
TED
Specialistische behandeling 
in deeltijd
Informatie voor ouders

Samen 
Sterker



We kijken naar wat wél goed gaat

Je doet je best, maar opvoeden is niet altijd 

even makkelijk. Zeker niet als je kind een lichte 

verstandelijke beperking heeft. Er zijn bijvoorbeeld 

problemen thuis of op school. Je kind luistert niet, 

wordt snel boos of vindt het lastig om met anderen om 

te gaan. En je vraagt je af: doe ik het wel goed? Herken 

je dat? 

TED helpt jou en je kind om sterker in het leven te 

staan. Wij kijken naar wat er wél goed gaat en hoe we 

samen stappen vooruit kunnen maken. Op een fijne 

manier vooruitgang boeken. Daar helpen we je bij.



TED komt van het woord ‘UniTED’, een Engels woord dat ‘samen’ 
betekent. Samen werken we aan de problemen: op school, thuis en 
op de locaties van TED. Samen zorgen we ervoor dat de behandeling 
slaagt. Want samen zijn we sterk!

We doen het 
samen!

Stap voor stap vooruit
Bij TED volgen kinderen en hun ouder(s) een groepsbehandeling. Op de leergroep leren 
kinderen en ouders, door middel van kleine doelen, om te gaan met hun problemen. Dit 
doen ze samen met andere kinderen op de leergroep. 
Daarnaast bekijken wij altijd op maat op welke manier ouders deelnemen. Dit kan zijn 
het in de groep meekijken van ouders, in de thuissituatie meekijken door medewerker of 
contact via beeldbellen.

We overleggen met school over de behandeldoelen. Zo zorgen we er samen voor dat de 
behandelingen en lessen op elkaar aansluiten. Op deze manier geven we kinderen de kans 
om zich zowel thuis als op school te ontwikkelen. Samen zetten we stappen vooruit. En 
werken we aan het zelfvertrouwen van jou en je kind. 

TED in het kort
 - Ieder kind is uniek. Daar passen we onze behandeling op aan. 
 - We werken samen aan de problemen: op school, thuis en op de locaties van TED.
 - Is er meer nodig? Amarant heeft een groot aanbod aan therapieën en 

behandelingen, die aansluiten op TED. 
 - Doelen houden we klein. Stap voor stap boeken we succes. 

‘Mijn dochter is 
thuis rustiger sinds 
de behandeling bij 
TED’



Neem contact op met ons 
Klantenbureau:
088 - 611 53 33
info@amarant.nl

Meer informatie vind je op
www.amarant.nl

Meer 
informatie

Wil je graag weten wat wij 
voor jouw gezin kunnen 
betekenen? Neem dan contact 
met ons op. Dan bespreken we 
de mogelijkheden. 

20210329

Over Amarant
Amarant helpt mensen met een (verstandelijke) beperking, autisme of 
hersenletsel om hun mogelijkheden optimaal te benutten. Met ruim 5.000 
medewerkers en 1.800 vrijwilligers dragen we dag in dag uit bij aan het 
welzijn en geluk van ruim 6.000 cliënten en hun verwanten in heel Noord-
Brabant. Naast een breed aanbod aan zorg - begeleiding en behandeling 
aan huis of met verblijf - biedt Amarant volop mogelijkheden op het gebied 
van dagbesteding, leren, werken en vrije tijd.


