
Zorg op maat 
voor het jonge 
kind van 0 – 7 jaar

Wanneer kan een 
kind terecht bij 
MOC ’t Kabouterhuis?



Wanneer kan een kind terecht
bij MOC ’t Kabouterhuis?
Als zorgprofessional krijgt u te maken 
met ouders /verzorgers van een jong 
kind (0 - 7 jaar). Het kan gebeuren 
dat dit kind problemen heeft of dat 
er moeilijkheden zijn in de ouder-kind 
relatie. Of u krijgt als professional te 
maken met gezinnen met jonge 
kinderen met een complexe hulpvraag. 
U kunt dan samen met de ouders/
verzorgers het kind aanmelden bij 
MOC ’t Kabouterhuis. 

Zorg op maat
Samen met de verwijzer(s) en de ouder/
verzorger zoeken onze medewerkers 
uit wat we voor het kind en het gezin 
kunnen betekenen. We werken hierin 
nauw samen met anderen, ook met 
de ouder, opvang en met school.
MOC ‘t Kabouterhuis biedt zorg op 
maat. Het kan gaan om het volgen 
van een training, bijvoorbeeld op het 
gebied van sociale vaardigheden, 
ondersteuning / begeleiding op school 
of een meer intensieve vorm van 
begeleiding, zoals diagnostiek, 
gezinsbegeleiding thuis of deeltijd 
groepsbehandeling.

IMH
De IMH-visie staat bij ons centraal. 
IMH staat voor Infant Mental Health en 
gaat over de zorg aan het jonge kind en 
zijn/haar ouders. De ouder-kindrelatie 
en het ontwikkelingsperspectief van 
het kind zijn onze uitgangspunten. 
Bij MOC ’t Kabouterhuis hebben we 
een IMH-team dat is gespecialiseerd 
in kinderen van 0 - 3 jaar.
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MOC ’t Kabouterhuis biedt 
behandeling en begeleiding bij:

• Moeilijk of probleemgedrag
• Verwerken van trauma
• Angst
• Autisme
• ADHD
• Taal- en spraakachterstand
• Hechting
• Problemen in de ouder-kindrelatie
• Moeilijk eet- of slaapgedrag
• Huilbaby’s

Medisch Orthopedagogisch 
Centrum ‘t Kabouterhuis 
helpt gezinnen met jonge 
kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand, 
opvoedingsproblemen 
en/of psychische/
psychiatrische problemen. 

Meer informatie: 
www.kabouterhuis.nl/professionals

Wil je werken bij ’t kabouterhuis en écht iets 
betekenen voor het jonge kind van 0 – 7 jaar? 
Kijk dan op www.werkenbijkabouterhuis.nl
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AMSTERDAM ZUIDOOST

AMSTERDAM WEST/IMH

AMSTERDAM ZUID

AMSTERDAM NOORD

LEIDEN

UITHOORN

Wij hebben acht locaties 

verdeeld over Amsterdam, 

Hoofddorp, Amstelveen, 

Uithoorn en Leiden. 

Wij werken vanuit de visie 

Kind in Context. Dit houdt in 

dat wij een kind behandelen 

en begeleiden in de omgeving 

waarin het kind opgroeit. 

Locaties


