Vader-baby behandeling

‘s Heeren Loo Oost-Nederland
Genieten
van het ouderschap
met ondersteuning
van ‘s Heeren Loo.

Meer informatie en aanmelding:
Kim van Beek, ambulant gezinsbehandelaar
06 – 462 869 10
Kim.van-beek@sheerenloo.nl
Sandra Hopkins, maatschappelijk werk
06 – 520 369 19
sandra.hopkins@sheerenloo.nl

w w w. s h e e r e n l o o. n l

www.sheerenloo.nl

Help, ik
word vader!
De zwangerschap van je partner is een grote verandering in je leven.
Het is een bijzondere gebeurtenis. Meestal prettig, maar soms ook nieuw,
spannend en onzeker. Het is voor iedere aanstaande vader wennen aan
deze nieuwe situatie. Want, er verandert veel! Soms is het fijn wat hulp,
ondersteuning en uitleg te krijgen, bijvoorbeeld over:
wat er met het lijf van je partner gebeurt
hoe het zit met erkenning en gezag

Wat houdt het in?

de rol van de vader tijdens de bevalling

De behandelaar komt bij je thuis. Samen maken we een plan van aanpak. Iemand uit het

hoe de baby in de buik groeit en ontwikkelt

Ouder Kind team komt bij je thuis, of je komt op het kantoor van ’s Heeren Loo.

contact maken met de baby

Samen nemen jullie bovenstaande punten door. Je mag alles vragen, niets is gek. Zo kun

seks tijdens en na de zwangerschap

jij je voorbereiden op de komst van de baby en ben je betrokken bij de zwangerschap van
je partner.

Voor wie
De module Vader-Baby is bedoeld voor aanstaande

Mocht je behoefte hebben andere dingen te bespreken, is hier ook de mogelijkheid voor.

vaders met een (licht) verstandelijke beperking.
Daarnaast kan het zijn dat:

Hoe lang duurt het?
De module Vader Baby duurt tussen de twee en vijf gesprekken. Soms is het wat langer

je niet lekker in je vel zit

nodig. Als blijkt dat langere of andere hulp nodig is, zoeken we samen naar de beste

er vervelende omstandigheden zijn

oplossing.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat je relatieproblemen hebt. Of ruzie met je familie,

’s Heeren Loo heeft een speciaal Ouder Kind team. Als aanvulling op de Vader Baby module

of schulden. De module kan gedurende de

kan de Ouder Baby behandeling worden ingezet als de baby geboren is.

hele zwangerschap gestart worden.

Kosten
De module Vader-Baby maakt onder-

De Vader Baby module van ’s Heeren Loo wordt betaald op indicatie van de gemeente.

deel uit van de Ouder Baby en Ouder

Deze indicatie kun je aanvragen in de gemeente waar je woont. Als het nodig is kunnen

Kind behandeling van ’s Heeren Loo.

wij je er bij helpen.

