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Therapeutische peutergroep
Voor kinderen van 1 t/m 4 jaar, die een
,

ontwikkelingsachterstand hebben, met een
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duidelijk accent op motorische beperkingen
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Samenwerken als basis
De therapeutische peutergroep Mikaré is een samenwerkingsverband
tussen Amerpoort en de afdeling Kinderrevalidatie van Meander Medisch
Centrum. Mikaré is onderdeel van het peuterdagcentrum van Amerpoort in
Amersfoort Noord en is daar ook gevestigd. De groep bestaat uit maximaal
zeven kinderen. De meeste kinderen komen er twee dagen per week.
Het kinderrevalidatieteam van Meander

De logopedist behandelt problemen met de

Medisch Centrum verzorgt op de ochtenden

mondmotoriek, spraak- en taalontwikkeling

de verschillende therapieën. Afhankelijk van

en eten en drinken.

het behandelplan wordt uw kind gezien door
verschillende therapeuten: een kinderfysio-

De kinderrevalidatiearts van Meander Medisch

therapeut, een ergotherapeut en een logo-

Centrum stelt het behandelplan op en is

pedist. De kinderfysiotherapeut richt zich

eindverantwoordelijk voor de behandeling.

voornamelijk op het onderzoek en de behan-

Vanuit het kinderrevalidatieteam van

deling van de motoriek en bewegingsvaar-

Meander Medisch Centrum zijn ook een

digheden van uw kind. De ergotherapeut

ontwikkelingspsycholoog en maatschappelijk

helpt zoeken naar praktische oplossingen

werkende betrokken bij Mikaré. Van hen kunt

voor dagelijkse problemen, zoals bij spel en

u ondersteuning krijgen bij de opvoeding en

verzorging. Zij besteedt aandacht aan de

bij vragen over de ontwikkeling van uw kind,

arm- en handfunctie en adviseert over spel-

ook in de thuissituatie.

en zithoudingen en eventuele aanpassingen.
De ervaren groepsleiders van Amerpoort
zorgen voor een veilig en uitdagend klimaat
voor uw kind, met dagelijks terugkerende
structuur, herhaling en overzicht. Naast de
dagelijkse verzorging, organiseren zij diverse
activiteiten gericht op de sociale en emotionele ontwikkeling en zelfredzaamheid.
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• ‘s Morgens tussen 9.00 uur en 9.15 uur kunt
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Hoe word ik als ouder
betrokken bij Mikaré?
Communicatie met ouders vinden wij erg

u uw kind brengen. Na het afscheid van de

belangrijk. Kennis over hoe het thuis gaat is

ouders start de groep in de kring met een

voor ons van belang om goed aan te sluiten

welkomstwoordje en liedjes.

bij de ontwikkelingsmogelijkheden.

• Tussen 9.30 uur en 12.00 uur geven de

Om u als ouder op de hoogte te houden

therapeuten individueel of in groepsverband

van de gebeurtenissen en de vorderingen

de kinderen volgens de afspraken van het

van de therapie, is er een communicatie-

behandelplan therapie. Daarnaast wordt er

schriftje. Daarnaast stellen wij het op prijs

door middel van spelactiviteiten in de groep

als u regelmatig de therapie bijwoont.

gewerkt aan de ontwikkeling. Indien nodig
is er individuele begeleiding.

Bij aanvang bespreekt de revalidatiearts met

• Om 10.00 uur is er een gezamenlijk moment

u het behandelplan. Daarna vinden iedere

om wat te drinken en fruit te eten. Hierbij is

drie maanden behandelplanbesprekingen

de logopediste aanwezig voor specifieke

plaats. Ieder half jaar wordt u uitgenodigd

adviezen.

hierbij aanwezig te zijn. Bij de overige bespre-

• Om 12.00 is er middageten. Daarna is er
gelegenheid om een middagslaapje te doen.
• We sluiten de dag af met vrij spel of buiten

kingen is er de mogelijkheid vooraf iets in te
brengen. Na deze bespreking heeft u een
afspraak met de revalidatiearts om het na te

spelen en een afronding van de dag rond de

bespreken. Tweemaal per jaar is er een ouder-

tafel. Om 15.30 kunt u uw kind weer ophalen.

avond en regelmatig zijn er koffieochtenden.
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Welke mogelijkheden zijn er voor
extra zorg?

datiebegeleiding. Soms is daar een uitge-

Kinderen op Mikaré hebben vaak speciale zorg

uw kind voor nodig.

breidere kennismaking en observatie van

nodig, vanwege hun kwetsbare gezondheid.
Als voeding en eten extra aandacht nodig

Aanmelding en kosten

hebben, of als er kunstmatige voeding nodig

Indien u uw kind wilt aanmelden, kunt u,

is, kunnen ouders rekenen op de deskundig-

eventueel via uw huisarts of kinderarts,

heid van de leiding. Voor specifieke verpleeg-

een afspraak maken met een kinderrevali-

kundige handelingen maken wij met u in

datiearts van Meander Medisch Centrum.

overleg met de kinderrevalidatiearts en kin-

Het verblijf van uw kind op Mikaré wordt

derarts afspraken. Zo beoordelen we of deze

via de AWBZ gefinancierd. Hiervoor is

handelingen verantwoord door de groeps-

een AWBZ-indicatie nodig, die via het CIZ

leiding of thuiszorg verricht kunnen worden.

afgegeven wordt. Een indicatie kunt u
aanvragen bij het CIZ, eventueel met hulp

Is Mikaré voor mijn kind een goede plek?

van een maatschappelijk werkende van

Als u geïnteresseerd bent in onze peuter-

Amerpoort of van Meander Medisch

groep, kunt u voor een oriëntatie een

Centrum. Voor de revalidatie wordt de

afspraak maken met de teamleider van het

indicatie door de kinderrevalidatiearts

peuterdagcentrum van Amerpoort. Het is

aangevraagd bij uw zorgverzekeraar.

raadzaam om vooraf bij de kinderrevalidatie-

Alleen voor extra activiteiten als uitstapjes

arts of kinderarts van uw kind na te gaan

en feestdagen vragen wij een vrijwillige

of er een indicatie is voor intensieve revali-

ouderbijdrage.

Vervoer
De ouders brengen en halen hun
kinderen zelf. Mocht dit problemen
opleveren, dan kunnen we overleggen
of vervoer via een regeling mogelijk is.
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Bij Mikaré is uw kind in goede handen
Kinderen met een motorische beperking hebben kans om, door gebrek
aan ‘leren door ervaring’, een achterstand in hun ontwikkeling op te
lopen. Niet alleen op het gebied van de motoriek, maar ook in de ontwikkeling van het denken, de communicatie en de sociale ontwikkeling.
De groepleiders werken spelenderwijs met uw kind en zorgen voor een
klimaat waarin de kinderen uitgedaagd worden om hun beperkingen
zoveel mogelijk te overwinnen. De individuele behoeften van elk kind
zijn de basis voor een behandelplan, dat de fysiotherapeut, ergotherapeut
en logopedist samen uitvoeren.
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Therapeutische peutergroep Mikaré
Mikaré is een samenwerkingsverband tussen Amerpoort en

Amerpoort is een organisatie voor dienst-

Ziekenhuis Meander Medisch Centrum

verlening aan mensen met een beperking

levert zorg op vijf locaties in

in de provincie Utrecht en ’t Gooi.

Amersfoort, Baarn, Soest en Nijkerk.

Afdeling Zorgbemiddeling

Afdeling Kinderrevalidatie

Telefoon: (035) 647 52 52

Telefoon: (033) 850 50 50

zorgbemiddeling@amerpoort.nl

www.meandermedischcentrum.nl

www.amerpoort.nl
De teamleider van Mikaré kunt u bereiken via 06 - 206 735 46.
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de afdeling Kinderrevalidatie van Meander Medisch Centrum.

