
Behandeling met verblijf in Zoetermeer
Zorg, behandeling en verblijf voor kinderen en jongeren met 
communicatieproblemen

In Zoetermeer biedt Kentalis residentiële zorg: zorg in combinatie met 

behandeling en verblijf. Deze vorm van zorg bieden we aan kinderen en 

jongeren met een auditieve en/of communicatieve beperking. Sommigen 

hebben ook een verstandelijke beperking en/of bijkomende problemen. Alle 

kinderen en jongeren krijgen zorg, behandeling en verblijf op maat. 

Communicatieproblemen
Als een kind of jongere doof of slechthorend is of spraak-/taalproblemen heeft, dan zorgt dat voor 

communicatieproblemen. Die kunnen leiden tot eenzaamheid, (ernstige) gedragsproblemen of depressieve klachten.

Daarnaast hebben de kinderen die naar Kentalis komen, vaak een bijkomende verstandelijke beperking en/of 

bijvoorbeeld een vorm van autisme of sociaal-emotionele problemen.

Het is daarom belangrijk dat zij specifieke behandeling krijgen en op eigen wijze leren communiceren met hun 

omgeving. Bij Kentalis brengen we de communicatie op gang en leren we het kind vaardigheden aan. Ook bieden 

we de omgeving handvatten om aan te sluiten bij het (communicatie)niveau van hun kind. Zo zorgen we dat het 

kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Zorg en verblijf binnen een behandelgroep
Op basis van het ontwikkelingsniveau en de hulpvraag krijgt uw kind een plek binnen één van de behandelgroepen. 

Alle behandelgroepen hebben een eigen karakter en sfeer en beschikken over een eigen keuken, woongedeelte en 

sanitaire voorzieningen. Uw kind slaapt alleen op een slaapkamer. Hoeveel dagen uw kind op de behandelgroep

verblijft, is afhankelijk van de zorgvraag en mogelijkheden. Behandeling kan zeven dagen in de week plaatsvinden, 

maar ook een korter verblijf behoort tot de mogelijkheden. Ook kan uw kind binnen Kentalis doorstromen naar 

een andere groep. Uiteindelijk zal uw kind terugkeren naar huis of overgaan naar een andere woonvorm, zoals 

bijvoorbeeld een begeleid wonen project.

Productwijzer

Samen sterk in communicatie



Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kentalis behoudt zich het recht voor haar aanbod te wijzigen.

Vaardigheden leren
We werken met een gerichte behandelmethodiek: het Sociaal Competentie Model (SCM). Het leren van 

vaardigheden staat centraal, zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. Binnen tien ‘domeinen’ van ontwikkeling 

worden sterke punten en leerpunten geformuleerd. Zo kan een kind binnen het domein ‘Omgaan met Anderen’ 

leren iets netjes aan een ander kind te vragen. Binnen het domein ‘Leven van Alledag’ kan een jongere leren om zelf 

een goede dagplanning te maken.

Daarnaast werken we vanuit de visie van Totale Communicatie (TC). Dit betekent dat we tegelijkertijd en bewust 

gebruikmaken van alle uitingsvormen van communicatie. Afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van uw 

kind wordt onder andere gebruikgemaakt van gesproken Nederlands, Nederlandse Gebarentaal (NGT), Nederlands 

ondersteund met Gebaren (NmG), geschreven Nederlands, concrete verwijzers, pictogrammen en/of foto’s.

Bij ieder kind bekijken we wat er met Totale Communicatie bereikt kan worden en hoe. Als onderdeel van de 

behandeling brengen we het communicatieniveau in kaart. Meer informatie over het Sociaal Competentie Model en 

Totale Communicatie kunt u lezen in de folder Weerklankmethodiek.

De behandeling wordt altijd gecoördineerd door een behandelcoördinator (orthopedagoog of psycholoog). 

Daarnaast is bij elke groep een communicatiedeskundige betrokken.

Onderwijs
De kinderen en jongeren gaan overdag naar school. Dat kan een school zijn voor dove/slechthorende kinderen, voor 

kinderen met spraak-/taalproblemen of een meervoudige beperking. Er is een nauwe samenwerking met scholen van 

Kentalis in Zoetermeer en andere scholen in de omgeving.

Samenwerking met ouders
De persoonlijk begeleider van uw kind werkt nauw met u samen. U kunt bij de begeleider terecht met vragen over 

de dagelijkse gang van zaken, maar ook over het gedrag of de ontwikkeling van uw kind. Elk halfjaar plannen we 

een gesprek in over de voortgang van de behandeling, daarin kunt u aangeven wat u wilt dat uw kind leert. Wilt 

u op een ander moment een gesprek met de behandelcoördinator, dan kunt u dit aangeven bij de persoonlijk 

begeleider. We bieden ook extra begeleiding in de thuissituatie in de vorm van gezins- en opvoedingsondersteuning,

verbonden aan de behandelgroepen. We bekijken dan samen met u wat u thuis nodig heeft en hoe uw kind de in 

de groep geleerde vaardigheden ook buiten de groep kan gebruiken.

Informatie en aanmelding 
Kijk op onze website voor meer informatie over onze diensten, producten en locaties. Daar vindt u ook meer 

informatie over het aanmelden.

U kunt ook contact met ons opnemen voor informatie, advies of aanmelding. Wij helpen u graag verder.

T 0800 53 68 25 47 / 0800 kentalis

E info@kentalis.nl 

I  www.kentalis.nl

Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of 

doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Wij willen dat iedereen kan meedoen. 

Daarom bieden we onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel 

Nederland. Ook werken we samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland. 

Samen komen we verder.

Volg ons via Facebook, Twitter, LinkedIn of YouTube.

www.kentalis.nl
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