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SpecialiStiSche
kindercentra 
Voor kinderen
met een intensieVe 
zorgVraag

Driestroom heeft 
specialistische centra 
voor kinderen met een 
intensieve zorgvraag. 
Het gaat dan bijvoorbeeld 
om een ernstige 
meervoudige beperking 
(EMB) of om een Autisme 
Spectrum Stoornis(ASS) 
gecombineerd met 
een intensieve 
begeleidingsvraag.  
Deze kinderen kunnen 
terecht op een van 
onze specialistische 
kindercentra. Daar 
krijgen ze de zorg die ze 
verdienen. Ook jouw kind 
kan bij ons groeien op 
zijn eigen manier.

kleinSchalig en dicht-
bij het gewone leven

Driestroom heeft meerdere kindercentra, 
waaronder een aantal speciaal voor 
zorgintensieve kinderen. De kindercentra 
liggen in rustige woonbuurten. Dat doen we 
bewust, omdat we het belangrijk vinden dat 
het dagelijkse leven dichtbij is. De locaties 
zijn bovendien kleinschalig opgezet: kleine 
groepen van maximaal acht kinderen met 
twee begeleiders. Op elk kindercentrum zijn 
ongeveer vijf of zes groepen. Overzichtelijk, 
ruim en volledig afgestemd op de speciale 
behoeften van jouw kind. Wil je eens komen 
kijken? Bel ons gerust. Dan maken we een 
afspraak. Je bent altijd welkom.

Wil je weten waar 
deze specialistische 
kindercentra zijn? 

Kijk dan op
www.driestroom.nl

‘Soms is het zoiets kleins: 
het introduceren van een 
speciale lepel of beker 
waarmee een ernstig 
beperkt kind ineens veel 
beter eet of drinkt. En soms 
is het iets groots, zoals 
een begeleidingsmethode 
waardoor een kind met 
autisme beter kan omgaan 
met veranderingen en 
zelfstandiger wordt. We 
streven ernaar om elk kind 
vooruitgang te bieden.’

Ellen Smulders, 
clustermanager kinderzorg 

het kind centraal

Alles draait om het kind. We kijken hoe 
we zijn of haar ontwikkeling kunnen 
stimuleren. Maar een kind staat niet 
op zichzelf. Het maakt onderdeel 
uit van een groter geheel, zoals het 
gezin waarin het opgroeit. De directe 
omgeving is de basis voor het welzijn 
van een kind. Binnen deze omgeving 
is communicatie heel belangrijk. We 
werken nauw samen met belangrijke 
mensen uit de omgeving van jouw 
kind. Zo hebben we contact met 
ouders en artsen, maar bijvoorbeeld 
ook met het onderwijs. 
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wat betekent alledaags geluk voor jou?
www.driestroom.nl

in Speciale handen
 

Onze begeleiders zijn speciaal opgeleid om
met jouw kind te werken. We hebben 
specialisten op het gebied van ernstige 
meervoudige beperkingen (EMB) en 
specialisten op het gebied van Autisme 
Spectrum Stoornissen  (ASS). Ze volgen 
regelmatig opleidingen om te weten wat 
er op landelijk niveau gebeurt. Daarnaast 
hebben we gespecialiseerde therapeuten 
en gedragsdeskundigen die behandeling 
van kinderen vormgeven om vaardigheden 
uit te bouwen of te behouden. En binnen 
Driestroom zijn er kenniskringen, waarin 
specialisten met dezelfde disciplines 
elkaar scherp houden: fysiotherapeuten, 
logopedisten en andere behandelaars. Zij zijn 
in dienst bij Driestroom en komen op alle 
locaties.

‘Kon ik maar in dat koppie kijken,’ zeggen 
ouders vaak. ‘En ook wij zouden dat 
graag willen. Daarom blijven we ons 
ook op het gebied van communicatie 
met kinderen continu bijscholen.’ 

Esther Hoesen,
teamcoördinator

wil je meer 
weten?

Bel dan naar:
Driestroomloket

0481 37 55 55

Of mail naar:
Driestroomloket@driestroom.nl

oog voor ouderS
 

Misschien vind je het moeilijk je kind los 
te laten en een stukje van de zorg aan 
ons over te dragen. Misschien ben je juist 
opgelucht, omdat je het niet meer alleen 
hoeft te doen. Vaak is het een beetje van 
allebei. Samen kunnen we meer en weten 
we meer. Er is altijd ruimte voor overleg 
en als het nodig is, maken we een afspraak 
om even rustig om de tafel te gaan. Alles 
draait om het geluk en de ontwikkeling 
van jouw kind. Is loslaten echt te moeilijk? 
Dan beginnen we met een paar dagdelen 
per week en bouwen het heel langzaam 
op. Zodat je kind, maar ook jij je er prettig 
bij voelt.

blijven proberen

De ontwikkeling van jouw kind staat 
voorop: we willen vooruit en blijven 
proberen. Hiervoor gebruiken we de 
nieuwste inzichten en methoden. Soms 
maken kinderen grote en soms kleine 
sprongetjes vooruit, altijd op weg naar 
zo groot mogelijke zelfstandigheid. 
Ouders zijn vaak blij met de extra 
inzichten en rust die we hen en hun 
kind kunnen bieden vanaf de start van 
de zorg bij ons. We bieden elk kind een 
eigen ontwikkelprogramma en streven 
ernaar elk kind door te laten stromen 
naar het onderwijs. Als dit niet bij de 
mogelijkheden van je kind past, zorgen 
wij voor een passende plek bij ons en 
waar mogelijk met onderwijs op één 
van onze locaties. We werken intensief 
samen met onderwijsinstellingen om 
dit te kunnen realiseren. 
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