
 

Persbericht 
 
Zigzag neemt verpleegkundig kinderdagverblijf ’t Hummeltje Kerkrade over 
 
Amsterdam, 21 december 2011: Zigzagzorg B.V., verpleegkundig kinderdagverblijven, met 
vestigingen in Amsterdam en Hoorn breidt haar activiteiten uit naar het zuiden van het land. 
Met de overname van ’t Hummeltje in Kerkrade, onderdeel van Kinderopvang Humanitas, per 1 
januari 2012 wordt een belangrijke strategische stap gezet om een gezonde toekomst van deze 
gespecialiseerde dagopvang voor kinderen met een langdurige of chronische ziekte in de regio 
Limburg-Zuid te waarborgen. Naar verwachting zal de nieuwe Zigzagvestiging in Kerkrade op 
korte termijn al van één naar twee groepen kunnen groeien. Operationeel blijft de locatie in 
Kerkrade volledig zelfstandig. 
  
Directielid Ingrid Keemink van Zigzag: “Wij zijn enorm blij ’t Hummeltje in de Zigzagfamilie te 
kunnen opnemen. De schaalvergroting maakt ons sterker en schept de voorwaarden om 
gezamenlijk verder te bouwen aan een professionele ontwikkeling van dagopvang in combinatie 
met verpleegkundige zorg voor kinderen die anders nergens terechtkunnen.” Claire van der 
Velden, regiomanager Kinderopvang Humanitas Limburg-Zuid: “Wij hebben in Zigzag de ideale 
partner gevonden om ’t Hummeltje voort te zetten en de kwaliteit van deze zorg te verankeren. Zij 
brengen veel expertise en ervaring mee en koppelen liefdevolle, persoonlijke zorg aan een 
professionele toekomstgerichte mentaliteit. Dat geeft alle vertrouwen.”  
 
Zigzag biedt kwalitatief hoogwaardige gespecialiseerde kinderopvang en maakt deel uit van een 
klein landelijk netwerk van zelfstandige verpleegkundig kinderdagverblijven, voor kinderen met 
een medische achtergrond die niet naar de reguliere opvang kunnen. Deze instellingen werken 
kleinschalig, met één of enkele baby-, peuter en kleutergroepen van maximaal  6 – 8 kinderen. De 
intensieve zorg en begeleiding vraagt om hoogopgeleide, gekwalificeerde medewerkers.  
Verspreid over de locaties heeft Zigzag momenteel rond de 85 kinderen tot 5 jaar in opvang, de 
meesten 2 tot 3 dagen per week. Met de uitbreidingsmogelijkheden in Kerkrade zal dit aantal 
richting 100 kunnen groeien.  
 
--- 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor meer persinformatie contact  
directeur Zigzag Ingrid Keemink, tel.: 06 54 32 21 88; ingrid@zigzagzorg.nl 
regiomanager Limburg-Zuid Kinderopvang Humanitas Claire van der Velden, tel.: 06 15 3501 45; 
cvdvelden@kinderopvanghumanitas.nl 
 
Over Zigzag 
Zigzagzorg (www.zigzagzorg.nl) is in 2003 opgericht door Petra de Jong, Ingrid Keemink en Petra 
Bakker, gespecialiseerde kinderverpleegkundigen en pedagoge, die na een loopbaan in de 
reguliere zorg als pioniers startten met een verpleegkundig kinderdagverblijf. Na opening van de 
eerste vestiging in Amsterdam-Noord volgden locaties in Amsterdam-Zuidoost, Amsterdam-West 
en Hoorn. In 2008 werd Zigzag onderscheiden als ‘Beste verpleegafdeling van Nederland’. Ter 
gelegenheid van het 5-jarig bestaan initieerden de oprichters van Zigzag in dat jaar een landelijk 
onderzoek bij instellingen voor verpleegkundige kinderopvang over de ervaringen van medici, 
ouders en kinderen met deze kleinschalige gespecialiseerde dagopvang. De resultaten van het 
onderzoek waren helder: Een verpleegkundig kinderdagverblijf is nuttig en noodzakelijk. Zieke 
kinderen worden er beter van, ouders kunnen weer van betekenis zijn voor de maatschappij en 
deze situatie draagt bij aan een beter welzijn. Zigzag was medeoprichter van de 
brancheorganisatie Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg  (www.vgvk.nl) die in 
2011 tot stand kwam.   
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