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

 thuisbegeleiding@resonansvzw.be

 www.resonansvzw.be

 Sterrenveld 27
 1970 Wezembeek-Oppem
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Begeleiding aanvragen 
Interesse in ons aanbod? Contacteer ons voor 
een vrijblijvend kennismakingsbezoek of voor 
meer informatie.

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

  

Je bent niet alleen ...

“Welk speelgoed is er geschikt voor ons kind? 
Zijn er hulpmiddelen?”
 

“Waar vinden wij een gepaste schoolopvang? 
Kan ons kindje naar een gewone kleuterklas?”

“Op school gebruikt de juf pictogrammen en 
een dagstructuurbord. We zouden dit thuis ook 
willen gebruiken.”
 

“Onze dochter werd geopereerd aan een open 
gehemelte en ze kan niet praten. Op school ge-
bruiken ze gebaren. Zal ze nooit kunnen praten? 
Hoe moeten we met haar communiceren thuis 
en met de familie?”
 

“Gisteren was er weer crisis thuis. Mijn zoon 
gooide met alles en de tablet viel in stukken uit 
elkaar. De huisarts denkt aan een aangepaste 
woonvoorziening of crisisopname. Dit is hard 
om te horen. We voelen ons alleen en weten niet 
wat we moeten beslissen.”

  
Begeleiding voor

kinderen jonger dan
12 jaar



Vroegbegeleiding
 

Voor wie?

Voor gezinnen met een kind onder 12 jaar met 
een risico of vermoeden van: 

•	 een vertraagde ontwikkeling;
•	 een mentale beperking;
•	 een motorische beperking;
•	 een meervoudige beperking. 

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

Wat doen we?

Op vraag van het gezin bestaat de begeleiding 
o.a. uit:
 
•	 samen kijken en begrijpen wat het kind 

nodig heeft;
•	 begeleiden bij het emotioneel verwerken 

van de beperking;
•	 ondersteunen	bij	specifieke	opvoedings- 

vragen;
•	 samen kijken naar de ontwikkeling van het 

kind op verschillende domeinen: emotio-
neel, motorisch, cognitief, communicatief 
We kunnen meekijken naar de voeding, het 
spel, …;

•	 aanreiken van methodieken zoals SMOG, 
Hanen, Impact, VHT, ...;

•	 informatie geven over hulpmiddelen, ver-
goedingen en voorzieningen;

•	 samen zoeken naar een gepaste school, 
opvang, vrije tijdsbesteding;

•	 opvolgen van samenwerking met andere 
betrokkenen (school, opvang, medische 
consultaties, ...);

•	 aandacht geven aan de noden van ouders, 
broers en zussen.

 
Wij vormen een team van gezinsbegeleiders, een 
logopediste en een kinesiste. Op vraag van 
het gezin werken wij samen met de school, de 
kinderopvang, het revalidatiecentrum en andere 
betrokken hulpverleners. We organiseren ook 
cursussen voor ouders. 

Hoeveel kost thuisbegeleiding? 

5,23 euro per contact aan huis

Rechtstreeks Toegankelijke (Jeugd)hulpverlening 
(RTJ)
We kunnen tot max. 36 mobiele begeleidingen 
per kalenderjaar aanbieden zonder inschrijving in 
het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH).
 
Niet Rechtstreeks Toegankelijke (Jeugd)hulpver-
lening (NRTJ)
Met de erkenning van NRTJ kan je mobiele 
begeleiding vragen zonder beperking van fre-
quentie.  

Outreach

Ben je een organisatie of dienst (onderwijs, thuis-
zorgdienst, opvangdienst,...) die werkt met een 
kind met een beperking of ben je (een groep van) 
mantelzorger(s) die een kind met een beperking 
omringt? Ook aan jullie bieden wij onze exper-
tise aan. Het kind met een beperking moet niet 
in begeleiding zijn bij ons. Wij komen bij jullie 
ter plaatse en vertrekken vanuit jullie vragen als 
organisatie.

Hoe verloopt de begeleiding?

De begeleiding gebeurt hoofdzakelijk aan huis.  
Elke begeleiding is op maat van jouw zorgvraag. 
We spreken samen af wanneer de huisbezoeken 
plaatsvinden, hoe vaak we afspreken en wat we 
zullen bespreken. 
 

“Ons kind kan nog niet hetzelfde 

als zijn leeftijdsgenootjes. Hij 

reageert anders. Hoe moeten wij 

verder?”


