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Doelgroep Zigzag verbreed

Wie binnenloopt bij Zigzag valt niets bijzonders 
op. Er wordt geschilderd en gezongen, er zijn 
koekjes en fleurige kleuren. Kinderen spelen en 
leren in kleine groepjes, maar krijgen ondertussen 
medicatie en therapie die nodig is. Op Zigzag 
worden kinderen met de professionele zorg 
van kinderverpleegkundigen en pedagogisch 
medewerkers omringd. 

Logopedie, ergotherapie en fysiotherapie vinden 
gewoon plaats op de opvang. En dat werkt heel  
goed. Afgelopen maanden stroomden maar liefst 
vijf kinderen door naar de reguliere opvang of naar 
de (speciale) basisschool. De andere kinderen willen 
nu graag nieuwe speelkameraadjes. En als leiding 
staan wij te popelen om meer kinderen op te 
vangen die niet naar een gewone crèche kunnen, 
omdat ze verpleegkundige zorg of speciale 
begeleiding en extra aandacht nodig hebben. 
 

Voor wie is er plek 
op Zigzag?

Als je kindje met een aandoening geboren wordt, chronisch 
ziek is of (tijdelijk) extra aandacht nodig heeft, heeft dat 
veel gevolgen voor de gezinssituatie. Vooral voor werkende 
ouders is dat zwaar. Ze moeten oppas of dagopvang 
vinden, die ook de gewenste zorg kan bieden in een 
veilige, vertrouwde omgeving. Zoals Zigzag, de specialist in 
dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar met een zorgvraag. 
Wij bieden verpleegkundige zorg én KinderopvangPlus. 
Deze Plusgroepen zijn nieuw. 

In deze Nieuwsbrief laten we u zien hoe wij werken en wat 
Zigzag kan betekenen voor kinderen en hun ouders. Voor wie 
Zigzag nog niet goed kent, geeft de video op onze website een 
helder beeld: www.zigzagzorg.nl. En natuurlijk bent u altijd 
welkom voor een nadere kennismaking op onze locatie in Hoorn. 
Graag tot ziens!

Esther Louman - Erkens
Locatiemanager Zigzag Hoorn  
Holenweg 14 F, 1624 PB Hoorn
esther@zigzagzorg.nl, 0229-214044

KinderopvangPlus geïntroduceerd
In Hoorn starten we nu ook met 
Plusgroepen  voor kinderen met een 
lichtere zorgvraag, die tussen de  
wal en het schip vallen. Bijvoor-
beeld kinderen die gekatheteriseerd 
moeten worden, achter blijven in  

hun ontwikkeling, of onrustig zijn, 
of niet (willen) eten en daarbij 
afhankelijk zijn van sondevoeding. 
Omdat wij met meerdere gekwali-
ficeerde medewerkers op kleine 
groepen werken, kunnen wij deze 

kinderen extra aandacht en be-
geleiding geven die de reguliere 
opvang niet kan bieden. We werken 
met gerichte zorgleefplannen, waar-
in specifieke doelen voor het kind 
zijn vastgelegd. 
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Ook voor het thuisfront heeft Zigzag 
een belangrijke functie. De gedeelde 
zorg ontlast ouders en het gezin en 
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 
kan, is het nu ook mogelijk hulp aan 

huis (via Zigzag verpleegkundige 
of pedagogische zorg thuis aan) te 
bieden.  Locatiemanager Esther kan u 
alles over deze mogelijkheid vertellen. 

Guus en Mies zijn een goed voorbeeld van kinderen 
voor wie de Plusgroep bedoeld is. Ogenschijnlijk 
mankeren ze niets, maar door een afweerstoornis 
worden ze heel snel ziek. Nadat Guus lange tijd bij 
Zigzag was geweest, ging hij afgelopen september 
met zijn zusje naar de reguliere kinderopvang. 
Helaas bleek dat zij toch te kwetsbaar zijn. Want hoe 
goed  en liefdevol iedereen daar was, het was niet 
mogelijk hen de extra aandacht te geven die ze nodig 
hebben. Daar maakt Zigzag het verschil, omdat wij 
met kleine groepen werken en met gespecialiseerde 
medewerkers.   

Ook Volendamse ouders tevreden met Zigzag
Lex is een van de kinderen die onlangs afscheid nam van 
Zigzag. Vanaf dat hij ruim een jaar was, kwam hij drie 
keer in de week met ‘Taxi Hans’ (TTA) vanuit Volendam 
naar Hoorn. Moeder Sandra Koning vertelt: “Lex was 
volledig afhankelijk van sondevoeding, waardoor hij fysiek 
minder sterk was. Door de goede samenwerking tussen 
ons, Zigzag, de fysiotherapeute en logopedist, die ook 
naar Zigzag kwamen om hun ondersteuning te verlenen, 
is Lex inmiddels een vrolijke spelende (bijna) kleuter die de 
specifieke medische zorg niet meer nodig heeft, en straks 
lekker naar school gaat.” De familie Koning is heel blij 
met deze speciale vorm van kinderopvang. Sandra: 
“Het enthousiaste en professionele team heeft zeker een 
bijdrage geleverd in de ontwikkeling van onze zoon en 
daarvoor willen we ze hartelijk bedanken.” 

Guus en Mies terug op Zigzag

Wij merken dat er veel vragen 
leven over de financiering 
van plaatsing op Zigzag. Wat 
belangrijk is om te weten  
dat de (extra) kosten geen 
probleem hoeven te zijn. 
Ook al is het PGB beperkter 
geworden, er blijven over 
het algemeen mogelijkheden 

voor bijdragen via de AWBZ, 
Zorgverzekeringswet en de 
WMO. Wij hebben intussen 
goede contacten met de 
gemeente Hoorn en staan 
ouders en verwijzers graag bij 
om een passende indicatie-
aanvraag in te dienen.

Zigzag ontlast ouders

Wat kost opvang op Zigzag?
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respectvolle verzorging: 
kijken naar de behoefte van het 
kind en daar zoveel mogelijk op 
reageren;

benoemen wat je doet: 
bijvoorbeeld een slab eerst laten 
zien aan het kind en vertellen dat je 
hem gaat omdoen; 

observatiemomenten opnemen 
in de dagindeling: 
op specifieke momenten goed 
kijken naar de kinderen en de 
onderlinge interactie registreren. 

Een consequente uitvoering hier–
van draagt merkbaar bij aan de 
ontwikkeling van het kind. 

Op Zigzag wordt veel met kinderen geoefend in het 
belang van hun ontwikkeling. De oefeningen kunnen 
tegenwoordig makkelijker worden gedaan dankzij de 
speciale matten die kinderfysiotherapeut Suzan van der 
Knaap van Delver en van der Knaap fysiotherapie aan 
Zigzag heeft geschonken. 

Wij zijn er heel blij mee! 

Zachte landing

Geregeld komen Dot en Tut van 
‘De Clown Dichterbij’ naar Zigzag. 
Ze zien eruit als echte clowns 
met fleurige kleren en een rode 
neus. Het verschil met clowns uit 
het circus is, dat Dot en Tut heel 
voorzichtig zijn. Ze komen heel 
rustig binnen en zingen zachtjes 
een liedje. Ze blijven op afstand en 
improviseren op hoe de kinderen 
reageren. Sommige kinderen 
komen direct naar ze toe en gaan 
met ze spelen. Anderen vinden het 
soms een beetje eng en verstoppen 
zich. Dan proberen de clowns heel 
behoedzaam hun vertrouwen te 
winnen. En dat lukt altijd… Dan 
wordt opeens zelfs de clownsneus 
een uitdaging. Het is geweldig om 
de kinderen aandachtig te zien 
genieten van de clowns.

Methode Pikler werpt vruchten af

Voor de pedagogische ondersteuning van de kinderen wordt sinds 
enige tijd de methode Emmy Pikler gehanteerd. In de afgelopen 
periode zijn medewerkers van Zigzag getraind om deze methode in 
praktijk te brengen. 

Het gaat om drie uitgangspunten: 



 

Adresgegevens

• Locatie Amsterdam Zuid (voorheen Amsterdam Noord) heeft een babygroep (0-2 jaar) en een peutergroep (1-4 jaar) 
Amsteldijk 196, 1079 LK Amsterdam (020) 4941296   info@zigzagzorg.nl

• Locatie Amsterdam West (Geuzenveld) heeft een babygroep (0-2 jaar) en een peutergroep (1-4 jaar) 
Sieg Vaz Diasstraat 2, 1063 HM Amsterdam (020) 4111993      info@zigzagzorg.nl

• Locatie Hoorn heeft een babygroep (0-2 jaar) en een peutergroep (1-4 jaar) 
Holenweg 14 F, 1624 PB Hoorn  (0229) 214044   info@zigzagzorg.nl

• Locatie Limburg heeft een horizontale groep (0-4 jaar)
Wiebachstraat 34, 6466 NG Kerkrade  0654322188, (020) 4941296 info@zigzagzorg.nl

Meer weten over Zigzag?

Meer informatie over Zigzag kunt u vinden op: www.zigzagzorg.nl
Op deze site leest u waarom Zigzag zo gewoon is én wat Zigzag tegelijkertijd zo bijzonder maakt. Heeft u nog vragen, 
dan kunt u ons bereiken via bovenstaande adressen. Wij staan u graag te woord.

Spelen 
met zorg!

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 branche-
organisatie Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (www.vgvk.nl) die in 2011 tot stand kwam. 

C
O

LO
FO

N
Re

da
ct

ie
: Z

ig
za

g,
 In

gr
id

 K
ee

m
in

k 
   

Ei
nd

re
da

ct
ie

: M
ar

ie
ke

 K
lo

st
er

s 
   

O
nt

w
er

p:
 T

oe
w

an
   

  K
op

ij 
ku

nt
 u

 m
ai

le
n 

na
ar

 in
fo

@
zi

gz
ag

zo
rg

.n
l

Uw kind is bijzonder, onze zorg is speciaal

Zigzag biedt kwalitatief hoogwaardige gespecialiseerde kinder-
opvang 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- en peutergroepen van maximaal 6 tot 9 kinderen. De 
intensieve zorg en begeleiding vraagt om hoogopgeleide, 
gekwalificeerde medewerkers. Verspreid over de locaties heeft 
Zigzag momenteel rond de 85 kinderen tot 4 jaar in opvang,  
de meesten 2 tot 3 dagen per week. Met de uitbreidings-
mogelijkheden in Kerkrade zal dit aantal richting 100 kunnen 
groeien. 

InformatieMeer informatie over Zigzag kunt 
u vinden op: www.zigzagzorg.nl
Op deze site leest u waarom Zigzag zo gewoon 

is én wat Zigzag tegelijkertijd zo bijzonder 

maakt. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons 

bereiken via bovenstaande adressen. Wij staan 

u graag te woord. 

Adressen
Zigzag Noord Asterweg 20 m1031 HN Amsterdam (Noord)

Telefoon kantoor : 020 - 49 41 296 
Telefoon groepen: 020 - 63 75 493Zigzag WestSieg Vaz Diasstraat 21063 HM Amsterdam (Geuzenveld)

Telefoon: 020 - 41 11 993
Zigzag HoornHolenweg 14 F1624 PB Hoorn Telefoon kantoor: 0229 - 21 40 44

 Telefoon groepen : 0229 - 29 64 41E-mail: info@zigzagzorg.nl

 

 

Uw kind is bijzonder, onze zorg is speciaal

Uniek in Amsterdam en Hoorn: Zigzag is een verpleegkundig kinderdagverblijf met drie locaties. 

Zigzag is geopend van ma t/m vrij van 7.30 

tot 18.00 uur.Tussen 7.30 en 9.30 uur kunnen de kinderen 

worden gebracht.Vanaf 16.00 uur kunnen de kinderen worden 

gehaald.

 
V e r p l e e g k u n d i gk i n d e r d a g v e r b l i j f

Openingstijden

Spelen
met zorg!


