Opvang aan huis
De dienst Thuisopvang Zieke Kinderen
verzorgt dagopvang aan huis in een
vertrouwelijke en familiale sfeer. Er
wordt gezorgd voor een deskundige
begeleiding van zowel kinderen als
ouders.
De
begeleiders
zijn
gespecialiseerd in het omgaan met en
verzorgen van zieke kinderen.
Aan het einde van elke dag ontvangen
ouders een dagverloop met informatie
over wat het kind heeft gedaan, wanneer
het heeft geslapen, enz.

Verzorging en spel
De verzorging van het zieke kind is de
hoofdtaak van de begeleider. Om het
genezingsproces te bevorderen en de
dag aangenamer te maken, zorgen zij
ook voor spel- en knutselmogelijkheden.
De nadruk ligt daarbij op de
mogelijkheden en interesses van het
kind.

Inschrijvingen
Voorzie de eerste opvangdag een kwartier
extra tijd om de inschrijvingsdocumenten in
orde te brengen.
Wat hebt u nodig?
Bij
▪
▪
▪

de eerste opvangaanvraag:
Vignet* van het kind
Vignet van één van de ouders
Gezinssamenstelling of kopie van het
trouwboekje

Bij elke opvangaanvraag:
▪ Doktersattest met vermelding ‘opvang
door derden toegestaan’

Thuisopvang Zieke
Kinderen

De begeleiding gaat persoonlijk om met
de kinderen en biedt hen steeds de
nodige zorg en aandacht.

*klevertje van de mutualiteit

Opvang

Aanvragen

Voor wie?
Alle kinderen van 0 tot 12 jaar (14 jaar
in uitzonderlijke gevallen), wonende
in:
▪ Asse
▪ Beersel
▪ Bever
▪ Dilbeek
▪ Galmaarden
▪ Halle
▪ Herne
▪ Lennik
▪ Liedekerke
▪ Pepingen

Waar & wanneer?
Maandag tot vrijdag van 7:00u tot 19:00u.
De opvang gebeurt aan huis, in één van
bovenstaande gemeenten, telkens voor
maximaal 9 uur per dag.

Tarieven
ste

1 kind
2de kind
3de kind
Min. per dag

€/uur
€ 3,50
€ 2,50
€ 1,75
€ 10

Afhankelijk van uw mutualiteit, hebt u
mogelijk recht op een aantal gratis
dagen. Voor meer informatie kan u de
verantwoordelijke van de dienst
contacteren.

Partners:
▪

3Wplus Kinderopvang

Hoe?

▪

Gemeente Asse

Opvang aanvragen gebeurt via de
online agenda:

▪

Gemeente Beersel

▪

Gemeente Bever

▪

Gemeente Dilbeek

▪

Gemeente Galmaarden

▪

Stad Halle

▪

Gemeente Herne

▪

Gemeente Lennik

▪

Gemeente Liedekerke

▪

Gemeente Pepingen

www.3wplus.be/kinderopvang/thuisopvang
-zieke-kinderen

Wanneer?
24/24 via bovenstaande website.
Opvang voor de dag nadien kan
aangevraagd worden tot 18:30u.

Wachtlijst
Wanneer
wij
niet
aan
uw
opvangaanvraag kunnen voldoen,
krijgt u de mogelijkheid om op de
wachtlijst in te schrijven.

Annuleren
Kosteloos annuleren kan tot 19:00u
de dag voor de afspraak. U dient
hiervoor de code in te geven die u
ontvangt in de bevestigingsmail. Voor
annulaties vanaf 19:00u wordt er een
boete van € 10 aangerekend.

Contact
Thuisopvang Zieke Kinderen
3Wplus Kinderopvang vzw
Bosstraat 84
1702 Groot-Bijgaarden
0499 23 32 84
www.3wplus.be/kinderopvang
ziekekinderen@3wplus.be
Thuisopvang zieke kinderen
3Wplus

Maatschappelijke zetel:
3Wplus Kinderopvang vzw
Z.5 Mollem 250
1730 Asse

