Meeloopdag voor kinderen
Kinderen van mensen die klinisch of poliklinisch revalideren op de neurologische afdeling van
Vogellanden, mogen een dagje meelopen met hun vader of moeder.
Ben jij ook wel eens benieuwd wat een therapie is of hoe een dag bij Vogellanden eruit ziet? Of ben
je benieuwd hoe je vader rolstoel rijden met één hand heeft geleerd? Misschien heb je nog wel veel
meer vragen over de revalidatie van je ouder. Als je een dagje meeloopt zoeken we samen de
antwoorden op jouw vragen. Tijdens de meeloopdag maak je kennis met de therapeuten, krijg je uitleg
en voorlichting en is er volop tijd voor actie!

Speciaal voor jou
Meeloopdagen organiseren we speciaal voor kinderen en jongeren tussen vijf en Achttien jaar, van
wie de vader of moeder revalideert in Vogellanden. Is jouw vader of moeder opgenomen in
Vogellanden om te revalideren? Dan nodigen we jou graag uit om een dagje mee te lopen! Dan zie je
zelf wat jouw ouder op een dag allemaal doet. Ook vinden we het fijn om te zien en te horen hoe het
met jou gaat. Kom je ook?
Wanneer is de meeloopdag?
De datum van de dag dat je komt meelopen overleggen we met je vader of moeder. De dag begint om
10.00 uur en duurt tot 15.30 uur.
Wat gaan we doen?
Meedoen met therapie
Een deel van de dag ga je samen met je vader of moeder naar therapie. Dat kan van alles zijn:
logopedie, fysiotherapie, bewegingsagogie, activiteitentherapie of ergotherapie. Afhankelijk van jouw
leeftijd, van jouw vragen en van de inhoud van de therapie van je ouder bekijken we hoe we het
programma van de meeloopdag voor jou invullen. Elke meeloopdag wordt per persoon georganiseerd.
Speciaal voor jou dus!
Uitleg en voorlichting
Op de meeloopdag krijg je voorlichting over hersenletsel en uitleg over hoe je met de veranderingen
kunt omgaan. Natuurlijk is er dan ook tijd om jouw vragen te stellen.
Eten en drinken
Meelopen maakt hongerig! We zorgen dus voor een lekkere lunch.
Brief voor school
We hebben een brief gemaakt voor school, waarin staat uitgelegd wat je deze dag gaat doen bij
Vogellanden en waarom het belangrijk is dat jij er bij bent. Deze brief kun je afgeven op school als je
vrij vraagt. Je ontvangt deze brief bij je persoonlijke uitnodiging.

Contact
Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met

https://www.vogellanden.nl:443/Meeloopdag_kinderen.html

Vogellanden, via (038) 498 11 11 of volwassenrevalidatie@vogellanden.nl.
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