
         

   

Ontdek hoe
Ter Heide
jou helpt als
zorgpartner

DagopvangAutisme

Je bent welkom  
bij ons
 
Bel 089 32 39 30 of mail naar 
intake@terheide.be en maak een afspraak. 
Meer info? Kijk op www.terheide.be of op  
facebook.com/TerHeideNieuws  

Je vindt ons hier: 

 
Ter Heide is een VAPH-vergunde zorgaanbieder

 
Borgloon 
Brikhof 68
3840 Borgloon
012 74 35 49

Je bent ouder of familielid van een kind dat door zijn 
autisme en verstandelijke beperking (en aanverwante 
problematiek) niet (meer) kan functioneren binnen een 
schoolse omgeving? Je wenst de beste zorgen en onder-
steuning voor je kind/familielid? Wil je hem of haar zoveel 
mogelijk ontwikkelingskansen bieden? 

Dat je hiervoor wat hulp en ondersteuning kunt gebruiken, 
is niet abnormaal. Ter Heide wil hierin je professionele part-
ner zijn. Ook al vraagt je kind speciale aandacht en zorg, 
we zijn ervan overtuigd dat we door onze professionaliteit 
en warme zorg samen met jou de hoogst mogelijke 
levenskwaliteit voor jouw kind/familielid kunnen 
realiseren.

Duurzame 
ondersteuning 
op maat

Zonhoven 
Jacob Lenaertsstraat 33
3520 Zonhoven
011 81 94 00



Welke ondersteuningsfuncties bieden wij aan?
Samen met de ouders/familieleden schrijven we voor elk 
kind een individueel traject uit. Afhankelijk van de noden 
bieden wij professionele opvang aan:

• Op een multidisciplinaire manier behandelingen  
   vooropstellen, uitvoeren en evalueren op maat van het 
   kind.

• Permanent Onderwijs Aan Huis (POAH) waarbij een 
   leerkracht onderwijs biedt (4 x 50 minuten per week).

• Leerdoelen worden op maat van het kind aangeboden.

• De nadruk ligt op het aanleren van functionele 
   vaardigheden in functie van een zelfstandiger leven.

• De dagbestedingsmodule: bij dit aanbod staat behoud 
   van vaardigheden centraal, met de nadruk op zinvolle 
   vrijetijdsbesteding, maatschappelijke inclusie en 
   voorbereiding op volwassenheid.

  Onze ondersteuning focust zich op:
 
  EMOTIONEEL WELBE VINDEN: 
   geluk creëren en emotionele basisveiligheid bieden,
   ondersteunende communicatie (visualisaties) en
   structuur, op maat van elk kind
   ONT WIKKELING EN ONTPLOOIING: 
   een gevarieerde dagbesteding: zinvolle vrijetijds-
   besteding en deelname aan activiteiten op maat,
   maximale ontwikkelingskansen bieden
  L ICHAMELIJK WELBE VINDEN: 
   onderhouden van een goede gezondheid
   SOCIALE ZELFREDZAAMHEID: 
   samenleven met anderen 
   AANGEPASTE INFRASTRUC TUUR:  
   een individueel aangepaste, autismevriendelijke
   omgeving

Waarom jouw kind belangrijker is dan onze directeur
In onze organisatie draait alles rond de mensen die we 
ondersteunen. Daarom luisteren wij tijdens de intake eerst 
naar jouw wensen en noden voor we onze organisatie 
voorstellen. De reden? We willen ontdekken hoe we jouw 
gezin het best kunnen ondersteunen.
 
Ontdek onze visie en voordelen 
We willen vooral dat jouw kind/familielid gelukkig is. 
Dat is onze eerste zorg. Daarnaast bieden wij een unieke 
zorgervaring vanuit onze visie om in de eerste plaats 
vooral een warme thuis te creëren voor de mensen die we 
ondersteunen.

• samenwerken in zorgteam met ouders

• voor iedereen een zinvolle dagbesteding op maat

• resultaatgericht werken op maat 

• samenwerking met externe partners:  

   antwoord op elke complexe zorgvraag

Jouw kind/familielid omringd door onze zorgen in de 
leefgroep
Een warme thuis is een plek waar mensen elkaar graag 
zien en waar ze samen kunnen zijn zoals ze dat graag 
willen. Daarom organiseren wij onze zorg in leefgroepen 
waarin mensen met eenzelfde profiel of zorgvraag 
samenleven. Verschillende leefgroepen vormen samen 
een woonbuurt onder leiding van een zorgcoördinator 
en een leefgroepencoördinator. Zij sturen een team 
van opvoeders, artsen, orthopedagogen, logopedisten, 
ergotherapeuten en kinesitherapeuten. 
De maatschappelijk werker is voor jou het aanspreekpunt.

Praktisch

• De kinderen kunnen alle weekdagen in de dagopvang 
   terecht tussen 8.30 en 16.30 uur.

• Het netwerk staat in principe zelf in voor het vervoer, 
   maar we zoeken graag naar oplossingen op jouw 
   maat.

• We voorzien dagelijks een warme maaltijd voor de   
  kinderen.

• Binnen het flexibel aanbod van onze voorziening 
   (rechtstreekse hulpverlening, logeerfunctie, kortdurende 
   begeleiding, mobiele begeleiding ...) kunnen wij 
   ook jouw vraag naar bijkomende ondersteuning 
   onderzoeken.


