
Universitair ziekenhuis
Top klinisch 

ziekenhuis

Algemeen 

ziekenhuis & 

Revalidatiecentra

1
e
 lijns 

zorgorganisaties 

landelijke dekking

1
e
 lijns 
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regionale dekking

1
e
 lijns 

zorgorganisaties 

kleine lokale 

/regionale dekking

Zelfstandigen 

(ZZP-ers)

4 adviesuren per jaar verdeeld 

over maximaal 2 sessies

2 adviesuren per jaar 

in 1 sessie

2 adviesuren per jaar 

in 1 sessie

2 adviesuren per jaar 

in 1 sessie

1 adviesuur per jaar in 

1 sessie

1 adviesuur per jaar in 

1 sessie

1 adviesuur per jaar 

in 1 sessie

€ 3.000 € 1.500 € 750 € 1.500 € 750 €500,- € 350

V1.

V2.

V3.

V4. 

V5. 

V6. 

V7.

V8.

Optioneel:

O1. Academy Keuzekaart

        Lezing met Q&A 1 uur Max 15 personen 30% korting € 455

        Workshop 2 uur Max 8 personen 30% korting € 665

        Masterclass 4 uur Max 8 personen 30% korting € 1.155

        Op maat afstemmen afstemmen 30% korting voorcalculatie

O2. Luisteren naar de stem 

van kind en gezin

        Spiegelgesprek

        Focus/klankbordgroep

        Bemiddeling

O3.  Ervaringsmonitor

O4.  Leerlijn Family Integrated 

Care

O5. Zorproces, patientreis, 

zorgpad op maat

O6.  Samenwerking op basis 

van projectopzet:

www.kindenziekenhuis.nl - www.kindenzorg.nl      

academy@kindenziekenhuis.nl  

085 020 12 65         

Neem voor meer informatie over de Academy Ervaringsprofs Kindzorg contact op met Stichting Kind en Ziekenhuis via 

academy@kindenziekenhuis.nl of 085 020 12 65 of ga naar www.kindenziekenhuis.nl/academy

Bekijk de keuzekaart en kies een van de types:      

Niet leden prijsKorte beschrijving met ledenprijs

Academy-leden zijn voorkeurs-samenwerkingspartners. Gerichte 

kwaliteitstoetsing van een specifiek zorgpad of -proces. Prijs is op basis van 

voorcalculatie

Prijs is op basis van voorcalculatie. 

Prijs is op basis van voorcalculatie

€4.500 tot  €6.750

Prijs is op maat op basis van 

voorcalculatie

Overige informatie over het Academy Ervaringsprofs Kindzorg lidmaatschap:

- Lidmaatschap is ten minste voor 1 jaar, per lokatie en wordt automatisch verlengd;

- Tarieven zijn opgebouwd uit voorbereidings-, gespreks-, uitwerk- en reistijd, reiskosten en overall analyse, onderhoud, ontwikkeling. 

- Wij werken met een uurtarief van €100,- per uur all-in;

- Leden conformeren zich aan de Handvesten en Criteria Kind- & Gezinsgerichtezorg van Stichting Kind en Ziekenhuis.

- Adviesuren dienen binnen het kalenderjaar te worden ingevuld. 

- De verantwoordelijkheid voor het invullen van de adviesuren is voor het lid. Op gezette tijden zal Kind & Ziekenhuis 

collectief de leden hieraan herinneren;

- Kennisoverdracht momenten zoals kennissessie, lezing, workshop en masterclass kunnen door deelnemers zelf worden 

opgevoerd als accreditatiepunten in het desbetreffende kwaliteitsregister;

- Stichting Kind en Ziekenhuis heeft een ANBI-status en is niet BTW-plichtig.

Prijs is op maat op basis van voorcalculatie, voor leden 30% korting

Tarief is inclusief voorbereiden, begeleiden aanmeldingen, begeleiding 

gesprek, rapportage met conclusie en aanbevelingen.  Indicatie is afhankelijk 

van werven deelnemers: €3.500 tot €5.500

Prijs is op maat op basis van 

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

Prijs is persoon , met 15% korting per persoon op niet-ledenprijs. Teamkorting is 

mogelijk vanaf 5 personen en wordt 20%

Academy-leden zijn voorkeurs-samenwerkingspartners. Bijvoorbeeld via 

subsidieaanvraag en/of vergoedingsstructuur. Prijs op basis van voorcalculatie

Tarief is inclusief voorbereiding, begeleiding aanmeldingen, begeleiding 

groepsgesprek, rapportage met conclusie en aanbevelingen.  €5.000,- 

€ 995

€ 5.750

Tarieventabel Academy Ervaringsprofs Kindzorg  

Lidmaatschapsbijdrage  - geldig t/m 31-12-2022 (versie nov 2021)

inbegrepen in lidmaatschap 

Blog en Magazine inbegrepen in lidmaatschap 

Korting op optionele onderdelen inbegrepen in lidmaatschap 

inbegrepen in lidmaatschap 

Helpdesk

€ 650

€ 950

€ 1.650

voorcalculatie

(O)ptionele onderdelen 

Academy KeuzeKaart: zie optionele onderdelen voor de gewenst type inzet 

van de adviesuren horend bij jouw lidmaatschap.

inbegrepen, na adviesuren meerprijs (zie: 

optioneel)

(V)aste Onderdelen Academy Lidmaatschap

Online Academy Kennissessies (2 tot 3 per jaar)
inbegrepen. Exlusief voor leden. 

Deelname voor alle medewerkers. 

Online Academy Community inbegrepen. Exlcusief voor leden.

Online KinderAdviesRaad Community inbegrepen in lidmaatschap 

Voorkeurspartner in projecten



KORTING lidmaatschap Academy Ervaringsprof 

Kindzorg
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

KORTING lidmaatschap Academy Ervaringsprof 

Kindzorg 
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 2 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.                           

Voor vragen kunt u contact opnemen met Stichting Kind en Ziekenhuis via smiley@kindenziekenhuis.nl of 085 020 12 65.

TARIEVENTABEL SMILEYS VOOR ZORGORGANISATIES - geldig t/m 31-12-2022

Type Smiley 
Eenmalige 

aanvraag-

kosten

Eenmalige 

visitatiekosten

Jaarlijkse 

ontwikkel- en 

servicekosten

Looptijd

Hervisitatie 

binnen 3 

mnd na 

einddatum

OPTIONEEL 
Ervaringsmonitor © 

(zie uitleg onder)

Type Smiley 

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.

Eenmalige 

aanvraag-

kosten

www.kindenziekenhuis.nl

www.kindenzorg.nl      

smiley@kindenziekenhuis.nl  

085 020 12 65                 

SMILEY MEDISCHE KINDZORG THUIS EN 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.

ERVARINGSMONITOR: De Ervaringsmonitor is een onafhankelijke patiënttevredenheidsmeting. De Ervaringsmonitor is voor alle type 

zorgorganisaties en geschikt gemaakt voor alle kinderen, jongeren en ouders om ervaringen te delen. Het is dankzij dit kwaliteitsstorytelling 

instrument mogelijk om doorlopend patiëntervaringen op te halen. Het is inclusief live, interactief, online rapportage Storyboard. De 

Ervaringsmonitor is de PREM voor de kindzorg. 

o	 Eigen vragen toevoegen mogelijk                               o 1 PDF-pagina management rapportage

o	 Speciaal dashboard voor de KinderAdviesRaad        o Ook mogelijk voor volwassenenzorg

Eenmalige 

visitatiekosten

Jaarlijkse 

ontwikkel- en 

servicekosten

Looptijd

Herkeuring 

binnen 3 

mnd na 

einddatum

OPTIONEEL 
Ervaringsmonitor 

Patiëntervaringen 

(zie uitleg boven)


