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Locatie Amstelveen
Marne 127
1186 PJ Amstelveen
020 - 810 03 60
amstelveen@kabouterhuis.nl

Locatie Amsterdam Noord
Kopjachtplein 20
1034 JG Amsterdam
020 - 630 46 30
noord@kabouterhuis.nl

Locatie Hoofddorp
Kaj Munkweg 2
2131 RW Hoofddorp
023 - 555 44 11
hoofddorp@kabouterhuis.nl

Locatie Uithoorn
Arthur van Schendellaan 51-51A
1422 LB Uithoorn
0297 - 81 00 60
uithoorn@kabouterhuis.nl

Locatie Amsterdam West
Albardagracht 1
1063 NN Amsterdam
020 - 613 85 85
west@kabouterhuis.nl

Locatie Amsterdam Zuidoost
Leksmondplein 28
1108 EL Amsterdam
020 - 453 01 91
zuidoost@kabouterhuis.nl

Locatie Amsterdam Zuid
Amsteldijk 196
1079 LK Amsterdam
020 - 644 53 51
zuid@kabouterhuis.nl

Locatie Leiden
Vondellaan 55
2332 AA Leiden
071 - 760 10 10
leiden@kabouterhuis.nl

Centraal Bureau
Amsteldijk 196
1079 LK Amsterdam
020 - 644 53 51
info@kabouterhuis.nl

Jonge Kind Academie
Amsteldijk 196
1079 LK Amsterdam
020 - 644 53 51
academie@kabouterhuis.nl 

IMH Team
Albardagracht 1
1063 NN Amsterdam
020 - 341 60 59
imh@kabouterhuis.nl

Locaties

Zorg op maat voor 
uw jonge kind

Informatie voor ouders/verzorgers



U bent ouder of verzorger van een kind in de leeftijd van 0 - 7 jaar en u maakt 
zich zorgen over uw kind.  

Uw baby, peuter of kleuter
•	 heeft	moeite	met	samenspelen
• is stil en/of teruggetrokken
• luistert niet 
•	 heeft	woedeaanvallen/driftbuien
• maakt weinig tot geen contact met u of andere kinderen of volwassenen
• praat niet zo duidelijk als andere kinderen
• eet of slaapt niet goed 
• huilt veel en vaak
•	 heeft	last	van	nachtmerries	of	probleemgedrag	na	een	heftige	gebeurtenis

U weet niet waar het door komt, wat er aan de hand is en of het weer vanzelf 
over gaat. Misschien heeft u al om raad gevraagd in uw omgeving, bij andere 
ouders, uw huisarts of het consultatiebureau, maar uw zorgen blijven bestaan. 
U kunt een verwijzing krijgen van een lokaal jeugdteam / wijkteam, een
arts of medisch specialist naar Medisch Orthopedagogisch Centrum 
(MOC) ’t Kabouterhuis. Bij MOC ’t Kabouterhuis werken deskundigen die 
kennis hebben van jonge kinderen. Samen met u zoeken onze medewerkers 
uit wat er aan de hand is. U als deskundige op het gebied van uw eigen kind. 
En wij met onze zorg en behandelingen. 

Zo kunnen jullie zo snel mogelijk weer verder, zonder onze hulp.
 
Uw vraag
Als u bij MOC ’t Kabouterhuis komt, heeft u eerst een gesprek. Wij bespreken
wat uw vragen en zorgen zijn. Daarna kijken we samen welke hulp het beste 
past. Soms is meer informatie nodig. Dan doen we psychologisch of lichamelijk 
onderzoek. Wij bezoeken uw kind in zijn of haar eigen omgeving: thuis, op de 
kinderopvang of op school. Samen met u hebben we, indien nodig, gesprekken
met de medewerker van de kinderopvang, een leerkracht op school of met 
andere belangrijke opvoeders/verzorgers, zoals een oma en opa.

Wat doen wij voor u en uw kind?

In de buurt
MOC ’t Kabouterhuis biedt hulp zo dicht mogelijk bij huis. Dat is thuis, op de 
kinderopvang, op school en/of op een van onze locaties bij u in de buurt. 
Hulp op kinderdagverblijf en school
Medewerkers of leerkrachten krijgen vanuit́ t Kabouterhuis extra deskundige 
begeleiding en praktische tips om uw kind te begeleiden. 
Groepsbehandeling
Uw kind kan (aanvullende) behandeling krijgen op een groep op een van de 
locaties van ’t Kabouterhuis. Dit is een tot drie dagen per week. Als het lukt, 
gebeurt dit in combinatie met de kinderopvang of basisschool waar uw kind 
naartoe gaat. 
Therapie/ training
’t Kabouterhuis heeft voor kinderen verschillende therapieën en trainingen 
die uw kind of u samen met uw kind kunt volgen. U leert als ouder of verzorger 
herkennen wat uw kind nodig heeft. En hoe u daar het beste op kunt reageren. 
0 t/m 2 jaar
Voor ouders met kinderen van 0 t/m 2 jaar heeft ’t Kabouterhuis een speciaal 
team. Het team biedt bijvoorbeeld hulp aan gezinnen met een baby die veel 
huilt, moeilijk eet en / of slaapt.

Aanmelden 
Aanmelden bij ’t Kabouterhuis gaat altijd via 
een verwijzer. Een verwijzer is bijvoorbeeld 
een lokaal wijkteam, een (huis)arts of een 
medisch specialist. Dit verschilt per gemeente. 
Heeft u hier vragen over? Neem dan contact 
op met het aanmeldteam van een locatie van 
MOC ’t Kabouterhuis bij u in de buurt. Aan de 
begeleiding door MOC ’t Kabouterhuis zijn voor 
u geen kosten verbonden.  

Algemene informatie en contact
De adresgegevens van onze locaties en meer informatie vindt u op 
www.kabouterhuis.nl/over-ons/contact


