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Functie gezinsbegeleider 
          
De gezinsbegeleider 
Wanneer uw kind is aangemeld bij Pento Vroegbehandeling wordt er een gezinsbegeleider aan 
u toegewezen.  
Zij is actief in advisering, behandeling en begeleiding van uw gezin. De intensiteit van de 
behandeling/begeleiding is afhankelijk van de behoefte van u als ouders. De gezinsbegeleider 
maakt deel uit van het multidisciplinaire team.  
 
Hoe wordt de behandeling gegeven? 
De behandeling/begeleiding wordt hoofdzakelijk thuis gegeven. De huisbezoeken duren 
gemiddeld anderhalf uur. Naast de bezoeken thuis kan de gezinsbegeleider ook een bezoek 
brengen aan het kinderdagcentrum, de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de school om 
daar vragen en aspecten rondom de beperking van uw kind te bespreken. U bent welkom om 
zelf bij deze externe bezoeken aanwezig te zijn. 
 De gezinsbegeleider kan indien gewenst bijvoorbeeld bij de controle van het gehoor op het 
Audiologisch Centrum aanwezig zijn, om bevindingen en adviezen over te kunnen dragen naar 
de thuissituatie. 
 
Waar is de behandeling op gericht? 
De gezinsbegeleider informeert u gedurende het traject over het totale aanbod van Pento 
Vroegbehandeling. U beslist zelf waaraan u wilt deelnemen. Tijdens de huisbezoeken worden 
vragen en aspecten rondom de beperkingen en mogelijkheden van uw kind besproken. U kunt 
hierbij denken aan: 

 gehoor, hoortoestellen, cochleair implantaat en hoorontwikkeling; 
 communicatie; 
 opvoeding; 
 algehele ontwikkeling van uw kind; 
 omgaan met de beperking en wat dit betekent  voor kind, ouders en gezin; 
 toekomstperspectief; 
 organisatorische zaken. 

De gezinsbegeleider stimuleert de ontwikkeling van uw kind. Al spelend geeft zij informatie en 
ideeën over de omgang met uw kind. Daarnaast kunnen ook video-opnamen van uw kind 
gebruikt worden in de begeleiding. 
 
Verloop van de behandeling 
Samen met u wordt regelmatig besproken hoe het gaat met de ontwikkeling van uw kind en 
wordt gekeken naar wensen/vragen die u als ouders heeft. Een keer per jaar maakt de 
gezinsbegeleider een evaluatieverslag. Dit verslag wordt met u besproken en na uw 
goedkeuring verzonden naar overige betrokken instanties zoals bij voorbeeld een (huis)arts, 
audiologisch centrum en/of school. 
Naar aanleiding van het evaluatieverslag en de vragen van u als ouders, worden samen met u 
doelstellingen geformuleerd voor de behandeling van u en uw kind voor het komende half jaar. 
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Deze worden vastgelegd in het behandelplan en door de gezinsbegeleider en door u 
ondertekend. Na een jaar volgt weer een nieuwe evaluatie en een nieuw behandelplan.  
Alle gegevens van uw kind worden vertrouwelijk behandeld en bewaard in een persoonlijk 
dossier. Het dossier kunt u altijd inzien.  
 




