
LEERGANG  
FAMILY  INTEGRATED  CARE
Kindzorg van de toekomst vanuit  
het perspectief van kind en gezin

Voor professionals  
in de 1e en 2e lijn  
die werken met  

kinderen





Leergang 

✓  4 modules & bonus module

✓  online met face2face inter-

visie bijeenkomsten

✓  gericht op kennis en vaar-

digheden

✓  met praktische oefeningen

✓  competentiescorelijst 

✓  studietijd: 80 uur

✓  op je eigen tempo

✓  accreditatie

✓  individueel of met mensen 

uit je organisatie*

Uitgangspunten 

✓     kind en gezin zijn partner in 

de zorg

✓    ieder kind en gezin is uniek

✓    kinderen zijn geen kleine 

volwassenen 

✓    vanuit de  ‘kracht van het 

gezin’

✓    van het medische model 

(ziekte) naar het sociale mo-

del (levensloop)

✓     basis 4 kinderleefdomeinen: 

medisch, sociaal, veiligheid 

en ontwikkeling

✓    Naar een integrale kindzorg 

vanuit de MKS-werkwijze ( 

Medische Kindzorg Samen-

werking).

Voor wie?

Alle professionals die in de 1e of 

2e lijn zorg werken met kinderen

✓ kinderverpleegkundigen

✓ verpleegkundige specialist

✓ neonatologieverpleegkun-

digen

✓ kraamverpleegkundigen

✓ jeugdverpleegkundigen

✓ medische pedagogische 

zorgverleners

✓ kinderartsen

✓ jeugdartsen

✓ leidinggevende

✓ kwaliteitsmanagers

Inleiding

Jaarlijks worden zo’n 1.4 miljoen kinderen in het ziekenhuis behandeld.  Kinderen gaan steeds sneller naar 
huis om in hun eigen omgeving de benodigde zorg te krijgen. Daarnaast krijgen kind en gezin, ouders, 
broers en zussen (hierna: kind en gezin) een grotere rol in het zorgproces.  De zorg aan kinderen vraagt 
daarom een andere aanpak en visie. 

De sleutelelementen van de kindzorg van de toekomst zijn: 

De zorgvisie die daarbij hoort is Family Integrated Care: de zorg wordt ingericht 
zodat kind en gezin optimaal, vanuit hun wensen en behoeften, gelijkwaardi-
ge partners in het hele zorgproces zijn: van zorgorganisatie tot thuis of elders.

*)  zie voor kortingsmogelijkheden 
volgende pagina

✓    kind en gezin centraal
✓    eigen regie
✓    samen beslissen

✓    in de eigen omgeving
✓    aandacht voor alle leefdomeinen;  

medisch, sociaal, ontwikkeling en veiligheid



Zijn jij en je zorgorganisatie klaar voor de toe-
komst én de volgende stap in gezinsgerichte zorg?

✓     Staan kind en gezin echt centraal en heb-
ben zij zoveel regie als gewenst?

✓     Is de zorg zo ingericht dat samen beslissen 
en meedoen in het zorgproces op basis van 
wensen en behoeften vanzelfsprekend zijn?

✓     Is er, naast aandacht voor de impact op het 
gezin en de medische aspecten, aandacht

✓     voor sociale, ontwikkelings- en veiligheidsas- 
pecten van alle gezinsleden?

✓     Wordt zorg aan kinderen  standaard vorm-
gegeven in samenwerking met (vertegen-
woordiging van) kind en gezin?

✓     Is de zorg kind- & gezinsgericht in de hele 
kindzorgketen: ziekenhuis tot thuis?

✓     Is de gegeven zorg integraal en zonder mu-
ren ingericht?

✓     Worden indicaties en andere bijkomstig- he-
den om de zorg te organiseren zoveel

✓     mogelijk gebundeld en alleen als het écht 
noodzakelijk is uitgevoerd?

✓     Volgt de zorg het kind en wordt zorg zoveel 
mogelijk in de eigen omgeving aangebo-
den?

Resultaten leergang

De leergang Family Integrated Care (FIC) biedt jou, als zorgprofessional, kwaliteitsmanager of leidingge-
vende, inzicht in eigen handelen en verbeterpunten op het gebied van Family Integrated Care. Door 
middel van concrete, praktische oefeningen en handvaten om de zorg te verbeteren, op zowel het 
persoonlijk vlak als voor de zorgorganisatie. 

Deelnemers kunnen na afloop van de leergang niet alleen FIC toepassen in hun eigen werk, maar zijn 
ook in staat om (beleids)aanbevelingen te schrijven en FIC organisatiebreed te (gaan laten) dragen. 
Daartoe werken cursisten tijdens de leergang toe naar een concreet actie-/verbeterplan.

Checklist of deze leergang voor jouw organisatie is:

Heb je bij 1 of meer ‘kan beter’ geantwoord, dan is deze leergang iets voor jou!

Na afloop van de leergang:

1.     kennen deelnemers de essentie en het belang van gezins-  
en kindgerichte zorg; 

2.      kan de deelnemer de basisbehoeften van een gezin taxeren  
en daarop anticiperen en (h)erkent hij/zij de eigen sterktes en  
stresspunten daarbij; 

3.      kan de deelnemer inspelen op de situatie en realistische  
verwachtingen schetsen; 

4.      beschikt de kindzorgprofessional over tools, kennis en vaardigheden 
om Family Integrated Care organisatiebreed te (laten) dragen; 

5.      heeft de deelnemer kennis gemaakt met best practices en  
collega’s uit zorgorganisaties die net als zij gaan voor  
toekomstbestendige kindzorg.



Studiebelasting

De totale studiebelasting is gemiddeld  80 uur. De 
leergang vindt grotendeels plaats  in een elektro-
nische leeromgeving (ELO). Daarodoor kun je in je 
eigen tempo werken. Via de ELO doe je FIC kennis 
en vaardigheden op en verwerk je die kennis middels 
opdrachten en oefeningen. Ook kun je er kennis en 
ervaringen uitwisselen met medecursisten.

Onderdeel van de leergang zijn ook twee face to 
face intervisie bijeenkomsten. We verwachten van 
cursisten dat zij de modules voorafgaand aan deze 
bijeenkomsten goed hebben afgesloten.  In de 
bijeenkomsten staat jouw praktijk centraal en werk je 
aan je eigen praktijkportfolio en je verbeter-actieplan 
(ingeschatte studiebelasting 20 uur). 

De leergang wordt verzorgd door  
Stichting Kind en Ziekenhuis

Stichting Kind en Ziekenhuis is de patiëntenorganisatie voor kinderen in de medische zorg. We bevorde-
ren  kind- en gezinsgerichte medische zorg vanuit het perspectief van het kind en gezin in het ziekenhuis, 
thuis of in een andere zorgorganisatie. Kind & Ziekenhuis haalt al 45 jaar kennis op vanuit verschillende 
perspectieven. Hiermee ontwikkelen we de visie vanuit het perspectief van kind en gezin. Vanuit erva-
ringsexpertise 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.

Kind- en gezinsgerichte zorg is een filosofie op de zorg. Essentieel uitgangspunt hierbij is respect hebben 
voor de rol van het kind en het gezin als volwaardig partner in het zorgproces. Voor ons is gezinsgerichte 
zorg gelijk aan kindgerichte zorg en aan ontwikkelingsgerichte zorg. Onze toekomstvisie op de kindzorg 
komt tot uiting in Family Integrated care, het integrale niveau van kind- & gezingsgerichte zorg. Vanuit 
onze jaren lange ervaring, visie en opgedane kennis hebben wij deze leergang Family Integrated Care 
vanuit het perspectief van kind en gezin ontwikkeld. 

Wil je meer over ons weten? Op onze site vertellen we over de doelen van onze stichting.

Meer informatie en aanmelden?

U leest alles terug op: 
www.kindenziekenhuis.nl/leergangfic/ 

Meer informatie? Stuur een e-mail aan  
Academy@kindenziekenhuis.nl of bel naar 085 020 12 65

Tarieven

De kosten voor deelname  
zijn € 995,- p.p.

 
Is jouw zorgorganisatie lid van 
de Academy Ervaringsprofs 

Kindzorg van Stichting Kind en 
Ziekenhuis, dan geldt er een 

korting per deelnemer.

Meer info hierover: 
 

www.kindenziekenhuis.nl/academy



www.kindenziekenhuis.nl

www.kindenzorg.nl

www.kindenonderzoek.nl

www.kindenziek.nl

www.mijnrechtenalskind.nl

www.jadokterneedokter.nl

www.portaalkindenziekenhuis.nl
(leeromgeving voor Leergang Family Integrated Care. 

Ouder en kind educatie en Zorg-werk-leven balanstool voor ouders)
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