INFO VOOR VERWIJZERS EN CLIËNTEN

SEPTEMBER 2018

Beste,
Met de start van het nieuwe werkjaar, bezorgen we jullie graag een nieuwe editie van onze nieuwsbrief.
We zoomen daarbij in op speciﬁeke aspecten van onze werking en diverse actualiteiten.
Vandaag richten we ons in het bijzonder op onze expertise inzake NAH (Niet-Aangeboren Hersenletsel) en de komende
opendeurdag van Ons Erf op zondag 16 september 2018.
Wie we zijn en waarvoor wij staan vind je uitgebreid op onze website www.uniek.org.
Voor een persoonlijke kennismaking volstaat een mailtje aan zorgvraag@uniek.org. De collega’s van de dienst
toeleiding nemen dan contact met jou op voor verdere afspraken. Dit emailadres kan ook gebruikt worden om in te
tekenen of uit te schrijven op deze nieuwsbrief.

UNIE-K en haar expertise inzake NAH
UNIE-K biedt speciﬁeke ondersteuning aan volwassenen met een NAH.
In het bijzonder zijn de locaties ’t Venster (Emelgem-Izegem) en De Waaiberg (Hooglede-Gits) gekend voor hun
uitgebreide en gespecialiseerde NAH werking.
De zorg en infrastructuur zijn er volledig afgestemd op de bijzondere noden van personen met een niet aangeboren
hersenletsel.

Focus op zorg
UNIE-K biedt niet ‘zomaar’ ondersteuningsfuncties (woonondersteuning,
dagondersteuning, individuele begeleiding,…) aan, zij doet dat vooral vanuit een
aangepast kader en met inzet van enkele heel bijzondere (handicap)speciﬁeke
troeven, die borg staan voor een kwalitatief hoogstaande zorg.
Een uitgebreid team van medewerkers heeft jarenlange ervaring en expertise
opgebouwd en schoolt zich voortdurend bij om elke cliënt met de beste zorg te
omringen.
De agogische medewerkers (woon- en dagbegeleiders), de medische dienst
(eigen huisartsen en verpleegkundigen), de paramedici (gespecialiseerde
logopedisten, ergo- en kinesitherapeuten), de sociale en ortho-agogische dienst
en ons logistieke team, werken allen vanuit een respectvolle dialoog met de
cliënten en zijn/haar netwerk samen om te zorgen voor een optimaal leef- en
wooncomfort.

Heeft de cliënt met NAH vooral nood aan een uitdagende woonomgeving waarbij het stimuleren van zelfstandigheid
en zelfbepaling voorop staan, dan wordt psycho-educatie aangeboden om de cliënt te leren omgaan met zijn/haar
beperkingen en om hem/haar mogelijkheden aan te reiken om tot verdere groei te komen in alledaagse vaardigheden.
Dit gebeurt zowel individueel als in groep. Daarnaast wordt de cliënt cognitief getraind vanuit eigen
ondersteuningsvragen aan de hand van DENK+, een cognitief revalidatie programma (bv. nota nemen in agenda,
agendatraining, Ipad-training, aandachtstraining).
De uitgangspunten van cognitieve therapie worden toegepast tijdens atelierwerking, voorbereiding uitstappen,
voorbereiding winkelen, kookactiviteiten, inspraakmomenten, actualiteit, natuureducatie. Bijvoorbeeld : wat is het
probleem, hoe zou jij dat oplossen, zelf iets naar voor brengen, hoe pak je dit beter aan?, kan je het ook anders doen,
enz. ?. Het aanspreken van de individuele cognitieve mogelijkheden van onze cliënten is een gedeeld gegeven over de
verschillende disciplines.

Voelt de cliënt met NAH zich het meest thuis in een voorspelbare woonomgeving met het accent op comfort en
zorgende nabijheid, dan heeft de dagbesteding vooral een basale insteek (relaxatiebad, muziekbeleving,
bewegingsstimulatie, snoezelen, enz.) en wordt die meestal in één-op-één relatie aangeboden.

Focus op infrastructuur
UNIE-K heeft de voorbije jaren ﬂink geïnvesteerd in
omvangrijke nieuwbouw- en verbouwingswerken in haar
locaties voor NAH. Modern en veilig woon- en zorgcomfort
stonden hierbij voorop.
Zo zorgen hoog-laagbedden met aandacht voor een
optimale slaaphouding voor een betere nachtrust.
Plafondliften, tiltoestellen en hoog-laagbaden verbeteren
de ergonomie voor de medewerkers zodat ze al hun
energie aan de zorg kunnen besteden.
Aangepaste wagens en minibussen verhogen de mobiliteit
van onze cliënten.
Ook in de toekomst blijven we verder aandacht schenken
aan een aangepaste en moderne infrastructuur.
Comfortverbetering, huiselijkheid in de woonomgeving en
het bevorderen van de privacy blijven daarbij de richtsnoer
voor de ontwerpers.

Meer weten over NAH en het aanbod van UNIE-K in het
bijzonder?
Onder de slagzin ‘Niet Aangeboren Hersenletsel: vaak onzichtbaar, wel
aanwezig’ vindt ook dit jaar de Week van NAH plaats, van 15 tot 20 oktober
2018. UNIE-K neemt hieraan deel.
Op 23 november (namiddag) vindt in PC St Amandus (Reigerlostraat 10 te
9730 Beernem – gebouw St Marie) een beurs plaats met als centraal thema
“Wat na NAH?”. Ook UNIE-K zal hierop aanwezig zijn.
Heb je een concrete vraag voor UNIE-K ? Neem contact op met onze
medewerkers van de sociale dienst of mail naar zorgvraag@uniek.org.

OPENDEUR ONS ERF – ZONDAG 16 SEPTEMBER
Op zondag 16 september, en dit vanaf 14.00 uur, gooit Ons Erf haar deuren open voor al wie interesse heeft in de
werking van vzw UNIE-K in het algemeen en die van Ons Erf in het bijzonder.
Genietend van ons prachtig domein, kan je kennis maken met de (samen)werking van verschillende professionele
disciplines, krijg je een inkijk in een woning en ontdek je het uitgebreid scala van activiteiten die dagelijks aan onze
cliënten worden aangeboden. Een aanbod waar we best heel ﬁer op zijn.
Je kunt er die dag ook terecht met al je vragen rond PVB, RTH, kortdurende begeleidingen,..
Uiteraard wordt ook de inwendige mens niet vergeten: bij aankomst staat een drankje voor je klaar en tijdens je bezoek
kan je genieten van een heerlijk dessertenbuffet.
Ook kinderen zijn van harte welkom om de volkspelen en schattenjacht tot een goed einde te brengen
Nieuwgierig geworden, kom dan zeker langs!
Ons adres: Chartreuseweg 53 8200 Brugge.
Heel graag tot dan!

OPEN PLAATSEN in regio Brugge en regio Midden West-Vlaanderen
Op vandaag heeft UNIE-K open plaatsen om in te gaan op vragen m.b.t. woon- en dagondersteuning, zowel voor
volwassenen met NAH als voor volwassenen met een aangeboren beperking (verstandelijk, fysisch, al dan niet
gecombineerd).
Ook in de dagcentra Windroos en Trika is er plaats voor wie enkel nood heeft aan dagondersteuning (al dan niet in
combinatie met vervoer).
Los van open vragen loont het altijd de moeite om jouw vraag aan UNIE-K te stellen.
UNIE-K beschikt over meerdere troeven en is steeds bereid om ook als partner met anderen mee de zorg op te nemen,
al dan niet in afwachting van of ter overbrugging van een meer deﬁnitieve oplossing.
Bent u op zoek naar een aangepast aanbod dan kunt u steeds contact opnemen via zorgvraag@uniek.org of
telefonisch op het nummer 051/263.084 (mevr. Larisa Sioen) en 050/406.939 (mevr. Kristien Coen).

Actua
In de vorige nieuwsbrief verwezen wij naar de nieuwe regelgeving op vlak van
Kortverblijf en Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH).
Ondertussen heeft UNIE-K, op basis van haar vroegere erkenning kortopvang,
een extra contingent RTH-punten gekregen om verblijf aan te bieden aan die
cliënten die krachtens die regelgeving in aanmerking komen voor bijkomende
‘respijtzorg’.
Voor wie? Voor alle budgethouders die een persoonsvolgend budget hebben gekregen vanuit de transitie (omzetting van
hun vroeger VAPH ticket) waarin minder dan 60 nachten woonondersteuning voorzien zijn.
Onder ‘respijtzorg’ wordt verstaan: woonondersteuning (nachten), al dan niet aangevuld met dagondersteuning.
Wenst u van deze mogelijkheid gebruik te maken, neemt gerust contact op via zorgvraag@uniek.org of telefonisch op
het nummer 051/263.084 (mevr. Larisa Sioen) en 050/406.939 (mevr. Kristien Coen).

En om te eindigen: blijf op de hoogte van het nieuws van UNIE-K
Bezoek onze website en maak kennis met de laatste aanpassingen!
Bezoek de sociale media waarop we actief zijn (Facebook en LinkedIn) en vind ons ‘leuk’ of ‘interessant’.

Wil je meer weten over UNIE-K?
Bel ons: 050/40.69.60 of bezoek onze website www.uniek.org

Volg ons!

