MEDISCH KINDERDAGVERBLIJF

Een Medisch Kinderdag verblijf, ook wel Medisch kleuter dagverblijf of MKD genoemd is
bestemd voor kinderen van 0 tot en met 7 jaar.
Op een MKD vindt zowel onderzoek als behandeling plaats. Kinderen zitten met elkaar in
kleine groepen en werken onder toezicht van de groepsleiding. De meeste groepen bestaan
uit ongeveer acht kinderen, met twee groepsleid(st)ers.
Afhankelijk van de woonplaats en de afstand tot het MKD moeten de ouders hun kind zelf
brengen of wordt het vervoer regionaal georganiseerd met busjes. De aanvangstijd is vaak
negen uur en de kinderen zijn om drie uur klaar met de dag. Zij eten samen in hun groepje,
met de groepsleiding.
Voor nog jonge kinderen wordt ervoor gekozen ze bijvoorbeeld twee tot drie dagen per week
naar het MKD te laten gaan. De oudere kinderen gaan meestal vijf dagen per week.

Voor welke kinderen?
Naar een MKD kunnen kinderen met de volgende problemen worden verwezen.
•
Medische problematiek. Medische problemen, zoals diabetes, epilepsie,
voedingsproblemen of bepaalde in de thuissituatie vastgelopen faseproblematiek. Bij deze
groep gaat het meestal om complexe vermenging van medische oorzaken en factoren thuis,
waardoor behandeling niet goed aanslaat en het onduidelijk is wat hiervan nu de oorzaak is.
Ook zijn er kinderen waarbij de gedragsmatige problemen meer op de voorgrond staan, bij
een medisch probleem waar elders te weinig ervaring mee is.
•
Kinderen met een taal- of spraakachterstand. Een taal of spraakachterstand komt
veelal in combinatie met iets anders voor. Er wordt door de logopediste oefentherapie
gegeven. Bij uitstek is het een taak voor een MKD om hiernaast nog uitgebreid naar de
andere aspecten van de ontwikkeling van het kind te kijken.
•
Gedragsproblemen. Kinderen, met gedragsproblemen zoals die bij ADHD, autisme of
hechtingsstoornissen kunnen voorkomen, vormen een steeds groter aandeel van de
kinderen die op een MKD zitten. Met name ook de groep kinderen waarbij er nog geen
duidelijke diagnose is gesteld, maar waarbij plaatsing op een reguliere peuterspeelzaal niet
mogelijk is gebleken, kunnen in de setting van een MKD, goed worden geobserveerd en
behandeld.
•
Ontwikkelingsachterstand. Kinderen met een matige ontwikkelingsachterstand,
kunnen op een MKD op alle noodzakelijke gebieden een maximale stimulatie krijgen. Hierbij
kan het bijvoorbeeld gaan om prematuren met een heel korte zwangerschapsduur of
kinderen met een voor de zwangerschapsduur laag geboortegewicht. Vaak is de oorzaak
van een ontwikkelingsachterstand echter onbekend.
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Heb ik een indicatie nodig?
Voor een medisch kinderdagverblijf is een indicatie van jeugdzorg nodig. Dagbehandeling in
een medisch kinderdagverblijf is een van de mogelijkheden. Vraag uw gemeente, huisarts of
behandelend kinderarts welke zorg het beste is voor uw kind.
Heeft uw kind blijvend veel zorg nodig? Bijvoorbeeld de hele tijd toezicht en 24 uur per dag
zorg in de buurt? Vraag dan een indicatie aan voor Wlz-zorg.
Voorafgaande aan de plaatsing wordt er een Hulpverleningsplan gemaakt. Hierbij wordt er
behalve vermelding van de aanleiding tot plaatsing ook beschreven naar welke doelen er
tijdens de behandeling van het kind wordt gestreefd om te behalen. De ouders krijgen het
hulpverleningsplan ter inzage voorafgaande aan de besprekingen. Na afloop ervan
ondertekenen ze het plan samen met de casemanager van Bureau Jeugdzorg, de
gezinsbegeleider van het MKD en een vertegenwoordiger van het behandelteam. Vaak is dit
één van de orthopedagogen van het MKD.

Wat is de eigen bijdrage?
Lichtere zorg krijgt u vergoed via uw gemeente vanuit de jeugdwet. Zwaardere zorg krijgt u
vergoed vanuit de Wet langdurige zorg.

Contactgegevens
JoKi-C
Telefoonnummer: 088-5654200
Website: https://joki-c.nl/
MedKid
Telefoonnummer: 076-5712603
Website: https://www.medkid.nl/
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