OPEN THERAPEUTICUM LEUVEN JEUGD
Inspiratie
Het initiatief voor dit project is gegroeid uit eigen ervaring en
bewogenheid van Annemie Schueremans.
Drie jaar geleden kreeg Annemies zoon een zwaar verkeersongeval.
Haar zoektocht naar aangepaste therapie en onderwijs toonde aan dat
de nood van jonge verkeersslachtoffers hoog was. Van daaruit kwam
de gedrevenheid om voor die doelgroep een therapeuticum op te
starten waar alle therapievormen op één plek gecombineerd worden en onderwijs op maat geboden
wordt vanuit het kind / de jongere.
Naarmate het project groeide en er van verschillende kanten respons kwam op dit project constateerden
we dat er evenzeer nood was aan een therapeuticum waar ook de directe omgeving (ouders, gezin,
vriendenkring van verkeersslachtoffers) terecht kan voor diverse therapievormen.

Missie
Reïntegratie van jonge verkeersslachtoffers, personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH),
jongeren met schooluitval (door langdurige ziekte...) en hun directe omgeving door middel van
aangepaste therapie en onderwijs op maat.
Het Open Therapeuticum Leuven (OTL) wil de jongeren:
Helpen in de bewustwording van hun mogelijkheden en beperkingen
Begeleiden in hun verdere herstelproces
OTL streeft naar maximale kansen voor elke cliënt:
Oog voor de individuele noden
Therapie en onderwijs op maat
Helpen verantwoorde keuzes te maken ivm studierichting of arbeidstraject
Directe omgeving ondersteunen in dit proces (psychologisch, sociaal, juridisch,...)
OTL wil zich ontwikkelen tot een expertisecentrum voor verkeerslachtoffers/personen met NAH en
hun directe omgeving.

De drie peilers van OTL
OTL-jeugd: therapeutisch begeleidingscentrum voor jonge verkeersslachtoffers, jongeren met een
NAH, jongeren met schooluitval wegens langdurige ziekte en hun directe omgeving.
Volwaardige reïntegratie in de maatschappij
Via een verkennend gesprek met arts / pedagoog gaan we samen op zoek naar maximaal
herstel en optimale kansen op onderwijsvlak
Open therapeuticum: interdisciplinaire groepspraktijk
Met arts, acupunctuur, Cranio-Sacrale therapie, kinesitherapie, creatieve therapie,
massage, microkinesitherapie, osteopathie, orthopedagogische begeleiding,
psychomotorische therapie en aangepaste bewegingsrecreatie, psychotherapie,
rouwbegeleiding, voedingsadvies, voetreflexologie
Informatie en vorming
Lezingen over onze achtergrond, onze manier van werken.

Gezocht sponsoring
Wij zijn (nog) niet erkend of gesubsidieerd en wij zijn in deze beginfase afhankelijk van sponsoring.
Het kernteam werkt tot nu toe volledig vrijwillig en de financiering van het gebouw gebeurde met
privé-kapitaal. Onze therapeuten en lesgevers werken professioneel op zelfstandige basis, daarnaast
zetten we ook een vrijwilligerswerking op.
Professionele therapie en onderwijs op maat moeten betaald worden, voor sommige slachtoffers komt
de verzekering tussen maar niet alle gevallen worden door de verzekering gedekt. Ook zij verdienen
een kans, het recht op volwaardige reïntegratie in de maatschappij. Daarom durven wij een beroep te
doen op uw steun, in welke vorm ook.

Voor meer informatie
Open Therapeuticum Leuven
Brusselsesteenweg 60, B- 3020 Herent
Tel/Fax : 016/ 23 69 96
e-mail: info@opentherapeuticum.be
Website: www.opentherapeuticum.be

