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KinderopvangPlus bij Zigzag  
 

Verpleegkundig kinderdagverblijf Zigzag aan de Holenweg in Hoorn voor kinderen tot 4 
jaar met een zorgvraag, start met Plusgroepen. KinderopvangPlus is voor kinderen die 
niet naar de reguliere opvang kunnen, omdat ze (tijdelijk) extra zorg en aandacht nodig 
hebben. Het gaat om kinderen die bijvoorbeeld gekatheteriseerd moeten worden, 
achterblijven in hun ontwikkeling, onrustig zijn, of niet zelfstandig kunnen eten en 
afhankelijk zijn van sondevoeding. Bij Zigzag krijgen deze kinderen professionele zorg 
en aandacht van kinderverpleegkundigen en pedagogisch medewerkers.  
 
Spelen, medicatie en therapie 
Wie binnenloopt bij Zigzag en niet weet dat de kinderen een chronische ziekte hebben, of 
extra zorg behoeven, valt niets bijzonders op. Er wordt geschilderd en gezongen, er zijn 
koekjes en fleurige kleuren. Ze spelen en leren in kleine groepjes en krijgen ondertussen 
medicatie en therapie die nodig is. Aan de hand van zogenaamde zorgleefplannen wordt 
gewerkt aan hun ontwikkeling. Logopedie, ergotherapie en fysiotherapie vinden plaats op 
de opvang. Dat hoort er gewoon bij.  
 
Gekwalificeerde medewerkers 
Locatiemanager Esther Louman-Erkens van Zigzag over de nieuwe Plusgroepen: “Kinderen 
met een lichte zorgvraag vallen vaak tussen wal en schip. Een kindje dat bijvoorbeeld 
regelmatig astma-aanvallen heeft, kan op een regulier kinderdagverblijf vaak niet goed 
meekomen. Daar maakt Zigzag het verschil, omdat wij met kleine groepen werken en 
gekwalificeerde medewerkers. Wij kunnen dergelijke kinderen goed monitoren, geven 
medicatie en zorgen ervoor dat het kind sterker en weerbaarder wordt.”  
 
Ouders ontlasten, ook hulp aan huis 
Ook voor het thuisfront heeft Zigzag een belangrijke functie. De gedeelde zorg ontlast 
ouders en het gezin. Dat blijkt een zeer positief effect te hebben op de dagelijkse gang 
van zaken thuis. Als de situatie het soms niet toelaat dat een kindje naar Zigzag gaat, is 
het nu ook mogelijk hulp aan huis te bieden via een Zigzagverpleegkundige of 
pedagogische zorg.  
 
Bijdrage in kosten 
Kinderen uit de hele regio komen in aanmerking voor een plek op Zigzag; de (extra) 
kosten hoeven geen probleem te zijn. Er zijn over het algemeen mogelijkheden voor 
bijdragen via de AWBZ, de ziektekostenverzekering of de WMO. Zigzag kan ouders daarbij 
helpen. Meer informatie is te vinden op de website: www.zigzagzorg.nl. Wie een kijkje wil 
nemen bij Zigzag is van harte welkom. Bel voor een afspraak locatiemanager Esther 
Erkens, 0229-214044. 
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