
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie voor ouders  

van kinderen en jongeren met een intensieve zorgvraag 

 

 

 

Leefstijl Poli plus 

Retraitehuis De Zwanenhof 

Retraitehuisweg 6 

7625 SL Zenderen 



 

2 

Waarom de Leefstijl Poli plus? 

Als ouder(s) van een zorgintensief kind, heb je essentiële vragen over je kind en je situatie. Vragen 

die je onzeker maken of ongerust. Wat kan mijn kind nu en ooit, wat kan mijn kind niet, nu niet en 

nooit niet. Hoe houden we rekening met de gezondheid, wat staat ons nog te wachten. Wie en wat is 

daarvoor nodig. Extra vragen duiken op bij bepaalde ‘mijlpalen’ zoals naar school gaan of 18 jaar 

worden. Wanneer het ook is, je hebt recht op onafhankelijke informatie, vakkundige antwoorden en 

inzicht.  

 

Als gezin met een zorgintensief kind heb je geen alledaags leven. Het hele gezin is behept met de 

situatie. Je kind is non-stop aangewezen op topzorg. Voor elk facet is er wel een specialist 

beschikbaar. Fijn, maar je ervaart versnipperde hulp. Dat is ongewenst want je kind blijft een leven 

lang afhankelijk van anderen, en jij daarmee ook. Er is meer samenhang en structuur nodig in het 

levenslange en levensbrede zorgproces. Je hebt recht op overzicht.  

 

Om je kind kansen te bieden en om een fijn gezinsleven te hebben, moeten zaken beter geregeld 

worden. Op een manier die jou maximaal ontlast en optimaal ondersteunt in je leven, met en voor je 

gezin. De Leefstijl Poli plus kan hierbij van dienst zijn.  

 

Illustratie: Benadering Positieve gezondheid 
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Voor wie?  

Kinderen en jongeren met intensieve zorgvragen *), waaronder kinderen met ernstige meervoudige 

beperkingen (EMB) en hun naasten die: 

o vragen of klachten hebben en behoefte aan onafhankelijk advies. 

o meer steun, structuur en coördinatie zoeken in hun (levenslange - levensbrede) zorgproces 

o openstaan voor een holistische benadering (het hele kind in beeld in de totale leefsituatie). 

o beroep willen doen op eigen veerkracht en kansen waar dit kan. 

Wat bieden wij? 

Leefstijl Poli plus biedt (preventief) screening en advies voor kinderen en jongeren met een 

intensieve zorgvraag. De plus staat voor de toevoeging van ‘leefstijl en leefwereld’ aan het bestaande 

screeningsaanbod op medisch en paramedisch vlak.  

Verdeeld over twee dagen wordt niet alleen door een arts en paramedici naar je kind gekeken, ook 

leefstijl en de leefwereld (omgeving) van je kind worden erbij betrokken. Onder leefstijl verstaan we 

meer dan voeding en gewicht. Het gaat om de stijl van leven, de wijze waarop het leven wordt 

geleefd en alles wat je kind (wel of niet) doet. Met de Poli willen we vooral de verbinding vastleggen, 

want de ene specialist weet soms nauwelijks wat de andere specialisten ook doen. Bovendien 

leveren leefstijl en leefwereld soms een nog veel belangrijkere bijdrage aan het welzijn van een kind. 

Het team -een mix van betrokken professionals en ervaringsdeskundigen- gaat aan de slag met je 

kind. Daarnaast wordt dossieranalyse gedaan. In gesprekken wordt een pas op de plaats gemaakt in 

het leven van jou en je kind. Je inbreng als ouder is groot en jij bepaalt ook in hoeverre het 

gezinsproces wordt meegenomen. De adviseur van de Poli maakt van alle inbreng een 

samenhangend beeld en geeft advies dat vanuit alle invalshoeken is gewogen. Advies voor de 

gewenste situatie, voor keuzes nu en in de toekomst. Handvat en richting voor goede zorg en 

hulpmiddelen, voor begeleiding en behandeling, voor ontwikkeling en leren, voor activeren en 

participeren. Uiteindelijk doel is een fijn en kansrijk leven voor je kind en je gezin.  

 

Resultaat 

De bevindingen kunnen uiteraard ook worden gebruikt voor andere situaties zoals informeren van -

of overleg tussen betrokkenen, (keukentafel)gesprek, aanvraag van hulpmiddelen of aanpassingen, 

toewijzing van zorg of onderwijs of (her)indicaties. Door middel van je eigen platform is alle 

informatie toegankelijk voor jou en voor betrokkenen die je als ouder(s) hier toelaat. Dit kan veel 

overdrachtsstress wegnemen. 
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Of je het nu ziet als een second opinion of een tweedaagse intake waarbij je zoveel mogelijk 

informatie en adviezen verzamelt, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat je naar huis gaat met een 

goed gevoel, ideeën en adviezen die bijdragen aan de positieve gezondheid van je kind en daarmee 

ook van jou en andere gezinsleden.  

 

Wanneer doe je een screening? 

De Leefstijl Poli plus is gericht op een continue lijn van zorg; levensloopzorg. We raden aan om de 

screening eenmalig te laten doen. Dit kan op elk moment in het leven van je kind. Daarna kan 

tweejaarlijks een ‘light versie’ worden gedaan, zoals bij mijlpalen in het leven (denk bijvoorbeeld aan 

tijdig anticiperen op 18 jaar worden van je kind). Tussentijds is een extra check zinvol als zich 

problemen voordoen, of bij essentiële vragen die niet kunnen wachten. Los van de screening moet er 

gewoon praktische ondersteuning beschikbaar zijn van bijvoorbeeld een cliëntondersteuner (OCO). 

Deze persoon kan ook meedenken in het nut of de noodzaak van een screeningsaanvraag.  

 

Randvoorwaarden 

• Voor de medische screening  is een verwijzing nodig  van de huisarts, kinderarts, arts VG en/ 

of andere medisch specialist met een BIG registratie.  

• Voor de paramedische screening is soms verwijzing nodig van een BIG geregistreerde arts. 

• Voor de screening persoonskenmerken & leefwereld is geen verwijzing nodig. 

Vanuit de Leefstijl Poli plus wordt zo nodig hulp geboden bij de aanvraag van een verwijzing. 

 

Kosten 

Aan de tweedaagse screening van thuiswonende kinderen en jongeren met een Wlz indicatie zijn 

geen kosten verbonden. Het wordt deels betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (medisch), de 

aanvullende verzekering van je kind (paramedisch) en vanuit budget dat beschikbaar is gesteld door 

Nza, de Nederlandse zorgautoriteit, in het kader van passende zorg (leefstijl en leefwereld).  

 

 

 

 

Wil je meer weten?   Kijk op onze website www.leefstijlpoliplus.nl.  

Heb je vragen?    Laat het ons weten via: info@leefstijlpoliplus.nl. 

Wil je je kind aanmelden?  Dat kan via secretariaat@leefstijlpoliplus.nl  

http://www.leefstijlpoliplus.nl/
mailto:info@leefstijlpoliplus.nl
mailto:secretariaat@leefstijlpoliplus.nl
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Contactpersoon 

Mia Nijland 

Orthopedagoog intensieve zorgvragen 

mia@leefstijlpoliplus.nl  

telefoon: 06 2367 9393 

 

mailto:mia@leefstijlpoliplus.nl
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