+18 jaar

Duurzame ondersteuning op maat,
ook na 18 jaar
Je bent ouder of familielid van een volwassene met
een beperking? Ondanks dat je kind/familielid fysiek
volwassen wordt, blijft betrokken, beschermde en ondersteunende zorg erg nodig. Jij speelt hierin als ouder/
familielid een zeer belangrijke en bepalende rol en dat
voor de rest van je leven. Dat je hiervoor wat hulp en ondersteuning kunt gebruiken, is niet abnormaal. Ter Heide
wil hierin je professionele partner zijn. Ook al vraagt je
kind/familielid speciale aandacht en zorg, we zijn ervan
overtuigd dat we via onze professionaliteit en warme zorg
samen met jou de hoogst mogelijke levenskwaliteit voor
jouw kind kunnen realiseren. En dat een heel leven lang.
Een multidisciplinair team zal samen met jou op maat van
jouw kind/familielid de gepaste ondersteuning op verschillende levensdomeinen uitbouwen.

Volwassenen
met een speciale zorgvraag

Je bent welkom
bij ons
Bel 089 32 39 30 of mail naar
intake@terheide.be en maak een afspraak.
Meer info? Kijk op www.terheide.be of op
facebook.com/TerHeideNieuws
Je vindt ons hier:
Genk
Klotstraat 125
3600 Genk
089 32 39 30

Zonhoven
Jacob Lenaertsstraat 33
3520 Zonhoven
011 81 94 00

Borgloon
Brikhof 68
3840 Borgloon
012 74 35 49

Tongeren
Baversstraat 32
3700 Tongeren
012 39 83 80

Ter Heide is een VAPH-vergunde zorgaanbieder
		
			

Ontdek hoe
Ter Heide
jou helpt als
zorgpartner

• samenwerken in zorgteam met ouders
• aangepast zorgaanbod voor élke levensfase
• voor iedereen een zinvolle dagbesteding op maat
• resultaatgericht werken op maat
• samenwerking met externe partners:
antwoord op elke complexe zorgvraag

Onze ondersteuning in deze periode focust zich op:

• 7 dagen op 7, 24u op 24 beschikbaar

LICHAMELI J K WELBE VI N DE N :
het onderhouden van een goede gezondheid
SO CIAL E Z ELF R ED ZA AMHE I D:
samenleven met anderen
en blijven onderhouden van familiebanden
EMOTIO N EEL WEL BE VI N DE N :
geluk creëren en emotionele basisveiligheid bieden
ONT W IK K EL IN G EN ON TPLOOI I N G:
een maximale participatie aan het dagelijks leven
en aan activiteiten
AANGEPAS T E I NF R ASTR U C TU U R:
comfortabel wonen in een aangepaste
maar warme omgeving
MAATSCH AP P EL IJ KE PA R TI CI PATI E :
deelname aan bredere maatschappelijke activiteiten

Jouw kind/familielid omringd door onze zorgen in de
leefgroep
Een warme thuis is een plek waar mensen elkaar graag
zien en waar ze samen kunnen zijn zoals ze dat graag
willen. Daarom organiseren wij onze zorg in leefgroepen
waarin mensen met eenzelfde profiel of zorgvraag
samenleven. Verschillende leefgroepen vormen samen
een woonbuurt onder leiding van een zorgcoördinator
en een leefgroepencoördinator. Zij sturen een team
van opvoeders, artsen, orthopedagogen, logopedisten,
ergotherapeuten en kinesitherapeuten.
De maatschappelijk werker is voor jou het aanspreekpunt.
Op deze manier staat elk kind centraal in ons zorgaanbod
en kunnen we het aanbod beter afstemmen op de noden.

Waarom jouw kind belangrijker is dan onze directeur
In onze organisatie draait alles rond de mensen die we
ondersteunen. Daarom luisteren wij tijdens de intake eerst
naar jouw wensen en noden voor we onze organisatie
voorstellen. De reden? We willen ontdekken hoe we jouw
gezin het best kunnen ondersteunen.
Ontdek onze visie en voordelen
We willen vooral dat jouw kind/familielid gelukkig is. Dat
is onze eerste zorg. Daarnaast bieden wij een unieke
zorgervaring vanuit onze visie om in de eerste plaats
vooral een warme thuis te creëren voor de mensen die we
ondersteunen.

Hoe samenwerken?
Je maakt eerst een afspraak voor een intakegesprek.
Tijdens die kennismaking ontdekken we samen
hoe we jou het best kunnen helpen. Daarna krijg
je een rondleiding in onze campus en ontdek je de
leefgroepenwerking en de woonbuurten.
In een volgende fase organiseren we een screening en
soms ook een observatie zodat we je kind/familielid en je
zorgvraag zo goed mogelijk begrijpen.
Daarna volgt een terugkoppeling waarin we je ons advies
geven. Geen zorgen: wij helpen jou in alle stappen.
Bij een andere zorgvraag waar Ter Heide geen aanbod
voor heeft, zoeken we samen met jou naar de juiste
zorgaanbieder.
Welke ondersteuningsfuncties bieden wij aan?

• Dagondersteuning
Dit gaat over dagondersteuning waarbij er overdag een
gevarieerd dagprogramma wordt aangeboden.
• Woonondersteuning
Woonondersteuning is de opvang met overnachting en
opvang tijdens de ochtend en de avonduren.
Zowel van de functie dagondersteuning als
woonondersteuning kan je deeltijds of voltijds
gebruikmaken.
Hoe moeten we dat betalen?
Er zijn verschillende mogelijkheden:

• via een persoonsvolgend budget (PVB)
• via eigen middelen
• via een derde betaler (verzekering).
Een deel van de ondersteuning en een aantal
bijkomende kosten betaal je met je inkomen.
Afspraken hierover worden vertaald in een individuele
overeenkomst op maat. Ter Heide biedt jou hierin ook
ondersteuning om deze verder vorm te geven.

