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Wat is de Academy Ervaringsprofs Kindzorg? 
Stichting Kind en Ziekenhuis is dé patiëntenorganisatie voor kind en gezin in de medische zorg. Wij 

halen al ruim 40 jaar kennis op vanuit verschillende perspectieven. Hiermee ontwikkelen we de visie 

vanuit het perspectief van kind en gezin. Vanuit ervaringsexpertise adviseren, stimuleren en 

bevorderen wij kind- & gezinsgerichte zorg. Dit doen wij onder andere door het doen van 

onderzoek, het ontwikkelen van tools, handreikingen en andere praktische producten. Wij 

stimuleren en bevorderen op verschillende manieren het gebruik van onze kennis en deze 

producten. Daarnaast geven wij voorlichting, fungeren wij als helpdesk & sparringspartner en 

brengen wij op diverse manieren patiëntenperspectief in de medische zorg.  Door middel van ons 

netwerk in de kindzorg weten we wat er leeft, helpen wij verbinden en bij het verspreiden van 

goede voorbeelden. 

 

Kind & Ziekenhuis wil graag continu samen met zorgprofessionals werken aan het verder 

ontwikkelen van kind- & gezinsgerichte zorg die voelbaar is en ervaren wordt in de praktijk.  

De Academy staat voor een community van (kind)zorgorganisaties die op verschillende manieren 

het perspectief van kind en gezin blijvend willen integreren in hun beleid en werkzaamheden. Ook 

zien zij de onafhankelijke ervaringsondersteuning als toegevoegde waarde. De uitgangspunten 

voor het werk van Kind & Ziekenhuis zijn terug te vinden in onze Handvesten Kind&Ziekenhuis en 

Kind&Zorg en onze criteria voor kind- & gezinsgerichte zorg vanuit het perspectief van kind en gezin 

voor verschillende afdelingen in het ziekenhuis en zorg in de eigen omgeving.  

 

Samen met onze ervaringskennis vormt dit de basis van onze uitgangspunten voor kwalitatieve 

goede medische zorg voor alle kinderen en jongeren in Nederland .  

 

De Academy biedt een samenwerking aan op verschillende onderdelen waarbij de expertise van de 

ervaringsprofessionals van Kind & Ziekenhuis op verschillende manieren kunnen worden ingezet. Als 

zorgorganisatie kies je ervoor om lid te worden van de Academy. Het lidmaatschap geeft je recht op 

afname van een aantal vaste onderdelen. Op de overige onderdelen ontvang je ledenkorting. 

 

Door lid te worden van de Academy Ervaringsprofs Kindzorg werken we samen aan het behalen 

van nóg betere zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen en conformeer je je als zorgorganisatie 

aan werken volgens de Handvesten en criteria van kind- & gezinsgerichte zorg van Kind & 

Ziekenhuis. Het stelt Kind & Ziekenhuis ook in staat om dichtbij de werkvloer zowel individueel als 

collectief kennis en informatie te brengen, op te halen en te ontwikkelen. Om dit vervolgens verder 

te brengen naar alle zorgorganisaties, belangenorganisaties en de politiek.    

Visie Kindzorg 2025 
Stichting Kind en Ziekenhuis vindt dat in 2025 kind- & gezinsgericht in de hele kindzorgketen, van het ziekenhuis 

tot thuis terug te vinden moet zijn. Integraal en zonder muren. De zorg volgt het kind en gebeurt zoveel mogelijk 

in de eigen omgeving. Het  kind en gezin staan centraal, hun rechten worden gerespecteerd en hebben ze 

zoveel regie als gewenst. De zorg wordt zo ingericht dat samen beslissen en meedoen in het zorgproces op 

basis van wensen en behoeften vanzelfsprekend is. Naast aandacht voor de impact op het gezin en de 

medische aspecten is er aandacht voor sociale, ontwikkelings- en veiligheidsaspecten van het hele gezin. 

Indicaties en andere bijkomstigheden om de zorg te organiseren worden zoveel mogelijk gebundeld en alleen 

als het écht noodzakelijk is uitgevoerd. De kindzorg wordt standaard ontwikkeld in samenwerking met 

(vertegenwoordiging van) kind en gezin. De Academy Ervaringsprofs Kindzorg stimuleert en ondersteunt alle 

kindzorgorganisaties bij het bereiken van kind- & gezinsgerichte zorg die in de praktijk voelbaar is.  

Om de missie en deze 2025-visie gestalte te geven, zal Kind & Ziekenhuis tot en met 2020 naast de bestaande 

drie pijlers extra aandacht besteden aan activiteiten die verbonden zijn aan vier thema’s: 

 

1. van ziektegericht naar levensloopgericht 

2. van klinisch naar ambulant  

3. van patiënt naar geïnformeerde zorggebruiker 

4. van analoog naar slimme inzet van digitale toepassingen 
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Wat brengt de Academy Ervaringsprofs Kindzorg? 

Keuzepakket: 
Vaste onderdelen: 

1. * Onafhankelijke advies- & uitwisselingssessie: 1x per jaar individuele uitwisselings- & 

adviessessie van 2 uur (mogelijke uitbreiding zoals 4 uur of 8 uur of op maat) 

• Voorbeelden van onderwerpen: Kennisdeling, observatie en 

feedbacksessies, op maat gemaakte kleine training, meedenken over 

implementatie of aanpassingen, nieuwe uitdagingen etc 

2. * Landelijke geaccrediteerde Kennisdag: 1x per jaar (aantal personen afhankelijk van 

grootte zorgorganisatie) 

• Kind & Ziekenhuis haalt bij de leden wensen en behoeften op als input 

• Kind & Ziekenhuis presenteert nieuwe visies, tools, ideeën en/of vraagstukken 

• Alleen toegankelijk voor leden 

3. * Helpdesk voor korte vragen 

• Telefonisch en/of per mail 

4. *Kind & Zorg magazine: Twee x per jaar 

5. *1 x per jaar een blog: van jouw zorgorganisatie op www.kindenzorg.nl  

6. *Korting op onderstaande optionele onderdelen 

 

Optionele onderdelen: 
7. Smiley: een Smiley kwaliteitsontwikkelingstraject voor een specifieke afdeling/onderdeel. 

8. Ervaringsmonitor: Continu patiëntervaring ophalen met storyteling-instrument inclusief live 

online rapportage Storyboard (PREM voor de kindzorg) + 1 x per jaar korte schriftelijke 

duiding + 1 x per jaar face to face duidingssessie met groep naar keuze in jouw 

zorgorganisatie 

• Meerdere sessies op aanvraag met meerkosten 

• Mogelijkheid om eigen vragen toe te voegen incl. rapportage (te wisselen 

per kwartaal) 

• Versie voor volwassenenzorg 

9. Toetsing zorgprocessen/zorgpad op maat: het middels visitatie/auditmethode toetsen 

van specifieke zorgprocessen en of onderdeel van een zorgorganisatie op het niveau 

van kind- & gezinsgerichtheid 

10. Leerlijn kind- en gezinsgerichte/geïntegreerde zorg: 

• Individueel of per team 

11. Samenwerking op basis van projectopzet:   

• Gezamenlijk projecten definiëren, ontwikkelen en uitvoeren 

• Deelnemen aan projecten van Kind & Ziekenhuis 

• Op basis van subsidieaanvragen en of vergoedingsstructuur 

12. Spiegelgesprekken: Organiseren & begeleiden 

13. Focus-    en klankbordgroepen: Organiseren & begeleiden 

14. Bemiddeling: Mediator rol vervullen tussen kind & gezin en zorgorganisatie om kind & 

gezin bij te staan 

 

*Het lidmaatschap geeft recht op alle vaste onderdelen en aangepaste prijsstelling voor de 

optionele onderdelen.  
 

  

http://www.kindenzorg.nl/
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Uitleg per onderdeel: 
Hier volgt een beknopte uitleg per onderdeel 

 

Vaste onderdelen: 
1. * Onafhankelijke advies- & uitwisselingssessie:  

Waar zijn jullie binnen jullie zorgorganisaties mee bezig? Waar ben je trots op, waar zouden 

anderen ook mee aan de slag kunnen en welke uitdagingen hebben jullie op dit moment? Waar 

zouden jullie graag met hulp van ervaringsexpertise van Kind & Ziekenhuis aan willen werken?  

Waar is Kind & Ziekenhuis mee bezig? Wat speelt er in kindzorgland? Welke signalen vallen ons op? 

Met welke onderwerpen zouden wij graag aan de slag willen gaan? 

Al deze vragen vormen het hart van dit onderdeel. Als wij de afspraak plannen, inventariseren wij 

welke onderdelen jullie het liefst aan de orde willen laten komen. Je kan deze tijd ook inzetten om 

in te zoomen op kennisdeling op een specifiek onderwerp of een uitdaging waar jullie voor staan.   

Eén keer per jaar een individuele uitwisselings- & adviessessie van 2 uur met die mensen van jullie 

zorgorganisatie die jullie graag aan tafel willen hebben, met een invulling waarvoor we vooraf 

samen de agenda opstellen. Samen geven we ook invulling aan mogelijke vervolgstappen.  

 

Het is ook mogelijk deze sessie uit te breiden, zoals naar 4 uur of 8 uur of een hele sessie voor jullie 

op maat gemaakt. De extra uren vallen dan onder onderdeel 11 “samenwerking op basis van 

projectopzet”.  Een projectopzet klinkt gelijk groot, maar dit kan ook een training of een andere 

soort sessie zijn. Voorbeelden van onderwerpen: kennisdeling, observatie- en feedbacksessies, op 

maat gemaakte kleine training, meedenken over implementatie of aanpassingen, nieuwe 

uitdagingen etc. 

 

Werkwijze: 

• Kind & Ziekenhuis neemt contact op voor het plannen van een afspraak. 

• Samen bepalen we de agenda. 

• Samen plannen we eventuele vervolgstappen. 

• 1 x per jaar face to face contact op locatie gedurende 2 uur. 

• Langer of nog een bezoek is mogelijk via de keuzeonderdelen. 

 

2. * Landelijke geaccrediteerde Leden-Kennisdag:  

Eén keer per jaar organiseren wij een Landelijk symposium voor alle leden van de Academy 

Ervaringsprofs Kindzorg. Dit zal een afwisseling zijn tussen kennisdeling van wat wij aan onderwerpen 

hebben opgehaald bij de leden, onderwerpen die Kind & Ziekenhuis graag onder de aandacht 

brengt en workshops en werksessies om samen stappen te zetten. 

Het zal worden geaccrediteerd voor (kinder)verpleegkundigen (denk aan verschillende 

gespecialiseerde verpleegkundigen rond het kind), (kinder)artsen en eventuele andere relevante 

beroepsgroepen. Het is interessant voor alle professionals die werken met kinderen, dus denk ook 

medische pedagogisch zorgverlener, polimedewerkers, SEH-medewerkers, orthopedagogen, 

psychologen ect. U kiest wie er komen uit uw organisatie. 

Het wordt gehouden op een centrale en goed bereikbare plek in het land. Mogelijk bij één van de 

leden. 

 

Werkwijze: 

• 1 x per jaar (aantal personen afhankelijk van grootte zorgorganisatie). 

• Kind & Ziekenhuis haalt bij de leden wensen en behoeften op als input. 

• Kind & Ziekenhuis presenteert nieuwe visies, tools, ideeën en/of vraagstukken. 

• Alleen toegankelijk voor leden. 

 

3. * Helpdesk voor korte vragen 

Wij zijn het hele jaar beschikbaar voor korte vragen per telefoon of email.  

 

Werkwijze: 

• Telefonisch en/of per mail – info@kindenziekenhuis.nl / 085 020 12 65. 

 

  

mailto:info@kindenziekenhuis.nl
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4. *Kind & Zorg magazine: 2 x per jaar 

Jullie ontvangen in het voorjaar en het najaar ons Kind & Zorg magazine gratis. 

 

Werkwijze: 

• Wij inventariseren de contactpersoon en de afdeling.  

• 2 x per jaar ontvangen jullie dit magazine per post. 

 

5. *1 x per jaar een blog:  

Als lidorganisatie mag je 1 x per jaar een onderwerp indienen waarover je graag een blog/artikel 

zou willen schrijven op www.kindenzorg.nl. Op deze manier kunnen jullie projecten, onderzoeken of 

andere ontwikkelingen die jullie graag willen delen onder de aandacht brengen. Naast dat het op 

de blog verschijnt verspreiden wij de blog op onze sociale media kanalen en verschijnt hij in de 

nieuwsbrief van Kind & Ziekenhuis. 

 

Werkwijze: 

• Per mail dien je een onderwerp in. 

• Samen stemmen we af hoe we dit vorm gaan geven en wanneer het geplaatst kan 

worden. 

• Het verschijnt op www.kindenzorg.nl en andere genoemde mediakanalen. 

• Planning is ongeveer 4 tot 6 weken na aanlevering. 

 

6. *Korting op onderstaande optionele onderdelen 

Als lid ontvang je op alle optionele onderdelen een korting. Hoeveel deze korting is hangt af van 

het onderdeel. In de tarieventabel Academy Ervaringsprof Kindzorg kun je per onderdeel de 

korting terugvinden. 

 

 

  

http://www.kindenzorg.nl/
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Optionele onderdelen: 
7. Smiley:  

Kind & Ziekenhuis behartigt de belangen van kinderen en jongeren en hun gezin vanuit de rechten 

van het kind in de gezondheidszorg door zich integraal en participatief in te zetten voor een betere 

kwaliteit van zorg voor kinderen en jongeren. Samen hebben we één doel: het optimaliseren van 

de kind- en gezinsgerichte zorg in Nederland. Een manier om dat doel te bereiken is een 

kwaliteitsontwikkeling van kind- en gezinsgerichte zorg in zorgorganisaties. Dit kan door middel van 

het kwaliteitsinstrument van Stichting Kind en Ziekenhuis: de Smiley.  

 

Samen gaan we graag de reis aan om dit doel te bereiken. Het is een doorlopende reis, geen doel 

op zich. Zorgprofessionals hebben een uniek perspectief en wij, als kind en ouders, hebben een 

uniek perspectief. Samen kunnen we de weg bewandelen om de gezamenlijke perspectieven tot 

uiting te brengen. Hierdoor wordt de kindgerichte zorg nog beter!  

 

Kind & Ziekenhuis kent Bronzen, Zilveren en Gouden Smileys toe. De toekenning van de Bronzen 

Smiley voor de Kinder- en dagbehandelingsafdeling, Kraamafdeling en Polikliniek & Eerstelijns 

Kindzorg vindt plaats door middel van deskresearch. De toekenning van de Zilveren en Gouden 

Smiley voor de Kinder- en dagbehandelingsafdeling, de Bronzen, Zilveren en Gouden Smileys voor 

de Spoedeisende hulp en Medische Kindzorg thuis en in kinder(dag)verblijven vindt plaats door 

middel van een visitatieproces. Om op te kunnen gaan voor een Zilveren of Gouden Smiley is het 

een vereiste dat de zorgorganisatie aan het Bronzen niveau voldoet en/ of aan de drop-out 

criteria. 

 

Werkwijze: 

• Op onze website www.kindenziekenhuis.nl/smiley is meer informatie en de 

aanvraagprocedure te vinden. 

• Via 085 020 12 65 en smiley@kindenziekenhuis.nl  is ook meer informatie in te winnen. 

 

8. Ervaringsmonitor:  

De Ervaringsmonitor is een storytelling instrument om inzicht te krijgen in de kind- en 

gezinsgerichtheid van de zorg. Hiermee kunnen kinderen, jongeren en ouders 365 dagen per jaar, 

24 uur per dag ervaringen delen over hun opname in en/of bezoek aan zorgorganisaties in 

Nederland. 

 

Patiëntervaringen zijn een vorm van data die anders is dan veel andere data in onze organisaties. 

Omdat ervaringen in de zorg subjectief zijn, zijn deze mede afhankelijk van persoonlijke aspecten 

zoals kwaliteit van leven. In onze ogen is een ervaring daarom niet te meten in cijfers; een 

persoonlijk verhaal zegt veel meer dan een getal. Wij proberen in de analyse dus niet om te duiden 

in getallen, maar bieden brede inzichten op basis van daadwerkelijk gedeelde ervaringen en 

belevingen. In ervaringen (ook wel narratieven genoemd) zitten signalen verborgen die door 

iedereen anders worden opgepikt. Waar de temperatuur van een patiënt gewoon meetbaar is, is 

de betekenis van een geschreven ervaring dat niet. Om deze reden kunnen computers menselijke 

ervaringen ook niet goed analyseren. 

 

Daarom is de Smiley Ervaringsmonitor ook zo ontworpen dat na het delen van patiëntervaringen er 

ook vragen worden gesteld over die gedeelde ervaringen. Hiermee kan de gebruiker extra 

informatie meegeven aan de ervaring. Daarmee krijgt Stichting Kind en Ziekenhuis beter zicht op 

hoe de zorg echt ervaren wordt. En geeft deze extra data hét houvast bij het vinden van trends en 

het begrijpen van patronen. 

 

De Ervaringsmonitor is als het ware de PREM (Patient Reported Expercience Measures) van de 

kindzorg. Een PREM is een bij voorkeur korte vragenlijst voor de patiënt die vraagt naar de 

ervaringen met het zorgproces (structuur en proces). De vragenlijst combineert de ervaringsvragen 

die er toe doen met ‘ratings’ (aanbevelingsvraag) en ‘reviews’ (open vragen: complimenten en 

verbeterpunten). De ervaringsvragen gaan o.a. over patiënten participatie, samenwerking, 

nazorg, bejegening en informatie. De Ervaringsmonitor stelt precies dit soort vragen inclusief een 

NPS score. 

 

http://www.kindenziekenhuis.nl/smiley
mailto:smiley@kindenziekenhuis.nl
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Deze ervaringen, gedeeld als verhaal, tonen het perspectief van kinderen, jongeren en hun ouders 

op de zorg in de brede zin van het woord die een zorgorganisatie levert. Op basis hiervan krijg je 

als zorgorganisatie eventuele aandachtspunten in beeld en kun je deze aanpakken. Ook van 

positieve ervaringen kan worden geleerd. Door hun ogen kunnen jullie dus meekijken hoe zij de 

zorg, faciliteiten en medewerkers ervaren in jullie zorgorganisatie en dat levert belangrijke inzichten 

op die duidelijk maken welke aspecten van deze zorg als fijn of juist als onprettig worden ervaren.   

 

Het invullen duurt tussen de 5 en 10 minuten maximaal. Er zijn 5 versies. Een kind-, jongeren-, 

ouderversie en een Engelstalige versie. Daarnaast heeft onze partner StoryConnect ook een versie 

voor de volwassenenzorg ontwikkeld, CareConnect, waardoor je in je hele zorgorganisatie gebruik 

kan maken van deze tool om ervaringen te meten. Het is mogelijk om dit met één link te regelen. 

 

Werkwijze: 

• Via de link www.kindenziekenhuis.nl/ervaring kunnen kinderen, jongeren en ouders hun 

ervaringen delen. 

• Kind & Ziekenhuis levert voor de kindzorg wervingsmateriaal. 

• Jullie ontvangen een live interactief online Storyboard. Dit is een interactieve rapportage 

die live de ervaringen van de afgelopen 4 weken laat zien. Naast de verhalen is ook al stuk 

duiding gegeven in de duidings-tabbladen van het Storyboard-rapportage zodat jullie 

goed inzicht krijgen. 

• 1 x per jaar ontvangen jullie een schriftelijke duiding van de verhalen van Kind & Ziekenhuis 

met ontwikkelpunten. 

• 1 x per jaar komen wij bij jullie op locatie een live-duidingssessie workshop doen met een 

groep zorgprofessionals naar keuze door jullie samengesteld. Wij gebruiken hiervoor de 

data van een heel jaar. Het is een interactieve sessie om met jullie groep naar keuze en 

onze kennis en inzichten duiding te geven aan alle ervaringen en daar ontwikkelpunten uit 

te halen.  

• Samen plannen we de momenten van de schriftelijke en live duiding.  

• Meer duidingssessies, zowel schriftelijk als live, zijn tegen meerkosten af te nemen. 

 

9. Toetsing zorgprocessen/zorgpad op maat:  

Het middels visitatie/auditmethode toetsen van specifieke zorgprocessen en of onderdeel van een 

zorgorganisatie op het niveau van kind- & gezinsgerichtheid is iets waar Kind & Ziekenhuis middels 

haar Smiley veel ervaring in heeft. De kind- & gezinsgerichte criteria die hiervoor zijn ontwikkeld 

zetten wij echter veel breder in ons werk in. Zo kunnen wij ook gericht éénmalig ( vaker indien 

gewenst) een specifiek zorgpad of onderdeel, poli of afdeling toetsen op kind- & gezinsgerichtheid 

vanuit het perspectief van kind en gezin.  

 

Dit brengt een kwaliteitstoetsing op een gewenst onderdeel in kaart met terugkoppeling van 

goede en excellente onderdelen en suggesties voor ontwikkelpunten. Een interne meetlat van de 

ervaren kwaliteit. 

 

Werkwijze: 

• Dit betreft maatwerk. Neem contact op met Kind &Ziekenhuis om hier over af te stemmen – 

info@kindenziekenhuis.nl of 085 020 12 65. 

 

10. Leerlijn kind- en gezinsgerichte/ geïntegreerde zorg: 

Kind & Ziekenhuis is op dit moment bezig om een leerlijn (verwachte oplevering: 2020) te 

ontwikkelen over kind- & gezinsgerichte en geïntegreerde zorg voor zorgorganisaties en individuele 

zorgprofessionals die werken met kinderen en jongeren. Het betreft een geaccrediteerde opleiding 

met e-learning onderdeel en interactieve face-to-face werksessies. De e-learning brengt meer 

kennisoverdracht zoals geschiedenis van de kindzorg, kinder- & ouderparticipatie, rechten van het 

kind en WGBO, samen beslissen, communicatie en zelfinzicht. De werksessie brengen we door 

middel van casuïstiek in de praktijksetting.  

 

Werkwijze 

• Individueel kunnen zorgprofessionals zich aanmelden voor deze opleiding. 

http://www.kindenziekenhuis.nl/ervaring
mailto:info@kindenziekenhuis.nl
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• Zorgorganisaties kunnen ook een team aanmelden. De invulling van de werksessie wordt 

dan specifiek afgestemd op de zorgorganisatie. 

• De leerlijn zal geaccrediteerd zijn voor (kinder)verpleegkundigen, kinderartsen en 

andere relevante beroepsgroepen. 

• Meer informatie via info@kindenziekenhuis.nl of 085 020 12 65. 

 

11. Samenwerking op basis van projectopzet:   

Een stap zetten in ontwikkeling van kindzorg gebeurt vaak door een goed idee of een ervaren 

knelpunt. Zowel zorgorganisaties als Kind & Ziekenhuis werken vaak aan nieuwe ontwikkelingen en/ 

of implementatie door middel van een projectaanpak. Door nieuwe ideeën, innovaties,  

implementaties (bijvoorbeeld door uitproberen in de praktijk of geven van trainingen) in samen 

werking tussen zorgprofessional en patiënt aan te pakken, ontstaat er meerwaarde. Kind & 

Ziekenhuis heeft veel project-, implementatie- en trainingservaring en heeft ook al regelmatig in 

samenwerking met zorgorganisaties, beroepsgroepen of belangenorganisaties inspirerende 

projecten uitgevoerd die tot verbeteringen hebben geleid. Samen kunnen we de zorg nóg beter 

maken voor kind en gezin. Voorbeelden van projecten samen met zorgorganisaties uitgevoerd zijn 

3 Goede vragen voor kinderen, Gezinsgerichte visite en Oprichten eerste KinderAdviesRaad, 

 

Werkwijze: 

• Kind & Ziekenhuis vraagt een zorgorganisatie deel te nemen aan een project in een 

specifieke rol en met vastgestelde taken. Inhoud, planning, financiën en 

samenwerkingsafspraken worden in overleg opgesteld en uitgevoerd. 

• Zorgorganisatie vraagt een Kind & Ziekenhuis deel te nemen aan een project in een 

specifieke rol en met vastgestelde taken. Inhoud, planning, financiën en 

samenwerkingsafspraken worden in overleg opgesteld en uitgevoerd. 

• Op basis van een onderwerp of aandachtspunten besluiten Kind & Ziekenhuis en een 

zorgorganisatie een project te starten. Inhoud, planning, financiën en 

samenwerkingsafspraken worden in overleg opgesteld en uitgevoerd. 

• Projecten kunnen worden uitgevoerd met hulp van aangevraagde subsidiegelden of op 

basis van een overeengekomen vergoedingsstructuur. 

 

12. Spiegelgesprekken:  

Elke zorgorganisatie wil kind en gezin centraal stellen, maar hoe doe je dat? Luisteren naar 

kinderen, jongeren en/of ouders is een belangrijke voorwaarde. Het spiegelgesprek is een effectief 

middel. Met deze methode wordt feedback en informatie van patiënten verkregen in directe 

confrontatie. Dit in een groepsbijeenkomst waarbij zorgprofessionals aanwezig zijn en luisteren, 

maar niet mee mogen doen aan het gesprek. Door aanwezig te zijn bij het gesprek en alleen te 

luisteren, worden zorgprofessionals zich meer bewust van het patiëntenperspectief. Onderwerpen 

zijn bijvoorbeeld: de belevingswereld van patiënten en de verleende en ervaren zorg. Kind & 

Ziekenhuis kan deze gesprekken organiseren en begeleiden voor jullie zorgorganisatie. 

 

Waarvoor/wanneer kun je deze methode inzetten? Zorgprofessionals worden rechtsreeks 

geconfronteerd met positieve maar ook met negatieve ervaringen van patiënten. Ook leveren 

spiegelgesprekken concrete aanknopingspunten voor ontwikkelpunten op.  

 

Werkwijze:  

• Samen afstemmen over doel, doelgroep, inhoud en planning. 

• Samen afstemmen welke onderdelen Kind & Ziekenhuis voor zijn rekening neemt. Mogelijke 

onderdelen: 

o Helpen bij wervingsteksten en mogelijkheden 

o Inhoud, doel en doelgroep bepalen 

o Tijdstip en planning bepalen 

o Gesprek leiden 

o Kort en bondige verslaglegging inclusief conclusie 

o Opstellen van ontwikkelpunten 

• Meer informatie via info@kindenziekenhuis.nl of 085 020 12 65. 
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13. Focus-en klankbordgroepen:  

Een spiegelgesprek is een methode van feedback ophalen. Andere manieren zijn een focusgroep 

of klankbordgroep. Luisteren naar kinderen, jongeren, ouders of zorgprofessionals (van binnen en 

buiten je organisatie) is een belangrijke manier om meer inzicht te krijgen over een bepaald 

onderwerp of ontwikkeld idee / instrument. De focusgroep is een kwalitatieve onderzoeksvorm om 

de individuele ideeën en meningen op te halen van een specifieke groep personen door middel 

van een groepsinterview. Met deze methode wordt feedback en informatie verkregen waarbij de 

groepsdynamiek bijdraagt aan het resultaat. Op basis van een interviewguide worden specifieke 

onderwerpen uitgelicht. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: de belevingswereld van patiënten, 

ervaringen met een specifieke aandoening, de verleende en ervaren zorg of feedback op een 

website, gebouw, instrument ect. Kind & Ziekenhuis kan deze gesprekken organiseren en 

begeleiden voor jullie zorgorganisatie. 

 

Werkwijze:  

• Samen afstemmen over doel, doelgroep, inhoud en planning. 

• Samen afstemmen welke onderdelen Kind & Ziekenhuis voor zijn rekening neemt. Mogelijke 

onderdelen: 

o Helpen bij wervingsteksten en mogelijkheden 

o Inhoud, doel en doelgroep bepalen 

o Tijdstip en planning bepalen 

o Gesprek leiden 

o Kort en bondige verslaglegging inclusief conclusie 

o Opstellen van ontwikkelpunten 

• Meer informatie via info@kindenziekenhuis.nl of 085 020 12 65. 

 

14. Bemiddeling:  

Kind & Ziekenhuis kan een rol als mediator vervullen tussen het gezin en een zorgorganisatie om 

kind en gezin bij te staan. Dit komt meestal voort uit een niet goed verlopen zorgtraject of met 

andere woorden een klacht vanuit het gezin. 

 

Werkwijze: 

• Kind & Ziekenhuis heeft een onafhankelijke rol en staat kind en gezin bij. 

• Kind & Ziekenhuis ondersteunt kind en gezin op basis van feitelijke kennis en helpt  om 

emoties en ervaringen te verwoorden in concrete vraagstukken / problemen / klachten en 

behoeften. 

• Kind & Ziekenhuis is mediator en is open en eerlijk tegen beide partijen. Transparantie is een 

voorwaarde. Zowel het gezin als de zorgorganisatie kunnen vrij en in vertrouwen met Kind & 

Ziekenhuis praten. Wij helpen onafhankelijk en oplossingsgericht om het conflict of de klacht 

tot een goed einde te brengen voor alle partijen. 

• Meer informatie via info@kindenziekenhuis.nl of 085 020 12 65. 

 

Tarieven Academy Ervaringsprofs Kindzorg 
Het tarieventabel voor de Academy en de Smileys is beschikbaar als apart document. Deze is te 

vinden op www.kindenziekenhuis.nl/academy  
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Bijlage: Handvest voor kids 


