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Welkom! 
Patiëntenperspectief is onmisbaar in de zorg van thuis tot en met 

het ziekenhuis. De Academy Ervaringsprofs Kindzorg stimuleert en 

ondersteunt alle (kind)zorgorganisaties bij het bereiken van kind- & 

gezinsgerichte zorg vanuit het perspectief van kind en gezin, welke 

voelbaar is in de praktijk. Wij zijn ervaringsprofessionals in de 

kindzorg vanuit het perspectief van het kind en het gezin met 

kennis gebaseerd op individuele en collectieve ervaringen, kennis 

en kunde. Vandaar Ervaringsprofs Kindzorg! 

 

De Academy Ervaringsprofs Kindzorg is er voor zorgorganisaties. Van ervaren professionals, tot 

starters in de kindzorg. Wij werken vanuit perspectief van kind en gezin en de praktijk en actualiteit. 

Wij zijn Ervaringsprofs in de kindzorg vanuit het perspectief van het kind en het gezin met kennis 

gebaseerd op individuele en collectieve ervaringen, kennis en kunde. 

 

Wie zijn wij?  
Stichting Kind en Ziekenhuis is dé patiëntenorganisatie voor kind en gezin in de medische zorg. Wij 

halen al ruim 45 jaar kennis op vanuit verschillende perspectieven. Kind & Ziekenhuis werkt hierbij 

samen met zorgprofessionals om de kind- & gezinsgerichte zorg verder te ontwikkelen, welke 

voelbaar is en ervaren wordt in de (dagelijkse) praktijk.  

 

Inbreng van kind- en gezinsgericht perspectief 
Op diverse manieren brengen wij het perspectief van kind- en gezin in de medische zorg. Wij doen 

dit door middel van het samen doen van onderzoek en ontwikkelen van tools, handreikingen en 

andere praktische producten. Voortdurend stimuleren en bevorderen wij het gebruik van onze 

kennis en deze  producten. Door middel van ons netwerk in de kindzorg weten we wat er leeft, 

helpen wij bij het verbinden en verspreiden van goede voorbeelden. Daarnaast geven wij 

voorlichting en fungeren wij als helpdesk en sparringpartner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand of 

openbaar gemaakt in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op 

andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Kind en Ziekenhuis©2021. 
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1. Wat is de Academy Ervaringsprof Kindzorg? 
Samenwerken en leren vanuit ervaringsexpertise aan de kindzorg van de toekomst!  

 

Patiëntenperspectief is onmisbaar in de zorg van thuis tot en met het ziekenhuis. De Academy 

Ervaringsprof Kindzorg stimuleert en ondersteunt alle (kind)zorgorganisaties bij het bereiken van 

kind- & gezinsgerichte zorg vanuit het perspectief van kind en gezin die voelbaar is in de praktijk.  

 

De Academy Ervaringsprof Kindzorg is er voor zorgorganisaties. Van ervaren professionals, tot 

starters in de kindzorg. Het lidmaatschap geeft je recht op afname van een aantal vaste 

onderdelen, zoals bijvoorbeeld door de (bij)scholing via de online Academy Kennissessies en het 

inzetten van vaste adviesuren middels de handige Academy KeuzeKaart. Daarnaast is er de alleen 

voor leden toegankelijke online Academy Community. Op de overige onderdelen van de 

Academy Ervaringsprofs Kindzorg ontvang je een ledenkorting, denk aan de Ervaringsmonitor ©, 

leerlijn Family Integrated Care en Toetsing van zorgprocessen, zorgpaden of patiëntreizen (o.a. via 

een Smiley-traject). Bovendien werk je door jouw Academy-lidmaatschap mee aan nóg betere 

zorg voor alle kinderen, jongeren en gezinnen in Nederland. Kind & Ziekenhuis brengt deze kennis 

ook naar andere zorg- en belangenorganisaties en politiek.  

 

 

‘Bovendien werk je door jouw Academy-lidmaatschap mee aan nóg betere zorg aan 

alle kinderen, jongeren en gezinnen in Nederland!’ 
 

Mede dankzij jouw lidmaatschap stel je Stichting Kind en Ziekenhuis ook in staat om met jouw 

organisatie niet alleen kennis op te halen, te ontwikkelen en informatie te brengen, maar ook om 

dit verder te brengen naar alle zorg- en belangenorganisaties en politiek, onder andere door 

richtlijnontwikkeling.   
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2. Wat zijn onze uitgangspunten? 
De uitgangspunten voor het werk van Kind & Ziekenhuis zijn terug te vinden in: 

o onze missie & visie 

o onze Handvesten Kind&Ziekenhuis en Kind&Zorg 

o 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  

o (Model) Family Integrated Care.  

o onze ervaringskennis  

 

Dit alles vormt dit de basis van onze uitgangspunten voor kwalitatieve goede medische zorg voor 

alle kinderen en jongeren in Nederland.   

 

Onze missie & visie 
Onze missie 

Stichting Kind en Ziekenhuis wil dat alle kinderen die tijdelijke of langdurig ziek zijn, een 

aandoening hebben of een beperking hebben, optimale kind- en gezinsgerichte zorg krijgen. Dat 

betekent dat kinderen zich gezien, gehoord en veilig voelen. Het betekent ook dat kinderen zelf de 

regie over hun leven kunnen blijven voeren. Zowel voor als tijdens en na het zorgproces. Kinderen 

moeten zoveel mogelijk kunnen blijven meedoen en zich zoveel mogelijk lichamelijk, mentaal en 

sociaal kunnen blijven ontwikkelen. 

 

1. De stem van kind en gezin te laten horen en hun behoeften te agenderen door mensen en 

organisaties te informeren, te adviseren en er toe te bewegen mee te werken aan onze 

missie. 

2. De kwaliteit van de zorg aan kinderen te bevorderen door mensen en organisaties met 

dezelfde doelstellingen rond kind- en gezinsgerichte zorg bij elkaar te brengen en te 

activeren. 

3. Als kenniscentrum de zorg aan kinderen te innoveren door knelpunten in de zorg en in wet- 

en regelgeving op te sporen te maken en aan te pakken met initiatieven en tools . 

 

Onze visie 

Ieder kind heeft recht op optimale gezondheidszorg  
• Stichting Kind en Ziekenhuis wil optimale gezondheidszorg voor ieder kind en zijn of haar 

gezin. De zorg vindt zo veel mogelijk thuis, op school of dagbesteding plaats, of indien 

nodig in een ziekenhuis of zorgorganisatie.  

 

• Zorgprofessionals stellen kind en gezin centraal. Zij luisteren goed naar de stem van kind en 

gezin, want dat zijn de experts in hun eigen situatie. 

 

• Zorgprofessionals informeren kind en gezin optimaal over de mogelijkheden, waarbij ze alle 

leefdomeinen betrekken.  

 

• Kind en gezin maken samen met hun zorgprofessionals keuzes die bij hun wensen en 

behoeftes passen. Zodat het kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen in een voor hem of 

haar waardevol leven. En, indien mogelijk, zelfs uitgroeit tot een zelfverzekerde volwassene. 

 

Meer informatie over Stichting Kind en Ziekenhuis en de bovengenoemde documenten vind je op: 

www.kindenziekenhuis.nl en www.kindenziekenhuis.nl/academy  

  

http://www.kindenziekenhuis.nl/
http://www.kindenziekenhuis.nl/academy
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Onze Handvesten 
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Onze definitie van kind- & gezinsgerichte zorg  
Kind- en gezinsgerichte zorg is een filosofie op de zorg. Essentieel uitgangspunt is respect 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.  

 

De familieleden spelen de belangrijkste verzorgingsrol in het leven van het kind. Zij worden naast 

het kind zelf, gezien als een integraal onderdeel van het zorgteam. De ouders worden gezien als 

de experts van de behoeften van hun kind. Zij worden ondersteund waar nodig in deze 

verzorgingsrol in het ziekenhuis, thuis of elders.  

De mate van betrokkenheid is natuurlijk ook een keuze van het gezin zelf, alsook in hoeverre het 

kind zelfstandig in staat is om deel te nemen. Hierbij spelen de leeftijd en de mate van 

verstandelijke vermogen van het kind mee.  

 

Een belangrijk doel van Family Integrated Care (en daarmee kind- en gezinsgerichte zorg) is om 

het kind zo zelfstandig mogelijk te leiden naar de volwassen leeftijd. Hierbij wordt rekening  

gehouden met de optimale kwaliteit van leven en de ontwikkelmogelijkheden worden zoveel 

mogelijk benut.  

 

Het is de taak van zorgprofessionals om alle informatie aangaande de gezondheid van het kind op 

begrijpelijke wijze met het kind en het gezin te delen en uit te leggen. Dit dient op een zodanig 

ondersteunende wijze te gebeuren, dat zij volledig zijn voorbereid op samen beslissen in het 

zorgproces. Communicatie en begrijpelijke informatie vormen daarvoor de basis.  Dit is ook 

vastgelegd in de WGBO. Kind en gezin laten participeren in het zorgproces leidt tot zorg die beter 

aansluit bij hun behoeften en meer therapietrouwheid.  

 

Family Integrated Care  
Family Integrated Care, de sleutel voor de toekomst 
Er zijn twee belangrijke ontwikkelingen gaande. Steeds eerder en sneller gaan kinderen van het 

ziekenhuis naar huis waar de benodigde zorg wordt voortgezet. Ook krijgen het kind en de ouders 

zelf een steeds grotere rol.  

 

4 sleutel elementen 
Kind en gezin centraal, eigen regie, samen beslissen en in de eigen omgeving vormen daarom de 

4 sleutelelementen van de kindzorg van de toekomst. Gekoppeld aan aandacht voor de 4 

kinderleefdomeinen (medische, sociaal, ontwikkeling, veiligheid) dwars door de zorglijnen heen: 

integraal en holistisch.  

 

Focus op behoeften patiënt 
Integrale zorg wordt in de literatuur gedefinieerd als alle diensten die georganiseerd zijn met de 

focus op het verlenen van zorg aan een patiënt in samenwerking met zorgprofessionals en familie, 

waarbij de zorg is gericht op de behoeften van de patiënt en familie (Minkman, 2016, Zonneveld, 

Driessen, Stüssgen & Minkman, 2018).  

 

Integrale kinderzorg houdt in dat er een goede samenwerking is tussen het zieke kind, gezin en alle 

zorgverleners om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de gewenste resultaten te bereiken 

(Asarnow, Rozenman, Wiblin & Zelter, 2015, Wolfe, Lemer & Cass, 2016). Naast samenwerking tussen 

verschillende professionals en organisaties houdt integrale zorg ook in dat andere domeinen dan 

medische zorgverlening, zoals onderwijs, sociaal en ontwikkeling worden meegenomen, aangezien 

deze ook belangrijk zijn om de klinische resultaten en het welzijn van patiënten te verbeteren 

(Valentijn et al, 2013). 
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Van centraal naar geïntegreerd 
Al jaren kennen we Family Centred Care (‘FCC’), maar we gaan geleidelijk over naar Family 

Integrated Care (‘FIC'). Bij de eerste ging het om het kind en gezin betrekken, het gezinsleven zo 

normaal mogelijk door laten gaan en geen scheiding van kind en ouders.  Familie Integrated Care 

is een verschuiving naar kind & gezin, waar het gezinsleven centraal staat en zij als gelijkwaardig 

partner opgenomen worden in het zorgteam. Deze volgende stap naar Family Integrated Care 

(gezinsgeïntegreerde zorg) stimuleren wij volop.  

 

Wat is nodig? 
De 2 kernelementen voor de totstandkoming van integrale zorg zijn duidelijke afstemming en 

continue feedback. Beiden zijn van groot belang om deze hoge kwaliteit van zorg en kwaliteit van 

leven te bereiken (Zonneveld et al, 2018). Om de integrale zorg te coördineren is de 

basisvoorwaarde dat er een erkenning is dat de context van elke patiënt verschilt. Er bestaat dus 

niet één aanpak of handboek om geïntegreerde zorg voor alle patiënten in een keer te 

organiseren (Minkman, 2020). Het is telkens op maat, afhankelijk van de patiënt.  

 

Integrale organisatie kindzorg 
Wanneer integrale kindzorg efficiënt wordt georganiseerd, worden netwerken van verschillende 

professionals rond de patiënt opgebouwd naar de behoeften van het kind en het gezin 

(Montenegro et al, 2015). Op deze manier dragen deze netwerken bij aan een efficiënte en 

continue zorgverlening. Hierdoor wordt ook de kwaliteit van zorg, gezondheidsresultaten en 

kwaliteit van leven van het kind en gezin verbeterd (Asarnow et al, 2015, Sawyer, Ambresin, Bennet 

& Patton, 2014, Schulpen & Lombarts, 2007, Valentijn et al, 2013). 

 

Door zorg te coördineren vanuit dit holistische perspectief, waarbij ook lichamelijk en emotioneel 

welzijn telt, en patiënten en hun families in staat worden gesteld deel te nemen aan het 

besluitvormingsproces, wordt integrale zorg een middel om gezinsgerichte zorg te realiseren: 

gefocust op de behoeften van kind en gezin (Minkman, 2020, Valentijn et al, 2013).  

 

Gezinsgerichte (medische) kindzorg 
Gezinsgerichte zorg in het geval van medische kindzorg kan worden gedefinieerd als 

partnerschappen tussen het zieke kind, het gezin en alle zorgverleners (Dennis, Baxter, Ploeg & 

Blatz, 2017). In deze partnerschappen is het delen van informatie en het respecteren van alle 

perspectieven belangrijk en de kennis van ouders en het vermogen van kinderen om hun 

behoeften te uiten niet worden onderschat (Dennis et al, 2016, Gustavsson, Gremyr & Kenne 

Sarenalm, 2016). Zo kunnen ouders bijvoorbeeld vroegtijdig veranderingen in de fysieke en 

emotionele toestand van hun kind detecteren. Dit is nuttige informatie voor het aanpassen van de 

zorgverlening aan de actuele toestand van het kind. Dit draagt direct bij aan kwaliteit van zorg 

(Gustavsson et al, 2016, Solan et al, 2015).  

Bovendien ervaren kinderen het ontvangen van zorg en ziek zijn op een andere manier dan 

volwassenen. Om die reden hebben kinderen het recht om zorg te ontvangen op basis van hun 

behoeften. Niet zoals volwassenen hun behoeften interpreteren (Ford et al, 2018, Schalkers et al, 

2015). Kinderen en jongeren moeten in staat worden gesteld om hun stem te laten horen waarna 

stem en behoeften van kinderen dienen te worden meegenomen (Ford et al, 2018). 

 

‘FIC’ is de toekomst! 
Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Voor ons is om die reden Family Integrated Care (FIC) het 

volgende niveau van kind- & gezinsgerichte zorg. Met onze Handvesten Kind&Ziekenhuis en 

Kind&Zorg (rechten van het kind), ons Model voor Integrated Care, de onderliggende criteria voor 

kind- & gezinsgerichte en de mede door ons ontwikkelde methodiek het Medische Kindzorg 

Samenwerking (MKS) inclusief aandacht hebben voor de vier kinderleefdomeinen (medisch, 

veiligheid, sociaal en ontwikkeling), bevorderen en stimuleren wij FIC in de Nederlandse kindzorg.  

  

https://www.kindenziekenhuis.nl/handvest
https://www.integralekindzorgmetmks.nl/
https://www.integralekindzorgmetmks.nl/
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Ons Model Family Integrated Care  
Dit model Family Integrated Care vanuit het perspectief van kind en gezin hebben wij ontwikkeld in 

lijn met onze missie en visie, Handvesten, pijlers en strategische thema’s. Dit maakt het een 

empirisch model dat is gekoppeld aan onze PREM-tool de Ervaringsmonitor©. Waar andere 

modellen of focussen op patiëntervaringen of op Family Centered/ Family Integrated care of op 

kwaliteit van zorg, of op kwaliteit van leven, hebben wij deze 4 in ons model samengebracht. 

 

Uitleg van het model 

Uitleg van procedureel naar beleving 

Voor goede zorg zijn procedureel en beleving van belang. De procedurele criteria betreffen 

voornamelijk de zorgorganisatie en zorgprofessionals (hoe zijn zaken geregeld). De belevingscriteria 

gaan voornamelijk over hoe patiënten (kinderen en hun gezin) de organisatorische zaken en de 

uitvoering van de zorg binnen hun omgeving ervaren. Om die reden lopen onze kind- & 

gezinsgerichte criteria  van ‘procedureel’ naar ‘beleving’ en zijn deze ook (visueel) samengevat in 

het ‘Model Family Integrated Care’.  

 

Uitleg 4 waarden 

Aan de top van het model zie je dat Stichting Kind en Ziekenhuis werkt vanuit de 4 waarden: 

integraal, kind- & gezinsgericht, kwalitatief en participatief.  

✓ De waarde integraal staat voor ‘compleet’. Dit is gelinkt aan de theorieën over 

patiëntervaringen. Deze zeggen dat patiëntervaringen een compleet beeld geven van de 

mening van een patiënt indien gebruik wordt gemaakt van de verhalende ervaring en niet 

louter een cijfer. (Bos, Zuidgeest, Kessel, & Boer, 2015, Stichting Kind & Ziekenhuis, n.d. b.).  

✓ De waarde van kind- & gezingsgerichte zorg is gelinkt aan de theorie van zowel Family 

Centered, als Family Integrated Care, aangezien deze theorieën focussen op de centrale rol 

van kind en gezin in het zorgproces, waardoor zij die zorg als zo optimaal mogelijk ervaren. 

(Alonazi & Thomas, 2014, Kuo et al., 2012).  

✓ De waarde kwalitatief refereert aan de theorie van kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. 

Beide focussen op de beste mogelijke kwaliteit op hun eigen manier.  

o Kwaliteit van zorg focust op het bereiken of overstijgen van de verwachting van de 

kwaliteit van de zorg die kind en gezin ontvangen (Mosadeghrad, 2013).  Een hoge 

kwaliteit van zorg resulteert in een hogere tevredenheid van alle stakeholders, dus ook 

zorgprofessionals, en een beter presterende organisatie (Mosadeghrad, 2013).  

o Kwaliteit van leven is een individueel ervaren niveau van welzijn in verschillende 

levensdomeinen(Wallander et al., 2001). Een hogere kwaliteit van zorg beïnvloedt de 

manier waarop de patiënt zijn kwaliteit van leven ervaart (Alonazi & Thomas, 2014).  

✓ De laatste waarde participatief kan worden gelinkt aan de theorie van Family Centered Care.  

Eén van de principes van Family Centered Care is het partnerschap en samenwerking. Dit 

houdt in dat beslissingen in ons model participatief worden genomen met alle betrokken 

partijen  (Kuo et al., 2012). Daarnaast linkt participatief aan betrekken van kind en gezin bij 

beslissingen die het individuele zorgproces overstijgen, zoals wet- & regelgeving, beleid en 

proces- en organisatievraagstukken. Zij mogen de kans krijgen hun mening uiten over alle 

niveaus en domeinen als het hen raakt.  

 

In één zin bevordert Kind & Ziekenhuis de belangen van kinderen, jongeren en hun gezinnen door 

zichzelf te committeren aan integrale en participatieve manier om de kwaliteit van zorg en leven 

en daarmee de kwaliteit van kind- & gezinsgerichte zorg verder te verbeteren.  

Om onze doelen te bereiken, luisteren wij continue naar kinderen, jongeren en ouders door middel 

van onze KinderAdviesRaad, andere KinderAdviesRaden in de zorg, onze Adviesraad van ouders 

en zorgprofessionals en onze PREM-tool de Ervaringsmonitor.  

 

Uitleg 3 niveaus van zorg 

Onze criteria bestaan uit 3 niveaus van zorg: Brons (standaard kindzorg), Zilver (kwalitatief goede 

kindzorg), Goud (excellente kindzorg die voldoet aan onze standaarden). Deze zijn gelinkt aan 

onze thema’s (zie onder). Deze drie niveaus benadrukken wederom het belang van de relatie 

tussen kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van leven (zie: waarde kwalitatief). We vinden het 

https://www.kindenziekenhuis.nl/academy
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belangrijk te blijven benadrukken dat Kind & Ziekenhuis er naar streeft Kwaliteit van zorg en 

Kwaliteit van leven voor kind en gezin zo optimaal mogelijk te maken. 

 

Uitleg 4 thema’s 

Tot slot de uitleg over de 4 thema’s. Deze zijn 1. Informatie, 2. Aanwezigheid en samenwerking met 

kind en gezin, 3. Kind-zijn, pijn en angst en 4. Waardering, respect en privacy. Deze aspecten 

komen nu steeds explicieter aan bod en zijn onlosmakelijke verbonden aan de faciliteiten, 

randvoorwaarden en zorgprofessionals aan de ene kant en de afstemming en samenwerking in en 

tussen zorgorganisaties aan de andere kant.  

Deze 4 thema’s worden helder uitgelegd in het tweede plaatje. 
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3. Aanbod Academy Ervaringsprofs Kindzorg  

  

Klik hier om dit aanbod, Tarieventabel en Academy Keuzekaart te downloaden 

http://www.kindenziekenhuis.nl/academy


      

Academy Ervaringsprofs Kindzorg – december 2021 -  ©Stichting Kind en ziekenhuis   12 

 

  

Klik hier om dit aanbod, Tarieventabel en Academy Keuzekaart te downloaden 

http://www.kindenziekenhuis.nl/academy
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Klik hier om dit aanbod, Tarieventabel en Academy Keuzekaart te downloaden 

http://www.kindenziekenhuis.nl/academy
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4. Academy Ervaringsprofs Kindzorg - Keuzekaart 
  

Klik hier om de hele Academy Keuzekaart te downloaden 

http://www.kindenziekenhuis.nl/academykeuzekaart
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5. Toelichting niveaus 
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O2) Luisteren naar stem van kind en gezin 
Wat zijn behoeften van kind en gezin? Hoe ga je hier goed over in gesprek, of vraag je ernaar? Op 

de volgende manieren kun je als zorgorganisatie zelf kennis op doen en oefenen. Een beproefde 

methode, opgesteld aan de hand van laatste inzichten en onze jarenlange (ervarings)kennis. 

 

Toelichting: spiegelgesprekken 
Een effectieve methode om feedback te kri jgen  

Doel 

Het spiegelgesprek is een effectief middel om feedback en informatie van patiënten te verkrijgen 

in directe confrontatie. Dit gebeurt in een groepsbijeenkomst, waarbij zorgprofessionals aanwezig 

zijn en luisteren, maar niet actief mogen deelnemen aan het gesprek. Door aanwezig te zijn bij het 

gesprek en alleen te luisteren, worden zorgprofessionals zich meer bewust van het patiënten 

perspectief. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: de belevingswereld van patiënten en de verleende en 

ervaren zorg. Kind & Ziekenhuis kan deze gesprekken organiseren en begeleiden voor jouw 

zorgorganisatie. 

 

Opbrengst 

Deze methode kan zeer breed worden ingezet en is afhankelijk van de behoeften aan informatie 

en feedback op het zorgproces van je organisatie. Zorgprofessionals worden rechtstreeks 

geconfronteerd met positieve maar ook met negatieve ervaringen van patiënten. Daarnaast 

leveren spiegelgesprekken concrete aanknopingspunten voor ontwikkelpunten op.  

 

Werkwijze:  

➢ Gezamenlijke afstemming over doel, doelgroep, inhoud en planning. 

➢ Gezamenlijke afstemming over verdeling van de taken en onderdelen. Mogelijke onderdelen 

waarbij Kind & Ziekenhuis kan ondersteunen zijn: 

o Hulp bij wervingsteksten  

o Bepaling inhoud, doel en doelgroep  

o Planning van de spiegelgesprekken 

o Gesprek leiding 

o Verslaglegging inclusief conclusie 

o Vastlegging ontwikkelpunten 

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

 

Voorbeeld 

Als patiënt of als ouder van een kind heb je een uniek perspectief. Je kijkt met andere ogen naar 

de zorgorganisatie, de organisatie van de zorg en de kwaliteit van de zorg. Daarnaast ben je niet 

van alles op de hoogte, waardoor je met een frisse blik naar de faciliteiten en organisatie kan 

kijken. Daardoor kunnen je ook zaken opvallen of juist niet, omdat je niet wist dat het bestond, dat 

bepaalde zaken zo geregeld horen te zijn en dergelijke. Door de spiegelgesprekken door onze 

Ervaringsproffesionals te laten begeleiden haal je hier meer uit, aangezien wij de hele dag vanuit 

dit perspectief denken en werken. Vervolgens kunnen wij ook concrete ontwikkelacties meegeven.  

Denk bijvoorbeeld aan voorbeelden van ouders die niet wisten dat er een ouderkamer was op de 

afdeling, ouders die niet wisten welke mogelijkheden werden aangeboden op het gebied van 

eten, kinderen die ideeën hadden, maar niet wisten hoe zij die konden delen, dat de route van de 

afdeling naar de OK als vervelend ervaren wordt. Naast negatieve ervaringen worden ook  

positieve punten benoemd.  Van deze positieve punten kan net als van negatieve punten geleerd 

worden. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden hoe deze kunnen worden toegepast op andere 

delen van je zorgorganisatie. Zo kan het zijn dat ouders het zeer waarderen dat het 

verpleegkundig kinderdagverblijf elke dag een terugkoppeling geeft over hoe het kind de dag in 

hun ogen heeft ervaren. Dit kun je uitbreiden met foto’s en/of filmpjes.  

1. Participeren 
Kinderstem 

mailto:info@kindenziekenhuis.nl
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Toelichting: Focus-en klankbordgroepen 
De kracht van een groepsinterview in kwalitatief onderzoek  

Doel 

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 ontwikkel idee 

/ instrument. De focusgroep is een kwalitatieve onderzoek vorm om de individuele ideeën en 

meningen op te halen van een specifieke groep personen door middel van een groepsinterview.  

 

Opbrengst 

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 etc. 

Kind & Ziekenhuis kan deze gesprekken organiseren en begeleiden voor jullie zorgorganisatie. 

 

Werkwijze:  

➢ Gezamenlijke afstemming over doel, doelgroep, inhoud en planning. 

➢ Gezamenlijke afstemming over verdeling van de taken en onderdelen.  

➢ Mogelijke onderdelen: 

• Hulp bij wervingsteksten  

• Bepaling inhoud, doel en doelgroep  

• Planning van de spiegelgesprekken 

• Gespreksleiding 

• Verslaglegging inclusief conclusie en aanbevelingen 

• Vastlegging ontwikkelpunten 

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

 

Voorbeeld 

Ervaringen zelf zeggen vaak het meest. 

Uit een focusgroep over Transitie naar de volwassenzorg:  

Jongere van 19 jaar “Mijn arts in het medisch centrum was een kinderarts, maar ook een 

volwassenenarts, maar hij dacht niet echt na over dat ik op een middelbare school zat, dat ik 

eigenlijk nog een beetje een kind zou zijn. Dus hij behandelde me eigenlijk als een volwassene. Dat 

vind ik ook een heel groot verschil: kinderartsen kijken heel erg naar hoe een kind kan functioneren 

en volwassenenartsen doen dat niet. Dus ook toen ik bij mijn longarts weg moest, vond ik dat heel 

erg naar, omdat hij wel echt keek naar dat ik nog op school zit en dat ik nog een dag moet 

volhouden en dat deed mijn allergoloog dus niet. Dat vond ik ook wel een enorm nadeel… Op de 

volwassenenafdeling, wat ik ervaar is dat ze jou zien met een probleem en dat probleem willen ze 

aanpakken, maar ze denken niet aan wat bijvoorbeeld de bijwerkingen kunnen zijn, die impact 

hebben op je leven. Het heeft op mij een enorme impact gehad dat ik heel erg gevoelig ben voor 

medicijnen. Dus als er een bijwerking is, grote kans dat ik die dan ook krijg, dus ik moet heel erg 

voorzichtig zijn met medicijnen. Dat vind ik dus een nadeel, dat ik dat aan de arts moet vertellen, in 

plaats van andersom.” 

 

Uit de focusgroep over zorg-werk-leven-balans en de rol van zorgprofessionals:  

Moeder: “Alles goed regelen geeft rust: Het beste dat bij mij werkt is helemaal zorgen dat alles thuis 

goed geregeld is en dan met een vriendin weg. Dat zijn de momenten waarop ik heerlijk kan 

ontspannen.” 

Moeder: “Pinniger: Ik zal eerlijk zijn, ik word er dus ook ‘pinniger’ van. Dan denk ik wel eens, zal er 

ergens in een dossier staan ‘moeilijke moeder’? Ik vind dat wel heel moeilijk, ben er ook echt wel 

bang voor en het is ook wel echt mijn zorg. Omdat dat me weerhoudt van een gevoel van 

gehoord te worden en serieus genomen te worden en echt een wisselgesprek te hebben en 

samen besluitvorming te voeren.” 

 

  

mailto:info@kindenziekenhuis.nl
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Toelichting: Bemiddeling  
De rol als onafhankeli jk mediator  

Doel 

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

kind en gezin bij te staan. In de rol van de onafhankelijke mediator kan Kind & Ziekenhuis helpen 

om een vastgelopen conflict in beweging te krijgen en eventuele onderhandelingen begeleiden 

zonder er een oordeel aan te hangen. 

 

Opbrengst 

Kind & Ziekenhuis kan er als onafhankelijke partij voor zorgdragen dat de oplossingen op 

uitvoerbaarheid worden getoetst. Door vooraf duidelijke afspraken te maken over zaken zoals  

de duur van het traject en de spelregels, houden beide partijen de oplossing van het conflict in 

eigen hand. Door het informele karakter van deze vorm van bemiddeling, werken beide partijen 

gezamenlijk aan een oplossing, waarbij ruimte is voor creativiteit. 

 

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 

 

Voorbeeld 

Een vader die een klacht indiende bij het ziekenhuis omdat het diagnose traject van zijn zoon  was 

verlopen met grote fouten. Inmiddels was zijn zoon binnen afzienbare tijd aan de diagnose 

overleden. Helaas  was ook het pijnbestrijdingsproces niet naar wens verlopen en was er niet tijdig 

genoeg gestart met de medicatie. Heel graag wilde deze vader dat de fouten die bij zijn zoon 

waren gemaakt niet nogmaals zouden gebeuren bij andere gezinnen. De vader wilde heel graag 

dat het ziekenhuis hiervan zou leren en deze punten in de toekomst zou verbeteren. Deze vader 

hebben wij heel goed kunnen begeleiden. Wij stonden als gelijkwaardig partner naast hem, 

bespraken de gesprekken voor, gaven advies en konden vooral tijdens gesprekken zorgen, dat als 

de emotie bij hem te hoog opliepen,  wij zijn punten naar voren konden blijven brengen. Hierdoor 

kon dit voor beide partijen zeer emotionele en uitdagende proces binnen een acceptabel 

tijdsbestek bevredigd worden afgerond, met als mooi eindresultaat dat het ziekenhuis inderdaad 

meerdere protocollen heeft aangepast.  

  

mailto:info@kindenziekenhuis.nl
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O3) Ervaringsmonitor© 
Onze PREM (Patient Reported Expercience Measures) voor de kindzorg 

 

Voor: 

Zorgorganisaties die zorg aan kinderen bieden. 

 

Doel 

Kind & Ziekenhuis heeft de Ervaringsmonitor© ontwikkeld als storytelling instrument om in real time 

inzicht te krijgen in de kind- en gezinsgerichtheid van de door hen geleverde 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. Het is ook mogelijk om eigen vragen 

toe te voegen.  

 

Patiëntervaringen zijn een vorm van data welke anders is dan veel andere data in onze 

organisaties. Patiëntervaringen kunnen op veel verschillende manieren worden verzameld zoals via 

SMS, online vragenlijsten, interviews of focusgroepen1. Deze ervaringen zijn in de zorg subjectief, ze 

zijn mede afhankelijk van persoonlijke aspecten zoals kwaliteit van leven en hun visie op kwaliteit 

van zorg2. Een ervaring is daarom niet te meten in slechts cijfers, een persoonlijk verhaal zegt veel 

meer dan een getal2. De Ervaringsmonitor is een online digitaal instrument voor kinderen, jongeren 

en ouders om hun ervaringen te delen. Naast het delen van hun ervaring voegen zij ook zelf 

additionele interpretaties over hun verhaal toe. Met deze eigen interpretatie geeft de gebruiker 

zelf  informatie mee aan de ervaring. Daarmee krijgt jouw zorgorganisatie 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 patronen3. Mede hierdoor bieden onze analyses  brede inzichten op basis van 

werkelijk gedeelde ervaringen en belevingen. In ervaringen (ook wel narratieven genoemd) zitten 

verborgen signalen die door iedereen anders worden geïnterpreteerd. Waar de temperatuur van 

een patiënt meetbaar is, is de betekenis van een geschreven ervaring dat niet. Om deze reden 

kunnen computers menselijke ervaringen ook niet goed analyseren. 

 

Positieve ervaringen van kinderen zijn gecorreleerd aan Family Centered Care ofwel kind- en 

gezingsgerichte zorg4.  Dit betekent dat positieve patiëntervaringen leiden tot betere 

implementatie van kind- & gezingsgerichte zorg en als je kind- en gezinsgerichte zorg hebt 

geïmplementeerd in je zorgorganisatie leidt dit tot betere patiëntervaringen4. Positieve ervaringen 

van kinderen leidt ook tot een meer efficiënte inzet van middelen en zorg, tot betere (mentale) 

gezondheid, hoger gevoel van wederzijds respect en lagere kosten4. Het belangrijkste resultaat 

van negatieve patiëntervaringen bij  kinderen is dat kinderen een grote hoeveelheid stress 

ervaren5. De oorzaken van deze stress en angst ervaringen zijn gelinkt aan lange wachttijden, de 

angst om de controle te verliezen, verandering van routine, pijn en gescheiden zijn van vrienden 

en familie6. 

 

Opbrengst 

De ervaringen, gedeeld als verhaal, tonen het perspectief van kinderen, jongeren en hun ouders 

op de zorg in de brede zin van het woord. Op basis hiervan krijg je als zorgorganisatie eventuele 

                                                      
1 Ahmed et al., 2014 
2 Bos et al., 2015 
3 Ahmed et al., 2014; Fujisawa & Klazinga, 2017; Krol, 2015 
4 Kuo et al., 2012 
5 Coyne et al., 2014; Perry et al., 2012; Schalkers, 2016 
6 Boztepe et al., 2017; Perry et al., 2012 

2. Optimaliseren 
Kwaliteit 
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aandachtspunten in beeld en kun je hier acties en ontwikkelpunten aan koppelen. Ook van 

positieve ervaringen kan worden geleerd. Door de ogen van de patiënt kun je als zorgorganisatie 

meekijken hoe de zorg, faciliteiten en medewerkers in je eigen organisatie wordt ervaren. Dit levert 

belangrijke inzichten op die duidelijk maken welke aspecten van de zorg, het proces, de 

faciliteiten en de organisatie als fijn of juist als onprettig worden ervaren.   

 

Als Kind & Ziekenhuis helpen we mee met nadenken over kwaliteitsontwikkelingen vanuit onze 

collectieve ervaringen op het gebied van de kindzorg. Dit heeft toegevoegde waarde, aangezien 

het kind en de ouders vaak alleen ervaringen hebben in één of een paar ziekenhuizen. Daarnaast 

is het de decennia lange expertise van Kind & Ziekenhuis om vanuit het unieke patiëntperspectief 

te kijken naar het hele zorgproces aangevuld met onze kennis en visie op over kind- & 

gezinsgerichte zorg.  

 

Werkwijze 

De Ervaringsmonitor fungeert als een PREM (een bij voorkeur korte vragenlijst voor de patiënt), die 

vraagt naar de ervaringen met het zorgproces. De vragenlijst combineert ophalen van 

ervaringsverhalen (met ook complimenten en verbeterpunten)  en de ervaringsvragen van belang 

‘ratings’(bv. De aanbevelingsvraag (NPS) en ‘reviews’. De ervaringsvragen gaan o.a. over 

patiëntenparticipatie, samenwerking, nazorg, bejegening en informatie. De Ervaringsmonitor stelt 

precies dit soort vragen en meet de tevredenheid aan de hand van een NPS score. 

 

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

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

een versie voor de volwassenenzorg ontwikkeld, CareConnect, waardoor het mogelijk is om in de 

hele zorgorganisatie gebruik te maken van deze tool. Het is mogelijk om dit met één link te regelen. 

 

• Kind & Ziekenhuis levert voor de kindzorg wervingsmateriaal. 

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

ervaringen delen. 

• Je ontvangt een live interactief online Storyboard in 2 versies. Eén versie voor 

zorgprofessionals en kwaliteitsmanager en één versie voor de KinderAdviesRaad.  Het 

StoryBoard is een interactieve rapportage die live de ervaringen laat zien. Naast de 

verhalen is een deel van de  duiding inzichtelijk in de duidings-tabbladen van het 

Storyboard-rapportage. 

• Een  op 1 pagina in PDF is te printen 

• 1 x per jaar ontvang je een schriftelijke duiding van de verhalen van Kind & Ziekenhuis met 

ontwikkelpunten. 

• 1 x per jaar geeft Kind & Ziekenhuis op locatie of online een live-duidingssessie workshop 

met een groep zorgprofessionals naar keuze. Wij gebruiken hiervoor de data van een heel 

jaar. De sessie is interactief met als doel om duiding te geven aan alle ervaringen en daar 

ontwikkelpunten uit te definiëren.  

• De momenten van de schriftelijke en live duiding worden in overeenstemming gepland. 

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

• Het opnemen van extra vragen in de Ervaringsmonitor is mogelijk tegen een vergoeding. Dit 

kan voor de hele zorgorganisaties of voor specifieke afdelingen. 

 

Voorbeeld 

Een voorbeeld van één van de gebruikers: “We hebben de ervaringen via een speciale methodiek 

gesorteerd en de urgente onderwerpen direct met elkaar besproken. Een ouder signaleerde 

bijvoorbeeld dat ze zich ’s morgens om half acht met haar kind moest melden, maar het leek alsof 

er niemand op de afdeling was. Dat klopt, want op dat moment is de verpleegkundige 

overdracht, maar het staat niet zo gastvrij. Een van de zorgassistenten kwam direct met een 

oplossing: ‘Wij zijn er om 07.00 uur, we kunnen de opnamen in de gaten houden en nieuwe 

patiënten bij de ingang opvangen’. Zo konden we meerdere knelpunten à la minute oplossen. Een 

kind klaagde dat het erg druk op de gang was en vroeg of de deur dicht mocht. We hebben met 

elkaar nog eens doorgenomen wat de afspraken hierover zijn. Sindsdien wijzen we ouders erop dat 

het druk is op de afdeling en dat zij mogen beslissen of de deur van de kamer openblijft of 

dichtgaat. 

http://www.kindenziekenhuis.nl/ervaring
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O5) Zorgprocessen/zorgpad op maat 
Gerichte kwaliteitstoetsing van een specifiek zorgproces  

Doel 

Het middels een visitatie en of deskresearch auditmethode toetsen van specifieke zorgprocessen 

en/of onderdeel van een zorgorganisatie op het niveau van kind- & gezinsgerichtheid, is iets waar 

Kind & Ziekenhuis middels de Smiley veel ervaring in heeft. De kind- & gezinsgerichte criteria vanuit 

het perspectief van kind en gezin die hiervoor zijn ontwikkeld, kunnen ook breder worden ingezet. 

Zo is het mogelijk om éénmalig (of vaker indien gewenst) een specifiek zorgpad of onderdeel, poli 

of afdeling te toetsen op kind- & gezinsgerichtheid vanuit het perspectief van kind en gezin. Je start 

op deze manier geen Smiley proces, maar kiest zelf in overleg met ons waar je graag 

kwaliteitsontwikkeling wil starten en gebruikt dit eenmalig, aan het begin of einde of periodiek als 

ondersteuningstool .  

 

Opbrengst 

Dit brengt een objectieve kwaliteitstoetsing vanuit het perspectief van kind en gezin op een 

gewenst onderdeel in kaart met terugkoppeling van goede en excellente onderdelen en 

suggesties voor ontwikkelpunten. Het fungeert als een interne meetlat van de ervaren kwaliteit en 

organisatie van zorg door kinderen, jongeren en ouders.  

 

Werkwijze: 

Dit betreft maatwerk. Wij bespreken samen welk deel van het zorgproces, van de zorgorganisatie 

of ander aandachtsgebied jullie graag tegen de meetlat van kind-& gezinsgerichte zorg vanuit het 

perspectief van kind en gezin willen leggen. Hierin brengen wij onze expertise in welke onderdelen 

bijvoorbeeld het meest belangrijk zijn voor kind en gezin. Op basis van het gesprek en de input die 

jullie leveren maken wij een voorstel, een concrete planning met werkzaamheden per persoon en 

een begroting. De stappen bestaan uit het ontvangen van de benodigde informatie op 

verschillende manieren, visitatiemoment(en), rapportage met analyse en ontwikkelpunten. Als 

organisatie kan je hier zelf mee aan de slag of er voor kiezen om dit samen met ons op te pakken. 

Neem contact op met Kind &Ziekenhuis om hier over af te stemmen – info@kindenziekenhuis.nl of 

085 020 12 65. 

 

Voorbeeld 

Ziekenhuizen werken bijvoorbeeld steeds vaker met patiëntzorgpaden. Dit wordt aan de hand van 

allerlei input ontwikkeld. Aan de hand van een maatwerk meting kunnen wij kijken hoe dit in de 

praktijk ervaren wordt en welke ontwikkelpunten wij nog zien om het te optimaliseren. Op die 

manier wordt de kind- & gezinsgerichtheid daadwerkelijk door kind en gezin in de praktijk ervaren. 

Uit onderzoek blijkt dat de ervaren kwaliteit van zorg invloed heeft op de kwaliteit van leven van 

een patiënt. Hoe beter dit wordt ervaren, hoe beter het zorgproces, het samen beslissen en 

dergelijke verloopt. Het heeft dus niet alleen een positief effect op kind en gezin, maar ook voor de 

zorgprofessionals van jullie organisatie.  

Naast aandoening gerelateerde zorgpaden kan je ook denken aan hoe de transitie naar de 

volwassenzorg verloopt of de overdracht naar de thuissituatie.  

 

Ons kwaliteitsinstrument de Smiley 
Het kwaliteitsinstrument vanuit het perspectief van kind en gezin  

Doel 

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. Ons gezamenlijk doel is om continu te werken 

aan de volgende stap in kind- & gezinsgerichte zorg vanuit het perspectief van kind en gezin. Ons 

kwaliteitsinstrument wordt om die reden ook regelmatig geüpdatet en is een unieke tool om de 

optimalisatie van de kind- en gezinsgerichte zorg in jouw zorgorganisatie te realiseren. De Smiley is 

namelijk een goede meetlat en ontwikkelinstrument om kwaliteitsontwikkeling op dit gebied te 

ondersteunen.  

 

  

mailto:info@kindenziekenhuis.nl
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Opbrengst 

Ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit is een doorlopende proces, geen doel op zich.  Door 

de  unieke perspectieven van zorgprofessionals en van kind en gezin te bundelen zorgen we 

ervoor dat de kind- & gezinsgerichte zorg nog beter wordt. Concreet geeft het kwaliteitsinstrument 

inzicht waar  jouw zorgorganisatie  staat op de meetlat van kind- & gezinsgerichte zorg. Waar doen 

jullie het heel goed en op welke onderwerpen zijn ontwikkelmogelijkheden. Wij hebben ook 

suggesties hoe hier stappen in gezet kunnen worden.  

 

Werkwijze 

Kind & Ziekenhuis kent Bronzen, Zilveren en Gouden Smileys toe. Deze worden  op  verschillende 

manieren toegekend: 

• 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.  

Voorwaarde voor het in aanmerkingen komen voor een Zilveren of Gouden Smiley is dat de 

zorgorganisatie aan het Bronzen niveau voldoet en/of aan de drop-out criteria. 

 

Zorgorganisaties worden aan de hand van een stappenplan met gestructureerde aanpak volledig 

begeleid en voorzien van de juiste informatie en tools om het proces te doorlopen 

 

Het Stappenplan voor het behalen van de Smiley is afhankelijk van het type Smiley en het proces 

kan iets verschillen. Globaal gezien zijn dit de stappen: 

 

• Opvragen informatie en inventarisatie van wensen/behoeften 

• Traject keuze 

• Verzamelen van plannen trajectinformatie  

• Ophalen informatie 

• Gesprekken (indien nodig) 

• Analyseren 

• Rapporteren en bespreken ontwikkelingspunten  

• Starten ontwikkeltraject 

• Toekenning  

• PCDA (continue verbetering/ontwikkeling) 

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

aanvraagprocedure te vinden. 

• Via 085 020 12 65 en smiley@kindenziekenhuis.nl kun je ook informatie verkrijgen. 

 

Voorbeeld 

De rapportage omvat een uitgebreide beschrijving met de score  op de verschillende criteria en 

de daar onderliggende indicatoren. Een conclusie wordt beschreven en eventuele 

ontwikkelpunten worden beschreven, waarna het ontwikkeltraject van start gaat. Naast 

ontwikkelpunten geven we ook tips mee.  

 

Tarieven Academy Ervaringsprofs Kindzorg 
De tarieventabel voor de Academy Ervaringsprofs Kindzorg is beschikbaar als apart document. 

Deze is te vinden op http://www.kindenziekenhuis.nl/academytarieventabel 

 

Academy Keuzekaart 
Bekijk de aparte keuzekaart om onderwerpen te kiezen voor een lezing, workshop, masterclass of 

scholing op maat. Deze is te vinden op www.kindenziekenhuis.nl/academykeuzekaart  

  

http://www.kindenziekenhuis.nl/smiley
mailto:smiley@kindenziekenhuis.nl
http://www.kindenziekenhuis.nl/academytarieventabel
http://www.kindenziekenhuis.nl/academykeuzekaart
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O4) Leerlijn Family Integrated Care  
Een opleiding over kind- & gezinsgerichte en gezinsgeïntegreerde zorg  

 

Voor 

Voor zorgorganisaties en individuele zorgprofessionals die werken met kinderen en jongeren. 

 

Doel 

Kind & Ziekenhuis werkt momenteel aan  de ontwikkeling van een leerlijn (verwachte oplevering: 

2020) over kind- & gezinsgerichte en gezins-geïntegreerde zorg voor zorgorganisaties en individuele 

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

met een e-learning onderdeel en interactieve face-to-face werksessies. Het hoofddoel is dat 

kindzorgprofessionals, na het volgen van de leergang, de essentie van Family Integrated Care 

kunnen toepassen 

 

Integrated care, of wel geïntegreerde zorg, is gedefinieerd als alle dienstverlening en 

voorzieningen zijn volledig georganiseerd  rondom de patiënt en familie7. In de geïntegreerde 

kindzorg betekent dit een goede samenwerking met en rondom het kind, de ouders, de rest van 

het gezin en alle zorgprofessionals om de gewenste uitkomsten te behalen.8 Naast samenwerking 

tussen de verschillende zorgprofessionals en zorgorganisaties bevat de definitie van geïntegreerde 

zorg aandacht te hebben kinderleefdomeinen zoals ontwikkeling, sociaal en veiligheid naast het 

medische kinderleefdomein. Dit aangezien deze kinderleefdomeinen een belangrijke rol spelen in 

het verbeteren van de klinisch uitkomsten en het welzijn van het kind.9  

 

Om goed ervaren kind- & gezins-geïntegreerde zorg te bereiken, is het nodig om hier beleid op te 

ontwikkelen en continue feedback  te organiseren. Met deze leerlijn leer je zelf hierin een stap te 

zetten maar ook hoe je dit binnen je team/organisatie en richting kind en gezin tot stand kan 

brengen.10 

 

Opbrengst 

➢ De leerlijn geeft meer inzichten op het gebied van communicatie en zelfinzicht en het 

toepassen van de Family Integrated Care. Daarnaast gaat het dieper in op onderwerpen zoals  

zoals geschiedenis van de kindzorg, kinder- & ouderparticipatie, rechten van het kind en WGBO, 

samen beslissen. De werksessies zorgen voor de praktijksetting aan de hand casuïstiek. Het 

bestaat uit 5 modules: Ik en de buitenwereld, Ik en mijn cliënt, Ik en mijn organisatie, Ik en mijn 

vak en een Bonusmodule met extra interessante onderwerpen. 

 

Na afloop van de leergang 

1. Heeft de kindzorgprofessional kennis van de essentie en het belang van gezins- en 

kindgerichte zorg. 

2. Kan de kindzorgprofessional de basisbehoeften van een gezin taxeren en daarop 

anticiperen. En (h)erkent hij/zij de eigen sterktes en stresspunten daarbij. 

3. Kan de kindzorgprofessional preventief inspelen op de situatie en realistische 

verwachtingen schetsen. 

4. Beschikt de kindzorgprofessional over tools om FIC organisatiebreed te dragen 

5. Is de kindzorgprofessional (randvoorwaardelijk) bekend met de inhoud van onderwerpen 

als geschiedenis, definities, kinderrechten, kinderparticipatie, ouderparticipatie, mks, wgbo, 

                                                      
7 Minkman, 2016; Zonneveld, Driessen, Stüssen & Minkman, 2018 
8 Wolfe, Lemer & Cass, 2016 
9 Valentijn, Schepman, Opheij & Bruijnzeels, 2013 
10 Zonneveld et al, 2018 

3.  Vernieuwen 
Ontwikkeling 
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informed consent, samen beslissen, kindgerichte- en gezinsgerichte omgeving en 

de,participatie ladder. 

 

Werkwijze 

➢ Zorgprofessionals kunnen zich individueel aanmelden voor deze opleiding. 

➢ 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. 

➢ De studiebelasting van de leerlijn is 80 uur, waarvan 8 uur verdeeld is over 2 face-to-face 

bijeenkomsten. De rest van de tijd dient besteed te worden aan e-learning en het uitwerken van 

toetsingsvragen en opdrachten. Meer informatie via info@kindenziekenhuis.nl of 085 020 12 65. 

 

Belangrijk 

Hebben deelnemers een BIG registratie? Door het volgen van onderdelen uit de Academy kunnen 

ze deze scholing aan hun punten toevoegen. 

 

Voorbeeld 

Je start bijvoorbeeld met een competentiematrix. Hoe scoor je jezelf op operationele, 

interpersoonlijke, persoonlijke en conceptuele competenties van Family Integrated Care? Deze 

meting houd je (vooralsnog) voor jezelf, je bent je leerproces immers net gestart.  

Aan het einde van de leergang wordt de competentiematrix als 360 graden feedback instrument 

ingezet. In het begin van de leergang betreft het dus een eigen/persoonlijk 0-meting. Na 6 

maanden maakt het scorings-instrument onderdeel uit van je eigen toetsing van bekwaamheid. 

 

O6) Samenwerking op basis van projectopzet 
Middels co-creatie en projecten gericht werken aan nieuwe ontwikkelingen  

Doel 

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

ervaren van een knelpunt. Zowel zorgorganisaties als Kind & Ziekenhuis werken continue aan 

nieuwe ontwikkelingen en/of implementatie door middel van een projectmatige aanpak. Door 

nieuwe ideeën, innovaties,  implementaties (bijvoorbeeld door uitproberen in de praktijk of geven 

van trainingen) in samenwerking tussen zorgprofessional en patiënt aan te pakken, ontstaat er 

meerwaarde.  

 

Opbrengst 

Kind & Ziekenhuis heeft veel project-, implementatie- en trainingservaring en voert ook regelmatig 

in samenwerking met zorgorganisaties, beroepsgroepen of belangenorganisaties inspirerende 

projecten uit die tot verbeteringen hebben geleid en blijven leiden tot nóg betere zorg voor kind 

en gezin.  

 

Werkwijze 

Projecten kunnen op verschillende manieren worden gestart.  

 

Hieronder volgen een aantal voorbeelden. 

➢ 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. 

➢ De zorgorganisatie vraagt 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. 

 

mailto:info@kindenziekenhuis.nl
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Praktische voorbeelden  

➢ Project “3 Goede vragen voor kinderen” 

Dit project is onderdeel van het programma “Samen Beslissen” en heeft als doel kinderen mee 

te laten beslissen over hun eigen zorgpad samen met ouders en arts. Samen met vier 

ziekenhuizen hebben wij door middel van onderzoek een 0-meting en 1-meting uitgevoerd. De 

0-meting voordat de ontwikkelde 3 Goede vragen voor kinderen werden ingezet en de 1-

meting waarbij de vier ziekenhuizen actief de 3 Goede vragen hebben ingezet.   

➢ Implementatie Gezinsgerichte visite 

Samen met een ziekenhuis hebben wij een project uitgevoerd om in kaart te brengen hoe je 

gezinsgerichte visite succesvol kan implementeren in je ziekenhuis. Aan de hand van het 

Implementatie stappenplan kunnen andere ziekenhuis hier laagdrempelig mee aan de slag.  

➢ Oprichten KinderAdviesRaad 

Een KinderAdviesRaad (KAR) is een raad van kinderen en jongeren die graag willen meedenken 

over alles wat er gebeurt in een zorgorganisatie. De KAR behartigt de belangen van alle 

kinderen en jongeren die in een zorgorganisatie komen of nog gaan komen. Zij zijn de klanten 

van de zorgorganisaties en dienen centraal te staan tijdens de zorgprocessen en mee te 

denken met beleidsontwikkelingen. Als je wilt weten wat kinderen belangrijk vinden: vraag het 

ze dan gewoon! Kinderen kunnen prima hun mening geven over de zorg. De eerste 

KinderAdviesRaad van Nederland hebben wij samen met één ziekenhuis opgericht met als doel  

hier vervolgens ook een handreiking over te ontwikkelingen en begeleiding te bieden aan 

andere zorgorganisaties. Inmiddels zijn er ruim 28 KAR’s in Nederland.  

 

Wist je dat…  

je als Academy-lid je je uren ook kunt inzetten om een KAR op te richten en/of nog beter te borgen 

in de processen in je organisatie? 
 

Alle hierboven genoemde voorbeelden zijn te vinden op onze website 

www.kindenziekenhuis.nl/project-overzicht   

 

  

http://www.kindenziekenhuis.nl/project-overzicht


      

Academy Ervaringsprofs Kindzorg – december 2021 -  ©Stichting Kind en ziekenhuis   26 

 

6. Bijlage: Handvest voor kids 


