Wat ziet mijn kind?
Informatie voor ouders over onderzoek
en begeleiding van Bartiméus

Binnenkort krijgt uw kind een visueel functieonderzoek en
een adviesgesprek van Bartiméus, specialist op het gebied
van leven met een visuele beperking. Tijdens dit onderzoek
gaan we onderzoeken wat uw kind ziet. Bij kinderen met een
(meervoudige) beperking kan er sprake zijn van een visuele
beperking. Niet ieder kind kan dat zelf aangeven. Daardoor
kan het bijvoorbeeld gebeuren dat bepaald gedrag niet aan de
visuele beperking wordt gelinkt, terwijl daar mogelijk wel een
oorzaak ligt.
Doel van het onderzoek?
Het doel van het onderzoek is om te kijken of er bij uw kind
sprake is van een visuele beperking; wat ziet uw kind precies?
Hoe verloopt het onderzoek?
Het onderzoek duurt ongeveer een uur en vindt plaats op de
locatie van de (zorg)organisatie van uw kind of bij Bartiméus.
Het onderzoek is niet pijnlijk en we houden rekening met de
kwetsbaarheid van uw kind. Een orthoptist en een ambulant
begeleider van Bartiméus voeren het onderzoek uit. Daarnaast
vinden wij het noodzakelijk dat er een ouder en/of begeleider bij
het onderzoek aanwezig is, die het kind goed kent.
Hoe verloopt het advies en de behandeling?
Van het onderzoek ontvangt u en de (zorg)organisatie een
verslag met de uitkomsten van het onderzoek. Samen met u en
de begeleider van uw kind wordt dit besproken. We bespreken
ook of er nog vervolgonderzoek nodig is en hoe een eventuele
behandeling er dan uitziet. De behandeling kan zowel thuis als
binnen de eigen (zorg)organisatie plaatsvinden.

Wie betaalt het onderzoek en de behandeling?
De diensten van Bartiméus worden vergoed vanuit het
basispakket van de zorgverzekering van uw kind.
Aanmelding
De (zorg)organisatie van uw kind geeft aan wanneer uw zoon/
dochter gezien kan worden voor onderzoek. Zij verzorgen de
planning van de onderzoeksdag. Een Bartiméus medewerker
neemt contact met u als ouder(s) op om enkele administratieve
zaken met u te bespreken en om uitleg te geven over de
financiering, voordat het onderzoek plaatsvindt.
Privacy
Bartiméus gaat zeer zorgvuldig om met de gegevens die
opgevraagd worden. Deze gebruiken we uitsluitend in het
kader van het onderzoek, advies- en het behandeltraject. De
gegevens bewaren we zorgvuldig volgens de daartoe geldende
richtlijnen. Om de invloed van het visueel functioneren op de
dagelijkse bezigheden van het kind goed te kunnen beoordelen,
maken we zo nodig ook video-opnames. Deze opnamen
kunnen door de (zorg)organisatie óf door een Bartiméus
medewerker gemaakt worden. De opnamen worden alleen
bekeken door het adviserende team en vervolgens vernietigd.
Meer informatie?
Bartiméus is specialist op het gebied van leven met
een visuele beperking. Ook in combinatie met andere
beperkingen. Wilt u meer weten over Bartiméus, kijk dan op
bartimeus.nl of bel de Bartiméus Infolijn 088 - 88 99 888.
Voor een overzicht van onze locaties bartimeus.nl/adressen
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Samenwerking
Bartiméus heeft een samenwerking met, onderzoekt, adviseert
en behandelt cliënten van:

www.bartimeus.nl

of bel de Bartiméus Infolijn
088 - 88 99 888

