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Welkom bij
Kinderdienstencentrum Zandoogjes
Speciaal voor jou hebben wij samen met andere ouders
dit informatieboekje samengesteld. Hierin vind je handige
informatie, weetjes en websites.
We hopen je hiermee op weg te helpen! Uiteraard kun je met
al je overige vragen terecht bij de groepsleiding van je kind.
Wij wensen jouw kind en jouw gezin
een fijne tijd bij KDC Zandoogjes!

Neem een
kijkje
https://youtu.be/XbP-1l4r7xs

Kinderdienstencentra Amarant
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Waar vind ik meer informatie over…?
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Kinderdienstencentra
(KDC) Amarant

Wat bieden de
Kinderdienstencentra?
̵

Amarant heeft twee Kinderdienstencentra (KDC), gevestigd in Breda
en in Tilburg. Hier hebben we alles in huis om de beste zorg te bieden
aan je kind en de rest van je gezin. Op beide locaties zijn respectievelijk
12 en 13 groepen met een verschillend behandel- en zorgniveau. De
ontwikkeling van jouw kind staat centraal. Goede zorg bieden is een
voortdurende wisselwerking: tussen ouders, begeleiders en jouw kind.
Alleen als we in verbinding zijn, kunnen we de beste zorg leveren. We
hebben oog voor het hele gezin. Ook broers en zussen horen erbij!
De twee Kinderdienstencentra zijn onderdeel van Amarant. Amarant
draagt bij aan het welzijn en geluk van mensen met een (verstandelijke)
beperking, autisme of hersenletsel. We helpen problemen te
verminderen, stimuleren de zelfredzaamheid en zetten ons in voor een
hogere kwaliteit van leven. Dat doen we in verbinding met verwanten,
medezeggenschap en samenwerkingspartners. Voor meer informatie kijk
op www.amarant.nl.

Onze

Orthopedagogisch Dag Centrum (ODC):
Het ODC biedt dagbehandeling aan kinderen
tot 18 jaar. Het ODC bereid kinderen voor
op een vorm van onderwijs. Niet voor alle
kinderen is dit passend. Deze kinderen kunnen
binnen het ODC blijven tot hun 18e. Zij worden
voorbereid op volwassen dagbesteding. Een
kind start doorgaans in een zogenaamde jonge
kind groep. De jonge kind groepen bestaan uit
aanvangsgroepen en schoolvoorbereidende
groepen. Binnen de aanvangsgroepen van het
ODC zijn dagdelen behandeling op de groep
gecombineerd met de inzet van ambulante
gezinsbehandeling bij de ouders thuis. In deze
behandeling thuis proberen we samen met
jou de ontwikkeling die je kind doormaakt
maximaal te stimuleren. We hebben ervaren
dat het zeer positief doorwerkt om zowel op de
groep als thuis aan dezelfde doelen te werken.
De doelstelling van de deze werkwijze is om
samen, met elkaar, de beste zorg en behandeling
voor je zoon/dochter te realiseren. Na de
aanvangsgroep stroomt een kind vaak door naar
een schoolvoorbereidende groep. Daarnaast
heeft het ODC groepen voor ernstig meervoudig
beperkte kinderen en groepen voor kinderen met
complex gedrag.

̵

̵

Zorg in onderwijs
Begeleiding en ondersteuning die nodig is
om deel te nemen aan (speciaal) onderwijs.
̵

Buitenschoolse begeleiding
Begeleiding na school (of ODC) en/of op
zaterdag en in vakanties.
̵

Logeermogelijkheden
Een logeerhuis biedt een plekje waar je kind
kan wennen aan een korte tijd zonder zijn
of haar ouders. Logeren kan ervoor zorgen
dat het gezin eventjes wordt ‘ontlast’.
̵

Ontmoeten & Zo
Ontmoeten & Zo organiseert bijeenkomsten
voor ouders en bijeenkomsten voor
broertjes en zusjes.
Lees meer hierover op pagina 8.
̵

We werken multidisciplinair
Fysiotherapie, logopedie, bewegingsagogie,
spelbegeleiding, psychodiagnostiek en
gedragsdeskundigen.
̵

Daar waar nodig werken we samen met
Visio, revalidatiecentra, Kentalis, speciaal
onderwijs in de regio en CJG.

klachtenprocedure
Praktische Gezinsondersteuning (PGO)
Een gezinsondersteuner biedt praktische
ondersteuning in de thuissituatie
̵

vind je op onze
website:

				Niet tevreden?
www.amarant.nl

Je kind gaat naar een behandelgroep bij de Zandoogjes. We hopen dat je kind zich hier thuis zal voelen
en een fijne tijd heeft. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent. Je voelt je niet goed behandeld, of je
bent niet tevreden over de zorg. Zit je iets dwars? Bespreek dit dan eerst met de begeleider van je kind.
Vind je dit moeilijk, dan kun je ook contact opnemen met de manager of een van de behandelaren je
kind.

̵

Ambulante behandeling
Een behandelvorm voor gezinnen d.m.v.
concrete en tijdelijke hulp bij de opvoeding in de
thuissituatie.

Early intervention
Een ontwikkelingsstimuleringsprogramma
opgebouwd uit kleine stapjes. Individueel
vroegtijdig gestructureerd stimuleren van
de ontwikkeling. Spelend leren.

Praktische informatie
Aanvangs- en eindtijden
Alle groepen beginnen om 9.00 uur.
Je kind kan gebracht worden tussen 8.45 en 9.00 uur.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan je kind worden opgehaald om 15.30 uur.
Op woensdag is dit om 12.30 uur.
In de aanvangsgroepen komen de kinderen alleen in de ochtend, dus van 9:00 tot 12:30 uur
Faciliteiten
In het gebouw kunnen we gebruik maken van o.a. een gymzaal, een zwembad, een snoezelruimte en
een zachte speelruimte om optimaal aan de ontwikkeling van de kinderen te werken.

winterperiode. Volledige garantie van een koele of warme bus is dus niet te garanderen.
Ouders/verzorgers hebben altijd zelf de keuze om hun kind, bij hoge buiten temperaturen, niet met
het vervoer mee te laten gaan.
Vervoersbureau TC&O
Het vervoer wordt geregeld door Vervoersbureau TC&O en daarom word je verzocht alle
opmerkingen, klachten, ziek- en betermeldingen en adreswijzigingen bij Vervoersbureau TC&O te
melden. Je bereikt TC&O op telefoonnummer: 0497 - 53 24 02 of via e-mail: amarant@tco-mvm.nl.

Eten en drinken
Je geeft je kind zelf fruit en eten voor de lunch mee. In overleg met de groepsleiding wordt het eten
op de groep voorbereid. Bijvoorbeeld opwarmen, malen, fijnsnijden, of pureren. De groep zorgt voor
water, ranja of melk.

Klachtenregeling vervoer
Heb je klachten over het vervoer? Dan kun je deze indienen via de webapplicatie TOL. Het
vervoersbureau TC&O registreert de klacht en neemt deze in behandeling. Binnen 5 werkdagen krijg
je hierover bericht. Blijvende klachten worden afgestemd met de verantwoordelijke functionaris bij
Amarant en de manager. Je kind mag in principe niet langer dan 60 minuten in de bus of taxi zitten. Als
deze limiet niet kan worden gehaald, dan dien je hiervoor vooraf toestemming te verlenen.

Parkeren
Er kan geparkeerd worden op de parkeerplaats naast het pand (tussen de Zandoogjes en de
sportschool) of achter het pand aan de kant van de Ettensebaan. Niet parkeren aan de voorzijde van
de Zandoogjes en niet parkeren op de parkeerplaatsen van de sportschool.

Ziekte
Is je kind ziek? Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de groep van je kind en zonodig de taxi (TC&O).
Wanneer er op de groep een besmettelijke ziekte (zoals waterpokken) of hoofdluis heerst, stellen we
je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte via de mail of per brief.

Vervoer
Je kunt ervoor kiezen zelf je kind te brengen en halen, maar wellicht heb je recht op een vergoeding
voor vervoer met de taxi. Dit is afhankelijk van de toegewezen beschikking. Heb je recht op vervoer
en wil je hier gebruik van maken? Bespreek dit met de groepsleiding. Zij weten de juiste route te
bewandelen.

Medicatie
De groepsleiding mag je kind medicatie toedienen. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan
verbonden: het medicijn moet voorzien zijn van de originele verpakking, met een (leesbaar) etiket met
naam kind, geboortedatum en voorschriften vanuit de apotheek/huisarts/kinderarts.

Taxipaspoort
Alle kinderen dragen een taxipaspoort bij zich waar alle belangrijke informatie over jullie kind kort
terug te vinden is. Dit helpt voor de chauffeur en begeleider van de taxibus om op situaties in te
spelen.
Klimaatbeheersing in de bussen
De vervoerders zetten zoveel als mogelijk bussen in waarin een airco aanwezig is.
Zeker op langere ritten is het gebruik hiervan het meest effectief. Op dit moment zijn echter nog
niet alle bussen voorzien van airconditioning. Bij vervanging van nieuwe bussen door de vervoerders,
wordt hiermee rekening gehouden.
Let wel: Op het moment dat er tijdens het vervoer gebruik wordt gemaakt van de airco, kan het
voorkomen dat de koelte vervliegt op het moment dat de deuren worden geopend tijdens het
in- en uitstappen. Hetzelfde geldt dit voor het gebruik van de verwarming in de bus, tijdens de

Actueel medicatieoverzicht (AMO)
Het is belangrijk dat wij altijd beschikken over een actueel medicatieoverzicht (AMO) van je kind
om te voorkomen dat er fouten worden gemaakt met het geven van medicijnen. Je kunt het
medicatieoverzicht ophalen bij je apotheek. Het medicatieoverzicht wordt bewaard in een mapje, dat
dagelijks meegaat in de tas van je kind. Verandert er iets in de medicatie? Dan moet je zelf een nieuw
actueel medicatieoverzicht opvragen bij je apotheek. Je bewaart het nieuwe overzicht in het mapje
en registreert de wijziging op de lijst die in het mapje zit. Zo ziet de groepsleiding meteen dat er iets
veranderd is. Heb je vragen of heb je hulp nodig? Dan kun je altijd terecht bij de groepsleiding.
Als ouder moet je een toestemmingsformulier ondertekenen dat je de zorgmedewerker toestemming
geeft om jouw kind medicijnen te geven.
Filmen bij gesprekken
Wij vinden systemisch werken belangrijk. Tijdens de gesprekken kunnen wij de camera aanzetten voor
trainingsdoeleinden. Op deze manier kunnen wij onze medewerkers coachen op de gesprekvoering.
Wij filmen soms ook voor observatiedoeleinden. Uiteraard doen we dit in onderling overleg en alleen
met jouw toestemming.

Altijd op de hoogte met Quli
Quli is een online platform waarmee je op de hoogte blijft van de ontwikkeling van je
kind. Nadat je hebt ingelogd, kun je in een beveiligde omgeving communiceren over je kind.
Bijvoorbeeld over hoe de dag is verlopen. Of vragen stellen aan de begeleider. Ook is het
altijd leuk om foto’s te ontvangen van je kind tijdens een dag op de Zandoogjes.

Nieuwjaarsdag (1 januari)
̵

2e Paasdag
̵

Koningsdag (27 april)
̵

Bevrijdingsdag (5 mei)
̵

Hemelvaart en de dag na Hemelvaart
̵

2e Pinksterdag
̵

Kerstmis (25 en 26 december)
̵

Ook de laatste week van de zomervakantie zijn we gesloten.

Ontmoeten & Zo
Ontmoeten & Zo is er voor ouders, verwanten en naasten.
Voor ouders organiseert Ontmoeten & Zo maandelijks een thema avond zoals bijv.:
Brussen, Communicatie, Zorgen van nu & later.
Ouders en verwanten kunnen elkaar hier op een informele wijze ontmoeten.
Er wordt veel gedeeld met elkaar. Van praktische tips tot persoonlijke ervaringen.
Je bent van harte welkom!
Circus Leentje is een (online) bijeenkomst voor de Broertjes en de Zusjes (Brusjes)
van Zandoogjes. Een ontspannen samenzijn met leuke activiteiten. Zo ontmoeten ze
andere brusjes en staan ze zelf een keertje in de belangstelling.
Schatkistenmiddag
Voor de Brusjes van de nieuwe kinderen is er 1x per jaar een middag waarop ‘de
Schatkist’ aan ze wordt uitgereikt.
De schatkist bevat opdrachten en leuke hebbedingetjes.
De opdrachten zorgen voor verbinding met Zandoogjes en zelfontplooiing van het
kind.
Meer info?
Bel of mail Diana Creemers, Coördinator Ontmoeten & Zo
diana.creemers@amarant.nl
06 - 154 540 22
https://www.facebook.com/ontmoetenenzo

Heb je vragen rondom de zorg van je kind? Hieronder vind je een overzicht van
personen en organisaties binnen en buiten Amarant die je kunnen helpen.
Klantenbureau Amarant: 088 - 611 53 33
Het Klantenbureau begeleidt (toekomstige) cliënten, collegaprofessionals en verwijzers
naar de gewenste hulp of passende specialisten. Je kunt hier terecht met vragen over zorg
en indicaties/beschikkingen/arrangementen op werkdagen van 8.00 - 16.30 uur.

Op de volgende data zijn wij gesloten:
̵

Waar vind ik meer
informatie over...?

Zorgbemiddelaar plaatsing
Bij de zorgbemiddelaar plaatsing kun je terecht voor:
̵ Uitbreiden van de zorgvraag voor je kind
̵ Informatie over andere zorg in onze organisatie
̵ Vragen over wonen voor de toekomst
̵ Bemiddeling naar de juiste interne of externe plek
̵ Vragen over de benodigde financiering
̵ Zoeken van een passende invulling van de zorgvraag

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

Consulenten financiering zorg
Vragen over financiering? Ondersteuning nodig bij het aanvragen van een
Wlz-financiering? Neem dan contact op met onze financieringsconsulenten.
ONTMOETEN & ZO

financiering.zorg@amarant.nl
088 - 611 02 15

Medezeggenschap
Binnen elke voorziening is er een Medezeggenschapsraad voor ouders van cliënten om
inspraak te hebben in beslissingen rondom de zorg. Interesse om mee te denken en te
adviseren? Geef het aan via de groepsleiding of bij de manager. De manager is te bereiken
via de receptie van de Zandoogjes.
088 - 611 24 00

Externe organisaties
CJG - Centrum Jeugd en gezin
Opvoeden is een leuke en uitdagende taak die ouders meestal goed af gaat. Opvoeden kan ook
lastig zijn. Als ouder kun je soms dingen tegenkomen waarmee je je geen raad weet. Dat hoort
er allemaal bij. Toch is het fijn als je met je opvoedvragen terecht kunt bij iemand die naar je
luistert en samen met jou naar oplossingen zoekt. Hiervoor ben je bij CJG Breda op het goede
adres. Samen kan er voorkomen worden dat kleine opvoedvragen grote problemen worden.
Daarnaast biedt het CJG mooie cursussen aan. Ook kan het CJG helpen bij het aanvragen van
bijvoorbeeld een PGB (persoons gebonden budget). Het CJG kent de sociale kaart én weet van
financiële vergoedingen zoals luiervergoeding of extra kinderbijslag. Zij kunnen met jou kijken
of je er recht op hebt en hoe je dit kunt aanvragen.
0800 - 444 00 03 (gratis)
www.cjgbreda.nl
MEE
“Gewoon meedoen, ook als je een beperking hebt of chronisch ziek bent.” MEE helpt jou en
je omgeving. Of het nu gaat om opvoeding, opleiding, werk, wonen, geldzaken of regelgeving;
samen kijken zij wat jij nodig hebt, zodat je zelf weer verder kunt. De dienstverlening is
gratis. Er is geen verwijzing nodig. Op de website staat hoe je gebruik kunt maken van
cliëntondersteuning door MEE in jouw gemeente.
www.mee.nl
Zorgbelang Brabant
Onafhankelijke cliëntondersteuning
www.zorgbelang-brabant.nl
Samen werken aan betere zorg
Je hebt een vraag rondom hulpmiddelen, patiëntenrechten of gezondheidszorg? Je hebt
slechte ervaringen met hulpverleners en je wilt daarover advies. Je wilt informatie over het
Persoonsgebonden budget, je hebt te maken met de Wet langdurige zorg (Wlz) en je hebt
vragen of behoefte aan ondersteuning? Of je hebt een vraag of probleem op het gebied
van Jeugdhulp en weet niet hoe dat aan te pakken? Als je gebruik maakt van de zorg- en
dienstverlening zijn dit voorbeelden van vragen waar je mee kan zitten en waarover je contact
op kunt nemen met de onafhankelijke cliëntondersteuners en vertrouwenspersonen van
Adviespunt Zorgbelang (onderdeel van Zorgbelang Brabant|Zeeland).
Naast individuele ondersteuning geeft Zorgbelang Brabant ook ondersteuning aan organisaties
en andere groepen die zich bezig houden met belangenbehartiging en lotgenotencontact.

Kinderen
beter
begrijpen

Tegemoetkoming in de kosten
van de zorg
Maak je bijzondere kosten in verband met de zorg voor je kind (denk aan: persoonlijke verzorging,
aanpassingen in huis etc.)? Dan kun je deze kosten vaak (gedeeltelijk) terugkrijgen. We zetten de
mogelijkheden voor je op een rij:

Kinderbijslag
Mogelijk heb je recht op dubbele kinderbijslag en een eenmalige “extra” kinderbijslag. Bij het SVB
kun je informatie inwinnen over dubbele kinderbijslag. Elke situatie is anders. Door de bij jou van
toepassing zijnde situatie te selecteren, kun je de stappenplannen volgen. Het SVB zal dan jullie
aanvraag behandelen en de desbetreffende instantie inschakelen om te toetsen of je hiervoor in
aanmerking komt.
https://www.svb.nl/nl/
https://www.ciz.nl/
https://meerkosten.nl/ (tabblad inkomensondersteuning)

Belastingdienst
Je kunt mogelijk kosten voor de zorg aftrekken van je inkomstenbelasting, zoals:
- Vervoerskosten
- Woningaanpassingen
- Waskosten
- Autoaanpassingen
- Dieetkosten
- Extra uitgaven kleding en bedden
www.belastingdienst.nl
of bel de Belastingtelefoon: 0800 - 0543 (gratis)
www.meerkosten.nl biedt ook overzichten

Zorgverzekering
Ook via de zorgverzekering kun je kosten vergoed krijgen. Bijvoorbeeld:
- Luiers
- Fysiotherapie
- Aangepaste thuisstoel en bed
- Logopedie
- Sondevoeding
- Ergotherapie
- Tandarts
De aanvraag voor luiervergoeding dien je eerst aan te vragen bij de leverancier van de luiers. Die
doet een intakegesprek nadat je een formulier hebt ingevuld en die stuurt de aanvraag dan door
naar jouw zorgverzekeraar. Als zij er ook mee akkoord gaan krijg je de vergoeding.
Je hebt hierbij wel vaak een machtiging/doktersverklaring nodig die moet afgegeven worden door
een kinderarts, dokter of de behandelend arts.
http://www.kindmethandicap.nl/_tips_47.html

Gemeente
Bij de gemeente kun je ondersteuningsmiddelen aanvragen, zoals
- Tillift
- Aangepaste fiets
- Autoaanpassing
- Rolstoel
- Bad en douche aanpassing
- Buggy
- Fietsstoel
- Woningaanpassing
Maak de noodzaak kenbaar via je fysiotherapeut, ergotherapeut of medisch specialist.

Weetjes en tips
Tandarts
Amarant heeft een specialistische tandarts op Daniël de Brouwerpark aan de Bredaseweg in Tilburg.
Centrum Bijzondere Tandheelkunde Amarant
www.cbtamarant.tandartsennet.nl
Amarant heeft ook een specialistische tandarts in Rijsbergen.
Tandheelkundig Centrum Amarant
Leijakkerplein 4, 4891 NS Rijsbergen
088-6117526
tandarts.rijsbergen@amarant.nl

Paardrijden
Op het terrein van het Daniel de Brouwerpark in Tilburg bevindt zich een manege, speciaal voor mensen
met een beperking.
www.stichtinghandicap.nl

Zwemmen
Aquamarant voor zwemlessen en zwemmen op maat.
www.zwembadaquamarant.nl.

Handige websites
www.facebook.com/ontmoetenenzo
Blijf op de hoogte van Ontmoeten & Zo
Tilburg en Breda
www.instagram.com/
ontmoetentilburgbreda
Blijf op de hoogte van Ontmoeten & Zo
Tilburg en Breda.
www.kindmethandicap.nl
Een initiatief van twee moeders van een
kind met een meervoudige beperking
vol fijne websites, ideeën en tips.
gehandicapten.startpagina.nl
Gerelateerde onderwerpen van A tot Z.
www.autihelpende.nl
Op deze site kun je als ouder,
onderwijsprofessional of ondernemer
uit Noord-Brabant terecht indien
je advies nodig hebt omtrent
diagnose, hulpverlening, herkenning,
bewustwording en voorlichting bij
autisme.
www.facebook.com/gwoonhandig
Deze pagina is opgezet door 2 moeders
van een zorgintensief kind. Zij willen
helpen de weg te vinden naar de leukste
shops, uitjes, workshops en producten.
BOSK www.bosk.nl
Deze website is van én voor ouders van
een kind met een ernstige meervoudige
beperking (EMB) in Nederland.
Ook aandacht voor Brusjes (broertjes
en zusjes van)!
https://www.bosk.nl/mcg-emb/
meervoudig-ondersteund/gezin-enverwerking/broertjes-en-zusjes-/
Helpcareadmin.nl
Angela is moeder van een zorgintensief
kind en helpt u graag met de aanvraag
voor de juiste zorg. Denk aan zaken als
de WLZ.

www.schouders.nl
(Sch)ouders is een platform van, voor
en door ouders van een kind met een
lichamelijke handicap, verstandelijke handicap,
chronische ziekte en/of ontwikkelingsstoornis
(zorgkinderen) vanuit de ervaringskennis van
ouders.
Op zoek naar kinderhulpmiddelen?
Zoek op Facebook naar: Vraag en aanbod
kinderhulpmiddelen.
www.pienenpolle.nl
Webshop speciaal voor kinderen die
bijzondere kleding, speelgoed en spulletjes
nodig hebben.
https://zorgwinkel-metsabine.nl/overzorgwinkel-metsabine/
Een fijne website voor ouders, verzorgers
en hulpverleners met veel tips: ‘Met Sabine,
zorgwinkel voor bijzondere kindjes’.
Facebookgroep ‘Sterke gezinnen’
(www.facebook.com/
groups/347970999092721/)
Tips en ideeën door ouders, voor ouders in de
regio De Kempen.
Clubkruimel.nl
Voor kinderen met een beperking.
Een particulier initiatief dat gratis kleding en
speelgoed weggeeft aan gezinnen met een
zorgintensief kind.
Meer info?
marcelvdmast@kpnmail.nl
https://sensonate.nl/
Alles over prikkelverwerking
Brussen
Aandacht voor de Brusjes is belangrijk!
De broertjes en zusjes van zorgintensieve
kinderen noemen we Brusjes.
https://www.amarant.nl/brusjes
Voor Brussen zelf is er op facebook een groep.
Zoek naar Brussen Erbij Beweging (BEB)

In
verbinding
voor de beste
zorg

Contact

Wij zijn telefonisch
bereikbaar via
telefoonnummer:
088 - 611 99 55 of via
helpdeskclient@amarant.nl

KDC Zandoogjes
Zandoogjes 9
4814 SB Breda
088 - 611 99 55

Meer informatie vind je op
www.amarant.nl
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