Goede zorg voor u
en uw jonge kind

Wat kunnen we voor u betekenen?

Voor wie?
U bent ouder of verzorger van een kind in de leeftijd van 0 t/m 7 jaar.
U maakt zich zorgen.
Uw kind:
• heeft moeite met samenspelen
• heeft woedeaanvallen
• is stil en/of teruggetrokken
• luistert niet en u weet niet waarom
• praat niet zo duidelijk als andere kinderen
• eet niet goed
• heeft andere (gedrags)problemen.
Soms verloopt de ontwikkeling van uw kind anders dan u verwacht of
hoopt. Uw kind heeft problemen en u weet niet waar het door komt.
U twijfelt of dit vanzelf over gaat. Misschien heeft u al advies gevraagd
in uw omgeving, bijvoorbeeld bij uw huisarts of een andere instantie.
Maar uw zorgen blijven bestaan.
Medisch Orthopedagogisch Centrum (MOC) ’t Kabouterhuis kan u
passende hulp en ondersteuning bieden.

Wie zijn wij?
Bij MOC ’t Kabouterhuis werken mensen die veel kennis hebben van
jonge kinderen. Samen met u zoeken onze medewerkers uit wat er aan
de hand is en werken wij aan verbetering. U als expert op het gebied
van uw eigen kind. Wij met specialistische zorg en ondersteuning. Zodat
u en uw kind zo snel mogelijk weer verder kunnen, zonder onze hulp.
’t Kabouterhuis biedt hulp aan kinderen met een ontwikkelings
achterstand, met opvoedingsproblemen of met psychiatrische
problemen. Wij bieden ook ondersteuning op het gebied van hechting
tussen ouder en kind. De hechting begint al tijdens de zwangerschap.
Bij ’t Kabouterhuis werken specialisten: orthopedagogen, orthopedagogisch
medewerkers, (klinisch/GZ) psychologen, IMH specialisten, psychotherapeuten, kinderpsychiaters, gezinsbegeleiders, kinderartsen,
logopedisten, kinderfysiotherapeuten, verpleegkundigen.
Alle specialisten zijn deskundig op het gebied van opvoeding en
gedrag, gezinssituaties en de ontwikkeling van het jonge kind.

’t Kabouterhuis biedt onder andere hulp bij:
• gedragsproblemen
• opvoedingsproblemen
• problemen rond eten, slapen, huilen en moeilijk gedrag bij zeer
jonge kinderen en baby’s
• autisme
• hechtingsproblemen
• verwerken van trauma
• angststoornissen
• taal- en spraakstoornissen
• eetstoornissen.

Uw hulpvraag
Als u bij MOC ’t Kabouterhuis komt, heeft u eerst een intakegesprek.
We bespreken dan wat uw vragen en zorgen zijn. Vervolgens vertellen
we u wat we bij ’t Kabouterhuis voor u en uw kind kunnen doen.
Daarna bekijken we met elkaar welke hulp het beste past.

Informatie over uw hulpvraag krijgen wij ook door :
• uw kind te observeren in zijn of haar eigen omgeving: thuis,
op de kinderopvang of op school.
• met u en de leidster van de kinderopvang of de leerkracht
samen in gesprek te gaan.

Ons hulpaanbod
MOC ’t Kabouterhuis biedt hulp zo dicht mogelijk bij huis. Dat is thuis,
op de kinderopvang, op school of op een van onze locaties bij u in de
buurt. We bieden verschillende vormen van hulp.

Onderzoek

Soms is aanvullend onderzoek nodig. Bijvoorbeeld kinder-psychiatrisch
onderzoek, psychologisch onderzoek, logopedisch onderzoek,
lichamelijk onderzoek, gezinsonderzoek, observatie en/of gesprekken
bij u thuis.

Hulp thuis

We bespreken de situatie thuis en helpen bij het vinden van
oplossingen. Samen met u zorgen wij er voor dat uw kind zich thuis
(weer) zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Hulp bij kinderen van 0 t/m 3 jaar
Voor ouders met kinderen van 0 t/m 3 jaar heeft MOC ’t Kabouterhuis
een speciaal team. De specialisten van dit team werken vanuit een
visie waarin de relatie tussen u, uw kind en het ouderschap centraal
staat: IMH (Infant Mental Health).
Het team biedt:
• (huil)baby begeleiding: hulp aan gezinnen met een baby die veel
huilt en/of moeilijk eet en/of slaapt.
• ouder-kind behandeling: hulp bij het verwerken van een trauma,
problemen bij hechting en het vinden van ritme in het dagelijkse
leven van het jonge kind.
U leert als ouder of verzorger herkennen wat uw kind nodig heeft.
En hoe u daar het beste op kunt reageren. U heeft weer vertrouwen
in uw kind en uzelf als opvoeder.
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Hulp op kinderdagverblijf en school

Soms kunnen kinderen zich niet goed ontwikkelen op school of
het kinderdagverblijf. Leidsters of leerkrachten krijgen vanuit
´t Kabouterhuis extra deskundige begeleiding en praktische tips om
hier mee om te gaan. Zodat uw kind zo goed mogelijk mee kan doen
in de klas of groep en zich beter kan ontwikkelen.

Groepsbehandeling

Soms is behandeling en begeleiding in de bestaande omgeving van
uw kind niet voldoende. Uw kind krijgt dan aanvullend hulp op een
groep van een van de locaties van ’t Kabouterhuis. Dit is een tot drie
dagen per week. Als het lukt, in combinatie met kinderopvang of
basisschool in uw buurt.
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Hulp op maat
Wij bieden hulp op maat die nodig is voor
de behandeling van uw kind. Samen met u
kiezen we de beste manier voor u en uw kind.
• D
 it doen wij met een team van
specialisten.
• Er is altijd één persoon met wie u contact
kunt opnemen.
• Het team biedt niet alleen hulp aan u
en uw kind. Wij werken ook samen met
andere personen die belangrijk zijn voor
uw kind. Bijvoorbeeld: leerkrachten,
leidsters, opa of oma.

Therapie

’t Kabouterhuis heeft voor kinderen verschillende therapieën, zoals:
• gedragstherapie om kinderen met autisme te motiveren en
communicatie te verbeteren (PRT),
• therapie voor verwerken van trauma of verlies (EMDR),
• ouderkind-therapie (Theraplay).

Trainingen

MOC ’t Kabouterhuis heeft trainingen voor kinderen en ouders.
De trainingen gaan over het versterken van sociale en emotionele
vaardigheden, zelfvertrouwen en het bedenken van oplossingen.
Zo leren kinderen in sociale vaardigheidstrainingen op scholen
hoe zij om kunnen gaan met emoties van hen zelf en van anderen.
Ook leren zij hoe zij problemen in het samenspelen met andere
kinderen kunnen oplossen.
Daarnaast geeft de Jonge Kind Academie van ‘t Kabouterhuis
trainingen aan professionals die met jonge kinderen werken.

MOC ’t Kabouterhuis valt onder de
jeugdwet. Deze wet schrijft onder andere
voor dat wij moeten zorgen voor een goede
klachtenregeling en voor medezeggenschap
door ouders en verzorgers.
Kijk voor uitgebreide informatie over ons,
wettelijke kaders, de werkwijze, het aanbod
en locaties op onze website:
www.kabouterhuis.nl

Aanmelden
Aanmelden bij MOC ’t Kabouterhuis gaat altijd via een verwijzer. Dit is een
lokaal wijkteam, een (huis)arts of een medisch specialist. Het kan per
gemeente verschillen wie de verwijzing (of beschikking) voor u af geeft.
De verwijzer kan het verwijsformulier dat op onze website staat gebruiken om
de hulp aan te vragen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met het
intaketeam van een locatie van MOC ’t Kabouterhuis bij u in de buurt.
Als dat nodig is, nemen wij contact op met u of de verwijzer om informatie
uit te wisselen en de vraag te verhelderen. Daarna nemen wij contact met u
op om een intakegesprek te plannen. De begeleiding start zo snel mogelijk,
hier zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Meer informatie
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Algemene informatie en adresgegevens van onze locaties vindt u op de
website: www.kabouterhuis.nl
U kunt altijd bellen of mailen naar de locatie van MOC ’t Kabouterhuis
bij u in de buurt. Vraag dan naar iemand van het intake-team.

