
De Kleine Beer

Frie Jana

Cliëntonthaal

Meer informatie of aanmelden?

T:   03 540 19 50

E:   clientonthaal@heder.be  

W: heder.be/de-kleine-beer-2

De naam Kleine Beer verwijst naar het gelijknamige 
sterrenbeeld met als belangrijkste ster de Poolster. 
Deze ster die het noorden aanwijst, helpt mensen al 
van oudsher hun weg te vinden.

# Heder geeft ieder zijn houvast
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Heder vzw is erkend en vergund door het VAPH Ontdek ons op https: heder de kleine beer

De Kleine Beer biedt zorg en houvast via 
mobiele begeleiding voor kinderen van 0 tot 6 jaar  

Je bent trots op je kindje maar ook bezorgd.

Het werd te vroeg geboren of de ontwikkeling verloopt 
anders dan verwacht. Je kan je heel wat vragen stellen. 
“Zie ik het wel goed?” “Ontwikkelt mijn kind wel goed?”

MMisschien verbleven jullie lang in het ziekenhuis en is er 
bezorgdheid nu de medische omkadering wegvalt.

Misschien kreeg je de harde boodschap dat je kind een 
beperking heeft en vraag je je af “wat nu?”

In onze begeleiding helpen we gezinnen om 
hun eigen weg te vinden. 

We werken in de provincie Antwerpen. De begeleiding 
kan al van start gaan in het ziekenhuis of nadien. 

We werken via rechtstreeks toegankelijke hulpverlening  
(RTH) en/of globale individuele ondersteuning (GIO).     
Een RTH begeleiding duurt 1 uur. Je betaalt 5€38 (index). 
GIO is gratis, kan enkel bij start in de reguliere 
kinderopvang of school.

WWe komen naar je toe en de begeleiding gaat door in je 
eigen vertrouwde omgeving, kribbe of school van je kind.

Elk gezin bepaalt zelf in welke mate het zorg en houvast 
nodig heeft. 

Wat kunnen we bieden?

We volgen op hoe je kindje beweegt, kijkt, voelt, 
luistert, speelt, communiceert, slaapt... 
Spelenderwijs stimuleren we samen de ontwikkeling 
van je kindje.

WWe steunen je bij de opbouw van een band met je 
kindje en je rol als mama, papa, grote broer, oma...  

We ondersteunen je bij het afbouwen van sonde- 
voeding en bij voedingsproblemen. We bekijken 
samen de maaltijden en geven tips en advies. 

WWe bekijken of je recht hebt op zorgtoeslag of 
andere tegemoetkomingen en helpen je bij de 
administratie hiervoor. 

We steunen je bij de zoektocht naar een geschikte 
kinderopvang of school. We kunnen daar eveneens 
ondersteuning bieden.

AlsAls je kind hulpmiddelen nodig heeft, helpen we je 
op weg en geven we advies.

We ondersteunen je bij het leggen van contacten 
met andere instanties en hulpverleners.


