
Intensieve  kindzorg  - warmte en deskundigheid  binnen  de Baloe! 

Alle kinderen  zijn  uniek en sommigen  zijn speciaal. Speciaal  omdat ze meer zorg nodig 
hebben dan andere  kinderen. Het ene kind  op medisch  gebied en het andere kind  meer 
pedagogisch. 
Voor de kinderen  in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, die  meer medische  zorg nodig  hebben,  is er 
de Baloe.  
Deze  dagbehandelingsgroep is gehuisvest  binnen het orthopedagogisch  dagcentrum ‘t 
Overstapje te Raamsdonksveer. 
Binnen  de Baloe gaan  dagbehandeling  en extra zorg hand  in hand. 
Er werken  deskundige begeleiders,  die  de (kwetsbare) kinderen  de optimale zorg geven  die 
nodig is.  In overleg met de ouders  wordt de individuele zorg voor hun kind zoveel  mogelijk 
ingepast in het dagprogramma.  De nadruk  ligt op samen de zorg vorm geven. 
Binnen  de Baloe staat het comfort van de kinderen  centraal. Er is veel individuele aandacht. 
Sfeer, ritme, verzorging  en eventueel  verpleging is erg belangrijk  in het dagprogramma. Het 
programma is afgestemd op de individuele  vraag van het kind en richt zich op het zo 
optimaal  mogelijk stimuleren  van de ontwikkeling en het behouden  van vaardigheden.  Dit 
gebeurt in nauwe  samenwerking  met een gedragskundige, kinderfysiotherapeuten, 
logopediste, muziektherapeute  en eventuele  andere  deskundigen. 
Toch ontkomen we er niet aan dat we de kinderen  ook met regelmaat moeten  ondersteunen 
in hun achteruitgang.  

Binnen  de Baloe doen  we er alles  aan om het kind, de brusjes en de ouders een veilig  en 
vertrouwd gevoel  te geven. Het gaat tenslotte om het hele  gezin. 
We helpen,  lossen problemen  op en ontzorgen. 
Indien  gewenst kan het team ook in de thuissituatie ondersteunen. 

Binnen  de Baloe werkt een klein,  vast (multidisciplinair) team dat 
volledig  is afgestemd op de zorg die het kind nodig  heeft. 
We zorgen altijd  voor een klein  aantal  vertrouwde gezichten die 
precies  weten wat er speelt bij de kinderen en het gezin.  
Ons team bestaat uit verpleegkundigen, verzorgenden en 
sociaal pedagogisch medewerkers  en hebben  een ruime ervaring. Onze kracht zit in het 
multidisciplinair samenwerken op basis  van gelijkwaardigheid en 
respect voor elkaars  expertise. 
De medewerkers worden regelmatig  bijgeschoold.  
Ze observeren altijd  de totale situatie en zullen daar naar 
handelen. Ze werken  met hun hart en ze weten stuk voor stuk 
wat de kinderen nodig  hebben. 
We evalueren  de zorg met regelmaat  multidisciplinair, zodat deze steeds bijgesteld kan 
worden. Alles is bespreekbaar.  Alleen  op die  manier kunnen  we topzorg leveren. 



Met elkaar hebben we veel ervaring en expertise opgebouwd op het gebied van 
stofwisselingsziekten, complexe vormen van epilepsie en kinderen met een 
levensduurverkortende aandoening. 
We werken aan de hand van de methode “Meer Mens”.  Deze methode is gebaseerd op de 
theorie van Ervaringsordening van dr. D. Timmers-Huigens. Aan de hand van deze theorie 
kan het team de signalen van de kinderen interpreteren en in kaart brengen. Dit maakt dat 
we de kinderen (nog) beter leren kennen, de zorg nog beter af kunnen stemmen en 
daardoor nog beter aan kunnen sluiten bij de kinderen wat ze nodig hebben. 

De Baloe maakt onderdeel uit van Stichting Prisma. Prisma biedt zorg aan mensen met alle 
soorten beperkingen en leeftijden. De zorg wordt geboden vanuit de zorgdriehoek. De 
begeleider werkt samen met de zorgvrager en diens netwerk.  


