
De Heukelom voor kinderen
en jongeren met een visuele
en verstandelijke beperking



Visio De Heukelom

Wat betekent het om als kind zeer slechtziend te zijn
en daarnaast te leven met de gevolgen van ernstige
meervoudige beperkingen? Dat leest u in het verhaal
van Madelief. Zij vertegenwoordigt de kinderen van
Visio De Heukelom die dezelfde of vergelijkbare
beperkingen hebben. Het verhaal van Madelief is haar
dagelijkse realiteit en die van een groot deel van de
kinderen van Visio De Heukelom. Herkenbaar? Dan is uw
kind misschien ook op zijn plek bij Visio De Heukelom.

Naast kinderen met ernstige meervoudige beperkingen,
bezoeken ook kinderen met minder ernstige beperkingen
Visio De Heukelom. Bijvoorbeeld zeer jonge kinderen met
een visuele beperking, bij wie nog niet helemaal duidelijk
is of ze in de toekomst gebruik blijven maken van het
kindercentrum of dat ze naar school zullen gaan. 
Lees hiervoor het verhaal van Tom op pagina 13.

Kinderen met Cerebrale Visuele Inperking (CVI)
Kinderen met het vermoeden van CVI kunnen bij
Visio De Heukelom terecht voor observatie. 
Tijdens de observatie brengen we hun ontwikkelings-
mogelijkheden in kaart.
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Het verhaal van Madelief

Madelief is zeven jaar. Ze is een “EMB-kind”: een kind
met ernstige, meervoudige beperkingen. Madelief is zeer
slechtziend, heeft epilepsie en haar motorische
ontwikkeling wordt sterk gehinderd door spasticiteit.
Haar ontwikkelingsleeftijd is ongeveer zes maanden,
maar loopt op verschillende gebieden sterk uiteen.
Madelief heeft slikproblemen. Ze krijgt voeding via een
“mickey button”, een slangetje waardoor voeding
rechtstreeks in haar maag terechtkomt. Ze zit in een
rolstoel.

Vervoer
Tot twee jaar geleden bezocht Madelief een kinder- 
dagverblijf voor verstandelijk beperkte kinderen. Haar
ouders vonden dat de medewerkers daar onvoldoende
inspeelden op haar slechtziendheid en hebben haar
aangemeld bij Koninklijke Visio, expertisecentrum voor
slechtziende en blinde mensen. Na onderzoek is haar
behandeltraject van start gegaan. Madelief reist nu
twee keer per dag met groepsvervoer van en naar
Visio De Heukelom in Haren. Madelief kan tijdens deze
reis last krijgen van epilepsie, of van problemen met
de sonde. Daarom zijn de taxichauffeurs speciaal
geïnstrueerd om hiermee om te gaan. Dit is door
Visio De Heukelom vastgelegd in vervoersprotocollen.
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Vervolg verhaal van Madelief

Het kindercentrum van Visio De Heukelom
Op het kindercentrum van Visio De Heukelom zit Madelief
in een groepje van zes kinderen. De hele dag krijgt
Madelief activiteiten en therapieën aangeboden die haar
ontwikkeling stimuleren, zoals spel, beweging, muziek,
logopedie en fysiotherapie. Dat gebeurt soms in groepjes,
soms individueel.

Opnieuw oriënteren
Stelt u zich eens voor dat u niets kunt zien: dat maakt
u onzeker. U hoort van alles, maar kunt dingen niet
plaatsen. Geluiden die u eerder niet opmerkte, komen nu
hard binnen. U ruikt andere geuren. Als iemand u
aanraakt, dan schrikt u. U durft zich niet te verplaatsen,
omdat u bang bent ergens tegenaan te lopen.  
Voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen  
komt daar nog bij dat ze vaak een vorm van epilepsie  
hebben, waardoor ze regelmatig even “wegvallen”. Als ze 
weer “bij” zijn, dan moeten ze zich opnieuw oriënteren: 
waar ben ik en waar was ik mee bezig? Madelief heeft  
een belangrijk zintuig minder om dit te kunnen.
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Fysiotherapie
Van nature bewegen slechtziende en blinde kinderen
veel minder dan ziende kinderen. Dat moeten ze leren.
Ook Madelief heeft individuele therapieën nodig die haar
uitdagen om te bewegen en zich motorisch verder te
ontwikkelen. Alleen oefenen tijdens de therapie-uren
is onvoldoende en daarom worden alle therapieën en
oefeningen geïntegreerd in haar dagprogramma.

Spel
Kinderen met ernstige meervoudige beperkingen hebben
ook hulp nodig om te leren spelen. De speltherapeut
laat Madelief kennismaken met allerlei speelgoed en
spelvormen door haar andere zintuigen te prikkelen,
zoals het voelen en het ruiken. De speltherapeut let
ook op over- of ondergevoeligheid van Madelief.  
Veel EMB-kinderen hebben overgevoelige handen en zijn
daarom bang om ze te gebruiken als tastzintuig.

Logopedie
Eten en drinken vraagt ook veel aandacht bij deze
kinderen. Een logopedist behandelt Madelief om onder-
of overgevoeligheden in haar mondgebied te verkleinen.
Dit is nodig om haar te leren slikken. De logopedist stelt
voor Madelief een behandel- en een communicatieplan
op, instrueert medewerkers en blijft de behandeling
volgen.
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Vervolg verhaal van Madelief

Ergotherapie
Ergotherapie is nodig om allerlei aanpassingen te
realiseren. Alles wat Madelief kan helpen om de dingen
zo zelfstandig mogelijk te doen, moet op maat bedacht,
gemaakt, uitgeprobeerd en aangepast worden. Dit is een
doorlopend proces. Een aangepaste rolstoel, lig-orthese
of orthopedisch schoeisel is soms maar één tot drie
maanden bruikbaar. Op het moment dat een aanpassing
klaar is, kan het zijn dat Madelief zo gegroeid is, dat er
alweer iets nieuws aangemeten moet worden.

Al deze behandelingen en therapieën zijn erop gericht om
Madelief te leren haar slechtziendheid te compenseren
met de zintuigen die wel functioneren.

Buitenschoolse opvang en tijdelijk verblijf
De omgang met Madelief vraagt ook thuis veel van haar
ouders, broertje en zusjes. Madelief kan niet aan alle
activiteiten van het gezin deelnemen. Ze maakt daarom
regelmatig gebruik van de buitenschoolse opvang en
tijdelijk verblijf. Bij deze vormen van opvang gaat het
om tijdelijk verblijf waarbij het vergroten van de
zelfstandigheid en de continuïteit van de behandeling
de uitgangspunten zijn. Door deze vormen van opvang
kunnen de ouders van Madelief iets met haar broertje
en zusjes ondernemen.
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Ontwikkeling, participatie en
levensgeluk

Mijn zoontje is blind en verstandelijk beperkt. Waar kan
hij in de vakanties onder deskundige begeleiding logeren?
Door een hersenbeschadiging bij de geboorte ziet mijn
dochtertje slecht en heeft zij een ontwikkelings-
achterstand. Kan zij toch leren om later zo zelfstandig
mogelijk te wonen? Onze dochter heeft een visuele en
verstandelijke beperking. Hoe kunnen we haar
ontwikkeling verder stimuleren?

Met deze en soortgelijke vragen kunt u als ouder of
wettelijk vertegenwoordiger bij Visio De Heukelom
terecht. Wij bieden voorzieningen voor wonen, dag-
besteding en onderwijs voor kinderen en jongeren met
een visuele en bijkomende beperking tussen nul en
twintig jaar.

We zijn thuis in de hele keten van zorg: van diagnostiek,
observatie, behandeling en begeleiding tot gezins-
ondersteuning, logeer- en woonvoorzieningen, dag-
besteding en onderwijs. Bij al onze activiteiten staat de
ontwikkeling van onze cliënten, hun participatie en
levensgeluk voorop.

Visio De Heukelom is de multifunctionele locatie van
Visio aan de Rijksstraatweg in Haren. Niet alleen de
woon- en logeervoorzieningen en het kindercentrum
bevinden zich op het terrein, ook de school van Visio
voor kinderen met een meervoudige beperking is er
gehuisvest.



Vlak in de buurt ligt bovendien de school voor speciaal
onderwijs van Visio. Het woontrainingshuis van Visio aan
de Tussenziel, voor jongvolwassenen van twintig tot
vijfentwintig jaar, ligt buiten het terrein in een rustig
gedeelte van Haren. Dat geldt ook voor de ecologische
zorgboerderij De Mikkelhorst, waar deze jong-
volwassenen kunnen werken.
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Deelnemen aan het dagelijkse
leven

Visio De Heukelom biedt woon- en logeergelegenheid
en dagbesteding en zet daarbij sterk in op behandeling
en ontwikkeling van uw kind. In een veilige en
vertrouwde omgeving kan uw kind leren omgaan met
zijn beperkingen, zijn aangeleerde vaardigheden oefenen
en zo een grotere zelfredzaamheid ontwikkelen.  
Zo bereiden we uw kind voor op een zo zelfstandig 
mogelijke toekomst, waarin het optimaal kan participeren 
in het dagelijkse leven. Bij de zorgintensieve woon-
groepen is medische of verpleegkundige begeleiding 
noodzakelijk, maar is er ook veel aandacht voor op de 
ontwikkeling gerichte activiteiten.

Zorg voor uw kind
Voor ieder kind stellen we een ondersteunings- of
behandelplan op, met daarin de ontwikkelings-
mogelijkheden van het kind. Dat doen we het liefst
samen met uw kind. Als dat niet kan, dan werken we
samen met u als ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
De coördinerend cliëntbegeleider van uw kind is
verantwoordelijk voor de uitvoering van het onder-
steuningsplan en wordt daarbij ondersteund door een
team van deskundigen. Bij de zorg voor uw kind hechten
we sterk aan een goede samenwerking met u als ouder. 
U bent en blijft de deskundige bij uitstek als het gaat 
om uw kind.



Wonen bij Visio De Heukelom

Het uitgangspunt is dat uw kind zo lang mogelijk thuis
woont, waarbij deskundige medewerkers van Visio u
ondersteunen. Soms kan het voor de ontwikkeling van
uw kind echter beter zijn om tijdelijk, voor een kortere
of langere periode, in een van onze speciale woon-
voorzieningen te verblijven. Bijvoorbeeld als de reis-
afstand van een speciale school naar huis te groot is of
als de zorg thuis te zwaar wordt. Bij Visio De Heukelom
is het voor uw kind vaak gemakkelijker om sociale
contacten aan te gaan met leeftijdsgenoten dan in de
eigen omgeving. Bovendien wordt alle expertise die nodig
is, ook in de woonsituatie voor uw kind ingezet.

Veilig spelen
Ook buitenschoolse opvang en verblijf in de weekenden
of vakanties behoort tot de mogelijkheden. Uw kind kan
dus permanent of tijdelijk bij ons wonen. Elke woongroep
bestaat gemiddeld uit zes kinderen met hulpvragen die
goed te combineren zijn. Ieder kind heeft een eigen zit-
slaapkamer. De woonkamer en de keuken zijn gemeen-
schappelijk. In een huiselijke sfeer spelen de begeleiders
zoveel mogelijk in op de behoeften en ontwikkelings-
mogelijkheden van uw kind. Onze woningen en de
bijbehorende tuinen zijn afgestemd op kinderen met een
visuele beperking. Ook is er op het beschutte terrein ruim
de gelegenheid om veilig te spelen, bijvoorbeeld in de
aangepaste speeltuin.
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Het verhaal van Tom

Tom is een jongetje van vijf jaar. Bij zijn geboorte blijkt
Tom blind te zijn. Zijn ouders zoeken vrijwel direct
contact met Koninklijke Visio en al vanaf de tweede week
na zijn geboorte krijgt hij wekelijks ontwikkelings-
begeleiding.

Ontwikkeling
Het eerste jaar verloopt Toms ontwikkeling niet zo
snel; hij is vaak ziek en heeft weinig energie. Als Tom
anderhalf jaar is, krijgt hij buisjes en worden zijn neus-
amandelen verwijderd. Daarna gaat zijn ontwikkeling met
sprongen vooruit. Alleen zijn motorische ontwikkeling
blijft achter.

Vooruitgang
Toms ouders kunnen niet alle behandelingen en
oefeningen uitvoeren en ook het gastgezin lukt dat niet.
Daarom melden ze Tom aan bij Visio De Heukelom. Tom is 
drie jaar op het moment dat hij naar het kindercentrum 
komt. Hij is er drie dagen per week. Zijn motorische
ontwikkeling is het grootste aandachtspunt. Daarnaast
staat leren spelen en contact maken met andere
kinderen ook dagelijks op het programma. Nadat hij
gewend is, gaat Tom duidelijk vooruit door de activiteiten
die we hem aanbieden.



Vervolg verhaal van Tom

Overstap naar Visio Onderwijs in Haren
Als Tom vier jaar is, onderzoeken we of hij naar school
kan, omdat blijkt dat hij zich vooral op taalgebied snel
ontwikkelt. Na gezamenlijk overleg tussen de school,
Toms ouders en het kindercentrum besluiten we om Tom
de overstap naar Visio Onderwijs Haren te laten maken.
Hij gaat naar de afdeling voor kinderen met meervoudige
beperkingen. De bedoeling is om hem door te laten
stromen naar speciaal onderwijs voor kinderen met
alleen een visuele beperking.
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Dagbesteding en behandeling
bij het kindercentrum
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Bij het kindercentrum van Visio De Heukelom krijgen
kinderen en jongeren van nul tot twintig jaar behandeling
en dagbesteding. Ieder kind heeft een individueel dag-
programma waarin rust en actie elkaar afwisselen.
Therapieën en oefeningen zijn geïntegreerd in het
dagprogramma van de kinderen. De activiteiten en
therapieën die we aanbieden, zijn gericht op de ont-
wikkeling van uw kind. We stimuleren de interactie en
het contact met uw kind en proberen het zover te krijgen
dat het al zijn zintuigen gebruikt. Ook leren we uw kind
om de zintuiglijke informatie die het binnenkrijgt weer 
te verwerken.

De groepen op het kindercentrum zijn samengesteld op
basis van de ontwikkelingsvragen van de kinderen.
Per groep zijn er dagelijks maximaal zes kinderen en twee 
begeleiders aanwezig. Daarnaast werken bewegings-
medewerkers, spelbegeleiders, muziekmedewerkers,
logopedisten en fysiotherapeuten met de kinderen.
Bovendien maken we gebruik van de expertise van de
arts voor verstandelijk gehandicapten en van die van
onze gedragswetenschappers.

We beschikken over een snoezelruimte en een therapie-
bad, waarvan we volop gebruik maken. De kinder-
fysiotherapeut stelt voor ieder kind een zwemprofiel op
met ontwikkelingsdoelen. Voor het ene kind is dat
watergewenning, voor het andere kind is dat drijven of 
de basis van het zwemmen aanleren.
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Ontwikkeling is het
sleutelwoord
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Het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen met een 
visuele beperking in een zo vroeg mogelijk stadium, kan 
een groot verschil maken voor hun toekomst. Daarom
vormt ontwikkeling de rode draad in al onze activiteiten.
Ontwikkeling is het sleutelwoord bij zowel wonen als
dagbesteding, omdat we uw kind willen helpen uit te
groeien tot een zo zelfstandig mogelijke volwassene.
Behandeling is nodig om tot ontwikkeling te komen. 
Alle behandelingen die het kind krijgt, zijn verweven in 
zijn dagelijkse leven. De behandelaars en begeleiders 
werken daarom nauw samen.

Thuisondersteuning
Het kan voor u als ouder een uitkomst zijn om in uw
thuissituatie ondersteuning te krijgen van professionals
van Visio. Onze medewerkers hebben specifieke kennis
van de doelgroep, die bij de reguliere thuiszorg vaak
ontbreekt. Thuisondersteuning heeft als voordeel dat uw
kind in zijn eigen, vertrouwde omgeving kan blijven en
dat de kennisoverdracht op een ongedwongen manier
plaatsvindt. Zo kan uw kind langer thuis blijven wonen.

Onderwijs Ontwikkeling Groep (OOG)
Sommige kinderen die het kindercentrum bezoeken,
hebben baat bij een didactische leeromgeving. Het
onderwijsprogramma wordt aangepast aan de individuele
leervragen. Er moet tijd zijn voor zorg, behandeling en
rust. Dat kan in de Onderwijs Ontwikkeling Groep (OOG).
Deelnemen aan OOG betekent aangepaste onderwijs- en
ontwikkelingsmogelijkheden voor deze kinderen.



Samenwerking

De meerwaarde van de multifunctionele locatie aan
de Rijksstraatweg in Haren is dat de lijnen met
Visio Onderwijs kort zijn. Binnen Visio De Heukelom
hebben we speciale aandacht voor diagnostiek en
observatie, zodat we kinderen waar mogelijk kunnen
laten doorstromen naar onderwijs.

Visio De Heukelom zet ook medewerkers in binnen het
onderwijs. Het gaat dan om kinderen die naar school
gaan bij Visio Onderwijs en die naast dit onderwijs een
aantal uren per week persoonlijke verzorging nodig
hebben.

Kinderen die veel medische, verpleegkundige of
persoonlijke verzorging nodig hebben en daardoor niet
het normale onderwijsprogramma kunnen volgen, kunnen
deelnemen aan een zorgonderwijsgroep. Voor deze
kinderen vragen we tot vijftig procent leertijdontheffing
aan. In die tijd kunnen we behandeling en zorg in een
groep geven.

Vrijwilligers
De kinderen die bij Visio De Heukelom wonen en naar
de dagbesteding gaan, zijn vaak aangewezen op de hulp
van anderen. Naast de ongeveer honderdzeventig medewer-
kers van Visio De Heukelom, zetten ruim veertig
onmisbare vrijwilligers zich in voor onze cliënten.
Zij assisteren bijvoorbeeld bij het zwemmen, bij
groepsactiviteiten en zij begeleiden uitstapjes.
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Cliëntenraad
Visio De Heukelom heeft een cliëntenraad. Daarin
zetten ouders en wettelijk vertegenwoordigers zich in
voor de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening.
De cliëntenraadsleden hebben een belangrijke taak: 
zij adviseren de directie. Zij doen dit op basis van de
inbreng van cliënten en hun familieleden.
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Informatie en aanmelden

Bekostiging
Zorg met verblijf van Visio wordt bekostigd vanuit de
Wet langdurige zorg (Wlz). Wij kunnen u ondersteunen
bij het aanvragen van de benodigde Wlz-toelating bij het
Centrum voor Indicatiestelling (CIZ). Dagbesteding en
kortdurend verblijf (logeren) vallen onder de Jeugdwet.
Visio kan u ondersteunen bij het aanvragen van deze
zorg bij uw gemeente. Zorg tijdens onderwijs zit in het
basispakket van uw zorgverzekering. Voor kinderen
jonger dan 18 jaar geldt geen eigen risico.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u uw kind aanmelden bij
Visio De Heukelom? Neem dan contact op met ons
Cliëntservicebureau via 088 585 80 00.

Meer informatie over Visio vindt u op www.visio.org.

Koninklijke Visio 
expertisecentrum voor 
slechtziende en blinde mensen

www.visio.org

Volg ons op:


