
We hebben alles al geprobeerd. En nu?
Dagbehandeling voor jonge kinderen (2 - 6 jaar) met ontwikkelings-/opvoedproblemen

samen voor kind en gezin

entrea
lindenhout

In het gebouw op de Hertog Reinaldlaan 80 in Tiel zijn twee groepen 
Dagbehandeling Jonge Kind gevestigd. Ze heten Kikker en IJsbeer.  
Hier komen kinderen tussen 2 en 6 jaar over wie zorgen zijn over hun 
gedrag en hun ontwikkeling. Per groep is er ruimte voor 8 kinderen.

Gedrag dat aandacht vraagt 

De jonge kinderen die bij Kikker en IJsbeer komen, laten thuis en/of op andere plekken 
vaak gedrag zien dat niet goed begrepen wordt. Bijvoorbeeld explosieve boosheid, 
teruggetrokkenheid, concentratieproblemen of geen contact maken. Dit gedrag kan 
zoveel aandacht vragen in de opvoeding, dat ook een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf 
of een school soms geen uitkomst kan bieden. Een duidelijk signaal dat er iets moet 
gebeuren om te helpen.   

Op de dagbehandeling Jonge Kind werken we oplossingsgericht: we kijken naar 
mogelijkheden van het kind en gezin en we zijn op zoek naar wat werkt/helpt.  
Hierbij betrekken we het gezin en de school. In kleine groepen werken we 
spelenderwijs aan de vaardigheden van de kinderen. 

Naast behandelplekken, is er op de beide groepen ook een observatieplek. We observeren 
een kind over een periode van drie maanden om goed te kijken wat het kind nodig 
heeft om tot gedragsverandering te komen. 

‘Als er meer nodig is  
dan het stoeltje naast de juf’
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Volg ons ook op

Contact

Samenwerken 
Tijdens de dagbehandeling zoeken we uit 
wat er aan de hand is. We werken met 
onderbouwde methodieken om in beeld 
te krijgen wat het gedrag van een kind 
betekent; waar het vandaan komt of 
waarvan het een uiting is. Met de juiste 
behandeling en benadering helpen we 
ieder kind met zijn specifieke gedrag. 

We werken hierbij samen met een logopediste, fysiotherapeut, systeemtherapeut en 
een gedragswetenschapper. Ook betrekken we de eerder ingezette hulpverlenings-
organisaties en scholen bij de behandeling, met als doel het kind verder te helpen.  

Het lukt ons dikwijls om kinderen vooruit te helpen in hun ontwikkeling en daarbij  
een ontregeld gezin weer op de rit te krijgen. De dagbehandeling ontlast de ouders, 
leert ze het gedrag van hun kind beter te begrijpen en er mee om te gaan.  
Naast behandeling van een kind op de groep, kunnen we in het behandeltraject ook 
pedagogisch ambulante ondersteuning thuis inzetten. Zo brengen we de geleerde 
vaardigheden naar de thuissituatie van het kind en versterken we ouders thuis in hun 
opvoedvaardigheden.

Fijn leren: zelf, samen, van en met elkaar 
Kikker en IJsbeer hebben allebei drie vaste medewerkers; vertrouwde gezichten 
voor de kinderen. We zorgen voor een veilige en warme omgeving met een duidelijk 
ritme en structuur. Op de groepen stimuleren we kinderen om hun vaardigheden en 
gewenst gedrag met leeftijdsgenootjes te oefenen. Ze leren zelf, samen, van, en met 
elkaar – niet alleen bij ons, maar ook thuis. In de tussentijd onderzoeken we wat een 
passend schooladvies is, voor wanneer de kinderen naar de basisschool gaan. 

Leer IJsbeer en Kikker kennen   
Voor informatie over dagbehandeling Jonge Kind in Tiel kunt u direct contact 
opnemen met Milou van Ooijen (06 82 14 02 24, m.vanooijen@entrealindenhout.nl) 
of via ons groepsnummer 06 83 25 05 41. Bellen met het Entreeteam kan ook altijd. 
U bent van harte welkom een keer kennis te komen maken!  

Kikker & IJsbeer

maandag t/m donderdag  
8.30 - 14.00 uur

Hertog Reinaldlaan 80


