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Zigzag stapt opgewekt het nieuwe jaar in. Er is veel om
In dit nummer kunt u lezen over:
naar uit te kijken in 2013, het jaar dat wij ons 10-jarig
!!
bestaan vieren. Met als hoogtepunt een bijzonder !!
jubileumfeest op 13 september 2013. Noteer die !!
!! Dat gaan wij vieren met 10 bijzondere
datum alvast in uw agenda!

10 jaar Zigzag!

terugblik op memorabele
feest op 13 september a.s.
We staan voor tal van nieuwe uitdagingen. We zijn er
op voorbereid! In 2012 zijn grote veranderingen in
We delen dit graag met al onze relaties, verwijzers,
gang gezet en deels al gerealiseerd en dat heeft
samenwerkingspartners en natuurlijk de ouders van
Zigzag sterker en weerbaar gemaakt voor het zware
Zigzagkinderen. De terugblik en nieuwe ontwikeconomisch tij. We hebben tijdig maatregelen
kelingen zijn te volgen in deze nieuwsbrief en ook
genomen om de toekomst de baas te blijven. We
op www.facebook.com/zigzagkindzorg, onze speciale
zijn erg blij met de nieuwe vestiging in Kerkrade,
Facebook-jubileumpagina. Wij hopen dat u ons gaat
waar het team onder de bezielende leiding van
Like-en en gaat reageren op onze berichten. Door
Joan Weustink in korte tijd Zigzag in Limburg Zuid
op de kaart wist te zetten. De verhuizing van ons
deze nieuwsbrief heen alvast een bloemlezing
kantoor en de locatie Noord naar Het Kabouterhuis in
van bijzondere gebeurtenissen die het 10-jarig
Amsterdam Zuid heeft in alle opzichten nieuwe energie
bestaan van Zigzag
gegeven. Het is een inspirerende plek om te werken aan
p
markeren.
ns o face
nieuwe plannen, samen met anderen. Voor de groepen

Beleidsmedewerker Marga Walraven was de drijvende
kracht achter de invoering van de pedagogische
beleidsmethode Emmi Pikler en de werkplannen die op
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Directie Zigzag
Vlnr: Petra de Jong, Petra Bakker, Ingrid Keemink en Rob Flipse

alle locaties
zijn geïntroduceerd. In
Hoorn ging locatiemanager Esther Louman
enthousiast van start met
de eerste kinderen voor de
plusgroep.

o

bo

is het een feest op deze fraaie locatie, omringd door alle
faciliteiten die je je wenst. De samenwerking met het
Kabouterhuis wordt dit jaar verder geïntensiveerd en op
18 april a.s. vieren we gezamenlijk de officiële opening
van het pand en de voorzieningen aan de Amsteldijk.
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!!activiteiten, een
!!
momenten
en een
!!
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Wij zijn trots op de toegewijde, professionele teams in
Amsterdam, Hoorn en Kerkrade. En Zigzag prijst zich
gelukkig met de positief kritische groep relaties en
samenwerkingspartners die ons omringt. Dankzij hun
bemiddelende en stimulerende rol weten steeds meer
verwijzers en ouders de weg naar Zigzag te vinden. En
wij zijn alle ouders natuurlijk dankbaar voor hun
vertrouwen in Zigzag. Wij hebben in de afgelopen tien
jaar een professionele organisatie opgebouwd, die nu
een stevig fundament biedt voor verdere groei en
ontwikkeling. Wij rekenen daarbij graag op uw blijvende
steun!
Directie Zigzag
Petra Bakker, Petra de Jong, Ingrid Keemink, Rob Flipse
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Opening
van de eerste
locatie op
4 augustus 2003
aan de Asterweg
in Amsterdam
Noord

In 10 jaar van
klein naar groot

!

2003

Het is toch wel bijzonder als je het eerste
personeelslid bent van een bedrijf. Met het
10-jarig jubileum van Zigzag schieten er beelden en
herinneringen door mijn hoofd van hoe het allemaal begon
met de eerste paar kinderen die bij ons kwamen. Na vele jaren
gewerkt te hebben op de kinderafdeling in het ZMC, mocht ik
al mijn ervaring en kennis in praktijk brengen om ook hier goede
pedagogische zorg op te zetten. Het was wel even wennen vanuit een
gesettelde organisatie naar een organisatie in ontwikkeling te gaan.
Met directieleden die ook aan hun nieuwe status moesten wennen.
Met twee kinderen om te verzorgen was er veel tijd voor gezellige
babbels met Petra, Ingrid en Petra. Vaak had ik het onrustige
gevoel veel meer te moeten doen op een dag. Nou die dag kwam
al gauw, toen er steeds meer kinderen kwamen die we ook steeds
meer gespecialiseerde opvang konden bieden. Een directie die
met veel passie zich gigantisch heeft ontwikkeld waar ik
mijn petje voor af neem. Nu een grote organisatie met
4 locaties waar ik mij nog altijd heel fijn bij voel
met de belangrijkste missie dat een ziek
kind ook kind moet kunnen zijn!
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KinderopvangPlus van start

In 2012 heeft Zigzag een succesvolle start gemaakt met het
concept KinderopvangPlus. Zigzag ziet toekomst in een
KinderopvangPlus-formule waarin gezonde kinderen en kinderen met
een lichtere zorgvraag samen worden opgevangen. Op de locaties in
Hoorn en Amsterdam zijn de eerste kinderen voor de zogenaamde
plusgroepen al gestart. Deze zijn bedoeld voor kinderen die niet
naar de reguliere opvang kunnen, omdat ze (tijdelijk) extra zorg en
aandacht nodig hebben. Door een strenger doelgroepbeleid van het
Ministerie van VWS dreigen deze kinderen tussen de wal en het schip
te vallen. Het gaat om kinderen die bijvoorbeeld gekatheteriseerd
moeten worden, achterblijven in hun ontwikkeling, onrustig zijn, of
niet zelfstandig kunnen eten en/of afhankelijk zijn van sondevoeding.
Zigzag is, in samenwerking met de branchevereniging, nog in
overleg met het ministerie van Volksgezondheid over een passende
bekostiging voor deze kinderen. Bij Zigzag krijgen ze professionele
zorg en aandacht van kinderverpleegkundigen en pedagogisch
medewerkers. In de Plusroepen wordt voor elk kind een zorgleefplan
opgesteld, waarin de aandachtspunten en doelen zijn vastgelegd.
Met de ouders wordt besproken wat in het bijzonder gestimuleerd
moet worden, om de achterstand in te lopen.

Hulp aan huis
Het kan gebeuren dat de situatie het soms niet toelaat dat een kindje
naar Zigzag gaat. In dat geval bieden wij nu ook de mogelijkheid
voor hulp aan huis via (een Zigzagverpleegkundige of) pedagogische
zorg. Momenteel kan dit alleen nog in West en Amsterdam Zuid .In
de loop van 2013 zullen andere locaties dit naar verwachting ook
kunnen aanbieden. Tevens zijn we gestart met een projectplan
om ook verpleegkundige zorg thuis te bieden.

Reguliere Kinderopvang

Guus (2,5) en Mies (1) zijn een goed voorbeeld
van kinderen voor wie de Plusgroep bedoeld is.
Ogenschijnlijk mankeren broer en zus niets, maar
door een afweerstoornis worden ze heel snel ziek.
Nadat Guus lange tijd bij Zigzag was geweest,
ging hij in september 2012 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 zorg te
geven die ze nodig hebben. Daar maakt Zigzag het
verschil, omdat wij met kleine groepen werken en met
gespecialiseerde medewerkers.

Zigzag nu
ook gecer
tificeerd a
regulier k
ls
inderdagv
erblijf

Zigzag zal ook starten met reguliere opvang onder de naam “Zigzag Totaalzorg” om een zo breed mogelijk aanbod
van opvang aan te kunnen bieden. De vereiste vergunningen hiervoor zijn inmiddels binnen en de vestiging in
Hoorn zal per 1 april 2013 de eerste reguliere kinderopvang van Zigzag gaan huisvesten.
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Zomer2003.
De eerste aanmelding!

2004

2004:
De nu 10-jarige Tristan geboren met
Groei van
28 weken, was het eerste Zigzagkindje.
6 kinderen naar
Moeder Julia herinnert zich: “Tristan mocht
19 kinderen
na de couveuse en beademing, uiteindelijk met
zuurstof en de nodige toeters en bellen mee naar huis.
De neonatologe voorzag de behoefte aan ondersteuning
en wees op een nieuw kinderdagverblijf, een verpleegkundig
kinderdagverblijf Zigzag genaamd. Gretig nam ik het aanbod aan, hoewel ik mij
niet kon voorstellen de zorg van Tristan uit handen te geven; wie kan beter voor
mijn kind zorgen dan ikzelf? Omdat de medewerkers van Zigzag gediplomeerd
2005
waren en ik zag hoe zij hem verzorgden, durfde ik Tristan in hun kapabele handen
achter te laten. Helaas lag Tristan ook veel in het ziekenhuis; de dames van Zigzag
2005:
informeerden regelmatig hoe het met hem ging. Onze Tristan was ondanks alles
We breiden
een vrolijke baby en hij wist ieders hart te veroveren met een ontwapenend lachje.
uit naar een
Hij had het bij Zigzag duidelijk naar zijn zin, hoe meer aandacht hoe beter. Tristan
tweede
heeft via een hele lange en moeilijke weg leren slikken, eten, rollen, kruipen,
groep
staan en lopen. Zigzag heeft daaraan een grote bijdrage geleverd. We hebben
Tristan van een hele zieke vrolijke baby in een vrolijke boef van een kleuter
zien veranderen. Wij denken nog regelmatig terug aan die moeilijke
periode en zijn dankbaar dat er een opvangmogelijkheid voor onze
zoon was, zodat wij ons konden opladen voor de zware dagen
In Februari 2006
2006 organiseert Zigzag
en nachten die komen gingen en onze oudste zoon ook
aandacht kon krijgen. Wij wensen Zigzag een lang
samen met Stichting
2003
bestaan en ‘haar’ kinderen nog vele jaren van
In januari
Zorg voor Zieke
goede zorg toe.”
2006 opent Locatie
Kinderen een
West haar deuren en
symposium met maar
in augustus van dat jaar
liefst 300
starten we in Zuidoost.
deelnemers!
(Later samen met
Noord)

Financiering van onze zorg
Wij zitten boordevol ideeën en hebben concrete
activiteiten bedacht om Zigzag meer armslag te geven
en daardoor eenvoudiger en makkelijker meer kinderen
met een zorgvraag te kunnen opvangen. De praktijk is
echter weerbarstig. Ontwikkelingen hebben een eigen
dynamiek en in deze tijd vraagt alles wat meer geduld.
Helaas is de financieringsregeling voor het type zorg dat
Zigzag biedt voor de langere termijn nog steeds niet
‘afgekaart’. Het blijkt in de praktijk lastig te zijn om de
doelgroep af te bakenen en mede door de verschuiving
in aansprakelijkheden en pakketmaatregelen is het een
uitdaging om er passende financiering tegenover te
zetten. Wij doen ons uiterste best om voor alle aanvragen
oplossingen te vinden. En vaak lukt dat ook. Er zijn over
het algemeen mogelijkheden voor bijdragen via de
AWBZ, de ziektekostenverzekering, kinderopvang of de
WMO. Zigzag kan ouders daarbij helpen. Wij zorgen dat
alle middelen worden ingezet. Per locatie neemt Zigzag
het initiatief om met de (nieuwe) betrokkenen, zoals de
centra voor Jeugd en Gezin, om de tafel te zitten en ze
uit te nodigen voor een bezoek aan de locatie. Zodat zij
een goed beeld krijgen van onze succesvolle aanpak en
werkwijze.

Verantwoordelijk wethouder voor Jeugd en Gezin Leo Jongen
verrichtte op 28 september 2012 de officiële opening van
de Zigzagvestiging in Kerkrade. We hadden ons geen betere
ambassadeur en pleitbezorger kunnen wensen.
De enthousiaste wethouder:
“We zijn trots dat het Zigzag gelukt is om in Kerkrade een
vestiging te heropenen, het is een zeer welkome aanvulling
op het bestaande aanbod van kinderopvang.”
Zigzag 10 jaar Nieuws Februari 2013

3

2008
December 2008
Werkbezoek
van toenmalig
Staatssecretaris
Jet Bussemaker van
Volksgezondheid aan
locatie Noord

Mei 2008:
Zigzag wordt
verkozen tot Beste
Zorgafdeling van
Nederland
November
2008: Presentatie
resultaten onderzoek
Wat doet een
Verpleegkundig
Kinderdagverblijf voor
mijn zieke kind en
voor mij?

2009

November
2008:
Locatie
Hoorn
start!

2010
Vanaf
2009 draagt
Zwitserleven bij
om uitjes voor
Zigzag-kinderen
mogelijk te
maken

Voorjaar 2009
De Zigzagdirectie is te
gast bij een lunch van het
Koninklijk Huis; Prins
Willem-Alexander en Prinses
Máxima tonen zich zeer
geïnteresseerd in onze
aanpak en werkwijze

Dankzij zichtbare en
onzichtbare ‘supporters’
van Zigzag wordt een riante
speeltuin met aangepaste
speeltoestellen gerealiseerd,
kunnen meubeltjes worden
aangeschaft en wordt er een
muurschildering gemaakt
op locatie West.

Brancheorganisatie goede gesprekspartner overheid
de brancheorganisatie van de aanbieders van intensieve verpleegkundige zorg aan kinderen van
0 tot 18 jaar (www.vgvk.nl).

Zigzag is medeoprichter van de
Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kinderzorg (VGVK),

Deze kindzorg kent drie vormen:
thuiszorg, dagopvang en 24 uurszorg. Sinds de oprichting op 30 april
2011 is de VGVK voortvarend aan het

werk, vooral ook richting overheid.
Petra Bakker zit namens Zigzag in
het bestuur: “Door de krachten te
bundelen is onze branche een betere
gesprekspartner voor het miniserie
van Volksgezondheid. Samen met
hen willen wij de zorg aan chronisch
en langdurig zieke kinderen borgen
binnen de wet en regelgeving.”

Samen sta je sterk
Zigzag laat niet alleen haar stem klinken
in de branchevereniging, maar zoekt
ook op andere manieren aansluiting
bij organisaties en instellingen die
dezelfde doelgroepen bedienen. In regio
Amsterdam was Zigzag mede initiatiefnemer van Zorg voor Zieke Kinderen
(www.zorgvoorziekekinderen.nl) die als
doel heeft de totale zorg voor chronisch en
4
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langdurig zieke kinderen (in de regio’s Amsterdam
en Kennemerland) te optimaliseren. Dit voorbeeld krijgt navolging in Hoorn. Later in het
Zorg
jaar neemt Zigzag het voortouw voor een
voor
bijeenkomst met organisaties en instellingen
die dezelfde doelgroep bedienen in deze regio.
Zieke
Ook in de regio Hoorn is er behoefte aan het
Kinderen
optimaliseren van de totale zorg voor chronische
en langdurig zieke kinderen.

2013

2011

Zigzag
viert haar
10-jarig bestaan:
10 feestelijke
activiteiten

Vanaf 2011:
Dichterbij-Clowns
elke drie maanden
bij Zigzag
op visite

jaar
2013
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2012: Zigzag
introduceert
concept KinderopvangPlus
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Januari 2012:
Locatie Limburg
Zuid (voorheen
‘t Hummeltje) hoort
nu bij Zigzag

2013:
Introductie reguliere
kinderopvang
onder de naam
“Zigzag
Totaalzorg”

Vertrouwd raken met Emmi Pikler
2012 stond, pedagogisch gezien, in teken van het
implementeren van de methodiek van Emmi Pikler
binnen Zigzag. In januari tot mei zijn 16 medewerkers
op basiscursus geweest. De cursus behandelt onderwerpen als eten, groepsinrichting, spelen, respect-volle
verzorging en vrije bewegingsontwikkeling. De methodiek
raakt langzamerhand op alle onderdelen ingeburgerd op

de locaties. Geleidelijk aan stappen we over naar meer
kindgericht werken. Voor de ene medewerker is deze
methode ‘een tweede natuur’, sommige anderen moeten
er aan wennen. De locaties zijn voorzien van nieuw ‘Pikler
meubilair’; er zijn voor elke groep speciaal ingerichte
speelhoekjes. Zo kunnen de kinderen in eigen tempo en
op hun eigen manier zich ontwikkelen.

Nee-eten
Een groot percentage van de kinderen die bij Zigzag komen, hebben ook een voedingsprobleem (ze worden bij
gevoed door de sonde en/of eten niet leeftijdsadequaat)
of worden volledig gevoed via een sonde. Vaak ligt de
grondslag hiervan bij het langdurig voeden door de sonde
(ervaringstekort), negatieve ervaringen in het neus en
mondgebied (inbrengen van sondes, tubes, uitzuigen etc.)
of het kind heeft pijn of ander ongemak ondervonden na
of tijdens voedingen en er is soms onder dwang gevoed
waardoor er ook een negatieve associatie is met voeding.
Dit alles heeft veel impact op het kind en het gezin. Eten
is normaal een prettig moment en een contactmoment.

Bij Zigzag zorgen we voor een goed pedagogisch klimaat,
ook tijdens de eetmomenten in de groep. Er wordt
gezongen en verteld en de oudere kinderen helpen mee
met de tafel dekken, ze smeren zelf hun brood etc. Als het
kind goed gewend is bij Zigzag en zich veilig voelt, gaan
we onder leiding van de (pre)logopediste een stappenplan
maken om het kind te leren drinken/eten. In samenwerking
met De Seyshuizen, de organisatie voor behandeling
van kinderen met chronische voedselweigering en een
deskundige van het hongerprovocatieteam uit het AMC,
gaat Zigzag zich verder specialiseren in de begeleiding
van moeilijk etende kinderen.
Zigzag 10 jaar Nieuws Februari 2013
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Ervaringen om te delen...
Margriet, moeder van Ruben
Onze zoon Ruben van bijna 2 jaar, zit nu ruim een jaar op
Zigzag. Een week na zijn geboorte bleek uit de hielprik
dat hij een stofwisselingsziekte had, MCAD. Hierdoor
bracht bijvoorbeeld een lege maag, braken of koorts
hem in direct levensgevaar. Hoewel we dolgelukkig
waren met ons eerste kindje, brak er ook een tijd van
grote zorg aan. Na 8 maanden belandde Ruben in het
ziekenhuis. Daar kregen we een folder van Zigzag.
Aanvankelijk wilden we hier niets mee, onze instelling
was om alles zo ‘gewoon mogelijk’ te laten verlopen,
dus ook een gewoon kinderdagverblijf. Echter, Ruben
zou nog een aantal maanden een sonde nodig hebben.
Na een gesprek met vrienden waren we overtuigd dat
Zigzag de beste oplossing was. De verpleegkundigen op
Zigzag kunnen zo nodig ingrijpen en de pedagogisch
medewerkers zijn heel alert op de gezondheid van je
kind. En in Rubens geval of hij voldoende eet. Eigenlijk
voelden we ons meteen thuis; het contact is prettig en
we zien dat Ruben met goede zorg is omringd. Daarnaast
is hij niet de enige die wel eens in het ziekenhuis ligt, een
sonde heeft of een prik moet. Ook is het prettig soms op
Zigzag met andere ouders te praten die zorgen over hun
kindje hebben, dat gaat op een hele natuurlijke manier

bij het halen of brengen. Voor ons is het letterlijk een
zorg minder dat Ruben op Zigzag zit. Zij weten wat ze
moeten doen en het belangrijkste; Ruben is er als een vis
in het water…!

Wat
er in gebeurde
...
De ergotherapeute
Nicolette van den Dikkenberg werkt
als ergotherapeut in het kinderteam
van Revalidatiecentrum Reade. Zij
behandelt kinderen met problemen
in hun motorisch handelen.

Ik kwam in contact met Zigzag doordat één van de peuters die ik behandel
een paar dagen per week naar locatie
West gaat. Sindsdien kom ik daar ook
geregeld. Sven (gefingeerde naam)
heeft speciale aandacht nodig voor
zijn motorisch functioneren. Het is
belangrijk dat hij goed in zijn stoel zit
en dat hij op de juiste manier begeleid
wordt bij het beklimmen van trapjes
en het gaan zitten op het potje.
Ik geef hierover advies en bedenk
met de medewerkers van Zigzag
manieren om hem te begeleiden.
Daarnaast proberen we de belasting
en belastbaarheid van Sven samen zo
goed mogelijk in kaart te brengen en
in balans te krijgen.
6

De samenwerking met de medewerkers van Zigzag is erg prettig.
Ze staan open voor adviezen en
willen deze graag uitvoeren. Nu we
intensief contact hebben blijkt dat
het twee verschillende werelden
zijn; de kinderrevalidatie is sterk
op het motorisch functioneren,

Zigzag 10 jaar Nieuws Februari 2013

houding en beweging gericht en het
verpleegkundig kinderdagverblijf is
voornamelijk gericht op het verlenen
van medische zorg. Voor kinderen
die beide vormen van zorg nodig
hebben is het nodig om van elkaar
te leren. De medewerkers willen
graag motorische voorzieningen en
motorische begeleiding inpassen in
hun zorg, maar hebben hier niet altijd
de middelen en tijd voor. Door veel
met elkaar te blijven spreken vinden
we beetje bij beetje oplossingen voor
de specifieke situaties van kinderen.
Binnenkort komt er bijvoorbeeld
een medewerkster van Zigzag bij
Reade meekijken. Dit versterkt het
begrip en maakt goede overdracht
van informatie mogelijk. Soms is het
lastig om de juiste voorzieningen te
realiseren, bijvoorbeeld omdat er
geen budget voor is. Het is dan een
zoektocht om deze voorzieningen
tóch voor elkaar te krijgen.

Kinderarts Jamiu Busari van het AZM over Zigzag
De meerwaarde van een gespecialiseerde kinderopvang is in mijn
optiek tweeledig. Ten eerste de
geruststelling voor ouders dat hun
kind in een veilige omgeving verkeert,
waar niet alleen aandacht is voor de
algemene ontwikkeling, maar ook
voor het onderliggende medische
probleem waardoor opvang in een
regulier kinderdagverblijf moeilijk is.
Ten tweede, de geruststelling voor
ons als tweedelijns zorgverleners, dat
het noodzakelijke extra medische
toezicht voor het kind veilig gesteld
is door gespecialiseerde verpleegkundigen die op deze kinderopvang
werken.
Mijn ervaring met Zigzag is tot nu
toe heel positief. De medewerkers
zijn enorm betrokken professionals,

met oprechte belangstelling voor het
welzijn van de kinderen. Het contact
met hen is laagdrempelig en ze nemen
als het nodig is, snel contact op met de
kinderarts voor overleg. Er is een open
en constructief overleg, met ruimte
voor input van alle zorgprofessionals,
gericht op het belang en welzijn van
het kind. Wij voeren multidisciplinaire
besprekingen met alle betrokken
zorgverleners.
Tenslotte vind ik dat de zorg
die Zigzag biedt wat wezenlijks
toevoegt aan de ontwikkeling van
chronisch zieke en/of kwetsbare
kinderen in de samenleving.
Persoonlijk heb ik hun diensten ervaren als een positieve aanvulling
op de zorg die ik aan patiëntjes lever
die bij mij onder behandeling zijn.

Moeder Sandra over Djenna’s wild west story

Djenna werd geboren op vrijdag de 13de. Ons kleine
prinsesje was rustig en tevreden maar dronk erg weinig,
sliep veel en had veel last van haar darmpjes. Toen ze 4
maanden was bleek Djenna een chromosomenafwijking
te hebben waar nog niet zoveel bekend over is. De
problemen werden erger en met 13 maanden kreeg zij
een neus-maag sonde en sondevoeding. Kort daarna
werd een malrotatie in haar darmen vastgesteld, een
aangeboren afwijking. Een lange weg begon. Toen Djenna
21 maanden was werd een Jejunumsonde aangebracht
in haar darmen waardoor ze 24 uur per dag aan een

sondevoeding pomp vast zit; een hele belasting voor een
dametje in ontwikkeling. Ondanks dat ze gevoed wordt
via haar darmen, is het spuugprobleem niet opgelost. De
arts heeft voorlopig buikmigraine vastgesteld. Hierdoor
ligt ze maandelijks in het ziekenhuis. Djenna eet nauwelijks
via haar mond. Ze ruikt, ze likt, ze speelt met het eten en
soms neemt ze een hapje en geeft daarbij haar mooiste
glimlach. Hierdoor liep haar spraak ook achter, maar door
Zigzag, de gebarentaal en de logopedist die voor Djenna
op Zigzag komt gaat het echt stukken beter.
In september 2012 is Djenna op Zigzag gekomen. Ik had
op de afdeling van het ziekenhuis al een folder gelezen en
goede berichten vernomen via het ziekenhuispersoneel,
maar vond het moeilijk om een stap te maken, omdat
ik me afvroeg of Djenna daar ook thuishoorde. Nou, we
weten intussen dat Djenna bij Zigzag goed op haar plaats
is. Haar ontwikkeling is zo hard voorruit gegaan. Het geeft
ons ook een goed gevoel dat er een verpleegkundige en
leidster aanwezig is. We bespreken veel met hun. Het is
ook fijn dat de fysio en de logopedist op Zigzag kunnen
komen én het is ook fijn om eens een dag niet bezig te
hoeven zijn met de zorg van onze prinses en dat Zigzag
deze zorg overneemt. We houden veel van onze prinses
en gaan zoals elke ouders door het vuur voor ons kind,
maar tijd voor jezelf en voor elkaar is ook heel belangrijk
om alle zorg vol te kunnen houden. Want uiteindelijk zijn
onze kleintjes ons mooiste bezit.
Zigzag 10 jaar Nieuws Februari 2013
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Zigzag momenteel rond de 70 kinderen tot 4 jaar in opvang,
de meesten 2 tot 3 dagen per week.
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• 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 Zuid heeft een babygroep (0-2 jaar) en een peutergroep (1-4 jaar)
Wiebachstraat 34, 6466 NG Kerkrade
(045) 5213831			
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.

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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