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Doelgroep: Alle zieke kinderen die onder 
eindverantwoordelijkheid van de kinderarts 
of specialist staan en buiten het ziekenhuis 
kinderverpleegkundige zorg nodig hebben



• Oktober 2013 gepubliceerd

• Overhandigd aan de Tweede Kamer lid 
Brigitte van de Burg (VVD)

• Samenwerkingsverband van:

Het eerste rapport



Aanleiding
• Huidige zorgsysteem sluit niet aan bij de zorg 
voor ernstig zieke kinderen en is ontworpen 
voor de volwassen zorgvrager. 

• Verschuiving van zorg in het ziekenhuis naar 
huis



Conclusie eerste rapport
Knelpunten in het huidige zorgsysteem

• Zorg gericht op alleen de handeling 
• Over‐ en onderzorg
• Kind en gezin niet centraal
• Overdracht  zorg tussen ziekenhuis en thuis
• Draaglast voor ouders is enorm
• Verminderde participatie van het gezin



De oplossing aangedragen in
‘Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke 

kinderen’



• Na een jaar uitwerken in
september 2014 gepubliceerd

• Overhandigd aan tweede kamer en 
zorgverzekeraars Nederland

• Samenwerkingsverband van:

Het vervolgrapport



Gezonde zorg
Een centrale plek voor kind en gezin

+
Doelmatigheid 

(zorg zo nodig, waar nodig)
+

(Financiële) duurzaamheid
(op lange termijn houdbaar)

=
Gezonde zorg



Terug naar de rechten van het kind

Wanneer een stelsel aanwezig is 
waarbij het Handvest Kind en Zorg 

uitgangspunt is, zorg zo nodig en waar 
nodig geleverd wordt en zich richt op 
toekomstbestendige zorg, dan spreken 

we van gezonde zorg.



Kwaliteitskader Medische Kindzorg
1. Flexibiliteit
2. Regie voor het kind en ouders 
3. Informatievoorziening
4. Ruimte voor ontwikkeling en kind zijn
5. Zorg zo nodig
6. Zorg waar nodig
7. Samenwerking tussen professionals 
8. De verpleegkundige zorg wordt uitgevoerd door 
een  kinderverpleegkundige
9. De veiligheid van het kind is altijd gewaarborgd



Vormgeving



Vormgeving van het systeem



Medische Kindzorg fase 1

Verwijsboom zorg buiten ziekenhuis 
(pagina 29)

Een verwijsboom voor de kinderarts in het 
ziekenhuis

Wordt ingezet na een polibezoek, na 
dagbehandeling of na opname in het 
ziekenhuis

Geeft duidelijkheid over het traject na het 
ziekenhuis



Medische Kindzorg fase 2

Hulpbehoeftescan kind & gezin
(pagina 37)

Een inventarisatie van de hulpbehoeften

Opgebouwd uit vier kinderleefdomeinen:
• Medisch
• Ontwikkeling
• Sociaal 
• Veiligheid

Gaat uit van de eigen kracht van het gezin



Medische Kindzorg fase 3
Zorgplan kind & gezin
(pagina 44)

• Wordt opgesteld naar aanleiding van de 
hulpbehoeftescan kind & gezin

• Leidraad voor de uitvoering en bekostiging

• Multidisciplinair karakter

• Cyclisch van aard



Medische Kindzorg fase 3

In het zorgplan staat beschreven:
(pagina 45)

• De van toepassing zijnde 
kinderleefdomeinen

• De zorgbehoeften
• De doelen
• De activiteiten
• De evaluatiedata
• De aangewezen zorgverleners
• De (deel-)prestaties



Medische Kindzorg fase 4

Afsluiten zorgplan kind & gezin
(pagina 49)

1. Aanleiding: kind gaat uit zorg
• Het kind heeft geen verpleegkundige zorg meer nodig
• Het kind is vijf jaar oud, heeft een ernstige 

verstandelijke handicap en een blijvende behoefte 
aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid

• Het kind is 18 jaar geworden
• Het kind is overleden

2. Eindevaluatie en overdracht
3. Transitie en/of informeren van betrokkenen



Het Integraal Kwaliteitsmodel 
(Intensieve) Kindzorg (IKIK)
wordt opgevolgd door het 
‘Samenwerkingsmodel Medische 
Kindzorg’
(pagina 56)



Wat betekent dat voor 2015?



2015 
• Kind en gezin centraal

• Kinderverpleegkundigen krijgen een centrale 
rol in het organiseren van de zorg

• Betere samenwerking met andere 
professionals zoals ziekenhuizen en de rest 
van de keten



Zijn er nog vragen?


