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Logeerhuis
De Zonnebloem
Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Soms is het fijn de continue zorg en aandacht voor een kind met een beperking,
met of zonder epilepsie, aan een ander toe te vertrouwen. Voor ouders is het vaak
moeilijk deze zorg te vragen van iemand uit hun directe omgeving. De ouders
kennen hun kind het allerbeste en zijn gewend met de epilepsie of beperking om
te gaan. Toch hebben ouders ook tijd nodig voor zichzelf of de andere familieleden, terwijl het voor de kinderen een avontuur kan zijn om een keer uit logeren
te gaan.

Logeerhuis De Zonnebloem
Logeerhuis De Zonnebloem is er speciaal voor kinderen of jongeren van 0 tot
ongeveer 20 jaar die extra zorg en begeleiding nodig hebben. Dat kan zijn vanwege hun epilepsie, maar ook vanwege een lichamelijke beperking, verstandelijke
beperking en/of gedragsproblemen. In het Logeerhuis krijgen kinderen de zorg
die ze nodig hebben, maar is ook ruimte voor leuke activiteiten. Er is een snoezelruimte in het gebouw en een tuin met speeltoestellen. Het Logeerhuis ligt op het
autoluwe terrein De Cruquiushoeve waar een zwembad en kinderboerderij zijn
gevestigd en het mogelijk is zelfstandig te wandelen of fietsen. Het Logeerhuis
heeft momenteel 12 slaapkamers verdeeld over twee groepen. Bij de indeling in
groepen wordt gekeken naar de leeftijd en het niveau van het kind.

Begeleiding en werkwijze
Bij Logeerhuis De Zonnebloem laat u de zorg voor uw kind in handen van een
deskundig team van enthousiaste HBO-opgeleide begeleiders die gespecialiseerd zijn in epilepsie en aanverwante aandoeningen zoals autisme en ADHD.
Er wordt 24 uur per dag en 7 dagen in de week gespecialiseerde zorg geboden.
In de nacht is er altijd een wakende nachtwacht aanwezig en wordt er gebruik
gemaakt van het uitluistersysteem en signaaldeurcontacten. Op medische indicatie kunnen ook extra hulpmiddelen worden ingezet.

Individueel ondersteuningplan
Voor kinderen of jongeren die wat langer of vaker in het Logeerhuis verblijven,
wordt gekeken naar de individuele hulpvraag. Er wordt dan samen met u een
pedagogische invalshoek gekozen die past bij uw kind. Aan de hand daarvan
wordt een individueel ondersteuningsplan opgesteld dat regelmatig wordt
geëvalueerd.

Opvang
Er is de mogelijkheid structureel de zorg te delen, maar ook incidenteel.
Opvang is mogelijk:
in de weekenden (voor één of meerdere nachten en/of dagen)
door de weeks (voor één of meerdere nachten, maar ook zonder overnachting
bijvoorbeeld in de vorm van dagopvang)
als noodopvang (naar aanleiding van een medische noodzaak of gedrag, maar
ook bij gezinsproblematiek)
in de vakantieperiodes
Iedere vorm van opvang is bespreekbaar en daarover wisselen wij graag met u
van gedachten. Het Logeerhuis kan ouders/verzorgers ook ondersteuning bieden
bij de begeleiding van hun kind (extramurale zorg). Epilepsie is voor deze ondersteuning, net als voor de logeeropvang, geen vereiste.

Financiering
Verblijf in het Logeerhuis kan worden vergoed via de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), Jeugdwet of Wet langdurige zorg (Wlz). Voor meer informatie over prijzen en vergoedingen kunt u contact opnemen met de afdeling
Zorgbemiddeling via telefoon: 023-558 8416 of e-mail: zorgbemiddeling@sein.nl.

Kom een kijkje nemen!
Wilt u meer informatie over de logeermogelijkheden of een kijkje komen nemen?
De afdelingsmanager, Willem Pannekoek, staat u graag te woord via telefoon:
023-558 8511 of e-mail: wpannekoek@sein.nl. Zie ook: www.sein.nl/logeren.

Over SEIN
Logeerhuis De Zonnebloem is een onderdeel van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland
(SEIN). SEIN is een expertisecentrum gespecialiseerd in diagnose, behandeling en begeleiding van epilepsie. Voor mensen met epilepsie heeft SEIN een gevarieerd woonaanbod.
Jongeren en volwassenen met een verstandelijke of lichamelijk beperking met of zonder epilepsie kunnen bij SEIN dagbesteding afnemen, ook als zij niet bij SEIN wonen. Aan kinderen
en jongeren, met of zonder epilepsie, biedt SEIN speciaal basis en voortgezet onderwijs en
logeeropvang. Tevens verricht SEIN wetenschappelijk onderzoek naar epilepsie en slaapwaakproblematiek. Kenmerkend voor SEIN is de multidisciplinaire aanpak.
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