
Voor en door ouders
van een zorgintensief kind

Wanneer je kind een beperking heeft, is  
steun van mensen die weten wat dit is 
enorm belangrijk

Met dank aan:
Johanna Kinderfonds, Revalidatiefonds, VSB Fonds,  

Skanfonds, Fonds verstandelijk gehandicapten, Stichting PGB Plein

De ondersteuning van ouders die een PGB aanvragen,  
verloopt in samenwerking met Per Saldo.

In samenwerking met

Als je kind extra zorg nodig heeft 
door een lichamelijke, verstandelijke 
en/of gedragsmatige beperking of 
een chronische ziekte, dan vraagt 
dat veel van je. Even terugvallen op 
een ouder met dezelfde ervaringen 
kan dan een verademing zijn. De 
wederzijdse (h)erkenning geeft je 
veerkracht. Ben je op zoek naar zo’n 
ouder? Of ben je een ouder die zijn 
ervaringen wil delen?

‘
’

Het is geweldig dat mijn 
eigen ervaringen nu een 
steuntje in de rug zijn voor 
andere ouders!

www.parent2parent.nl
info@parent2parent.nl



Zo veel vragen

Als je kind meer zorg nodig heeft dan anderen, dan 

komen er veel vragen op je af: wat houdt de diagnose 

eigenlijk in, voor nu en later? Welke zorg en welke 

hulpmiddelen hebben we nodig en waar vinden we 

die? Komen we in aanmerking voor een pgb? Contact 

met een ervaren ouder kan dan een steun in de rug  

zijn. Zo’n ouder herkent jouw situatie, die begrijpt dat 

hele normale dingen niet altijd vanzelfsprekend zijn. 

Om in contact te komen met zo’n supportouder kun  

je je aanmelden als vraagouder. Gun jezelf deze  

ondersteuning en weet dat je er niet alleen voor staat.

Delen is vermenigvuldigen

Misschien ben jij als ouder ondertussen in wat rustiger 

vaarwater terecht gekomen. Je bent al een eind op 

weg in de complexe wereld van zorg en ondersteuning  

en kunt andere ouders helpen hun eigen weg te vinden.  

Weet jij hoe je een persoonlijk zorgplan opstelt of 

heb je ervaring met pgb-werkgeverschap? Of kun 

je een luisterend oor bieden? Deel je graag je tips 

over praktische hulpmiddelen? Meld je dan aan als  

supportouder, want door jouw ervaring te delen, sta  

je samen sterker. 

Hoe werkt het?

Aanmelden of meer info verkrijgen als vraagouder: 

www.parent2parent.nl. Na je aanmelding koppelt een 

coördinator je aan een supportouder die het best bij 

jouw vragen en/of situatie past. 

Aanmelden of meer info verkrijgen als supportouder: 

info@parent2parent.nl. Na je aanmelding doorloop  

je een trainingstraject van drie tot vijf dagdelen, 

waarin naast inhoudelijke kennis ook gespreks- en 

coachingstechnieken aan de orde komen. 

De supportouder neemt binnen 48 uur contact op met 

de vraagouder, waarna jullie samen afspraken kunnen 

maken. Doorgaans bestaat het traject uit drie tot vier 

telefonische contactmomenten. 

Alleen al dat geduldige,  
luisterende oor heeft me 
een stuk geholpen!‘ ’

Wat een goed initiatief! Was dit er  maar geweest toen mijn dochter 
net geboren was, dat had geholpen  bij het vinden van mijn weg in 
het ingewikkelde zorgland.‘ ’


