Wat doet 2CU?
Zichtbaarheid door aandacht

Stichting Complex Care United (2CU, letterlijk “to see you”) richt zich op mensen met Zeer Ernstige Verstandelijke en
Meervoudige Beperkingen (ZEVMB) en hun omgeving. De stichting heeft als doel om door zichtbaarheid en aandacht de
kwaliteit van leven van mensen met ZEVMB en hun gezin te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Dat doet zij van
binnenuit en van buitenaf. 2CU kijkt niet naar wat iemand heeft, maar hoe iemand is. Daarin is zij uniek.

De groep ZEVMB maakt onderdeel uit van de grotere groep Ernstig
Meervoudig Beperkten (EMB). Het is een kleine groep die zich aan
de onderkant van het spectrum bevindt. Door de ernst van de
verstandelijke beperking(en) is ontwikkeling en interactie niet tot
nauwelijks mogelijk, en is de zorg primair gericht op comfort.

ZEVMB

Sociale en emotionele
ondersteuning

Een-op-een zorg met comfort voorop

(Professionele) hulp bij het
organiseren van juiste zorg

Betere transitie van ziekenhuis naar
huis, met behoud van korte lijnen

Sociale aansluiting

Organiseren activiteiten
voor ZEVMB-ers én gezin

GEZIN &
OMGEVING

GEZONDHEIDSZORG

Aandacht vragen voor noodzaak
(bij)scholing van zorgprofessionals
Ontwikkeling ZEVMB-expertisecentrum

Mensen met ZEVMB zijn uniek door een eigen combinatie van
verschillende met elkaar interfererende beperkingen, in
uiteenlopende gradaties. Dit vraagt om speciale zorg, vernieuwende
oplossingen en maatwerk.
2CU ondersteunt en initieert ontwikkelingen die de zorg voor
mensen met ZEVMB verbeteren.

De zware en intensieve zorg voor een kind met ZEVMB is levenslang
en levensbreed, en heeft in combinatie met de onzekerheid rondom
de conditie en levensduur van het kind, een enorme impact op het
hele gezin. Dit wordt nog te weinig onderkend.
2CU biedt concrete hulp op gezinsniveau die bijdraagt aan een
betere kwaliteit van leven voor iedereen!

Stichting
2CU
Bevorderen onderzoek naar
verschillende aspecten ZEVMB

Belangenbehartiging van mensen
met ZEVMB voor beter beleid
Betere ondersteuning mantelzorgers
door kennisdeling

Ontwikkelen ZEVMB-onderzoeksagenda vanuit netwerk
Brug slaan tussen wetenschap
en praktijk
Kennisdeling bevorderen

WETENSCHAP &
KENNISDELING

De groep ZEVMB-ers is klein en werd tot voor kort niet als eigen
groep erkend. Hierdoor is er nog weinig kennis, zijn de ervaringen
versnipperd en is er weinig kennisdeling tussen zorgprofessionals,
ervaringsdeskundigen en de wetenschap.
2CU is gesprekspartner voor de wetenschap en verbindt de
vraagstukken en problemen van ouders en zorgprofessionals aan
mogelijke toekomstige oplossingen van de onderzoekers en
andersom.

OVERHEID &
MAATSCHAPPIJ

Agendering van urgente onderwerpen

[nog een onderwerp, of dekt dit de lading?]

Door complexe en langdurige zorg zijn kosten hoog, terwijl er juist
een trend is van verschraling van de zorg. Bovendien worden de
groep mensen met ZEVMB niet voldoende gezien door de overheid
en in de maatschappij.
2CU helpt om mensen met ZEVMB en hun gezin zichtbaar te maken
in de maatschappij zodat zij en hun directe omgeving een volwaardig onderdeel kunnen blijven uitmaken van de samenleving.

www.2cu.nu / #ikziejewel
BANK - NL 95 RABO 0310 7283 39 • KvK - 65791789 • ANBI RSIN - 856261300

