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Severinus Behandelt!
Severinus Behandelt!
Mensen met een verstandelijke beperking
wonen vaak steeds langer thuis. Behandelaars
van Severinus kunnen helpen om de kwaliteit
van leven daarbij zo hoog mogelijk te maken.
Door te werken aan verbetering van kwaliteit
van leven of door te helpen bestaande
vaardigheden op peil te houden. In deze
waaier leest u waarvoor u bij de verschillende
behandelaars terecht kunt. U ziet welke
specialisaties Severinus in huis heeft om
mensen met een beperking te ondersteunen,
zowel mensen die bij Severinus wonen als
thuiswonenden.

Door de weg naar onze behandelaars
toegankelijker te maken, kan Severinus
Behandelt! de kwaliteit van leven
van thuiswonende mensen met een
verstandelijke beperking bevorderen.
Neem een kijkje in deze waaier en zie wat
Severinus Behandelt! u te bieden heeft of
bezoek onze website
www.severinus.nl/behandelt.
Severinus Behandelt!

Meer informatie?
Aanmelden?

T
E
T
E

040 258 63 39
behandeling@severinus.nl
040 258 63 19
zorgbureau@severinus.nl
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Severinus Behandelt!
Wegwijzer
De waaier Severinus Behandelt! is geschreven
voor ouders/wettelijk vertegenwoordigers
van mensen met een verstandelijke
beperking. Severinus biedt met diverse
behandelmogelijkheden ondersteuning
bij de ontwikkeling van uw kind/naaste.
Deze waaier is ook bedoeld voor de
verwijzers in een huisartsenpraktijk
of ziekenhuis. U als verwijzer heeft
handzaam bijeen welke disciplines wij
beschikbaar hebben in ons Multidisciplinair
Behandelcentrum en bij welke vragen wij
hulp kunnen bieden.

Intake
Na aanmelding bij ons Zorgbureau plannen
we een intakegesprek met één van de
behandelaars. In dit gesprek bekijken we
samen welke vorm van behandeling het beste
aansluit bij uw hulpvraag.
Meer informatie?
Severinus Behandelt!
Platanenlaan 28 | 5507 MD Veldhoven
T 040 258 63 39 | E behandeling@severinus.nl
I www.severinus.nl/behandelt
Aanmelden?
Zorgbureau
T 040 258 63 19 | E zorgbureau@severinus.nl

Arts

Consult Arts Verstandelijk Gehandicapten
De Arts Verstandelijk Gehandicapten is
ervaren in het omgaan met mensen met
een verstandelijke beperking en beschikt
over specifieke kennis van hun, soms
ingewikkelde, problematiek. Ze biedt
medische zorg en/of advies aan mensen
met een verstandelijke beperking en hun
naasten of begeleiders. We werken samen
met diverse specialisten en huisartsen. Tot
het takenpakket van de Arts Verstandelijk
Gehandicapten behoren advies, coördinatie,
behandeling en het voorkomen van een
breed scala aan gezondheidsproblemen die
vaker bij mensen met een verstandelijke
beperking kunnen ontstaan.
Meer informatie?
Aanmelden?

T
E
T
E

040 258 63 39
behandeling@severinus.nl
040 258 63 19
zorgbureau@severinus.nl

Arts

Verstandelijk gehandicaptenpoli 18+ & Downpoli 18+
Tijdens één polibezoek tot zes verschillende
disciplines raadplegen: dat is het uitgangspunt van onze poli’s. De Verstandelijk
gehandicaptenpoli 18+ biedt cliënten boven
de 18 jaar een vervolg op het polibezoek bij
de kinderarts. De Downpoli 18+ sluit aan op
de Downkinderpoli in het Maxima Medisch
Centrum (MMC) in Veldhoven en biedt
een vervolg op het Downpolibezoek bij de
kinderarts. Beide poli’s zijn er voor zowel
inwonende als thuiswonende cliënten, na
verwijzing van een huisarts of kinderarts.
Het resultaat? Een multidisciplinair advies dat
de cliënt na het bezoek krijgt toegestuurd. Zo
gaan we samen aan de slag om de zorg voor
en het welzijn van de cliënt nog verder te
verbeteren.

Meer informatie?
Aanmelden?

T
E
T
E

040 258 63 39
behandeling@severinus.nl
040 258 63 19
zorgbureau@severinus.nl

Fysiotherapie

Oefentherapie & Revalidatie
Oefentherapie zetten we in om gericht te
werken aan een dagelijkse vaardigheid.
De vaardigheid oefenen we letterlijk in de
omgeving van de persoon. Bij het opstaan,
kijken fysiotherapeuten waar de voeten
moeten staan om goed op te staan, waar de
handen geplaatst worden op de armleuningen
en of de hoogte van de stoel passend is.
Advisering en revalidatie na een operatie
vragen extra aandacht bij mensen met een
verstandelijke beperking. Zij zijn vaak niet in
staat om hun grenzen aan te geven. Zowel
voorafgaand aan een operatie als nadien
geven onze fysiotherapeuten adviezen. Denk
hierbij aan aanpassingen in huis en leefstijl.
Ook starten we een revalidatietraject om het
dagelijkse leven weer op te pakken.

Meer informatie?
Aanmelden?

T
E
T
E

040 258 63 39
behandeling@severinus.nl
040 258 63 19
zorgbureau@severinus.nl

Fysiotherapie

Onderzoek & Conditie- en spierkrachttraining
Fysiotherapeutisch onderzoek
Onze fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in
het bewegingsapparaat van mensen met een
verstandelijke beperking. Ze onderzoeken
acute of chronische pijnklachten en
de specifieke aandachtsgebieden bij
verschillende syndromen. De conclusie
hiervan lichten we mondeling toe en we
bespreken de behandelmogelijkheden.
Conditie- en spierkrachttraining
In de oefenzaal met kracht- en fitnessapparatuur trainen we spierkracht en conditie in
een rustige, maar uitdagende omgeving. De
fysiotherapeuten kijken welke oefeningen
geschikt zijn en met welk gewicht of welke
intensiteit cliënten deze kunnen uitvoeren.
Samen proberen we dit op te bouwen.

Meer informatie?
Aanmelden?

T
E
T
E

040 258 63 39
behandeling@severinus.nl
040 258 63 19
zorgbureau@severinus.nl

Fysiotherapie

Bekkenbodemtraining
Poepen en plassen is voor veel mensen iets
vanzelfsprekends. Als iemand ongelukjes
heeft tijdens poepen of plassen kan er
schaamte ontstaan. Als iemand moeite heeft
met poepen of plassen kan dit behoorlijk
pijnlijk zijn. Bekkenbodemtraining kan een
oplossing zijn, omdat cliënten de juiste
handvatten krijgen voor een normale
toiletgang en de bekkenbodem specifiek
trainen om op de juiste manier aan te
spannen en te ontspannen.

Meer informatie?
Aanmelden?

T
E
T
E

040 258 63 39
behandeling@severinus.nl
040 258 63 19
zorgbureau@severinus.nl

Fysiotherapie

Hydrotherapie
Hydro betekent water. Therapie in
het water heeft als grote voordeel dat
de zwaartekracht gedeeltelijk wordt
weggenomen. De warmte van het water is
daarbij een welkome aanvulling. Hierdoor is
bij revalidatie looptraining met hydrotherapie
sneller mogelijk dan oefenen in de zaal.
Bij looptraining oefenen we het lopen
voorwaarts, achterwaarts en/of zijwaarts.
Severinus beschikt over twee verwarmde
zwembaden.

Meer informatie?
Aanmelden?

T
E
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E

040 258 63 39
behandeling@severinus.nl
040 258 63 19
zorgbureau@severinus.nl

Fysiotherapie

Mobility Opportunities Via Education (MOVE)
Binnen MOVE kijken therapeuten naar de
motorische ontwikkeling bij een ernstige
meervoudige beperking. Ze kijken daarbij
onder andere welke winst er is te boeken
in de motorische ontwikkeling wat betreft
staan, lopen en zitten. Uniek aan deze
werkwijze is dat Severinus nauw samenwerkt
met dagbesteding, zodat cliënt en therapeut
de oefeningen direct in de praktijk kunnen
brengen.

Meer informatie?
Aanmelden?

T
E
T
E

040 258 63 39
behandeling@severinus.nl
040 258 63 19
zorgbureau@severinus.nl

Fysiotherapie

Kinderfysiotherapie
De kinderfysiotherapeuten van Severinus
kunnen kinderen helpen met aanleren van
motorische vaardigheden die schrijven
en fietsen mogelijk maken. Ze zijn bekend
met houdingsafwijkingen op kinderleeftijd.
Samen met ouder en kind oefenen we op een
gerichte, speelse manier om de houding te
verbeteren. Severinus biedt in kleine groepen
Fitkids aan. Hier kunnen kinderen op hun
eigen tempo deelnemen aan een sportgroep
en hun spierkracht en/of conditie verbeteren.
Zo wordt instromen in een reguliere of
aangepaste sportvereniging makkelijker.
Severinus heeft samenwerkingsverbanden
met een aantal ZMLK-scholen in de buurt.

Meer informatie?
Aanmelden?

T
E
T
E

040 258 63 39
behandeling@severinus.nl
040 258 63 19
zorgbureau@severinus.nl

Ergotherapie

Onze mogelijkheden
Ademhaling- en ontspanningstherapie
Onze ergotherapeuten hebben aandacht voor
een ontspannen houding en het verdiepen
van de ademhaling. Cliënten komen hierdoor
makkelijker tot rust.
ADL-training
In het dagelijkse leven zijn veel handelingen
die we doen vanzelfsprekend. Met adviezen
en tips kan de ergotherapeut deze dagelijkse
handelingen trainen, zodat zelfstandigheid
wordt vergroot.
Eet- en drinkondersteuning
De ergotherapeut kan het gebruik van
hulpmiddelen adviseren die ondersteunen bij
het eten en drinken.

Meer informatie?
Aanmelden?

T
E
T
E

040 258 63 39
behandeling@severinus.nl
040 258 63 19
zorgbureau@severinus.nl

Ergotherapie

Onze mogelijkheden
Handtraining
Binnen de handtherapie is er specifiek
aandacht voor de handfunctie en de
mogelijkheid om deze te trainen qua
spierkracht en fijne motoriek.
Advies hulpmiddelen
Er zijn veel hulpmiddelen beschikbaar
die kunnen helpen met verzorging, het
huishouden en hobby’s. De ergotherapeut
kijkt samen met de cliënt welk hulpmiddel
geschikt is.

Meer informatie?
Aanmelden?

T
E
T
E

040 258 63 39
behandeling@severinus.nl
040 258 63 19
zorgbureau@severinus.nl

Logopedie

Totale communicatie
Severinus is gespecialiseerd in logopedie
voor mensen met een verstandelijke
beperking. Een cliënt kan zich onvoldoende
uiten of er is miscommunicatie omdat
de cliënt en zijn/haar omgeving elkaar
niet goed begrijpen. Logopedie helpt de
functionele communicatie tussen de cliënt
en zijn of haar omgeving te optimaliseren.
Ondersteunende communicatiehulpmiddelen
hierbij kunnen gebaren, pictogrammen en
spraakcomputers zijn. De aanschaf van deze
communicatiehulpmiddelen wordt veelal
begeleid door een ergotherapeut.

Meer informatie?
Aanmelden?

T
E
T
E

040 258 63 39
behandeling@severinus.nl
040 258 63 19
zorgbureau@severinus.nl

Logopedie

Gehoor & Verstaanbaarheid
Veel mensen met een verstandelijke
beperking hebben problemen met gehoor
en/of verstaanbaarheid. Gehoorproblemen
zijn soms moeilijk te herkennen, doordat het
onderscheid tussen niet-begrijpen en niethoren vaak moeilijk te maken is en omdat
niet alle cliënten zich goed kunnen uiten.
De logopedist onderzoekt, coördineert,
adviseert, voert multidisciplinair overleg en
informeert betrokkenen over de werking en
het onderhoud van hoortoestellen. Op het
gebied van verstaanbaarheid verricht onze
logopedist onderzoek en kijkt samen met de
omgeving in hoeverre verbetering mogelijk
is. Indien nodig zet de logopedist extra
ondersteunende communicatie in of geeft
functionele oefeningen om mondspieren te
versterken of enkele gebaren aan te leren.

Meer informatie?
Aanmelden?

T
E
T
E

040 258 63 39
behandeling@severinus.nl
040 258 63 19
zorgbureau@severinus.nl

Logopedie

Eten & Drinken
Veel mensen met een verstandelijke
beperking hebben problemen op het vlak van
eten en drinken (zuigen, afhappen, kauwen,
slikken). De logopedist verricht onderzoek en
geeft adviezen gericht op het verminderen
van het verslikrisico, het verbeteren van de
mondmotoriek of het met meer plezier eten
en drinken. Binnen een multidisciplinair
kader start de interventie, waarbij veiligheid
en kwaliteit van leven voor de cliënt voorop
staat!

Meer informatie?
Aanmelden?

T
E
T
E

040 258 63 39
behandeling@severinus.nl
040 258 63 19
zorgbureau@severinus.nl

Gedragskunde

Angst/fobie
Iedereen is weleens bang. Sommige mensen
zijn bang in het donker, anderen zijn bang
voor honden en weer anderen piekeren heel
veel. Angst kan heel nuttig zijn, omdat het
iemand beschermt voor gevaar. Maar soms
is angst niet nodig en lastig. Het kan mensen
tegenhouden om dingen te doen waar ze
eerst plezier in hadden. Therapie kan helpen
om met deze angsten om te gaan.

Therapieën
Cognitieve gedragstherapie, EMDR, Speltherapie,
Dramatherapie, Psychomotore therapie

Meer informatie?
Aanmelden?

T
E
T
E

040 258 63 39
behandeling@severinus.nl
040 258 63 19
zorgbureau@severinus.nl

Gedragskunde

Behandeling in gezinnen
Soms lopen ouders vast in de opvoeding van
een kind. Deze opvoedingsvragen kunnen
gepaard gaan met gedrags- en/of
ontwikkelingsproblemen van het kind.
Ook kan er sprake zijn van slechte
communicatie tussen de gezinsleden
onderling. Bij gezinsbehandeling staat het
gezin in het middelpunt. Samen met de
therapeut gaan ouders aan de slag om de
opvoedingsvaardigheden te verbeteren en/of
de communicatie en samenwerking tussen de
gezinsleden onderling te herstellen.

Therapieën
PPG, Cognitieve gedragstherapie, Speltherapie,
Dramatherapie, Psychomotore therapie

Meer informatie?
Aanmelden?

T
E
T
E

040 258 63 39
behandeling@severinus.nl
040 258 63 19
zorgbureau@severinus.nl

Gedragskunde

Dwang- & dranghandelingen
De meeste mensen doen weleens dingen die
eigenlijk niet nodig, een beetje vreemd of
overdreven zijn. Ze doen dat omdat het hen
helpt om een vervelend gevoel kwijt te raken
of omdat het gewoon beter voelt. Zo zijn
er mensen die niet op de lijntjes tussen de
stoeptegels willen lopen of de spullen op tafel
op een bepaalde manier willen neerzetten.
Het wordt pas een probleem als iemand dit
met regelmaat moet doen en hier niet meer
mee kan stoppen. Onze therapeuten helpen
om deze behoefte te verminderen.

Therapieën
Cognitieve gedragstherapie

Meer informatie?
Aanmelden?

T
E
T
E

040 258 63 39
behandeling@severinus.nl
040 258 63 19
zorgbureau@severinus.nl

Gedragskunde

Emotieregulatie & Impulscontrole
Emotieregulatie
Het komt vaak voor dat emoties door elkaar
lopen. Door middel van therapie leert iemand
emoties beter te herkennen en uit elkaar te
houden, waarna ze beter en op een andere
manier geuit kunnen worden.
Impulscontrole
Iedereen wordt weleens boos. Maar het kan
ook voorkomen dat dit steeds erger wordt.
Iemand heeft zichzelf dan niet meer onder
controle, doet iets en heeft er daarna spijt
van. Door middel van therapie leert iemand
beter aan te geven wat hem/haar dwars zit.
Therapieën
Speltherapie, Dramatherapie, Psychomotore
therapie, Cognitieve gedragstherapie

Meer informatie?
Aanmelden?

T
E
T
E

040 258 63 39
behandeling@severinus.nl
040 258 63 19
zorgbureau@severinus.nl

Gedragskunde

Inzicht & acceptatie eigen mogelijkheden en beperkingen
Iemand met een (verstandelijke) beperking
vindt het soms lastig om te begrijpen wat hij/
zij wel zelf kan en wat niet. Soms overschat
iemand zichzelf, waardoor hij of zij vaak op
de tenen moet lopen. Anderzijds onderschat
iemand zichzelf soms waardoor diegene iets
niet doet wat hij of zij eigenlijk best kan. Onze
therapeuten helpen om goed te leren kijken
naar eigen mogelijkheden en beperkingen,
zodat iemand het beste uit zichzelf kan halen.

Therapieën
Speltherapie, Dramatherapie, Psychomotore
therapie

Meer informatie?
Aanmelden?

T
E
T
E

040 258 63 39
behandeling@severinus.nl
040 258 63 19
zorgbureau@severinus.nl

Gedragskunde

Spanningsklachten, stemmingsklachten & depressie
Spanningsklachten
Spanning hoort bij het leven. Als een cliënt
echter voortdurend spanning opbouwt en niet
meer goed kan ontspannen, kan hij/zij klachten
krijgen zoals slecht slapen, ‘druk in het hoofd’
en concentratieproblemen. Onze therapeuten
leren hoe iemand spanning kan verminderen.
Stemmingsklachten & depressie
Soms is er een periode in het leven dat iemand
helemaal niet lekker in zijn of haar vel zit. Hij
of zij voelt zich somber en heeft geen zin om
dingen te ondernemen. Therapie kan helpen
om hier weer grip op te krijgen.
Therapieën
Cognitieve gedragstherapie, EMDR, Speltherapie,
Dramatherapie, Psychomotore therapie

Meer informatie?
Aanmelden?

T
E
T
E

040 258 63 39
behandeling@severinus.nl
040 258 63 19
zorgbureau@severinus.nl

Gedragskunde

Lichaamsbeleving, relatievorming & seksualiteit
Iedereen heeft lichamelijke of seksuele
gevoelens. Het is niet altijd gemakkelijk om
daarmee om te gaan. Cliënten kunnen veel
vragen hebben. Wat moet hij/zij bijvoorbeeld
doen als iemand op Facebook een afspraak
wil maken? Hoe gaat iemand met seks om
als hij of zij verkering heeft? Tijdens de
behandeling gaan onze therapeuten in op het
leren herkennen van seksuele behoeftes en
gevoelens en hoe cliënten hier passend mee
om kunnen gaan.

Therapieën
Speltherapie, Dramatherapie , Psychomotore
therapie

Meer informatie?
Aanmelden?

T
E
T
E

040 258 63 39
behandeling@severinus.nl
040 258 63 19
zorgbureau@severinus.nl

Gedragskunde

Palliatieve behandeling, rouw & verlies
Palliatieve behandeling
Als iemand de boodschap krijgt dat hij of zij
ongeneeslijk ziek is, groeit het besef dat er
langzaam afscheid genomen gaat worden van
het leven. Dit is een erg onzekere periode.
Een palliatieve ondersteuner biedt hierbij
ondersteuning.
Rouw & verlies
Iedereen krijgt in zijn leven te maken met
verlies en afscheid nemen, zoals een verkering
die uit gaat, een verhuizing of het verliezen
van een dierbare. Dit kan ingrijpend zijn. Onze
therapeuten helpen hiermee om te gaan.
Therapieën
Speltherapie, Dramatherapie, Cognitieve
gedragstherapie, EMDR

Meer informatie?
Aanmelden?

T
E
T
E

040 258 63 39
behandeling@severinus.nl
040 258 63 19
zorgbureau@severinus.nl

Gedragskunde

Sociale vaardigheden, zelfbeeld & weerbaarheid
Onzekerheid is heel gewoon. Het is heel
vervelend als iemand zo onzeker is, dat
hij/zij er dagelijks last van heeft. Soms willen
cliënten meer eigen inbreng in een groep,
beter kunnen vertellen wat zij vinden en wel
of juist niet willen. Door middel van therapie
leert de cliënt dat hij goed is, zoals hij is.
Therapie kan helpen om te experimenteren
met ‘ik en de ander’. De therapie biedt een
veilige plek voor het uitproberen van ander
gedrag en het opdoen van nieuwe ervaringen
op het gebied van denken, voelen en
handelen.

Therapieën
Cognitieve gedragstherapie, EMDR, Speltherapie,
Dramatherapie, Psychomotore therapie

Meer informatie?
Aanmelden?

T
E
T
E

040 258 63 39
behandeling@severinus.nl
040 258 63 19
zorgbureau@severinus.nl

Gedragskunde

Trauma
Soms maakt iemand iets heel ingrijpends
mee. Denk bijvoorbeeld aan een ongeluk,
brand, aanranding, pesterijen of iets anders
naars. Vaak kan iemand deze ervaring goed
verwerken met de mensen om zich heen en
heeft hij of zij er na een tijdje geen last meer
van. Maar soms gaat het anders en blijft
diegene in het dagelijks leven last houden
van deze gebeurtenissen. Onze therapeuten
kunnen hierbij helpen.

Therapieën
Cognitieve gedragstherapie, EMDR, Speltherapie,
Dramatherapie, Psychomotore therapie

Meer informatie?
Aanmelden?

T
E
T
E

040 258 63 39
behandeling@severinus.nl
040 258 63 19
zorgbureau@severinus.nl

Sensorische Informatieverwerking

Sensorische Informatieverwerking
Bij mensen met een verstandelijke beperking
kan de prikkelverwerking zijn verstoord.
Informatie die via de zintuigen binnenkomt,
wordt dan niet optimaal opgenomen,
gesignaleerd of verwerkt. Sensorische
Informatieverwerking helpt inzicht te
verkrijgen in het functioneren hiervan.
Enkele fysiotherapeuten zijn opgeleid als
SI-therapeut en beoordelen sensorische
informatieverwerking. Zij bekijken welke
prikkels te hard binnenkomen of niet goed
worden verwerkt en brengen hierover
deskundige advies uit.

Meer informatie?
Aanmelden?

T
E
T
E

040 258 63 39
behandeling@severinus.nl
040 258 63 19
zorgbureau@severinus.nl

Mondzorg

Tandarts & Mondhygiënist
Mensen met een verstandelijke beperking
kunnen vaak moeilijk aangeven of zij last hebben van hun gebit. Daarom is het belangrijk
dat cliënten regelmatig naar de tandarts en
mondhygiënist gaan. De tandarts van Severinus
onderzoekt, behandelt en begeleidt de cliënt
en stelt in overleg een behandelplan op. Ook
geeft hij adviezen over gebitsverzorging of
verwijst naar een kaakspecialist voor nader
onderzoek en/of verdere behandeling.
De activiteiten van de mondhygiënist zijn
vooral gericht op het voorkomen van gebitsproblemen bij cliënten. Bovendien geeft de
mondhygiënist cliënten, ouders/wettelijk
vertegenwoordigers en professionele
begeleiders adviezen op het gebied van
mondhygiëne en gebitsverzorging.

Meer informatie?
Aanmelden?

T
E
T
E

040 258 63 39
behandeling@severinus.nl
040 258 63 19
zorgbureau@severinus.nl

Pedicure

Pedicure
De pedicure van Severinus is gespecialiseerd
in de voetverzorging van mensen met een
verstandelijke beperking. De pedicure geeft
onder andere adviezen over schoeisel,
persoonlijke hygiëne en huidverzorging. In
een standaardbehandeling verzorgt onze
pedicure de nagels en nagelomgeving en
verwijdert eelt en eventuele likdoorns.
Indien nodig, behandelt de pedicure
diabetesvoeten, ingegroeide teennagels
en/of kloven en verzorgt verdikte en
schimmelnagels. Hiervoor gebruikt de
pedicure zowel handmatig als machinaal
instrumentarium. Als de conditie van voet
en been het toelaat, is een afronding van de
behandeling met een ontspannen massage
mogelijk.

Meer informatie?
Aanmelden?

T
E
T
E

040 258 63 39
behandeling@severinus.nl
040 258 63 19
zorgbureau@severinus.nl
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