
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

Agenderen: Stem van 
kinderen en  ouders

Innoveren: Kennis-cen-
trum kind- & gezinsge-
richte zorg

Bevorderen: Kwaliteit door 
verbinden en tools

Sociaal jaarverslag 2020

Wij willen dat kinderen 
met een gezondheids-
probleem en hun gezin 
zich gezien, gehoord, 
veilig en zo normaal 
mogelijk voelen. Voor, 
tijdens en na het 
medische proces.

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

Verder zaten we in En gaven we

21 commissie en werkgroepen 15 adviezen bij aanvragen van 
wetenschappelijke onderzoeken

In contact met kinderen, jongeren, ouders en zorgprofessionals

Ervaringsmonitor

vragen per telefoon, mail, 
website via de helpdesk

3959
volgers995

Verhalen opgehaald in 2020
1.275

verhalen in totaal tot nu toe
=18.275

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 van ons of in samenwerking met partners
Corona info pagina 
voor gezin & 
zorgprofs

Rapport Leeftijd-
grens kinderen 
kinderafdeling

EACH Statement over 
respect voor kinderen in 
coronatijden

Routemap Plan van 
aanpak: Op weg naar 
Integrale kindzorg in 2024

Handreiking Indica-
tieproces Kindzorg

Infosheet Kind testen 
op corona of niet

"Al  bijna 45 jaar de 
patiëntenorganisatie  
voor kind en gezin in 
de medische zorg"

Meer 
projecten

We hebben dit jaar gewerkt aan 26 projecten

Landelijke KinderAdviesRaden dag 2020   
Bekijk videoverslag

COPP studie – volgen 
coronagevolgen bij kinderen

Kennisagenda Algemene 
Kindergeneeskunde  

Flitspeiling Corona onder gezinnen 
over zorgen, uitstel van zorg en 

gevolgen

Medische 
Kindzorgsysteem

integralekindzorgmetmks.nl

KinderAdviesRaad 
Kind&Ziekenhuis

AdviesRaad ouders & 
zorgprofessionals

Bestuur

KinderAdviesRaden 
van zorgorganisaties

Patiëntenfederatie nederland

Ieder(in)

Kinderrechtencollectief

European Association for 
Children in Hospital (EACH)

NVK
V&VN Kinderverpleegkunde
BINKZ
Kenniscentrum kinder-
palliatieve Zorg
Vakgroep Medische 
pedagogische Zorg
Andere Patiënten-
organisaties

    Adviesgroepen van 
    Kind & Ziekenhuis

    Lidmaatschappen     Samenwerkings-
    partner

225k
+ view

Nieuwsblog
www.kindenzorg.nl 

Magazine
Kind& Zorg

2x
Nieuws-

brief

6x
587
volgers

2390 
volgers

810
volgers

Missie

 en aan 25 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 

We hebben nieuwe leden aangesloten bij 
onze Academy, die zorgorganisaties en 
zorgprofessionals, de mogelijkheid geeft 
om op een nieuwe manier met elkaar 
samen te werken en van elkaar te leren in 
een community met kind en gezin.

Wij hebben in 2020 weer tientallen kinderen 
mee laten doen op school en met sociale 
activiteiten door het uitlenen van een gratis 
AV1 robots. Het is een kleine robot die kan 
fungeren als de ogen en oren van het kind 
en wordt bediend met een app.

Academy Ervaringsprofs KindZorg Afstandsonderwijs

In contact met kinderen, jongeren, 
ouders en zorgprofessionals
Overal nieuwe getallen:
Vragen -> 950
Nieuwsblog -> 225k+ view
FB -> 3959
Insta: 587
Tw: 2390
IN: 810
Achter deze getallen van sociale 
media symbool dat de aantallen 
gestegen zijn
Toevoegen in vak 2x Magazine 
Kind&Zorg in dit deel

Meer info? www.mijn-bondgenoot.nlMeer info? kindenziekenhuis.nl/academy 

https://www.youtube.com/watch?v=acpjuvkiDUo
www.covidkids.nl
https://kindenzorg.nl/resultaten-flitspeiling-uitgestelde-zorg-kindzorg/
https://kindenziekenhuis.nl/project/project-kennisagenda-algemene-kindergeneeskunde/
https://www.youtube.com/watch?v=qdfB0xF1VTE
http://kindenziekenhuis.nl/project-overzicht/
https://integralekindzorgmetmks.nl
https://www.youtube.com/watch?v=qdfB0xF1VTE
http://kindenziekenhuis.nl/handvest/
https://kindenziekenhuis.nl/missie/
https://kindenziekenhuis.nl/project/kwaliteitsstandaard-ontwikkeling/
https://kindenziekenhuis.nl/wp-content/uploads/2020/03/Beleidsvisie-Stichting-Kind-en-Ziekenhuis-2020-2025.pdf
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https://kindenziekenhuis.nl/organisatie/
www.mijn-bondgenoot.nl
https://kindenzorg.nl/coronavirus/
https://kindenzorg.nl/each-statement-kinderen-zijn-geen-kleine-volwassenen/
https://nl-nl.facebook.com/kindenziekenhuis
https://www.instagram.com/stichtingkindenziekenhuis/
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