
Kleinschalig wonen voor  
mensen met Prader Willi

Een huis samen met anderen, waar je 
geen uitzondering bent, er structuur 
is en op je eten wordt gelet aan de 
hand van een stippendieet. Onze tien 
bewoners met het Prader Willi syndroom 
van ons wooninitiatief in Den Haag zijn 
hierdoor enorm vooruitgegaan. Door de 
intensieve zorg van onze begeleiders is 
het ook mogelijk voor onze bewoners om 
midden in een wijk zelfstandig te wonen. 

Wonen

Zelfstandig wonen met fijnschalige zorg 

Zoals Jan: Een vrolijke jongen van 20 jaar. 
Hij woont hier alweer twee jaar. Hij heeft een 
eigen kamer met badkamer die geheel in zijn 
geliefde Japanse stijl is ingericht. Hij krijgt 
intensieve begeleiding bij zijn eetpatroon en 
is 15 kilo afgevallen. Overdag werkt hij bij een

dagbesteding en maakt hij printopdrukken 
voor T-shirts. Jan praat pas sinds zijn tiende 
jaar. Door zijn extreme eet- en verzamelgedrag 
werden door verschillende instanties diverse 
diagnoses gesteld: Lichte contactstoornis, 
klassiek autisme, zwak begaafd en uiteinde-
lijk: het Prader Willi syndroom. Een 
onbedwing bare eetstoornis, groeiachterstand, 
spierslapte, trage motorische ontwikkeling, 
achterstand in spraak- 
en taalontwikkeling 
en verstandelijke 
ontwikkeling. 
Een vermoeiende 
zoektocht voor 
Jan en zijn familie. 
Maar wel eindelijk 
duidelijkheid.

Moeder en Jan



Optimaal jezelf

Levin biedt optimale PGB (WLZ) zorg en PGB begeleiding voor kinderen en volwassenen 
met een verstandelijke- of lichamelijke beperking. Thuis, op school, opvang na school en 

vakanties, dagbesteding of op één van onze wooninitiatieven. Levin denkt daarbij mee met 
groepen ouders die zoeken naar de woon- en zorgmogelijkheden voor hun kinderen.

Prader Willi 
wooninitiatief:  
op jezelf wonen!

 Individuele begeleiding Logeren & opvang  Wonen  Dagbesteding

In 2015 zetten de ouders van Jan, samen met 
andere ouders en Levin het Prader Willi woon-
initiatief op. Midden in een woonwijk maakten 
we van vier bestaande eengezinswoningen 
één gezellig huis met tien appartementen. Met 
een gezamenlijk woonkamer en tuin en een 
keuken met een goed slot erop. Met elkaar 
keken we naar de financieringsmogelijkhe-
den. De huur van een appartement wordt uit 
de Wajong uitkering betaald aan de woning-
corporatie met een woontoeslag die voor 
kleinschalige woon initiatieven geldt. De zorg 
wordt vanuit het PGB betaald. De professione-
le begeleiders van Levin zorgen dat deze jonge 
mensen elke dag begeleid worden bij hun leef- 
en eetpatroon. Zij worden ondersteund door 
een gespecialiseerde gedragskundige, diëtiste 
en de PWS afdeling van het Erasmus MC in 
Rotterdam. De ouders hebben veel inspraak bij 
het ‘reilen en zeilen’ van het wooninitiatief en 
hebben zich met de andere ouders verenigd. 
Met elkaar zorgen we dat deze bewoners 
optimaal kunnen leven en werken.

“Na 20 jaar ervaring met 
instellingen kan ik uit de 
grond van mijn hart zeggen 
dat Ons Thuis misschien 
wel het beste is wat ons 
is overkomen m.b.t. onze 
zoon. Nergens hebben 
we meegemaakt dat er 
zo goed voor onze kinde-
ren word gezorgd. Dit is 
misschien wel de beste 
locatie voor mensen met 
Prader-Willi in Nederland”.

Op onze website  
www.levin-zorg.nl/wonen 
zijn de beelden van Ons 
Thuis en andere wooniniti-
atieven te bekijken. Of lees 
onder de kop ‘verhalen’ het 
volledige verhaal van Jan.

Eén van de ouders 
van Ons Thuis:

Meer weten over Prader Willi of  
het opzetten van wooninitiatieven?  
Neem contact met ons op: 
info@levin-zorg.nl of 070 820 0523.

www/facebook.com/LevinZorg

@LevinZorg

www.levin-zorg.nl


