
4 thema’s

Van ziektegericht naar levensloopgericht

Van klinisch naar ambulant

Van patiënt naar geïnformeerde zorggebruiker

Van analoog naar slimme inzet van digitale 
toepassingen

2020-20253 pijlers

Stem van kinderen en 
ouders

Kenniscentrum kind- & 
gezinsgerichte zorg

Kwaliteit stimuleren

Sociaal jaarverslag 2019

Het bevorderen van 
kind- & gezinsgerichte 
medische zorg vanuit 
het perspectief van het 
kind en het gezin in het 
ziekenhuis, thuis en 
elders.

Meer info? kindenziekenhuis.nl – kindenzorg.nl – mijnrechtenalsziekkind.nl  - kindenonderzoek.nl 

Verder zaten we in En gaven we

16 commissie en werkgroepen 14 adviezen bij aanvragen van 
wetenschappelijke onderzoeken

In contact met kinderen, jongeren, ouders en zorgprofessionals

Ervaringsmonitor

vragen per telefoon, mail, 
website via de helpdesk

3351 
volgers1000

Verhalen opgehaald in 2019
2.051

verhalen in totaal tot nu toe
=17.000

In de Ervaringsmonitor  kunnen kinderen, 
jongeren, hun ouders 365 per jaar 24 uur per dag 
ervaringen delen over hun opname of bezoek 
aan zorgorganisaties in Nederland.

Publicaties
Rapport Impact 
AV1 robot

Visiedocument 
Centralisering van de 
kindergeneeskunde

Rapport Geschikt-
heid kinderafdeling

Visiedocument 
Zorg-Werk-Leven 
balans

Rapport Beperkte 
gezondheidsvaardig-
heden

Scorekaart Dutch 
PEWS

"Al meer dan 40 jaar 
de patiëntenorganisatie 

voor kinderen in de 
medische zorg"

Meer 
projecten

Meer partners >

We hebben dit jaar gewerkt aan 21 projecten

Landelijke KinderAdviesRaad dag 
2019  Bekijk video 

Zorg-Werk-leven 
Balanstool voor ouders

Bekijk video

Beperkte gezondheidsvaardigheden 
herkennen als zorgprof  

Bekijk video

AV1 robots – de ogen, oren en stem 
van zieke kinderen

mijn-bondgenoot.nl 

Medische 
Kindzorgsysteem

integralekindzorgmetmks.nl

Bestuur

KinderAdviesRaad

AdviesRaad & vrijwilligers van 
ouders en zorgprofessionals

Landelijke KinderAdvies-
Raad-dag

Patiëntenfederatie nederland

Ieder(in)

Kinderrechtencollectief

European Association for 
Children in Hospital (EACH)

NVK

V&VN Kinderverpleegkunde

BINKZ

Kenniscentrum kinder-
palliatieve Zorg

    Adviesgroepen van 
    Kind & Ziekenhuis

    Lidmaatschappen     Samenwerkings-
    partner

45+
Nieuwsblog

www.kindenzorg.nl 
Nieuwsbrief

6x
426 
volgers

2335 
volgers

469
volgers

Missie

 en aan 22 kwaliteitsstandaard-ontwikkeltrajecten
In richtlijnwerkgroep 
of  knelpunten 
inbrengen & meelezen 

in Medische specialistische 
zorg, JeugdGezondheidszorg 
en Verpleegkundige zorg

kindenziekehuis.nl/
project

1

stichting

De kinderstem en daarmee de rechten van het 
kind vertegenwoordigen wij vanuit de visie van 
onze handvesten         

Een Theorie van Verandering is een visuele 
weergave van de verwachte verandering.

Onze handvesten Ons beleidsplan
kindenziekenhuis.nl/handvest 

Godelieve van den Aker
Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis, Tilburg

Kinderverpleegkundige 'Family Integrated Care' van het jaar 2019

Stichting Kind en Ziekenhuis bevordert al ruim 40 jaar kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief 

van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders. www.kindenziekenhuis.nl - www.kindenzorg.nl

Ik
he

b
re

ch
t op zorg die speciaal voorkinderenis

De Academy Ervaringsprofs Kindzorg geeft 
zorgorganisaties en zorgprofessionals de 
mogelijkheid om op een nieuwe manier met 
elkaar samen te werken en van elkaar te leren 
in een community met kind en gezin. 
Lidmaatschap van de Academy biedt advies- 
en uitwisselingssessies met Kind & 

Oprichting Academy Ervaringsprofs Kindzorg 
Ziekenhuis, deelname aan geaccrediteerde 
kennisdagen en toegang tot optionele 
onderdelen met voordeel.Uitgangspunten van 
de Academy Ervaringsprofs Kindzorg zijn de 
Handvesten en criteria van kind- & 
gezinsgerichte zorg van Kind & Ziekenhuis.
Meer info? kindenziekenhuis.nl/academy 

Expertiseoverdracht en samenwerking vanuit het perspectief van kind&gezin

https://www.youtube.com/watch?v=acpjuvkiDUo
https://youtu.be/c3LcQwcWh3Q
https://youtu.be/a_AzxiS_2nk
https://player.vimeo.com/video/340608480
https://youtu.be/1duCRu5kJCY
http://kindenziekenhuis.nl/project-overzicht/
https://integralekindzorgmetmks.nl
https://youtu.be/c3LcQwcWh3Q
https://3goedevragen.nl/kinderen/
http://kindenziekenhuis.nl/handvest/
https://kindenziekenhuis.nl/missie/
https://kindenziekenhuis.nl/project/kwaliteitsstandaard-ontwikkeling/
https://www.mijn-bondgenoot.nl
https://kindenziekenhuis.nl/wp-content/uploads/2020/03/Beleidsvisie-Stichting-Kind-en-Ziekenhuis-2020-2025.pdf
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Expertiseoverdracht en samenwerking vanuit het perspectief van kind&gezin

http://kindenziekenhuis.nl/voor-wie-met-wie/
https://kindenzorg.nl
https://kindenziekenhuis.nl/wp-content/uploads/2019/08/Academy-Ervaringsprofs-Kindzorg_2019.pdf
https://kindenziekenhuis.nl/wp-content/uploads/2019/09/Rapport-Impact-AV1-robot.pdf
https://kindenziekenhuis.nl/wp-content/uploads/2019/10/Rapport-Geschiktheid-kinderafdeling-def.pdf
https://nl-nl.facebook.com/kindenziekenhuis
https://www.instagram.com/stichtingkindenziekenhuis/
https://twitter.com/stkenz
https://www.linkedin.com/company/stichtingkindenziekenhuis/
https://kindenziekenhuis.nl
https://kindenzorg.nl
https://www.jadokterneedokter.nl
https://www.kindenonderzoek.nl
https://kindenziekenhuis.nl/wp-content/uploads/2019/10/Visiedocument-Zorg-Werk-Leven-balans.pdf
https://kindenziekenhuis.nl/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-Project-lage-gezondheid-def.pdf
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Infographic_Dutch_PEWS-en.pdf
https://kindenziekenhuis.nl/wp-content/uploads/2019/09/Visiedocument-Centralisering-Kindergeneeskunde.pdf

