
   

SPECIALISTISCHE  
BEGELEIDING

Specialistische begeleiding van Allerzorg

In een kennismakingsgesprek wordt er ruim de 
tijd genomen om te luisteren naar wat u heeft 
meegemaakt en waar u tegenaan loopt. Ook wordt 
er uitgebreid besproken waar u qua ondersteuning 
en begeleiding behoefte aan heeft. Als u het prettig 
vindt of als het nodig is, kunnen bij dit gesprek 
anderen aanwezig zijn zoals uw partner, familie of 
andere naasten. 
Aan het begin van een begeleidingstraject wordt 
een begeleidingsplan geschreven. Dit begeleidings
plan zal leidend zijn in het traject en kan tussentijds 
worden bijgesteld. 

Begeleiding aanvragen

Om begeleiding aan te vragen kunt u contact 
opnemen met Allerzorg. We helpen u ook graag als 
u vragen heeft over de vergoeding van begeleiding 
of het aanvragen hiervan.

Heeft u vragen of wilt u uw persoonlijke situatie met 
ons bespreken, neemt u dan contact met ons op.

Op onze website vindt u meer informatie over onze zorg. 
WWW.ALLERZORG.NL/BEGELEIDING

SPECIALIST IN 
ZORG THUIS
Bij Allerzorg krijgt u zorg vol aan dacht, 
respect en ruimte om uzelf te kunnen 
zijn. Gewoon zoals het hoort.

Aan kinderen, jongeren 
en volwassenen. 
Vertrouwd en persoonlijk.

 Telefoonnummer:  0348 – 416834   
   E-mailadres:  info@allerzorg.nl   
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Welkom bij Allerzorg. In deze folder vindt u 
informatie over specialistische begeleiding. 

Vaak is er al veel gebeurd, voordat één van onze 
begeleiders bij u thuis komt. Bijvoorbeeld een 
gebeurtenis die diepe psychische impact heeft 
of een psychiatrisch verleden. Dit kan invloed 
hebben op uw dagelijks leven. Onze begeleiders 
bieden ondersteuning om zo optimaal mogelijk te 
functioneren. 
Allerzorg biedt ondersteuning aan kinderen, 
jongeren en volwassenen. Het kan ook voorkomen 
dat begeleiding op een gezin als geheel is gericht.

Team van begeleiders

Ons team van psychiatrisch verpleegkundigen en 
sociaal pedagogisch hulpverleners heeft ervaring 
in psychiatrie, jeugdhulpverlening, maatschappelijk 
werk, gehandicaptenzorg en onderwijs. 
Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt en 
vertrouwen heeft in onze begeleiders. Daarom 
wordt er een begeleider ingezet die bij u past. 

Specialistische begeleiding aan:

Kinderen

Een kind met een beperking of gedragsproblemen 
vraagt vaak extra aandacht. Dit heeft invloed op 
de rest van het gezin. Onze begeleiding is dan ook 
gericht op het gezin als geheel.
Samen met u als ouder(s), andere betrokken 
hulpverleners en eventueel leerkrachten van 
uw kind, stellen we vast welke begeleiding en 
ondersteuning er nodig is. 

Jongeren en volwassenen met psychische 
klachten en psychiatrische problemen

Psychische klachten of psychiatrische problemen 
kunnen invloed hebben op zelfstandige vaardig
heden en sociale redzaamheid. Mensen die deze 
problemen of klachten ervaren, kunnen door onze 
begeleiders worden ondersteund. Samen met u 
wordt er een passende manier van ondersteuning 
vastgesteld om persoonlijke ontwikkeling en groei 
te realiseren.

Licht verstandelijke beperking

Mensen met een licht verstandelijke beperking 
kunnen ondersteuning nodig hebben in de 
ontwikkeling van hun sociale redzaamheid en het 
zelfstandig wonen. 
Onze begeleiders stellen in overleg vast op welke 
concrete punten de begeleiding gericht wordt. 

Zwangere vrouwen en jonge moeders

Tijdens de zwangerschap of na een bevalling 
kunnen psychische klachten zich voordoen zoals 
angst, paniek of depressieve klachten. Deze 
klachten kunnen een grote weerslag hebben op 
uw dagelijks leven. 
Begeleiders van Allerzorg kunnen u ondersteunen 
bij uw persoonlijke ontwikkeling. In overleg wordt 
vastgesteld waar uw ontwikkeling op gericht zal zijn.
Het doel is om u vertrouwen te geven om de 
zorg voor uw kindje, uzelf en eventuele andere 
gezinsleden (weer) op te pakken. Samen met u en 
eventueel uw partner werken we hier naartoe.
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