Wonen, dagbehandeling en
ontwikkeling voor slechtziende en
blinde kinderen en jongeren

Op weg naar zelfstandigheid
Onze dochter heeft een visuele beperking en een
ontwikkelingsachterstand. Kan ze een paar dagen per
week bij Visio wonen en leren om zelfstandiger te
functioneren? Mijn zoon wil na zijn middelbare school
graag op zichzelf wonen. Waar kan hij dat leren?
Waar kan mijn kind met leeftijdsgenootjes spelen die
hetzelfde zijn als hij?
Opgroeien met een visuele beperking kan een enorme
druk leggen op de ontwikkeling van een kind. Dat kan
vragen oproepen bij u als ouder of wettelijk vertegenwoordiger, maar ook bij het kind zelf. Koninklijke Visio,
expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen,
kan u helpen bij het vinden van antwoorden. Visio Wonen
& Dagbesteding in Grave biedt begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met
een visuele beperking. Ook geven wij passende zorg aan
kinderen die kampen met bijkomende problematiek,
zoals een lichte verstandelijke beperking, psychosociale
problemen of gedragsproblemen.
In overleg met het kind en u als ouder of wettelijk
vertegenwoordiger, stellen we een behandelplan op.
Daarin beschrijven we de individuele doelen en hulpvragen. Dit plan vormt het uitgangspunt voor de begeleiding en behandeling door een team van betrokken
deskundigen. Daarbij staat de ontwikkeling van de
kinderen en jongeren voorop. We willen hen voorbereiden
op een zo zelfstandig mogelijke toekomst.
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Wonen en leren
Soms is het voor de ontwikkeling van een kind of jongere
beter om tijdelijk, voor een kortere of langere periode, in
een van onze woonvoorzieningen te verblijven.
Bijvoorbeeld omdat het thuis even niet lekker loopt, of
om in korte tijd de visuele beperking te leren accepteren.
Het kan ook zijn dat een kind (praktische) problemen
heeft door de visuele beperking en dat ouders of de
leerkrachten op school het kind hierbij onvoldoende
kunnen begeleiden.
De meeste kinderen en jongeren van Visio Wonen &
Dagbesteding volgen ook onderwijs bij Visio in Grave.
Deze school staat op hetzelfde terrein als de woonlocatie. We werken nauw samen met Visio Onderwijs
en Visio Revalidatie & Advies in zorg en begeleiding
van de kinderen.
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Wonen: een tweede huis
Visio wil kinderen en jongeren een tweede “thuis” bieden.
Een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn. Of ze nu de
hele week, een paar dagen per week of alleen in weekenden en vakanties bij ons verblijven. Het leven op de
groep is dan ook niet veel anders dan thuis. Na school
gaan de kinderen buiten spelen of ze trekken zich terug
op hun kamer om huiswerk te maken of naar muziek te
luisteren. De kleinschalige woongroepen hebben vaste
begeleiders. Zij zorgen voor een huiselijke sfeer waarin
ze de kinderen in alledaagse situaties uitdagen om zich
verder te ontwikkelen.
Er zijn binnen onze woonvoorzieningen groepen voor
kinderen die naar de basisschool gaan en groepen voor
jongeren die voortgezet onderwijs volgen. In het stadje
Grave hebben we daarnaast nog twee trainingshuizen,
waar jongeren leren om zo zelfstandig mogelijk te wonen.
Koken, boodschappen doen en geldzaken regelen, doen
ze bijvoorbeeld zelf, onder toeziend oog van de
begeleiding. In Nijmegen wonen vijf jongeren zelfstandig
in een eigen appartement. Er is dagelijks begeleiding
aanwezig, maar de regie ligt bij de jongeren.
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“ Ik woon nu bijna een jaar in een eigen appartement
in Nijmegen. Er is overdag en in het weekend
begeleiding in het pand aanwezig waar je op terug
kunt vallen. Bijvoorbeeld voor hulp bij de administratie en bij het boodschappen doen. Uiteindelijk
wil ik helemaal zelfstandig wonen. Het afgelopen
jaar heb ik veel geleerd: het huishouden gaat me
nu best goed af in mijn eentje en ik durf gemakkelijker hulp te vragen.”
Juliana Manuel Fragoso (24), cliënt Visio Wonen &
Dagbesteding Grave

Dagbehandeling: je
spelenderwijs ontwikkelen
Kinderen en jongeren die thuis wonen en al dan niet bij
Visio op school zitten kunnen gebruik maken van onze
voorzieningen voor dagbehandeling. Doorgaans zijn dit
kinderen die een extra zetje nodig hebben om zich verder
te ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat ze zich niet kunnen
spiegelen aan leeftijdsgenootjes. Buiten schooltijd
kunnen zij bij ons terecht voor dagbehandeling, zowel op
schooldagen als in het weekend en in vakanties.
’s Avonds gaan alle kinderen weer naar huis. We werken
ook hier in groepen met vaste begeleiders en volgens
eenzelfde behandelingsplan.
Kinderen en jongeren kunnen een of meerdere keren per
week deelnemen aan allerlei activiteiten bij de dagbehandeling. Spelenderwijs werken ze zo aan hun
ontwikkeling. Ze leren bijvoorbeeld allerlei vaardigheden
zoals samen spelen, contact leggen, muziek maken, om
hulp vragen, een praatje maken, fietsen en zich oriënteren. Bij de begeleiding en behandeling zetten we ook
middelen in als muziek, yoga en paardrijden.
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“ Ik ga naar school in Grave en ik bezoek twee
middagen de dagbehandeling bij Visio. Op dinsdag
staat yoga op het programma en op woensdag
muziek. Soms maken we zelf muziek, op piano,
drumstel of keyboard, of we maken een hoorspel.
Nu zijn we bezig met een cursus audio. Daarbij
mixen we geluidjes met muziek. Ik merk dat ik
daardoor beter ben gaan luisteren. Bij een spelletje
op de computer hoor ik nu eerder: ‘Hé dat had
anders gekund’.”
Vince Jansen (14), cliënt Visio Wonen & Dagbesteding
Grave

Ontwikkeling en behandeling
Het in een zo vroeg mogelijk stadium stimuleren van de
ontwikkeling van kinderen met een visuele beperking,
kan een groot verschil maken voor hun toekomst. Daarom
vormt ontwikkeling de rode draad binnen zowel onze
woonvoorzieningen als onze dagbehandeling. We willen
kinderen helpen uit te groeien tot zo zelfstandig
mogelijke volwassenen.
Het dagelijks leven biedt allerlei aanknopingspunten om
kinderen nieuwe vaardigheden aan te leren.
Woonbegeleiders stimuleren hen bijvoorbeeld om te leren
fietsen, een ruzie uit te praten of een keer te helpen met
koken of boodschappen doen. Daarbij zorgen ze ervoor
dat ze de kinderen niet overbelasten of overvragen.
Datzelfde gebeurt bij de dagbehandeling, daar werken
kinderen en jongeren meer spelenderwijs aan hun
ontwikkeling.

Bij zowel wonen als dagbehandeling leren kinderen om
te profiteren van andere zintuigen en compenserende
kwaliteiten, maar ook om hun beperking te accepteren.
Als het nodig is kunnen ze individuele therapie of begeleiding krijgen van een psycholoog of orthopedagoog.
Daarnaast kunnen wij ouders thuis ondersteuning bieden.
Op het terrein is een speciale groep voor het stimuleren
van de ontwikkeling van de jongste kinderen. Bij peutergroep De Vlinder werken we individueel en in groepsverband met kinderen met een visuele beperking in de
leeftijd van anderhalf tot vier jaar. De groep is bedoeld
voor kinderen die op een regulier kinderdagverblijf
onvoldoende tot hun recht komen. Bij De Vlinder onderzoeken we ook welke vorm van onderwijs het beste bij
een kind past.

“ We leren jongeren alles in kleine stapjes.
Eén meisje vindt het bijvoorbeeld eng om de waterkoker te gebruiken. De eerste keer doen we samen
het water erin en drukken we samen op het
knopje. De keer erna kijken we of ze de waterkoker
wil pakken, nadat het water gekookt heeft.
Zo bouwt ze langzaam zelfvertrouwen op. Je zou
moeten zien hoe trots ze is, als ze na een week
oefenen alleen een kopje thee kan zetten.”
Marian van den Akker, woonbegeleider Visio Wonen &
Dagbesteding Grave
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Samenwerking
Samenwerking binnen Visio
Visio Wonen & Dagbesteding Grave ligt op hetzelfde
terrein als de school van Visio. De meerwaarde hiervan is
dat de lijnen kort zijn. We werken nauw samen met Visio
Onderwijs en Visio Revalidatie & Advies rondom de zorg
en begeleiding van de cliënten. Met als gezamenlijk doel
dat de kinderen en jongeren hun talenten en mogelijkheden optimaal ontplooien.
Vrijwilligers
De kinderen die bij ons wonen of de dagbehandeling
bezoeken, zijn vaak aangewezen op de hulp van anderen.
Onze vaste medewerkers worden bijgestaan door onmisbare vrijwilligers. Zij ondernemen in het weekend
bijvoorbeeld iets leuks met de kinderen en jongeren die
bij ons wonen. Zoals een uitstapje naar de dierentuin,
samen winkelen of een terrasje pakken. Ook assisteren
ze bij het zwemmen of bieden ze de jongeren een
luisterend oor.
Cliëntenraad
In de cliëntenraad van Visio Wonen & Dagbesteding in
Zuidoost-Nederland zitten onder andere ouders en
wettelijk vertegenwoordigers van cliënten uit Grave,
Stramproy en Vught. Zij zetten zich formeel in voor de
kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. De cliëntenraadsleden hebben een belangrijke taak: zij adviseren de
directie en daarmee de Raad van Bestuur. Zij doen dit op
basis van hun ervaringen in de praktijk en de inbreng van
cliënten en hun familieleden.
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Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u uw kind of cliënt
aanmelden bij Koninklijke Visio? Neem dan contact op
met ons Cliëntservicebureau via 088 585 85 85.
Meer informatie over Visio vindt u op www.visio.org.

Koninklijke Visio
expertisecentrum voor
slechtziende en blinde mensen
www.visio.org
Volg ons op:
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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.

