
 

 

 

 
Beste ouder, 

 

 

 

Uw zoon of dochter komt binnenkort logeren in Limmerik en daarom brengen wij u vooraf op 

de hoogte van een aantal praktische afspraken.  

 

- Wij u willen vragen uw kind steeds te brengen in de voormiddag en op te halen in de 

namiddag. De exacte uren worden tijdig meegedeeld.  

- Gelieve een klevertje van de mutualiteit en kids-ID mee te geven wanneer uw kind 

komt. Wij bewaren deze in het persoonlijk medicatiebakje van uw kind. 

- Wanneer uw kind verblijft in Limmerik zorgen wij voor bedlakens, handdoeken en 

standaard maaltijden. Wat specifiek is voor uw kind dient u zelf te voorzien: luiers, 

vochtige doekjes, medicatie, sondevoeding, aangepast materiaal, kledij, 

voorkeursvoeding,… U vindt ook een checklist via de website (www.limmerik.be) en 

mag ook één opvragen bij ons indien u dit graag wenst.  

- Gelieve ook steeds reservekledij en reservemedicatie mee te geven.  

- U mag steeds een materiaallijst meegeven met uw kind, zodat wij kunnen controleren 

of alles mee terug is gegaan bij vertrek.  

- Wij vragen u om alle kledij, schoeisel, speelgoed en ander materiaal van uw kind te 

naamtekenen, zodat er niets verloren kan gaan. 

- Wij kunnen kinesitherapie voorzien voor uw kind tijdens zijn of haar verblijf. We hebben 

dan het volgende nodig: 

o laat aub tijdig (graag twee weken op voorhand) weten dat uw kind 

kinesitherapie nodig heeft. 

o laat ons ook weten hoe veel keer per week, welk soort kiné (mobilisatie- of 

ademhalingkinesitherapie) en hoe lang.  

o bezorgt ons zeker ook een voorschift voor de kiné 

Wij brengen dan verder alles in orde voor u. 

- Uw zoon of dochter kan maximaal 32 dagen logeren in een erkende 

respijtzorgvoorziening in België. Gelieve ons steeds te verwittigen wanneer uw kind in 

een ander respijthuis heeft verbleven of zal verblijven.  

- Bezoek van ouders, grootouders of andere familie is zeker welkom in Limmerik. We 

vragen enkel om tijdig te verwittigen wanneer u komt, zodat we zeker aanwezig zijn.  

- U mag zelf steeds telefonisch contact opnemen of via mal om te horen hoe uw 

zoon/dochter het maakt. Rechtstreekse telefoonnummer van Limmerik is: 03/466 06 34. 

 

In geval u hierover vragen of bedenkingen hebt, mag u steeds contact opnemen met ons. 

 

Ter kennisname (ouders) 

 

De heer, mevrouw ……………………………………..…………………………….…… 

 

ouders van …………………………………………………………………………..……. 

 

Datum: ………/………/………  Handtekening: 

 

 

 


