
360° screening en advies voor 
kinderen en jongeren met
een intensieve zorgvraag



De zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag is vaak in stukjes geknipt. 
Daarmee ook de ondersteuning van hun ouders en het gezin waarin ze opgroeien. 
Hoe kun je vanuit een ‘totale’ blik op het kind en gezin, kijken naar de behoeft e aan 
zorg en ondersteuning? Daar richten we ons op. 

Als ouder(s) van een zorgintensief kind, heb je essentiële vragen over je kind en 
de huidige situatie, maar ook zorgen over de nabije en verre toekomst. Hoe hou je 
rekening met zijn of haar gezondheid en wat staat je daarin nog te wachten? Wie 
en wat is daarvoor nodig. Extra vragen duiken op bij bepaalde ‘mijlpalen’ zoals naar 
school gaan, 18 jaar worden of waar je kind in de toekomst gaat wonen. Wanneer 
of wat het vraagstuk ook is, je hebt recht op onafhankelijke informatie, vakkundige 
antwoorden en inzichten. 

Als gezin met een zorgintensief kind 
heb je geen alledaags leven. Het hele 
gezin is betrokken bij deze situatie. 
Je kind is non-stop aangewezen op 
topzorg. Voor elk facet is er wel een 
specialist beschikbaar. Fijn, maar je 
ervaart versnipperde hulp. Dat is 
ongewenst want je kind blijft een leven 
lang afhankelijk van anderen, en jij dus 
ook. Er is meer samenhang en structuur 
nodig in het levenslange en levensbrede 
zorgproces. Jij wilt overzicht maar 
misschien ook wel iemand naast je die 
het overzicht bewaart. Je wilt goede 
levensloopzorg en – ondersteuning die 
past bij jouw situatie.

Om je kind kansen te bieden en om een fi jn gezinsleven te hebben, moeten zaken goed 
geregeld worden. Op een manier die jou regie geeft, maximaal ontlast en optimaal 
ondersteunt. De Leefstijl poli plus kan hierbij van dienst zijn met een screenings- en 
adviestraject voor jouw unieke situatie.

Waarom de Leefstijl poli plus?

Om je kind kansen te bieden en om een fi jn gezinsleven te hebben, moeten zaken goed 
geregeld worden. Op een manier die jou regie geeft, maximaal ontlast en optimaal 
ondersteunt. De Leefstijl poli plus kan hierbij van dienst zijn met een screenings- en 

Wat biedt de Leefstijl poli plus?
Leefstijl poli plus biedt levensbestendig onderzoek en advies voor kinderen en 
jongeren met een intensieve zorgvraag. De plus staat voor de toevoeging van ‘leefstijl 
en leefwereld’ aan het bestaande screeningsaanbod op medisch – en paramedisch vlak. 

Verdeeld over twee dagen wordt niet alleen medisch naar je kind gekeken, ook de 
leefstijl en de leefwereld (omgeving) worden erbij betrokken. Onder leefstijl verstaan 
we meer dan voeding of bewegen. Het gaat om de wijze waarop jouw kind het leven 
leeft, beleeft en alles wat hij of zij daarbij (wel of niet) doet. Centraal staan de positieve 
gezondheid van je kind, zijn of haar unieke situatie en die van het hele gezin.

Positieve gezondheid is een benadering van gezondheid waarbij het accent niet ligt 
op ziekte of aandoening maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven 
betekenisvol maakt.

Door deze benadering worden alle aspecten bij elkaar gebracht. Met de poli plus 
willen we de verbindingen vinden en vastleggen tussen specialisten, paramedici, 
andere betrokkenen en het leven van je kind. Bovendien leveren leefstijl en 
leefwereld soms een nog veel belangrijkere bijdrage aan het welzijn van een kind dan 
de medische indicatoren.
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Hoe werkt de Leefstijl poli plus?
Het team -een mix van betrokken professionals en ervaringsdeskundigen- gaat aan de 
slag met je kind. Daarnaast wordt dossieranalyse gedaan. Dit houdt in dat bestaande 
informatie (vastgelegd in een dossier) wordt opgevraagd en gelezen. Belangrijke 
aspecten en conclusies worden meegenomen in de verdere beeldvorming. Door 
het voeren van gesprekken wordt een soort blauwdruk gemaakt van het leven van 
je kind en de gezinssituatie. Je inbreng als ouder hierbij is groot als het gaat om de 
factoren die hierop van invloed zijn.

De adviseur van de poli maakt van alle inbreng een samenhangend beeld en geeft 
adviezen die vanuit alle invalshoeken zijn gewogen. Advies voor jullie gewenste 
situatie, voor keuzes nu en in de toekomst. Handvat en richting voor goede zorg en 
hulpmiddelen, voor begeleiding en behandeling, voor ontwikkeling en leren, voor 
stimuleren, activeren en meedoen in de samenleving. Met als uiteindelijk doel een fi jn 
en kansrijk leven voor je kind en jullie gezin.

Hoe wordt het onderzoek door
Leefstijl poli plus betaald?
Aan de tweedaagse screening van thuiswonende kinderen en jongeren met een 
Wlz indicatie zijn geen kosten verbonden. Het wordt deels betaald vanuit de 
Zorgverzekeringswet (medisch), de aanvullende verzekering van je kind (paramedisch) 
en vanuit budget dat beschikbaar is gesteld door de Nederlandse zorgautoriteit (Nza) 
als het gaat om: leefstijl, leefwereld, 360° beeld en verbindend advies.

Is er een verwijzing nodig voor de Leefsti jl poli plus?

• Voor de medische screening is een verwijzing nodig van de huisarts, kinderarts, 
arts VG, of andere medisch specialist (BIG geregistreerd)

• Voor de paramedische screening is soms een verwijzing nodig van een arts (BIG 
geregistreerd)

• Voor de screening persoon/leefstijl & leefwereld is geen verwijzing nodig

Waar nodig of gewenst ondersteunen we bij de aanvraag van een verwijzing.

Wat kun je met het resultaat van 
de Leefstijl poli plus?
De bevindingen kunnen worden gebruikt door jezelf voor inzicht en overzicht. 
Daarnaast zijn ze handig voor andere situaties. Denk aan: informeren van 
betrokkenen, gesprekssituaties, aanvraag van hulpmiddelen of aanpassingen, 
toewijzing van zorg, onderwijs of (her)indicaties.

Door middel van een beveiligd platform is en blijft alle informatie toegankelijk voor 
jou en voor betrokkenen die je als ouder(s) hier toegang toe geeft. Dit kan al veel 
onnodige communicatie en overdrachtsstress wegnemen.

Of je het nu ziet als een second opinion of een tweedaagse intake waarbij je zoveel 
mogelijk informatie verzamelt, uiteindelijk ga je naar huis met adviezen, ideeën en 
inspiratie die kunnen bijdragen aan de positieve gezondheid van je kind en daarmee 
ook aan die van jou en andere gezinsleden.
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