Vanaf 1 januari 2018
maakt de Kangoeroe
deel uit van vzw Fiola.
Met dezelfde mensen én
een ruimer aanbod.

de Kangoeroe vzw
Kasterstraat 81, 9230 Wetteren
T. 09 232 53 53
info@dekangoeroe.be
www.dekangoeroe.be

Broos

Prematurenwerking

Een zwangerschap en een feestelijke thuiskomst,
genieten op een roze wolk… Daar hadden jullie van
gedroomd. Het liep allemaal wat moeilijker en er
waren complicaties. Wanneer jullie eindelijk naar
huis mogen met je kleine, kwetsbare baby brengt
dat heel wat onzekerheden met zich mee.

Prematurenwerking
Wat?

Wie zijn wij?

Broos wil jullie hierin tegemoet komen. De band die je intussen
met je kind opbouwde, is van onschatbare waarde en zal de
komende maanden nog groeien. Durven vertrouwen op je
eigen gevoel, doorheen de onzekerheid en de twijfel bijten en
naar je kindje leren luisteren. Samen zoeken naar genieten…

• Een kinesitherapeut en/of een pedagoog ondersteunen je
gezin in jullie vertrouwde thuissituatie
• Orthopedagogen met specialisatie in systeemtheorie,
gedragstherapie en contextuele hulpverlening
• Kinesitherapeuten met specialisatie pediatrie, Bobath,
eutonie, psychomotoriek…

Aanbod
• Professionele ondersteuning bij handling: omgaan met
je kindje bij verzorgingsmomenten zoals aankleden en
verschonen, bij troosten en wiegen, dragen, oppakken, …
• Zoeken naar een dagelijks ritme van rust en activiteit, naar
het geven van de gepaste prikkels
• Professionele ondersteuning bij voeding en slapen
• Begeleiden en duiden van de verschillende ontwikkelingsstappen. Informatie hierover vanuit onze expertise
• Een klankbord zijn voor de gevoelens als kersverse
ouders na deze ongewone start
• Aandacht geven aan broers en zusjes, grootouders of
andere belangrijke steunfiguren

Voor wie?
• Ouders van baby’s die prematuur geboren zijn
• Ouders van baby’s die op neonatologie verbleven met een
moeilijke start of in een moeilijke context

Praktisch
• Regio Oost-Vlaanderen
• Contacteer ons voor een kennismakingsbezoek
• De frequentie van de huisbezoeken wordt in onderling
overleg bepaald
• De kostprijs van een huisbezoek bedraagt 5 euro
• De begeleiding valt onder Rechtstreeks Toegankelijke
Jeugdhulpverlening (RTJ) van Integrale Jeugdhulp
• Broos Prematurenwerking is een onderdeel van
De Kangoeroe vzw

Aanmelden
Online via www.dekangoeroe.be of telefonisch 09/232 53 53.
Na aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek.

