
 02 420 22 44 
 (op werkdagen 
 8.30-12.30 uur en 13-16.30 uur)

 kookos@resonansvzw.be

 www.resonansvzw.be

 Sterrenveld 27
 1970 Wezembeek-Oppem

V.
U

. Y
ve

s 
S

co
rp

io
n,

 S
te

rr
en

ve
ld

 2
7,

 1
97

0 
W

ez
em

b
ee

k-
O

p
p

em

Begeleiding aanvragen 
Interesse in ons aanbod? Contacteer ons voor
een vrijblijvend kennismakingsbezoek. We 
komen graag langs wanneer je kindje nog in het 
ziekenhuis ligt. Zo maken we samen de brug van 
het ziekenhuis naar huis.

Resonans vzw is erkend en 
vergund door het VAPH (Vlaams 
Agentschap voor Personen met 
een Handicap).

Kortdurende Ondersteuning 
aan Ouders van Kinderen 
met een Ongewone Start

  

Je bent niet alleen ...

“Na die moeilijke start vinden we het moeilijk om 
verder te kijken dan vandaag.”
 

“We moeten erop leren vertrouwen dat onze 
dochter het allemaal alleen kan. Hoe doen we 
dat?”

 
“We willen leren ‘luisteren’ naar onze kleine 
man.”

“Zorgen voor je kindje en je zorgen maken ... het 
ligt dicht bij elkaar.”

  



 

Naar huis met je baby

Je baby kende een ongewone start. Na een
periode van onzekerheid, angst en verdriet
stelt je kindje het goed. Zo goed zelfs dat
een belangrijk moment is aangebroken:
jullie zijn klaar om samen naar huis te gaan!
Maar hoe blij je ook bent, door de moeilijkere
start van je baby kunnen er ook vragen
rijzen. De begeleiders van de dienst Kookos
helpen je graag verder. 

Kookos staat voor Kortdurende Ondersteuning 
aan Ouders van Kinderen met een Ongewone 
Start.

Voor wie?
 

Kookos biedt begeleiding aan ouders:

•	 met een baby die te vroeg werd geboren;
•	 met een baby waarbij er complicaties  

optraden bij de geboorte;
•	 met een pasgeboren baby waarbij er een 

risico bestaat op ontwikkelingsproblemen;
•	 met een onzekere start waardoor er een 

risico bestaat op een verstoorde hechting 
tussen kind en ouder.

Wij richten ons tot personen en gezinnen in 
Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk  
Gewest.

Wat doen we?

De veilige omgeving van het ziekenhuis achterla-
ten waar je kindje 24 u op 24 gemonitord werd, 
kan je onzeker en bang maken. Via onze begelei-
ding zoeken we samen met jullie uit hoe
het thuiskomen zo vlot mogelijk kan verlopen.

•	 We	ondersteunen	je	in	het	aflezen	van	de	
signalen die je kindje geeft en bevestigen je 
in je eigen mogelijkheden om je af te stem-
men op je kind.

•	 We volgen samen met jullie de ontwikkeling 
van je kind op: motoriek, voeding, interesse in 
de omgeving, communicatievaardigheden, …

•	 We bekijken hoe de band die jullie in de 
voorbije periode al hebben opgebouwd met 
je kindje verder kan groeien.

•	 We spelen in op de vragen die er bij jullie 
leven.

Hoeveel kost thuisbegeleiding? 

We vragen een cliëntbijdrage volgens de
richtlijnen van het VAPH (zie website).
 

Hoe verloopt de begeleiding?

Elke begeleiding is op maat van jullie zorgvraag. 
We kunnen tot 36 keer per kalenderjaar aan 
huis komen. We spreken samen af wanneer de 
huisbezoeken plaatsvinden, hoe vaak we afspre-
ken en wat we zullen bespreken. We begeleiden 
maximaal1 jaar.
 

Iedere kind-ouderband is 

bijzonder, maar niet steeds 

vanzelfsprekend …

Elke start is bijzonder

maar soms bijzonder 

ongewoon …


