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In de eigen thuisomgeving, in elke levensfase. 
Voor baby’s met een ongewone start, kinderen, jongeren en 
volwassenen met een ontwikkelingsprobleem of beperking. 

Begeleiding betekent advies, steun en informatie.

Verstandelijke of motorische beperking 
Niet aangeboren hersenletsel 
Degeneratieve aandoening

“Wij ondersteunen iedereen in 
zijn eigen levensweg. Elke weg is 

uniek en bijzonder.”

Vroegbegeleiding

Kindbegeleiding

Jongerenbegeleiding

Volwassenenbegeleiding



WIE ZIJN WIJ?

Een team gedreven begeleiders met expertise in 
• niet aangeboren hersenletsel
• motorische beperking
• degeneratieve aandoening

ONS AANBOD

We komen bij jou op huisbezoek. 

Je krachten, bezorgdheden en verwachtingen 
staan centraal. We bieden psychosociale 
begeleiding, geven advies en informatie.
Samen komen we tot een begeleiding op maat.

We zijn er voor kinderen, jongeren en 
volwassenen.

Na mijn verkeersongeval is 
alles veranderd. Wat brengt de 

toekomst mij?

Mijn agenda is een puinhoop. Ik wil mijn 
leven terug praktisch op de rails krijgen.

Sinds de hersenbloeding raak ik 
overspoeld door emoties en 
informatie. Wat kan ik doen?

WIJ ONDERSTEUNEN JE BIJ 
THEMA’S ALS

Vink de thema’s aan die voor jou belangrijk zijn.

PRAKTISCH

• Aanmelden of meer info via 011 55 99 60 of  
DAB@wegwijs.stijn.be. Vrijblijvend en gratis kennis-
makingsgesprek thuis of op de dienst.

• Een vaste begeleider.
• Frequentie in overleg met jou en je gezin.
• Regio Limburg.
• Wettelijk vastgelegde bijdrage per huisbezoek 

via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) of een 
Persoonsvolgend Budget (PVB, PAB).

OUTREACH

Voor professionelen bestaat de mogelijkheid tot 
outreach. We bieden vorming op vraag en op maat.

wie ben ik

persoonlijke groei 

beperkingen, moeilijkheden, … en hoe er 

mee omgaan

lichamelijk en/of psychisch welbevinden

school en/of werk

invulling van je dag

vriendschappen, relaties, … 

intimiteit en seksualiteit 

wonen 

organiseren en plannen

administratie

samenleven met je gezin

mobiliteit 


