ZUID-HOLLAND ZUID

AANMELDEN

Expertiseteam Diabolo

Een aanmelding van een kind voor hulpverlening
vanuit expertiseteam Diabolo loopt via een
verwijzing door het Jeugd-/Wijkteam, een (huis)
arts of medisch specialist of via de
Gecertificeerde Instelling (JB).
Vanuit expertiseteam Diabolo streven we ernaar
om zoveel mogelijk samen met anderen
complementaire hulp te bieden. We werken nauw
samen met alle betrokken partners in het veld.

Begeleiding van
kinderen en hun gezin
bij (chronische)
ziekten, obesitas en
rouwverwerking

Heeft u vragen over de aanmelding of wilt u meer
informatie neem dan contact met ons op.

CONTACTINFORMATIE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via
diabolo@triviumlindenhof.nl
U kunt ook telefonisch contact opnemen met de medewerkers van
Diabolo via telefoonnummer 088 – 89 28 220
Kijk voor meer informatie op
www.triviumlindenhof.nl

Diabolo biedt specialistische hulp bij herstel van balans in het gezin, bij het versterken
van eigen kracht en competenties, bij de verwerking en het uiten van gevoelens, bij het
vergroten van zelfvertrouwen, bij het werken aan een positiever zelfbeeld, bij het
bevorderen van zelfstandigheid en bij angstreductie.

“Wanneer er meer nodig is dan medische hulp alleen”

Diabolo: Begeleiding van kinderen en hun gezin bij
(chronische) ziekten, obesitas en rouwverwerking
WAT BIEDT DIABOLO?

KWALITEIT

Kinderen/ jongeren en hun gezin
kunnen terecht bij Diabolo
wanneer zij of een gezinslid te
maken hebben met een
(chronische) ziekte, zoals
diabetes, astma, rouw binnen
gezin, medisch gerelateerde
(voedings)problematiek of
bijvoorbeeld overgewicht.

Diabolo heeft als expertiseteam
jarenlange ervaring in de
begeleiding van kinderen/
jongeren en hun gezin die te
maken hebben met ziekte en/ of
rouw. Hierdoor weten de
medewerkers van Diabolo welke
impact ziekte en/of rouw heeft
op de ontwikkeling van kinderen
en het functioneren van
gezinnen. Het expertiseteam
bestaat uit specialistisch
opgeleide en ervaren ambulant
hulpverleners en een
gedragswetenschapper.
Vanuit onze ervaring en
gespecialiseerde opleiding
kunnen we als team begeleiding
bieden die werkt!

David (8 jaar): “Ik weet nu wat ik moet
doen om minder bang te zijn voor
prikken”

Door begeleiding van Diabolo
vinden kinderen/jongeren
opnieuw evenwicht in hun
ontwikkelingstaken en
vaardigheden. Ouders ervaren
met de begeleiding dat zij weer
een hernieuwde balans vinden bij
bijvoorbeeld hun opvoedtaken,
zorgtaken en gezinsrelaties.
Kim (13 jaar): “Ik voel me minder
verdrietig over mijn diabetes, ik ben
gelukkig niet de enige!”

We gaan uit van de kracht van de
gezinsleden en gebruiken de
competenties van het gezin,
zodat zij na begeleiding weer op
eigen kracht verder kunnen.
Els (moeder van Job 9 jaar): “Ik heb er
vertrouwen in dat ik het goed doe als
moeder, hoe moeilijk en verdrietig de
ziekte ook is”

Danique (15 jaar): “Ik let nu meer op

INTENSITEIT

gezond eten en weet hoe ik met pesten

Diabolo heeft verschillende
modules, die afhankelijk van de
hulpvraag van het gezin op maat
worden gemaakt.
Gekozen wordt voor hulp aan het
gehele gezin of voor individuele
hulp voor kind/ jongere of de
ouder(s).

om kan gaan”

We werken competentiegericht
en maken gebruik van speciaal
geselecteerde methodieken
gebaseerd op oplossingsgerichte
en systeemgerichte theorieën.
Met divers spel- en verwerkingsmateriaal worden kinderen
begeleid om hun gevoelens onder
woorden te brengen en een
plekje te geven. We maken
hierbij zo veel mogelijk gebruik
van methodieken die effectief
gebleken zijn.
Thijs (13 jaar): “Die (rot) medicijnen
vergeet ik gelukkig minder vaak. Ik heb
nu meer energie”

Max (7 jaar): “Als ik rustig ben heb ik
het minder snel benauwd en ben ik blij”

Afhankelijk van de hulpvraag en
de wensen van het gezin komt de
ambulant hulpverlener om de
week of wekelijks op huisbezoek.
De totale duur van een traject
varieert van enkele maanden tot
een jaar. Naast individuele
begeleiding en begeleiding van

het gehele gezin behoort ook
groepsbegeleiding tot de
mogelijkheden.
SAMEN

Diabolo werkt onder andere
samen met kinderartsen,
(diabetes) verpleegkundigen uit
verschillende ziekenhuizen in de
regio, praktijken voor diëtetiek,
fysiotherapie, revalidatiecentra
en Diabeter te Rotterdam.
Waar nodig is er de mogelijkheid
vanuit Diabolo dat uw ambulant
hulpverlener betrokken is bij
gesprekken in het ziekenhuis of op
school. Hulpverleners van Diabolo
kunnen ook worden ingezet voor
consultatie of coaching voor
medewerkers van Jeugdteams of
scholen.

