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’t Kabouterhuis brengt nieuwe visie jeugdzorg 
nu al in praktijk  
  
Amsterdam, donderdag 18 april. Vanmiddag opende Pieter Hilhorst, wethouder Jeugd van Amsterdam, het 
totaal vernieuwde pand van Medisch Orthopedagogisch Centrum ’t Kabouterhuis aan de Amsteldijk 196. In 
dit gebouw is een unieke integrale aanpak gerealiseerd van de zorg voor kinderen tot en met 6 jaar met een 
ontwikkelings-, gedrags- en/of lichamelijk probleem. 
  
Meer met minder 
Vanaf 2015 moet de Jeugdzorg volledig anders georganiseerd zijn. Zo moet er meer samengewerkt en dichter 
bij het kind gewerkt worden. Hilhorst juicht het toe dat ’t Kabouterhuis die nieuwe visie op jeugdzorg nu al 
effectief in praktijk brengt: “In een lastige tijd met krimpende budgetten is ’t Kabouterhuis erin geslaagd ‘meer 
te doen met minder’. De specialisten hier spelen een actieve rol, óók bij het terug begeleiden van het kind naar 
zijn natuurlijke omgeving.”   
  
Samen voor het jonge kind 
Onder het motto ‘Samen voor het jonge kind’ is samenwerking als sinds lange tijd het sleutelwoord bij MOC ’t 
Kabouterhuis. Ouders en beroepsopvoeders worden er getraind en gecoached, zodat zij beter in staat zijn om 
het kind zelf verder te helpen. Op de Amsteldijk 196 werken ruim 20 verschillende specialismen in team en zijn 
onder meer verpleegkundig kinderdagverblijf Zigzag, de prof. Waterinkschool voor speciaal basisonderwijs en 
een kinderfysiotherapiepraktijk gevestigd. 
  
Het nieuwe, fraaie complex biedt kinderen alle ruimte om veilig te spelen, te leren en zich te ontwikkelen. 
Amsterdam is hiermee een unieke plek rijker waar kinderen die het moeilijk hebben weer gewoon kind kunnen 
zijn. 

  
Over MOC ‘t Kabouterhuis 
Medisch Orthopedagogisch Centrum ’t Kabouterhuis is er al 67 jaar voor het jonge 
kind met ernstige gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen. Wij helpen kinderen van 
0 - 6 jaar met complexe combinaties van bijvoorbeeld autisme, agressie, trauma, 

angst, leerproblemen eet- en/of spraak-taalstoornissen. Wij diagnosticeren, behandelen en helpen deze 
kinderen samen met het gezin en/of beroepsopvoeders hun weg te vinden in hun natuurlijke omgeving. Het 
Kabouterhuis heeft zes vestigingen, vier in Amsterdam één in Hoofddorp en één in Amstelveen. Bij ’t 
Kabouterhuis wordt er multidisciplinair gewerkt door orthopedagogisch medewerkers, gezinsbegeleiders, 
gedragswetenschappers, kinderartsen, kinderpsychiaters, kinderfysiotherapeuten, logopedisten, 
psychotherapeuten en verpleegkundigen. www.kabouterhuis.nl 

   
Over Zigzag 
Zigzag is tien jaar geleden gestart als verpleegkundig kinderdagverblijf voor kinderen met 
een langdurige of chronische ziekte die niet naar de reguliere kinderopvang kunnen, omdat 
zij specialistische medicatie en therapie nodig hebben. Zigzag heeft vestigingen in 
Amsterdam (2), Hoorn en Kerkrade. Gekwalificeerde (kinder)verpleegkundigen en 
pedagogisch medewerkers verzorgen samen de opvang kinderen van 0 - 4 jaar in een 
omgeving waar kinderen ondanks hun ziekte of aandoening gewoon kind kunnen zijn en zich 

kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig individu. Zigzag biedt Intensieve kindzorg, voor de opvang van chronisch en 
langdurig zieke kinderen, KinderopvangPlus voor kinderen die nét dat beetje extra zorg en aandacht nodig hebben en 
reguliere dagopvang onder één dak. www.zigzagzorg.nl 
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