Reset van eetgedrag/slaapgedrag en vaste patronen binnen een systeem

Duur: 6 weken grotendeels 24/7 verblijf met afbouw, uitlooptraject tot max. 3 maanden / 12 weken.
Voordeel: Kortdurend intensief traject met een groot positief effect.
Leeftijd: vanaf 1 jaar tot (maximaal) 8 jaar
Waar: Ont-zorghuis Chancare te Zwaagdijk, in combinatie met ambulante en telefonische begeleiding plus
ondersteuning van het systeem om het kind heen.
Door wie: Chantal Schakelaar en 2 vaste zzp collega’s die pedagogisch ondersteunen.
Eigenaar Chancare en Ont-zorghuis Chancare: Chantal Schakelaar
BIG geregistreerde Verpleegkundige met 25 jaar werkervaring in het begeleiden en verzorgen van kinderen met
een zorgvraag. Gespecialiseerde Gezinsbuddy. Eetstoornis professional.
Adres: Zwaagdijk 65, 1681 NB, Zwaagdijk
Telefoonnummer: 06 5150 7056
KvK: 37154254 | BSN: 187760779 | AGB: 91007995/41782064
Website: www.chantalschakelaar.nl
40+ referenties van de laatste 2 jaar aanwezig via de Nationale Hulpgids.
Opzet Reset
Start hulpverlening: Voor de start wordt er in overleg met ouders en de betrokken verwijzer een plan van aanpak
opgesteld.
Planning: Deze wordt per week met ouders, en indien gewenst met andere hulpverleners, vastgesteld.
Per week wordt gepland waar het kind verblijft en hoeveel dagen/nachten dit bij het Ont-zorghuis Chancare is.
Doorgaans verblijft het kind in de eerste 2-3 weken de meeste nachten bij het Ont-zorghuis. Dit wordt gepland op
aangeven van het welzijn van het kind en de ouders. Er is een mogelijkheid om tijdens een RESET verblijf het kind
te bezoeken bij het Ont-zorghuis.
Dagelijks: Contact met ouders, ouders ontvangen informatie over de voortgang van hun kind en ook bijv. foto’s
van het verblijf. 24/7 bereikbaarheid door Chantal Schakelaar.
Verslaglegging:

Duidelijke schriftelijke verslaglegging, verzending in PDF wekelijks naar de betrokken instanties met
toestemming van ouders.

Wekelijks een mondelinge evaluatie met de ouders.

Na 3 weken een evaluatie met de ouders en de betrokken hulpverleners.

Na 6 weken een evaluatie over de geleverde resetperiode.

Eindevaluatie met de vraagstelling: Waar staan we en wat is er nog meer nodig? Zijn we klaar na deze
periode of is er nog een korte ambulante zorgverleningsperiode noodzakelijk?
Betaling: ZIN /PGB/ ZVW
Opgesteld door Chantal Schakelaar dd. 7 maart 2021.

Gespecialiseerde Pleegzorg en Creatieve Therapie

Ont-zorghuis CHANCARE

ZORG MET EEN WARM HART VOOR HET GEHELE GEZIN
25 jaar werkervaring in: 		

Ambulante begeleiding | Verpleging

					Verzorging | Logeeropvang | Pleegzorg
					& Coaching.
Specialismes op het gebied van:
HSP | ASS | Overprikkeling | Gedrags					en Eetproblematieken bij alle leeftijden.
Leeftijd doelgroep: 			

0 jaar - 16 jaar.

Kijk voor meer informatie op de website: www.chantalschakelaar.nl,
stuur een e-mail naar: info@chantalschakelaar.nl of bel naar: 0651507056.

