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Logeerhuis
De Zonnebloem
Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

SEIN
Het expertisecentrum SEIN zet zich in voor het verhogen van de kwaliteit
van leven van mensen met epilepsie en slaapstoornissen. De kracht van
SEIN is de multidisciplinaire aanpak. SEIN biedt gespecialiseerde diagnose,
behandeling en begeleiding en verricht ook wetenschappelijk onderzoek
naar epilepsie en slaap. Daarnaast heeft SEIN voor kinderen, jongeren en
volwassenen met epilepsie een gevarieerd woon- en dagbestedingsaanbod.
Bij logeerhuis De Zonnebloem kunnen kinderen en jongeren met epilepsie
en/of een beperking verblijven.

Logeerhuis De Zonnebloem
Het logeerhuis van SEIN ligt op woonlocatie De Cruquiushoeve in Cruquius,
met voorzieningen als een dagactiviteitencentrum met zwembad en sportgelegenheid, een gezondheidscentrum, manege en kinderboerderij. Op
hetzelfde terrein ligt ook school De Waterlelie met speciaal en voortgezet
speciaal onderwijs voor kinderen en jongeren met en zonder epilepsie. Op
het parkachtige terrein De Cruquiushoeve rijdt alleen bestemmingsverkeer.
Logeerhuis De Zonnebloem heeft 12 slaapkamers en 6 badkamers, verdeeld over twee groepen. Het gebouw heeft ook een snoezelruimte en er
wordt iedere dag zelf gekookt. De twee ruime tuinen zijn afgesloten, met
daarin een zandbak, schommel en trampoline.
In het logeerhuis krijgen kinderen en jongeren de zorg die ze nodig hebben,
maar er zijn ook leuke activiteiten op maat. Logeren moet leuk zijn!

Voor wie
Het logeerhuis De Zonnebloem is er speciaal voor kinderen van 0 tot
ongeveer 20 jaar die extra zorg en begeleiding nodig hebben. Dat kan zijn
vanwege epilepsie, maar ook vanwege een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking of moeilijk verstaanbaar gedrag. Het team is gespecialiseerd in
diverse problematiek waaronder autisme, ADHD en hechtingsproblemen,
maar biedt ook verpleegkundige/ specialistische zorg zoals het toedienen
van sondevoeding.

Het logeerhuis is toegankelijk voor kinderen met en zonder epilepsie.
Inplannen gaat op basis van beschikbaarheid, waarbij kinderen met
epilepsie voorrang krijgen.

Begeleiding en ondersteuning
Logeerhuis De Zonnebloem biedt alle dagen van de week dag en nacht
gespecialiseerde zorg. Er is altijd medische en neurologische zorg op
afroep beschikbaar. In de nacht is een wakende begeleider aanwezig in het
gebouw en wordt gebruik gemaakt van een uitluistersysteem. Op medische
indicatie kunnen in de nacht extra hulpmiddelen worden ingezet, zoals een
saturatiemeter of camerabewaking. U laat uw kind in handen van een deskundig team van enthousiaste begeleiders.
Wij werken vanuit een individueel ondersteuningsplan, dat gezamenlijk met
u wordt opgesteld. Hierin worden de wensen van u en uw kind vertaald
naar concrete afspraken. Minimaal één keer per jaar wordt dit plan met
u geëvalueerd.

Opvangmogelijkheden
Logeerhuis De Zonnebloem is altijd open. Er is plek voor 12 logees per
nacht en 16 kinderen overdag.
Zij kunnen met vaste regelmaat bij het logeerhuis verblijven, maar ook
flexibel in overleg met het team.
Opvangmogelijkheden zijn onder andere:
Naschoolse opvang
Vakantieopvang
Opvang doordeweeks voor één of meer dagen en/of nachten
Weekendopvang voor één of meer dagen en/of nachten
Extramurale zorg (alleen binnen 15 km)
Elke vorm van opvang is bespreekbaar. Samen met u wordt gekeken naar
de wensen en mogelijkheden.
Hoe vaak uw kind kan logeren, hangt van zijn of haar indicatie af.

Logeeropvang regelen
Verblijf in het logeerhuis kan worden vergoed via de Wet langdurige zorg
(Wlz), Jeugdwet (JW) of Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wlzlogeerzorg kan worden gefinancierd op basis van een Persoonsgebonden
Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN). Indien u behoefte heeft aan zorg
op basis van de JW of WMO, dan is in principe alleen PGB financiering
mogelijk.

Vervoer
Het vervoer van en naar het logeerhuis dient u zelf te regelen. Soms kunt u
het vervoer regelen met de dagbestedings- of schooltaxi.
Kinderen die naar school De Waterlelie of de dagbesteding gaan op De
Cruquiushoeve, worden door het team van het logeerhuis opgehaald en
weggebracht.

Kennismaken?
Wilt u meer weten over de logeermogelijkheden of bent u geïnteresseerd
in een rondleiding? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling
Zorgbemiddeling,
via telefoonnummer: 023-558 8415 / 023-558 8416
of via e-mail: zorgbemiddeling@sein.nl

Aanmelden
Wilt u uw kind aanmelden voor logeren? Dat kan bij de afdeling
Zorgbemiddeling via het aanmeldformulier op: sein.nl/aanmeldformulier
Tevens wordt er met u gekeken of uw kind een passende indicatie heeft of
kunt u geholpen worden bij het aanvragen hiervan.

Volg SEIN via: www.sein.nl | Facebook | Twitter | LinkedIn
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Het team van het logeerhuis heet u van harte welkom!

