
 

 

“Uw kind / cliënt moet naar  

het ziekenhuis. Wat nu?” 

Maatwerk bij ziekenhuisopname  

voor mensen met een  

verstandelijke beperking dankzij 

goede informatie en samenwerking.  

 

De ‘Wegwijzer voor ouders en persoonlijk begeleiders’ en de 

‘Aanbevelingen voor zorgverleners’ zijn te downloaden via de website 

van Platform VG  Zuidoost Brabant: www.platformvgzuidoostbrabant.nl 

onder het menu ‘Ziekenhuiszorg’. U vindt hier ook de filmpjes die  

gemaakt zijn voor het project.  

 

Meer weten?  

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met  

Ria van Hees, ziekenhuiszorg@platformvgzuidoostbrabant.nl  

(namens de Platforms VG Brabant). 

 

 

          Deze unieke mensen verdienen persoonlijke zorg! 

 

 

                                      

                                     Mede mogelijk gemaakt door: 

Ziekenhuisopname! Wat nu? 

http://www.platformvgzuidoostbrabant.nl
mailto:ziekenhuiszorg@platformvgzuidoostbrabant.nl


 

Voor mensen met een verstandelijke beperking is een opname in  

het ziekenhuis erg ingrijpend. Plotseling weg uit de vertrouwde  

omgeving en niet begrijpen wat er in het ziekenhuis gebeurt kan veel 

stress opleveren. Van ouders1/begeleiders, verpleegkundigen en  

artsen vraagt zo´n situatie speciale aandacht. Want het gaat écht  

om maatwerk; om heel specifieke, persoonlijke zorg.  

 

De Platforms VG Brabant zijn met financiering van het CZ-fonds en 

Zorgbelang Brabant sinds 2010 het project “Unieke mensen verdienen 

persoonlijke zorg” gestart. De wensen en zorgbehoeften van de  

doelgroep zijn in kaart gebracht en ook de knelpunten, die zij ervaren 

in de ziekenhuiszorg. Op basis hiervan heeft het Platform VG twee  

documenten ontwikkeld die bijdragen aan een betere zorg bij een 

ziekenhuisopname van mensen met een verstandelijke beperking:  

de ‘Wegwijzer voor ouders en persoonlijk begeleiders’ en 

‘Aanbevelingen voor zorgverleners rondom een ziekenhuisopname  

van mensen met een verstandelijke beperking’. 

 

‘Wegwijzer voor ouders en persoonlijk begeleiders’  

Ouders/begeleiders van een kind/cliënt met een verstandelijke  

beperking weten uit eigen ervaring welke (dagelijkse) zorg en  

begeleiding hun kind/cliënt nodig heeft.  
1) Met ‘ouders’ wordt ook bedoeld: verwanten, voogd, curator, mentor. 

 

 

 

Met behulp van de ‘Wegwijzer’ kunnen ouders/begeleiders in de 

aanloop naar een ziekenhuisopname informatie over de specifieke 

zorgbehoeften, gewoontes en gedrag van hun kind vastleggen. 

Voor verpleegkundigen en artsen is dit nuttige informatie tijdens 

de ziekenhuisopname. Daarnaast bevat de ‘Wegwijzer’ adviezen 

voor ouders/begeleiders die belangrijk kunnen zijn bij het regelen 

van de zorg rondom een ziekenhuisopname.   

De ‘Wegwijzer’ is een prima hulpmiddel voor ouders van  

thuiswonende kinderen. Ook kinderen/cliënten die wonen in een 

kleinschalig woon-/ouderinitiatief of in een woon-/zorginstelling 

kunnen er hun voordeel mee doen. 

 

‘Aanbevelingen voor zorgverleners’    

De ‘Aanbevelingen voor zorgverleners’ rondom een  

ziekenhuisopname van mensen met een verstandelijke beperking 

helpen zorgverleners van woon-/zorginstellingen en ziekenhuizen 

bij een goede onderlinge informatieoverdracht en het regelen van 

specifieke zorg en begeleiding tijdens een opname.  

Zo wordt de continuïteit en de coördinatie van de zorg aan deze 

unieke doelgroep gewaarborgd.  

De ‘Aanbevelingen voor zorgverleners’ is uitgebracht in een flyer.   

 

 

Ziekenhuisopname! Wat nu? Ziekenhuisopname! Wat nu? 


