
W
at

 b
et

ek
en

t 
al

le
d

aa
g

s 
g

el
uk

 v
o

o
r 

jo
u?

w
w

w
.d

ri
es

tr
o

o
m

.n
l

www.driestroom.nl

"H
O

E
 K

A
N

 IK
 M

IJ
N

 K
IN

D
 

H
E

LP
E

N
 S

LA
P

E
N

?"
   

 

Je kind luistert niet goed, speelt niet 
of blijft heel erg verlegen. Ook de 
medewerkers op de peuterspeelzaal of 
het kinderdagverblijf zien dat je kind 
zich bijzonder gedraagt. Er is wat aan de 
hand, maar wat? Laat in dat geval eens 
een onderzoeker kijken naar je kind. 
Bij jou thuis en op de kinderopvang 
kijkt een specialistische medewerker 
naar het gedrag en de ontwikkeling 
van je kind. En neemt hier ook de tijd 
voor: minimaal drie maanden! Tijdens 
deze periode ontstaat een goed beeld 
van wat je kind nodig heeft. Is er 
verder onderzoek nodig, dan krijg je 
een uitnodiging om met je kind naar 
een van onze locaties te komen.

WAT IS ER AAN 
DE HAND?

Driestroom
Industrieweg-Oost 27

6662 NE Elst
t 0481 36 60 00

www.driestroom.nl

CONTACT
GEGEVENS

EVEN BELLEN?

Jij hebt een vraag over je kind. Bel dan eens 
naar ons loket. Wij luisteren naar je en 
helpen je indien nodig met het aanvragen 
van een indicatie. Na het gesprek schakelt de 
loketmedewerker een collega in. Deze neemt 
contact met je op en komt, afhankelijk van 
jouw vraag, persoonlijk bij jou langs. Samen 
bespreken jullie op welk vlak en op welke 
manier jij en je kind ondersteuning nodig 
hebben. De ondersteuning die wij bieden is 
divers. Van algemene opvoedingstips tot aan 
adviezen over hoe jij je kind zelf kunt helpen. 
In onze ondersteuning staat namelijk jouw 
kracht centraal!
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EXTRA 
HANDEN 

THUIS

Een kind met een beperking vraagt 
aandacht. Veel aandacht. Hoewel je 
die graag wilt geven, zijn er ook andere 
gezinsleden die jou nodig hebben. Je 
komt handen tekort, althans zo voelt 
het vaak. Wij kunnen bijspringen. In 
de dagelijkse zorg en ondersteuning 
van je kind, en de rest van het gezin. 
Bel gerust. Je staat er niet alleen voor. 

Ook medewerkers op de kinderopvang 
die werken met kinderen met een 
beperking hebben soms behoefte aan 
ondersteuning. Daarom komen onze 
onderzoekers naar de peuterspeelzaal 
of het kinderdagverblijf van je kind 
toe. Daar bekijken ze hoe je kind zich 
gedraagt, hoe het reageert op opdrachten 
of hoe het speelt met andere kinderen. 
Aan de hand van wat de onderzoeker ziet, 
geeft hij advies aan de medewerkers. Zij 
kunnen het kind daardoor beter begrijpen 
én beter begeleiden. Fijn voor jouw kind, 
en voor de andere kinderen op de opvang!

BETER 
BEGRIJPEN

Bel of mail dan naar: 
Driestroomloket
t 0481 37 55 55

driestroomloket@driestroom.nl

MEER
WETEN?

DICHT BIJ JOU 
EN JE KIND



EEN STAP 
VOORUIT MET 

DTT

Bij kinderen met een Autisme 
Spectrum Stoornis zijn communicatie 
en sociale omgangsvormen vaak grote 
struikelblokken. Daarnaast heeft een groot 
deel van hen een verstandelijke beperking 
of is er sprake van gedragsproblemen. 
Ze leren vaak niet vanzelf en hebben 
hier extra hulp bij nodig. Discrete Trial 
Teaching (DTT) is een vorm van intensieve 
gedragstherapie, waarbij we het kind in 
kleine stapjes verschillende vaardigheden 
aanleren.

Meer weten over DTT?
Kijk dan eens op 
www.eenstapvooruitmetdtt.nl

VERTROUWEN 
IN OPVOEDEN

Een kind met een beperking vraagt om een 
bijzondere opvoeding en aanpak. Je bent niet 
de enige ouder die het soms echt niet meer 
weet. Hoe je je kind rustig kunt laten spelen. 
Wat je kunt doen om je kind te laten luisteren. 
Hoe je kunt voorkomen dat er ruzie ontstaat. 
Onze pedagogisch medewerkers begeleiden en 
ondersteunen jou in de opvoeding. Hun adviezen 
en handvatten brengen de rust terug in je gezin. 
En geven jou (weer) vertrouwen in jezelf als 
opvoeder.

MEEDOEN. OOK 
OP SCHOOL!

Is je kind vijf jaar? Dan is het leerplichtig. 
Ook als je kind een beperking heeft. Met zorg 
binnen onderwijs kan je kind meedoen in de 
klas. Natuurlijk met aangepaste begeleiding. 
De aard van de begeleiding varieert. Het ene 
kind krijgt begeleiding bij zijn persoonlijke 
verzorging. Bij het eten of naar de wc gaan 
bijvoorbeeld. Een ander kind heeft meer 
behoefte aan structuur. Bijvoorbeeld bij de 
overgang van het ene lokaal naar het andere of 
bij het vrij spelen. Een begeleider ondersteunt 
je kind en biedt de helpende hand. Daar waar 
dat nodig is. Want hulp is prettig, maar ‘zelf 
doen’ is ook fijn!

JOUW KIND IS UNIEK.
ONZE KINDERZORG OOK.

"H
O

E
 K

A
N

 IK
 M

IJN
 K

IN
D

 
H

E
LP

E
N

 E
TE

N
?"

"WAT VOOR SCHOOL SLUIT 
AAN BIJ MIJN KIND?"

Heb jij een vraag over de 
ontwikkeling van je kind? 
Driestroom ondersteunt en 
begeleidt jou en je kind. Dit doen 
we zowel op onze locaties als in 
jullie eigen omgeving. Dus bij jou 
thuis, op de peuterspeelzaal, het 
kinderdagverblijf en op de school 
die je kind bezoekt. Deze vorm 
van ondersteuning ‘in de buurt’ 
heet ambulante ondersteuning. In 
deze booqi vind je meer informatie 
over ambulante ondersteuning en 
begeleiding door Driestroom.
Heb je vragen over de informatie 
in deze booqi of wil je meer weten 
over wat Driestroom voor jou en 
je gezin kan betekenen? Bel dan 
naar onze loketmedewerkers. 
Dagelijks vinden zij antwoord op 
vragen van gezinnen. Ook voor 
jouw situatie bedenken we samen 
een oplossing. Eentje die jou, je 
kind en de rest van je gezin écht 
vooruit helpt!

DICHT BIJ EEN 
ANTWOORD
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