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Verblijf voor minderjarigen met een handicap
[kortdurend]
Functie

Verblijf

Omschrijving

Occasioneel verblijf voor kinderen en jongeren met een handicap

Status

Goedgekeurd

Code

VBFVAPH03020

1. Identificatie
Voorziening

Ter Elst

Sector

VAPH

Toegankelijkheid

Niet rechtstreeks
Frequentie maandelijks
Intensiteit 16 uur (buiten schooluren)
Duurtijd 1 jaar

Minimum leeftijd

0 Maanden

Maximum leeftijd

21 Jaar

Soort hulp

residentieel

Gerechtelijk

niet mogelijk
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2. Inhoud
Acties
accomodatie bieden

bed, bad, brood

Hulp bieden bij of voorzien in de
lichamelijke basisbehoefte.

Ondersteunen of voorzien van de cliënt in zijn lichamelijke
basisbehoeften (verzorging, hygiëne,…).

(ortho)pedagogische begeleiding
in groep

begeleiding in een milieu dat het gezinsleven aanvult of (tijdelijk)
vervangt. Er is steeds een hupverlener aanwezig

Toezicht houden

Een veilige situatie creëren door observerend aanwezig te zijn om indien
nodig begeleidend, verzorgend of bewakend te kunnen optreden tegen
externe negatieve invloeden of tegen zichzelf.

Indicaties
Contra-indicaties
"Terug naar huis" is geen
expliciete keuze.

Ouders en/of de minderjarige kiezen na grondig overleg niet voor een
mogelijk perspectief van "terug naar huis."

Crisissituatie

een acuut beleefde noodsituatie waarin onmiddellijk hulp moet worden
geboden

(Loco)motorische stoornis:
problemen met zichzelf
verplaatsen

Problemen met zichzelf verplaatsen (1211)

Verzet

De hulpverlener stelt, na een grondige dialoog met de cliënt omtrent wat
een bepaalde vorm van hulp (b.v. pleegzorg) inhoudt en waarom dit voor
de cliënt een goede optie zou zijn, vast dat de cliënt en/of zijn context
zich in extreme mate verzet tegen het aanbod.

Psychische en/of psychiatrische
problematiek

De minderjarige heeft (vermoedelijk) een (zich ontwikkelende of acute)
psychiatrische problematiek en/of psychische stoornissen. Het gaat om
psychopathologie. De problemen zijn van die aard dat ze ernstig
verstorend zijn in de relatie met zichzelf, de ander en de omgeving.

Geen duidelijk perspectief

Het is niet duidelijk waar de minderjarige naartoe kan, na de inzet van de
typemodule.

Algemene ontwikkelingsstoornis
van de intellectuele functiesernstig

Ernstig (1113)

Gebrek aan motivatie

De cliënt is niet gemotiveerd om mee te werken.

GES +

Om te behoren tot de doelgroep van jongere personen met een handicap
met een extreme gedragsproblematiek kunnen volgende kenmerken als
indicatief beschouw worden: Er is een gevaar: - voor de eigen fysieke
integriteit of gezondheid - en/of voor de fysieke integriteit of gezondheid
van anderen; en de jongeren stoort in zware mate het leefpatroon in een
leefgroep, kan ook niet opgevangen worden binnen een gewone
structuurgroep; bijkomend duiden volgende kenmerken op extreme
gedragsproblemen: - vernielen van goederen van zichzelf en van
anderen; een bijkomende mentale beperking of een pervasieve
ontwikkelingsstoornis

Risico op escalatie van agressie

Risico dat agressie toeneemt.

Algemene ontwikkelingsstoornis
Matig (1112)
van de intellectuele functies- matig
Diep (1114)
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Algemene ontwikkelingsstoornis
van de intellectuele functies- diep
Problematische
middelenverslaving

De minderjarige heeft een voortdurende, dwangmatige drang om een
psycho-actief middel (vb. drug, medicatie, alcohol) te gebruiken, met de
onmogelijkheid om deze drang onder controle te houden.

(Potentiële) daders van seksueel
grensoverschrijdend gedrag

De cliënt heeft (mogelijks) zedenfeiten geplegd.

Visuele stoornis: blind

Blind (1242)

Auditieve stoornis: doof

Doof (1252)

Organisatorische randvoorwaarden
Logeerdagen

Het maximum is vastgesteld op 30 logeerdagen per jaar. Iedereen die bij
het VAPH ingeschreven is, kan van de mogelijkheid tot logeren
gebruikmaken.

Combinaties
Probleemgebieden
altijd

Handicap

3. Info Ter Elst
Contactinfo
Adres

Zandstraat 10
2570 Duffel

Telefoon
Fax
Mail
Website
Contactpersoon

4. Locaties
Zandstraat 10, 2570 DUFFEL
Adres

Zandstraat 10
2570 Duffel

Telefoon
Fax
Mail
Website
Contactpersoon
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5. Info pagina's
Links
Jeugdzorg Ter Elst

http://www.jeugdzorgterelst.be

Fiches
OBC Jeugdzorg Ter Elst
Jeugdzorg Ter Elst is erkend door het VAPH voor diagnostiek, behandeling en begeleiding van 96 jongens
en meisjes tussen 3 en18 jaar, met minstens een vermoeden van een persoonsgebonden beperking
(handicap). Meestal gaat dit gepaard met de module verblijf. Acht jongeren kunnen intensief mobiel en
ambulant diagnostiek, behandeling en begeleiding krijgen. Twee plaatsen zijn voorbehouden voor jongeren
uit Gemeenschapsinstellingen.
We hanteren twee aparte wachtlijsten voor instroom:
-een voor kinderen van 3 tot 11 jaar
-een voor jongeren van 12-17 jaar (instroomleeftijd).
We hebben ook een beperkte capaciteit voor laagfrequente mobiele begeleiding van jongvolwassenen die
voor hun 18 jaar in onze voorziening verbleven hebben.
In de onpare jaren hebben we één plaats verzekerde crisiopvang, in de pare jaren een mogelijk aanbod.
De residentiële werkingsregio is provincie Antwerpen en aangrenzende provincies. De ambulante
werkingsregio is kleiner en afhankelijk van praktische bereikbaarheid.
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