www.kindenziekenhuis.nl
www.kindenzorg.nl
academy@kindenziekenhuis.nl
085 020 12 65

geldig t/m 31-12-2020 (versie nov 2019)
Vaste onderdelen bijdrage per jaar - Onafhankelijke advies- & uitwisselingssessie, Landelijke geaccrediteerde Kennisdag,
Helpdesk voor korte vragen, Kind & Zorg magazine, 1 x per jaar een blog, korting op optionele onderdelen. Meer nformatie is te
vinden op www.kindenziekenhuis.nl/academy.
Zorgorganisaties die lid worden van de Academy comformeren zich aan de Handvesten en Criteria Kind- & Gezinsgerichtezorg
van Stichting Kind en Ziekenhuizen.
1e lijns
Algemeen
zorgorganisaties
ziekenhuis &
landelijke
Revalidatiecentra
dekking

1e lijns
zorgorganisaties
regionale
dekking

Zelfstandigen (ZZP1e lijns
ers)
zorgorganisaties
kleine lokale
/regionale
dekking

Universitair ziekenhuis

Top klinisch
ziekenhuis

5 medewerkers per jaar op
landelijke kennisdag & 3 uur
individuele sessie ipv 2 uur

4 medewerkers per
jaar op landelijke
kennisdag

3 medewerkers per
jaar op landelijke
kennisdag

4 medewerkers per
jaar op landelijke
kennisdag

2 medewerkers per
jaar op landelijke
kennisdag

2 medewerkers per
jaar op landelijke
kennisdag

deelname aan de
landelijke kennisdag

€ 3.000

€ 1.500

€ 750

€ 1.500

€ 750

€500,-

€ 350

Optionele onderdelen
Beschrijving

Ledenprijs

7. Smiley (per locatie)

50% korting op ontwikkelkosten per jaar per Smiley – Overige prijzen zie
Smiley Tarieventabel

8. Ervaringsmonitor (per
locatie)

€5.000 per jaar – live-dashboard, 1 schriftelijke duiding verhalen, 1 x live
duidingssessie op locatie (bij interesse van meerdere locaties van één
zorgroep is financieel groepsvoordeel bespreekbaar)

Niet leden prijs
Zie tarieventabel Smiley z.o.z
€5.750 per jaar – live-dashboard, 1
schriftelijke duiding verhalen, 1 x live
duidingssessie op locatie (ook
groepsvoordeel)

9. Toetsing zorgprocessen op
30% korting – prijs is op maat op basis van voorcalculatie
maat

Prijs is op maat op basis van
voorcalculatie

10. Leerlijn kind- en
gezinsgerichte/
geïntegreerde zorg

15% korting per persoon - prijs per persoon (nog in ontwikkeling)

Prijs per persoon (nog niet bekend)

11. Samenwerking op basis
van projectopzet:

Als lid ben je voorkeurs-samenwerkingspartner ten opzichte van nietleden

NVT

€4.400,- inclusief voorbereiden, begeleiden aanmeldingen, begeleiden
groepsgesprek, rapportage inclusief conclusie en aanbevelingen.

€5.750,- inclusief voorbereiden,
begeleiden aanmeldingen,
begeleiden groepsgesprek,
rapportage inclusief conclusie en
aanbevelingen.

13. Focusgroepen

€5.500,- inclusief voorbereiden, begeleiden aanmeldingen, begeleiden
groepsgesprek, rapportage inclusief conclusie en aanbevelingen.

€6.750,- inclusief voorbereiden,
begeleiden aanmeldingen,
begeleiden groepsgesprek,
rapportage inclusief conclusie en
aanbevelingen.

14. Bemiddeling

30% korting – prijs is op maat op basis van voorcalculatie.

Prijs is op maat op basis van
voorcalculatie

12. Spiegelgesprekken

Overig:
-Deelname is ten minste voor 1 jaar en wordt automatisch verlengd;
-Keuze onderdelen – per lid af te stemmen en af te nemen tegen een vergoeding;
-Tarieven zijn opgebouwd uit voorbereidings-, gespreks-, uitwerk- en reistijd, reiskosten en overall analyse, onderhoud en
ontwikkeling. Wij werken met een uurtarief van €100,- per uur all-in;
-Stichting Kind en Ziekenhuis is niet BTW-plichtig;
-Voor meer schriftelijke en of mondelinge informatie over de Academy kunt u contact opnemen met Stichting Kind en Ziekenhuis
via academy@kindenziekenhuis.nl of 085 020 12 65 of ga naar www.kindenziekenhuis.nl/academy

www.kindenziekenhuis.nl
www.kindenzorg.nl
smiley@kindenziekenhuis.nl
085 020 12 65

- geldig t/m 31-12-2020
Jaarlijkse
Eenmalige
ontwikkel- en
visitatiekosten
servicekosten

Looptijd

Hervisitatie
binnen 3
mnd na
einddatum

Ervaringsmonitor
Patiëntervaringen
(zie uitleg onder)

OPTIONEEL

Type Smiley

Eenmalige
aanvraagkosten

Korting bij lidmaatschap Academy
Ervaringsprof Kindzorg
(zie uitleg Academy hieronder)

nvt

nvt

50%

nvt

nvt

€750,- per jaar

Goud kinder- en dagbehandelingsafdeling
ziekenhuis

€0

€ 5.500

€ 850

3 jaar

€ 4.000

€ 5.750

Goud kinder- en daghandelingsafdeling incl. Brons
Kraam ziekenhuis

€0

€ 5.500

€ 850

3 jaar

€ 4.000

€ 5.750

Zilver kinder- en dagbehandelingsafdeling

€0

€ 5.500

€ 850

3 jaar

€ 4.000

€ 5.750

Zilver kinder- en dagbehandelingsafdeling incl.
Brons Kraam ziekenhuis

€0

€ 5.500

€ 1.200

3 jaar

€ 4.000

€ 5.750

Brons, Zilver of Goud SEH-afdeling ziekenhuis

€0

€ 4.250

€ 500

3 jaar

€ 3.225

€ 5.750

Brons, Zilver of Goud Medische Kindzorg thuis en in
kinder(dag)verblijven

€0

€ 4.500

€ 500

4 jaar

€ 3.500

€ 5.750

ERVARINGSMONITOR: De Ervaringsmonitor is een onafhankelijke patiënttevredenheidsmeting ism het bedrijf StoryConnect. De Ervaringsmonitor is
openbaar voor alle kinderen, jongeren en ouders om ervaringen te delen in alle type zorgorganisaties. De Ervaringsmonitor is te vinden op:
www.kindenziekenhuis.nl/ervaring. Meer informatie? Ga naar www.kindenzorg.nl/de-ervaringsmonitor-inzicht-op-basis-van-echte-ervaringen. Deze
monitor loopt continu en biedt een online live rapportage dasboard genaamd StoryBoard. Het jaarlijkse bedrag van €5.750,- (of €5,000,- bij
lidmaatschap Academy) biedt 3 onderdelen namelijk een online interactive rapportage storyboard, 1x schriftelijke duiding inclusief ontwikkelpunten
aangeleverd door Kind&Ziekenhuis, 1x interactieve duidingsworkshop op locatie met groep naar keuze onder leiding van Kind&Ziekenhuis.

SMILEY MEDISCHE KINDZORG THUIS EN IN KINDER(DAG)VERBLIJVEN: Voor verpleegkundige kinderdagverblijven en kinderzorghuizen (kinderhospices)
bekijken wij aan de hand van het aantal locaties en de benodigde tijd op de visitatiedag hoeveel tijd er nodig is. Dit kan er toe leiden dat de
visitatieprocedure in verpleegkundige kinderdagverblijven en kinderzorghuizen goedkoper kan worden. Dit geldt niet voor
kinderthuiszorgorganisaties.
ACADEMY ERVARINGSPROFS KINDZORG: De Academy biedt een samenwerking aan op verschillende onderdelen waarbij de expertise van de
ervaringsprofessionals van Kind & Ziekenhuis op verschillende manieren kan 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.

Jaarlijkse
Eenmalige
ontwikkel- en
visitatiekosten
servicekosten

Looptijd

Herkeuring
binnen 3
mnd na
einddatum

Ervaringsmonitor
Patiëntervaringen
(zie uitleg boven)

OPTIONEEL

Type Smiley

Eenmalige
aanvraagkosten

Korting bij lidmaatschap Academy
Ervaringsprof Kindzorg
(zie uitleg Academy hierboven)

nvt

nvt

50%

nvt

nvt

€750,- per jaar

Brons Kinderafdeling ziekenhuis

€ 550

€0

€ 500

5 jaar

€ 350

€ 5.750

Brons Dagbehandelingsafdeling ziekenhuis

€ 550

€0

€ 500

5 jaar

€ 350

€ 5.750

Brons Kraamafdeling ziekenhuis

€ 550

€0

€ 500

5 jaar

€ 350

€ 5.750

Brons Polikliniek & Eerstelijns kindzorg ziekenhuizen,
overige zorgorganisaties zoals ZBC's, huisartsen,
prikpoli's, paramedische praktijken

€ 550

€0

€ 500

5 jaar

€ 350

€ 5.750

AANVRAAGKOSTEN BRONZEN SMILEYS: Indien u voor meerdere afdelingen tegelijk een Bronzen Smiley aanvraagt bedragen de aanvraagkosten voor
de 2e, 3e en of 4e afdeling de helft. Dit geldt niet voor de Smiley Medische kindzorg thuis & Kinder(dag)verblijven en SEH. Bij deze twee Smileys is het
Bronzen niveau een onderdeel van de visitatieprocedure waarbij de uitkomst de visitatie Brons, Zilver of Goud is.
JAARLIJKSE ONTWIKKEL- EN SERVICEKOSTEN: De jaarlijkse ontwikkel- en servicekosten worden minder indien een zorgorganisatie ook een Zilveren of
een Gouden Smiley in bezit heeft voor de kinder- &dagbehandelingsafdeling of als je als zorgorganisatie lid bent van de Academy Ervaringsprofs
Kindzorg van Kind&Ziekenhuis

Meer informatie over de Smileys kijk op www.kindenziekenhuis.nl/smiley. Voor de theoretische onderbouwing van de criteria en uitleg van
de verschillende procedures vraagt u het “Smiley Proces- en Theoriedocument” aan van de betreffende Smiley. Hiervoor en voor alle
overige vragen kunt u contact opnemen met Stichting Kind en Ziekenhuis via smiley@kindenziekenhuis.nl
of 085 020 12 65.

