Welkom
bij Dana-Eos

Dana-Eos is een observatieafdeling. Bij Dana-Eos kijken we of er sprake is van goed
genoeg ouderschap en of je als ouder leerbaar en begeleidbaar bent. Als je opgenomen
wordt bij Dana-Eos, dan gaan we samen werken aan een zo goed mogelijke situatie voor
jouw kindje en voor jou. Het doel is om ervoor te zorgen dat je bij ons vaardigheden
leert die er voor zorgen dat je na het traject zo zelfstandig mogelijk kunt wonen met je
kindje. Op Dana-Eos is 24 uur per dag, 7 dagen per week iemand aanwezig om jou te
observeren en te begeleiden.
Er zijn 3 uitstroommogelijkheden:
1. Je gaat met je kindje terug naar je eigen woning. Eventueel met ambulante
hulpverlening in de thuissituatie.
2. Terug naar huis is om verschillende redenen niet mogelijk, maar we denken dat jij in
een 24 uurs setting wel goed voor je kindje kunt zorgen.
3. Wij hebben teveel zorgen om voor optie 1 of 2 te kiezen en we vinden dat het beter is
dat jij en jouw kindje niet samen gaan wonen. Ons advies zal dan ook zijn om jouw
kindje in een pleeggezin te plaatsen.
Dana-Eos is een traject van 12 weken. Dit traject is opgedeeld in 3 fases.
Fase 1 duurt 2 weken. In die 2 weken heb jij 2 uur vrije tijd per dag waarin je naar buiten
kunt. Boodschappen doen, naar de speeltuin of een stukje wandelen. De overige uren
ben je in de groep, zodat we goed kunnen observeren wie je bent en hoe jij de dingen
doet. We geven in deze periode geen tips en adviezen, tenzij de veiligheid van jouw
kindje onvoldoende is. In deze periode staat ’s nachts de babyfoon aan om te kijken hoe
de nachten verlopen. Na 2 weken volgt er een evaluatie (MDO) met jou, jouw verwijzer,
groepsleiding, ambulant hulpverlener en gedragswetenschapper.
In het MDO bespreken wij hoe de afgelopen 2 weken zijn gegaan en welke leerpunten we
met jou hebben bedacht.
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Dan ga je door naar fase 2. Als fase 1 goed is verlopen, krijg je in deze fase 4 uur vrije tijd
per dag. Ook gaan we werken aan de opgestelde doelen. Na 3 weken volgt er weer een
MDO om met elkaar te bespreken hoe de voorgaande 3 weken zijn gegaan. In dat MDO
stellen we de doelen bij waar nodig. Dan kun je daar nog eens 3 weken aan werken.
Daarna volgt jouw adviesgesprek. In dat adviesgesprek hoor je hoe wij denken dat jij het
beste geholpen kunt worden en wat wij nodig vinden voor een veilige omgeving van jouw
kindje.
Daarna kom je in fase 3 en heb je nog maximaal 4 weken om te werken aan jouw laatste
doelen en om jouw uitstroom te regelen.
Appartement, gezamenlijke woonkamer en afspraken
Bij Dana-Eos verblijven in totaal 6 gezinnen. Vaak zijn dit moeders met hun kinderen, maar
soms is er ook een vader op de afdeling. Een enkele keer hebben we ook gezinsopnames.
Op de afdeling heb jij in principe een eigen appartement met een keukentje, douche en
wc. Het kan voorkomen dat je het appartement een aantal dagen moet delen met een
andere ouder en zijn/haar kindje(s).
Omdat het een observatieafdeling is, verwachten wij dat de deur van jouw appartement
uiterlijk om 8.30 uur open is en pas weer dichtgaat als je gaat slapen.
Er is een gezamenlijke woonkamer en een dakterras. Je krijgt per week leefgeld om eten,
drinken en verzorgingsproducten (shampoo, douchegel, luiers etc.) van te kopen. Moeders
met een baby die flesvoeding krijgt, krijgen bovenop hun leefgeld het bedrag van 1 blik
kunstvoeding (AH eigen merk). 1 of 2 keer per week eet er iemand met jou mee. Dit weet je
van te voren, op de gang hangt een rooster.
Er wordt van jou verwacht dat je zowel je eigen appartement als de gezamenlijke ruimtes
schoonhoudt. Ook hiervoor wordt een rooster gemaakt. Op donderdag is er een
gezamenlijke lunch voor de ouder(s) en niet-schoolgaande kinderen.
Spullen die je nodig hebt
Een deel van de spullen hebben wij voor je en een deel moet je zelf meenemen of
aanschaffen.
Spullen die wij op de afdeling hebben voor jou en die je dus niet zelf mee hoeft te
brengen zijn:
• Bedden voor jou en je kindje(s) en beddengoed voor alle bedden
• Handdoeken, washandjes en theedoeken
• TV op je eigen kamer
• Een bank op je eigen kamer
• Een eettafel met voldoende stoelen. Het is wel fijn als je zelf een kinderstoel voor je
kindje(s) mee kan brengen.
• Een box voor jouw kindje indien nodig
• Een commode voor jouw kindje indien nodig
• Een babybadje voor jouw kindje indien nodig
• Kasten om je spullen op te ruimen
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• Alle spullen die je nodig hebt in de keuken (bijvoorbeeld, pannen, bestek,
kinderbordjes- en bestek, waterkoker, magnetron). Het koffiezet apparaat en tosti-ijzer
deel je met je groepsgenoten
• Schoonmaakspullen en schoonmaakmiddelen om jouw kamers en de gezamenlijke
ruimtes schoon te maken (bijv. allesreiniger, afwasborstel, schuursponsje, afwasmiddel)
• Een stofzuiger. Deze deel je met je groepsgenoten.
• Toiletpapier en wasmiddel.
• Wij hebben 1 gezamenlijke fiets (bakfiets). Deze mag je lenen, maar moet je ook met je
groepsgenoten delen.
• Op de afdeling is een wasmachine en droger voor gezamenlijk gebruik
Spullen die wij op de afdeling niet hebben voor jou en die je je zelf mee moet brengen:
• Eten voor jezelf en je kindje. Een keer per week lunchen we samen en dan zorgen wij dat
er eten is, voor de overige maaltijden moet je zelf eten meebrengen. Je krijgt bij ons
wekelijks wel geld om boodschappen te doen, maar deze moet je dus zelf halen. Handig
als je op de dag dat je bij ons komt wonen dus al wat bij hebt!
• Een kinderstoel indien nodig
• Een wipstoel indien nodig
• Een kinderwagen indien nodig
• Een fiets of meerdere fietsen (voor jezelf en je kindje(s)) als je deze dagelijks nodig hebt
• Verzorgingsproducten voor jezelf (shampoo, douchegel, maandverband, make-up etc.)
en voor je kind (luiers, billendoekjes, wasgel etc.)
• Kleding voor jezelf en je kindje(s)
• Speelgoed en teken- en knutselspulletjes voor je kindje(s)
• Iets voor jezelf wat je leuk vindt (bijv. boeken, tijdschriften, tekenspullen)
• Dingen om in je kamers te zetten (bijv. foto’s)
Het is belangrijk om, voordat het traject gaat starten, te zorgen dat je een woning hebt
waar je naartoe kunt ná het traject van Dana-Eos. Omdat wij een observatieafdeling zijn,
kun je bij ons niet langer dan 12 weken blijven of bij ons wachten tot een geschikte woning
geregeld is. Hier moet je, samen met je verwijzer, voor zorgen.
Omdat we veel willen observeren, kunnen we niet iedereen bij jou op bezoek laten komen.
Bij de start van het traject maken we afspraken over wie van jouw vrienden of familie 1
keer per week op bezoek mag komen in jouw appartement. Het andere bezoek kun je in je
vrije tijd ontvangen in onze koffiecorner of wanneer je je vrije tijd opneemt.
We weten dat dit een zwaar traject is en dat het moeilijk is om bij ons te komen wonen.
Gelukkig kunnen we heel veel ouders verder helpen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk
kunnen gaan wonen met hun kind(eren)!
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