Praktische steun op
maat voor ouders
ComOOK van Milo is een vroeginterventieprogramma dat met individuele adviezen steun biedt aan ouders van zeer
jonge kinderen met ernstige, meervoudige beperkingen. ComOOK staat voor ‘Communicatie Ondersteuning voor
Ouders van Kinderen’ met ernstige beperkingen.
Ouders krijgen in het ComOOK programma
adviezen over hechting en contact met hun
kind. Zij leren hoe ze de ontwikkeling van
hun kind kunnen sturen en ondersteunen via
dagelijkse activiteiten thuis. Onder meer
door samen video-opnames over hun contact te bekijken en te bespreken. Ook krijgen
de ouders praktijkbegeleiding bij het uitvoeren van de adviezen. Het ComOOK programma duurt minimaal 16 en maximaal
20 weken, afhankelijk van de benodigde
ondersteuning.
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Zie voor verdere informatie: www.milonet.nl
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