
 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 ...

“Mijn broertje zit in zijn rolstoel, ik wil met hem 
spelen en ravotten.”

“In onze kribbe merken we dat de baby haar 
hoofdje slap houdt? Waarop moeten we letten 
als kinderverzorger?”

“Welk speelgoed is geschikt voor onze zoon? Hij 
heeft de  ziekte van Steinert? Hij wil ook graag 
met zijn klasgenootjes kunnen spelen.”

“In het ziekenhuis zeggen ze dat onze tweeling 
best wordt opgevolgd op vlak van motoriek. 
Kunnen jullie ons daarbij helpen?”

  

VROEM
Vroegmotorische 

begeleiding bij kinderen



Vroem
Vroem staat voor VROEg Motorische begelei-
ding.
 

Voor wie?

Voor gezinnen met heel jonge kinderen of 
baby’s met:
•	 een zorgvraag naar motorische ontwikkeling;
•	 een motorische follow-up (jonge meerlingen);
•	 plagiocephalie/torticollis/reflux.
 
Voor gezinnen met kinderen met:
•	 cerebral palsy;
•	 syndromen/genetische problematiek;
•	 stofwisselingsstoornissen en spierziekten;
•	 spina	bifida;
•	 perifere neurologische aandoeningen;
•	 een mentale beperking met vertraagde  

motorische ontwikkeling. 

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

Wat doen we?

Samen met jullie als ouders kijken we in de 
thuissituatie naar de vroegmotorische ontwikke-
ling van je kind. Van daaruit begeleiden we jullie 
verder naar de volgende ontwikkelingsstappen.
•	 Thema’s zoals positioneren, handling, trans-

fers vanuit verschillende uitgangshoudingen 
komen op een speelse, kindvriendelijke 
manier aan bod. Samen met jullie gaan we 
op stap in het motorische ontwikkelingspro-
ces van je kind

•	 Tijdens begeleidingen komen ook bredere 
aspecten rond de ontwikkeling van je kind 
aan bod: cognitieve vaardigheden, taal, 
sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag, …

•	 Daarnaast kunnen wij, indien gewenst, jullie 
ondersteunen in overleg met andere dien-
sten rond je kind (consultaties COS/artsen/ 
Kind en Gezin/kinderopvang).

•	 In functie van het ontwikkelingsproces ver-
lenen wij advies naar geschikt speelgoed, 
hulpmiddelen en aanpassingen.

•	 Als kinesitherapeuten en ergotherapeuten 
met ervaring (Bobath, Sherborne, babymas-
sage), werken we graag naar een begelei-
ding op maat. 

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, 
kribbe, opvangdienst,...) die werkt met baby’s 
en (jonge) kindjes en heb je een vraag rond de 
motorische ontwikkeling? Ook aan jullie bieden 
wij	onze	expertise	aan.	Het	kindje	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 sterk op maat, gericht op 
jouw zorgvraag. We spreken samen af wanneer 
de huisbezoeken plaatsvinden, hoe vaak we 
afspreken en wat we zullen bespreken. 
 

“De arts spreekt over torticollis bij 

mijn baby. Wat is dat? Kunnen er 

later problemen opduiken?”


