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

Volwassenen

NAH en degeneratieve
aandoeningen

Door een plotse gebeurtenis ziet je leven, en dat
van de mensen om je heen, er helemaal anders
uit. Je krijgt een diagnose waardoor je niet goed
weet wat er op je af komt. Binnen de thuis
begeleiding willen we aandacht schenken aan
wat dit voor je betekent.

NAH en degeneratieve aandoeningen
Voor wie?
Voor personen die te maken krijgen met een Niet-AangeborenHersenletsel (NAH) of een degeneratieve aandoening als gevolg
van een:
• Trauma
• Niet-traumatische letsels (zuurstofgebrek in de hersenen,
hartstilstand, infecties, cerebrovasculair accident, tumor,
epilepsie, verslaving, diabetes, …)
• Primaire aandoening van de hersenen (ziekte van Huntington, ALS, MS, stofwisselingsstoornissen, …)
• Hormonale stoornissen
• …

Aanbod
Het aanbod dat we kunnen bieden is op maat van de vragen.
Belangrijke pijlers hiervoor zijn:
• Psychosociale begeleiding: we gaan mee op pad om de beperking die je ondervindt een plaats te geven. We helpen
mee in het verder uitbouwen van een sociaal netwerk.
• Informatie en advies: we bekijken samen hoe we een weg
kunnen vinden in het doolhof van administratie en tegemoetkomingen.
• Dag- en vrijetijdsbesteding: we kijken samen wat de
mogelijkheden zijn tot een gepaste dag- en vrijetijds
invulling. Dit kan gaan van aangepast werk tot vrijwilligerswerk. We nemen hiervoor contact op met andere
diensten. We kijken of er een mogelijkheid is om aan te
sluiten bij vrijetijdsorganisaties.

• Hulpmiddelen: we geven advies over hulpmiddelen, aangepast aan jouw noden. Dit kan gaan van communicatie
middelen tot woningaanpassingen.
• Ondersteuning van het netwerk door netwerkbegeleiding.
• Samenwerking met andere dienstverleners om tot een
werkbaar geheel te komen.
• …

Praktisch
Wij zorgen voor begeleiding in heel Oost-Vlaanderen.
De begeleiding kan op ambulante (Wetteren of Assenede)
of mobiele (thuis of op een plaats naar afspraak) basis
gebeuren. Er is mogelijkheid tot RTH of inkopen met PVF.
De frequentie van de begeleiding wordt in onderling overleg bepaald.

Hoe aanmelden?
Aanmelden kan via de website: www.dekangoeroe.be of
telefonisch op 09 232 53 53.
Na aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een
kennismakingsgesprek. Hierbij wordt gekeken of de hulpvraag aansluit bij ons aanbod.

