Een multidisciplinaire

zorgpraktijk op school

Vragen?
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Voor
een uitgebreid overzicht van vragen en antwoorden
kunt terecht op onze website. Heeft u een directe,
al concrete zorgvraag dan kunt u contact opnemen
met de Interne Begeleider van de school of met de
behandelaars van uw locatie. Bij de praktijk of op de
website vindt u hun contactgegevens.
www.Expertisecentrum-Uniek.nl

Logopedie
Kinderfysiotherapie
Kinderpsychologie

Expertise centrum Uniek is gevestigd op uw basisschool:
een multidisciplinaire zorgpraktijk die kinderen helpt
om zich optimaal te ontwikkelen. Denk daarbij aan
logopedie, (kinder) fysiotherapie, diëtetiek, kinder- en
jeugdpsychologie etc.

Het kan gebeuren dat uw kind tijdens haar/zijn schoolperiode extra
hulp nodig heeft voor een optimale ontwikkeling. Ouders weten
niet altijd hoe zij dit het beste aan kunnen pakken. Veel gehoorde
vragen zijn: met welke zorg is mijn kind het meest geholpen? Hoe
vind ik een goede, betrouwbare zorgverlener? Hoe organiseer ik dit
(logistiek, tijd, samenwerking met school)?

Uniek: een betere en snellere aanpak
van de zorgbehoefte van uw kind.
1. Direct antwoord op eerste vragen
Als uw kind (mogelijk) zorg nodig heeft, kunnen we u dat
direct bieden. Dankzij onze aanwezigheid op scholen en
samenwerking met de interne begeleider kunnen zorgvragen
snel worden beantwoord.

2. Hoge zorgkwaliteit door multidisciplinaire teams
Kenmerk van onze organisatie is dat we in multidisciplinaire
teams werken met alleen kwaliteitsgeregistreerde behandelaars.
Een zorgvraag van een kind is tenslotte bijna nooit eenzijdig/
eendimensionaal. Onze teams bestaan dan ook uit
logopedisten, orthopedagogen, sovatrainers, gezinstherapeuten,
diëtisten, remedial teachers (kinder) fysiotherapeuten, dyslexie
specialisten etc.
Iedere 5 weken vindt multidisciplinair overleg plaats waarin
verschillende cases besproken worden. Resultaat van deze
speciale manier van werken is kwaliteitsverbetering van de
behandelplannen. Dit komt direct ten goede aan de kinderen die
via Uniek geholpen worden.
3. Snel, vertrouwd door aanwezigheid op school zelf en
betrokkenheid van ouders.
Omdat de praktijk op school zelf is, is de afwezigheid van kinderen
tijdens de les minimaal. Daarnaast is het een voor kinderen
vertrouwde omgeving wat de behandeling ten goede komt.
Ouders betrekken we actief bij de behandeling door regelmatige
fysieke en/of virtuele (skype/facetime) aanwezigheid. Op deze
manier is het makkelijker om ook thuis de juiste instructies en
aanwijzingen toe te passen van de behandelaars. Ervaring leert
dat dit het eindresultaat zeer ten goede komt.

www.Expertisecentrum-Uniek.nl

