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Het krijgen van een kind heeft grote invloed op je leven.  

Het expertteam Kansrijke Start Amarant kan je hierbij op 

verschillende momenten begeleiden. 

Bij het onderzoeken of je een kind wil en of het in je leven 

past. Maar ook op het moment dat je zwanger bent. 

Of wanneer je net papa of mama bent geworden.

Het expertteam Kansrijke Start Amarant geeft ook 

voorlichting aan begeleiders.



Kinderwens
Kinderwens betekent dat je erover nadenkt om 
kinderen te krijgen. Misschien wil je nu geen 
kinderen, dan kunnen we samen kijken welke 
anticonceptie bij je past.  Het kan ook zijn dat je al 
zeker weet dat je kinderen wilt. Het is belangrijk 
om met anderen te praten over wat kinderen 
krijgen precies betekent.

Hierbij gebruiken we:
 - Werkboek Kinderwens  
 - Kinderwenskoffer 
 - Inzet RealCare baby

Hulp en 
begeleiding

op maat

Zwangerschap
Je krijgt hulp om je voor te bereiden op de komst van je kind.

Het expertteam biedt praktische begeleiding, zoals: 
 - het meegaan naar afspraken met de verloskundige; 
 - het verzamelen van spullen voor je kind; 
 - je helpen met alles waar je aan moet denken.

Samen bespreken we de vraag: “Hoe kan ik een goede ouder zijn?”

Ouderschap
Als je kindje net is geboren, komt er veel op je af.
Het expertteam Kansrijke Start Amarant begeleidt je bij de verzorging van je kindje.
Je leert hoe je omgaat met een jong kind.Samen kijken we of er nog meer hulp 
nodig is



Vragen
Stuur een email naar 
kzo@amarant.nl

Meer informatie vind je op
www.amarant.nl

Contact

Heb je naar aanleiding van deze 
folder nog vragen, bijvoorbeeld 
over jouw situatie? Je kunt 
contact met ons opnemen door 
een e-mail te sturen naar: 
kzo@amarant.nl.

20200611

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.

Het Expertteam Kansrijke Start Amarant is onderdeel van Ouder-Kind


