
2012 KINDERPARTICIPATIE 
IN HET ZIEKENHUIS, 

SAMEN MET VUMC EN 
ZORGBELANG NL

Wetenschappelijk artikel en 

praktisch handboek met methode 

voor betrekken van kinderen bij 

de zorg.

www.kindenziekenhuis.nl | www.kindenzorg.nl | wwwjadokterneedokter.nl
www.mijnrechtenalsziekkind.nl | www.kindenziek.nl 

OPEN BEZOEK OUDERS

24 uur per dag open

bezoekregeling voor ouders

op de kinderafdeling.

VOORBEREIDINGS-
INFORMATIE

Voorbereidingsprogramma’s voor 

kinderen bij geplande opnames.

AANWEZIGHEID
OUDERS NARCOSE

Ouders aanwezig bij inleiding

van en ontwaken uit de narcose.

ROOMING-IN

Eén van de ouders of verzorgers 

mag op de afdeling blijven slapen, 

naast het kind.

KINDEREN & VOLWASSEN 
APART

Gescheiden verpleging van 

volwassenen en kinderen - ook bij 

dagverpleging.

DAGVERPLEGING 

Dagverpleging bij chirurgische 

ingrepen zoals amandelen 

knippen, oorbuisjes plaatsen, 

liesbreuken.

2015-HEDEN 
COÖRDINATIEPROGRAMMA 
IMPLEMENTATIE MEDISCHE 

KINDZORGSYSTEEM

Proeftuinen werken volgens 

MKS in meerdere ziekenhuizen, 

netwerken integrale kindzorg 

en kindzorgorganisaties. Doel: 

overdracht en zorg voor kinderen 

buiten het ziekenhuis zo soepel 

mogelijk te laten verlopen.

KORTERE NUCHTERE 
PERIODE

Kortere (en veilige) nuchtere 

periode voor geplande 

chirurgische ingreep: meer 

toegesneden op individu en 

moment van aanvang.

2013 OPRICHTING EERSTE 
KINDERADVIESRAAD IN 

RADBOUDUMC

De Kinderadviesraad is een 

raad van kinderen en jongeren 

die graag willen meedenken 

over alles wat gebeurt in een 

zorgorganisatie. 

PIJNBEHANDELING 
BEVALLING

Pijnbehandeling tijdens de 

bevalling - aanbieden van 

vergelijkende informatie op 

internet.

2013 ERVARINGSMONITOR

Digitale tool op basis van 

storytelling waarmee kinderen, 

jongeren en ouders ervaringen 

kunnen delen over de zorg.

2017 HANDREIKING 
COMMUNICEREN MET 
KINDEREN IN DE ZORG
Aandachtspunten en Do’s & 

Don’ts voor zorgprofessionals hoe 

te communiceren met kids en 

jongeren.

2017 BUDDYPROGRAMMA 
TRANSITIE NAAR 

VOLWASSENZORG
n het Peerbuddyproject worden

buddy’s opgeleid en gekoppeld 

aan een peer: een gelijke of 

leeftijdgenoot, iemand met 

eenzelfde of vergelijkbare

aandoening die de overstap nog 

moet maken.

AFSCHAFFEN 
LEEFTIJDSGRENS BEZOEK

Afscha� en leeftijdsgrens

voor bezoekende kinderen tenzij 

medisch geïndiceerd.

OUDERS BIJ INGREPEN

Aanwezigheid van ouders tijdens 

ingrepen die niet onder narcose 

plaatsvinden - ook op

de spoedeisende hulp.

ADOLESCENTENUNITS

Adolescentenunits op kinderafde-

lingen en leeftijdsverhoging tot 18 

jaar. Leeftijdsgrens was 14 jaar.

SMILEY-PROGRAMMA

Het eerste keurmerk vanuit 

patiëntenperspectief voor 

het bevorderen van kind- en 

gezinsgerichte zorg in de praktijk. 

Het eerste keurmerk vanuit 

patiëntenperspectief.

PIJNBESTRIJDING BIJ 
KINDEREN

Pijnbestrijding bij kinderen - ook 

bij de allerjongsten. Bijvoorbeeld 

bij amandelen knippen.

KRAAMSUITES

Uitwerking van gezinsgerichte 

zorg waarbij zorg aan moeder en 

kind samen wordt verleend in een 

eenpersoonskamer.

GEZINSGERICHTE ZORG

Een zorgvisie die de centrale rol 

van het gezin in het leven van een 

kind erkent, en waar naar wordt 

gehandeld.

VEILIGE SEDATIE EN 
INTRODUCTIE SEDATIE 

BUITEN DE OK
Sedatie beter afgestemd op 

het lichaam van het kind en 

sedatie- en analgesieprotocollen 

voor buiten de OK, ook op de 

spoedeisende hulp.

2015 HANDREIKING 
OPRICHTEN 

KINDERADVIESRAAD
Aandachtspunten en Do’s & 

Don’ts voor zorgorganisaties over 

kinderparticipatie en oprichten 

Kinderadviesraad.   

2017 BRUSSEN DOEBOEK

Aandacht voor broers en zussen 

vergroten door doeboek, 

visiedocument en bijscholing voor 

zorgprofessionals.

AANDACHT VOOR 
OMGEVING

Van een klinische omgeving naar 

een ‘helende omgeving’ waar 

kinderen en ouders zich meer op

hun gemak voelen.

2014 MEDEGRONDLEGGER 
VAN HET MEDISCHE 
KINDZORGSYSTEEM

De nieuwe systematiek 

voor het indiceren, 

organiseren en uitvoeren van 

kinderverpleegkundige zorg 

en ondersteuning buiten het 

ziekenhuis.

2016 CONCENTRATIE 
VAN ZORG EN DE 

EFFECTEN DAARVAN OP 
DE KWALITEIT VAN DE 

KINDERGENEESKUNDE, 
SAMEN MET VSOP

Overzicht van de literatuur en 

belangrijke aandachtspunten van 

kinderen, jongeren en ouders om 

rekening mee te houden.

Al ruim 40 jaar dé patiëntenorganisatie voor kind en gezin in de zorg
Bevorderen van kind- & gezinsgerichte medische zorg vanuit het 
perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders.

Mijlpalen Kind & Ziekenhuis 1977 - 2017

STRUCTURELE WERKZAAMHEDEN KIND & ZIEKENHUIS

-  Vertegenwoordigen van kinderen en hun ouders in de medische zorg.
-  Vertolken van de stem van alle kinderen die medische zorg nodig hebben en 

hun gezin, in het ziekenhuis, thuis of elders.
-  Publiceren van kennis en keuze-informatie over kind- en gezinsgerichtheid 

van zorginstellingen door middel van Smileys op kindenziekenhuis.nl en op 
ZorgkaartNederland.nl, rapporten en praktische tools.

-  Adviseren van kinderen, jongeren, (aanstaande) ouders en (zorg)
professionals over samen beslissen, (kinder)participatie, psychosociale 
zorg, goede voorbereiding en nazorg, wet- en regelgeving, rechten en vele 
andere zaken binnen de medische kindzorg.

-  Informeren over de nieuwste ontwikkelingen vanuit het perspectief van 
kind en gezin via Kind & Zorg Magazine en blog, publicaties, sociale 
media, presentaties en alle overige voorlichtingsactiviteiten.

-  Stimuleren van samenwerking over de muren heen en kennisdeling 
door zorgprofessionals, beleids- en kwaliteitsmanagers in de kindzorg 
met kind en gezin centraal en in de regie, met aandacht voor de vier 
kinderleefdomeinen medisch, sociaal, ontwikkeling en veiligheid.

-  Bevorderen van kwaliteit van kind- & gezinsgerichte zorg door 
middel van ontwikkelingsprocessen binnen zorgorganisaties via ons 
kwaliteitskeurmerk Smiley.

-  Stimuleren kwaliteit van kind- en gezinsgerichte zorg bij 
kwaliteitsstandaardontwikkeling en door middel van en advisering van 
(o.a.) (semi-)overheid, zorgorganisaties, branche- en beroepsorganisaties.

2017 KINDTOOL POSITIEVE 
GEZONDHEID SAMEN MET 
ONDER MEER IPH EN WKZ
Tool om de gezondheid van een 

kind in een breder perspectief 

te plaatsen. Aandacht voor de 

lichamelijke gezondheid, oog 

voor het welbevinden van het 

kind en de sociale participatie.

2015 EENDUIDIGE 
PATIËNTENINFORMATIE 
WWW.KINDENZIEK.NL

Informatie voor kinderen 

en jongeren over medische 

specialistische richtlijnen


