
	  
Wat	  is	  Kombinocare?	  
	  

KombinoCare	  is	  een	  veelzijdig	  kinderdagverblijf.	  Veelzijdig,	  omdat	  er	  naast	  reguliere	  kinderen	  ,ook	  
kinderen	  kunnen	  worden	  opgevangen	  met	  een	  verpleegkundige	  zorgvraag.	  
KombinoCare	  heeft	  een	  verticale	  groepen	  waar	  plaats	  	  is	  voor	  16	  kinderen	  per	  groep	  van	  0-‐4	  jaar.	  Op	  
de	  groep	  werken	  twee	  pedagogisch	  medewerkers	  en	  iedere	  dag	  is	  er	  een	  verpleegkundige	  aanwezig	  
voor	  de	  medische	  handelingen.	  	  De	  verpleegkundige	  die	  werkzaam	  zijn	  op	  de	  groep	  hebben	  o.a.	  
ervaring	  op	  het	  gebied	  van	  zorg	  aan	  kinderen	  met	  medische	  beperking,	  verstandelijke/	  geestelijke	  
beperking.	  
	  
	  
Verschillen	  Kombinocare	  en	  een	  regulier	  kinderdagverblijf	  
	  

• Wij	  bieden	  medische	  zorg	  doordat	  er	  bij	  KombinoCare	  verpleegkundige	  werken	  die	  deze	  
handelingen	  kunnen	  verrichten.	  De	  verpleegkundige	  worden	  regelmatig	  geschoold.	  Wordt	  er	  
een	  kind	  aangemeld	  waarbij	  wij	  nog	  niet	  bevoegd	  zijn	  om	  de	  medische	  handeling	  uit	  te	  
voeren,	  dan	  worden	  de	  verpleegkundige	  hierin	  geschoold.	  	  

• Wij	  hebben	  een	  duidelijk	  beeld	  van	  ieder	  uniek	  kind	  betreft	  zijn	  of	  haar	  ontwikkeling	  ,	  deze	  
kunnen	  wij	  in	  kaart	  brengen	  door	  een	  vaardighedenlijst	  in	  te	  vullen	  (de	  zgn	  portage	  lijst)	  en	  
aan	  de	  hand	  hiervan	  een	  handelingsplan	  uit	  te	  werken	  en	  doelen	  op	  te	  stellen.	  De	  doelen	  zijn	  
gericht	  om	  op	  een	  spelenderwijze	  manier	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  kind	  te	  stimuleren.	  
Bijvoorbeeld	  een	  kind	  heeft	  moeite	  met	  zijn	  spraak,	  hierbij	  komt	  de	  logopedie.	  Zij	  oefent	  met	  
het	  kind	  en	  geeft	  ons	  oefeningen	  om	  de	  spraak	  te	  stimuleren.	  

• Wij	  bieden	  verschillende	  activiteiten	  aan	  op	  het	  niveau	  van	  ieder	  uniek	  kind.	  Zoals	  	  Ricks	  
feestmiddag,	  dans/yoga	  ochtend,	  muziek	  ochtend,	  met	  de	  kinderen	  bakken.	  Op	  pad	  met	  de	  
bolderkar	  en/of	  bakfiets	  en	  activiteiten	  ondernemen	  in	  de	  tuin	  voor	  ons	  dagverblijf.	  	  

• Wij	  bieden	  een	  vast	  dagprogramma	  zodat	  de	  kinderen	  weten	  waar	  zij	  aan	  toe	  zijn.	  Wij	  
werken	  hierbij	  met	  pictogrammen	  zodat	  kinderen	  weten	  of	  we	  naar	  buiten	  gaan	  ,	  of	  we	  gaan	  
eten	  ect.	  	  Wij	  bieden	  structuur	  voor	  het	  kind.	  

	  
	  
Voordelen	  voor	  ouders:	  
	  

• Wij	  bieden	  een	  plek	  voor	  kinderen	  die	  extra	  zorg	  of	  aandacht	  nodig	  hebben.	  Dit	  heeft	  als	  
voordeel	  dat	  ouders	  kunnen	  blijven	  werken	  terwijl	  wij	  medische/	  verpleegkundige	  zorg	  
bieden.	  Ouders	  kunnen	  hun	  kind	  met	  een	  gerust	  hart	  bij	  ons	  laten	  verblijven.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Specialistische	  kindzorg:	  	  
	  

Alle	  kinderen	  zijn	  uniek	  en	  sommige	  speciaal.	  Speciaal	  omdat	  zij	  meer	  zorg	  nodig	  hebben	  dan	  andere	  
kinderen.	  Het	  ene	  kind	  meer	  op	  medisch	  gebied	  en	  het	  andere	  kind	  meer	  op	  pedagogisch	  gebied.	  
Voor	  deze	  speciale	  kinderen	  in	  de	  leeftijd	  van	  0-‐4	  jaar	  is	  er	  KombinoCare.	  Het	  dagverblijf	  ziet	  eruit	  als	  
vele	  anderen,	  maar	  binnen	  gaan	  opvang	  en	  extra	  zorg	  hand	  in	  hand.	  	  
Er	  kunnen	  bij	  ons	  kinderen	  komen	  die	  verschillende	  soorten	  zorg	  nodig	  hebben	  zoals:	  sondevoeding	  
krijgen	  (	  met	  een	  neussonde	  of	  PEG-‐katheter)	  ,	  of	  met	  een	  tracheacanule	  of	  kinderen	  die	  
gekatheteriseerd	  moeten	  worden,	  kinderen	  met	  diabetes,	  etc.	  Ook	  kunnen	  er	  kinderen	  komen	  die	  
een	  geestelijke	  of	  psychische	  beperking	  hebben	  Kortom	  alle	  kinderen	  zijn	  welkom!	  	  	  
Er	  werken	  bij	  ons	  dagverblijf	  deskundige	  begeleiders	  zoals	  verpleegkundigen,	  pedagogisch	  
medewerkers,	  op	  aanvraag	  zijn	  er	  ook	  fysiotherapeut	  en	  de	  logopediste.	  Op	  deze	  manier	  kunnen	  wij	  
uw	  kind	  de	  optimale	  zorg	  geven	  die	  het	  nodig	  heeft.	  In	  overleg	  met	  ouders	  word	  de	  individuele	  zorg	  
zoveel	  mogelijk	  aangepast	  in	  het	  dagprogramma	  van	  de	  groep.	  	  
	  
Mogelijkheden:	  
	  

• Kinderopvang	  +	  extra	  zorg,	  KombinoCare	  is	  een	  kinderdagverblijf	  waar	  reguliere	  
kinderopvang	  gecombineerd	  wordt	  met	  specialistische	  kindzorg.	  Dit	  blijkt	  een	  natuurlijke	  
samenstelling.	  Ook	  kinderen	  met	  een	  zorgvraag	  zijn	  kind	  en	  willen	  spelen	  met	  
leeftijdsgenootjes.	  	  We	  hebben	  1	  verticale	  groep	  met	  plaats	  voor	  16	  kinderen	  in	  de	  leeftijd	  
van	  0-‐4	  jaar.	  	  

• Zorg	  op	  school,	  KombinoCare	  kan	  verpleegkundige	  zorg	  op	  het	  reguliere	  basisonderwijs.	  
Mocht	  uw	  kind	  afhankelijk	  zijn	  van	  sonde	  voeding,	  katheterisatie,	  medicatie,	  vernevelen,	  
prikken	  of	  andere	  noodzakelijke	  verpleegkundige	  handelingen	  zijn	  wij	  u	  graag	  van	  dienst.	  

• Zorg	  thuis,	  Mocht	  u	  kind	  niet	  of	  even	  niet	  naar	  het	  kinderdagverblijf	  komen	  en	  heeft	  het	  wel	  
(specialistische)	  zorg	  nodig	  dan	  komt	  de	  verpleegkundige	  van	  KombinoCare	  graag	  bij	  u	  thuis	  

• Logeeropvang,	  buiten	  de	  regulier	  openingstijden	  van	  het	  kinderdagverblijf	  is	  er	  de	  
mogelijkheid	  tot	  logeeropvang	  	  

	  
	  
Disciplines:	  
	  

Op	  onze	  locatie	  krijgen	  wij	  te	  maken	  met	  verschillende	  disciplines.	  Dit	  kunnen	  o.a.	  zijn:	  
• Logopedie	  	  
• Fysiotherapie	  	  
• Gezins	  therapeut	  
• Sommige	  kinderen	  hebben	  al	  contact	  met	  bepaalde	  disciplines	  zoals:	  jeugdzorg,	  compaan,	  

voogd,	  hun	  eigen	  logopedist	  en/of	  fysiotherapeut	  etc.	  zijn	  ook	  bij	  ons	  welkom	  om	  de	  
behandeling	  bij	  een	  kind	  uit	  te	  voeren	  zodat	  ouders	  meer	  rust	  krijgen.	  Daarnaast	  kunnen	  wij	  
de	  oefeningen	  voor	  het	  kind	  bij	  ons	  uit	  voeren.	  Daarnaast	  kunnen	  wij	  ook	  deelnemen	  aan	  
een	  Multi	  disciplinaire	  overleggen	  over	  een	  kind	  om	  zo	  de	  beste	  zorg	  voor	  het	  kind	  te	  
realiseren.	  	  

• Overleg	  met	  kinderartsen.	  	  
	  

Kortom	  het	  is	  allemaal	  mogelijk	  bij	  KombinoCare.	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Tot	  slot:	  	  
	  

De	  zorg	  uit	  handen	  geven	  blijft	  moeilijk.	  KombinoCare	  is	  er	  alles	  aan	  gelegen	  om	  ouders	  en	  hun	  kind	  
een	  veilig	  en	  vertrouwd	  gevoel	  te	  geven.	  Het	  gaat	  ons	  tenslotte	  ook	  om	  het	  hele	  gezin!	  
Wij	  hopen	  dat	  wij	  u	  een	  goed	  beeld	  hebben	  kunnen	  geven	  van	  ons	  veelzijdig	  kinderdagverblijf.	  
Daarnaast	  bieden	  wij	  ook	  opvang	  voor	  reguliere	  kinderen.	  	  Voor	  vragen	  en/of	  opmerkingen	  kunt	  u	  
altijd	  contact	  met	  ons	  opnemen:	  
	  
KombinoCare	  Kinderdagverblijf	  
Raadhuisstraat	  17	  
4631	  NA	  Hoogerheide	  
	  
Tel:	  0164-‐620175	  
Email:	  info@Kombinocare.nl	  
www.kombinoCare.nl	  
	  

	  

	  


