
Vraag maar raak!

KinderAdviesRaad
Onderdeel van het handboek KinderAdviesRaad in de Zorg

Ook voorvolwassenen handig om te lezen!

Speciaal 

voor 

kinderen! 

Met tips voor 

begeleiders!
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Goed dat je erbij bent!
Ontzettend leuk dat je meer wilt weten 

over de KinderAdviesRaad!

Kinderen mogen in de zorg steeds vaker 
meepraten over wat zij belangrijk vinden. 

Weet je dat de zorg daar nóg beter van wordt? 
Dat noemen we kinderparticipatie en leidt tot zorg die 

beter aansluit bij de behoeften van het kind.

Als jij lid bent van een KinderAdviesRaad help
je dus niet alleen de zorgorganisatie, maar je 

helpt alle kinderen die daar komen!

Welkom
bij de KinderAdviesRaad



Dit handboek is speciaal voor jou 
geschreven. Je leest hierin alles wat je 
wil weten over de KinderAdviesRaad; 
over de grootte van de raad, de 
onderwerpen waarover vergaderd kan 
worden en over hoe jij invloed kan 
hebben.

Dit handboek maakt onderdeel uit 
van het grotere handboek 
“KinderAdviesRaad in de Zorg” en is 
niet alleen bedoeld voor kinderen. 

Het is voor alle mensen in en om jouw 
zorgorganisatie die kinderen 
een stem willen geven om de zorg 
te verbeteren. 

Het is een goede manier om
kinderparticipatie een serieuze plek 
te geven. 

Dit leidt tot zorg die beter aansluit 
bij de behoeften van het kind. Daar 
hebben zorgorganisaties uiteindelijk 
alleen maar voordeel bij. 

Een KinderAdviesRaad is onmisbaar 
in een zorgorganisatie. Want grote 
mensen kunnen veel leren van 
kinderen!

Wij wensen jou veel plezier en succes 
toe in het opzetten van of deelnemen
aan de KinderAdviesRaad!

Voor wie is dit boek eig
enlijk?

Welkom bij de KAR!

Hoi!

We maken een digitale versie van dit handboek 
waarin nog meer ruimte is. Stuur snel jouw 
vraag of idee naar: info@kindenziekenhuis.nl of 
onze landelijke KAR KAR@kindenziekenhuis.nl.

P.S. Heb jij zelf een vraag? Of heb je een leuke ervaring? 
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KAR al bereikt?Wat heeft de

Onder andere…

✓ Voorzitter KAR mocht meebepalen
wie nieuwe directeur van de organisatie 
werd

✓ Advies geven aan artsen over 
omgang met patiënten

✓ Meedenken over transitie 
naar volwassenzorg

✓ Huisdieren mogen naar het ziekenhuis 
komen

✓ Meegedacht over patiënten portaal

✓ Speciaal prikteam voor kinderen

✓ Ipad’s voor patiëntenkamers

✓ Digitafel op kinderpoli

✓ App ontworpen voor makkelijkere 
introductie naar een behandeling

✓ Met ideeën uit de ervarings-
monitor aan de slag

✓ Advies geven over bereikbaarheid 
en parkeren bij het ziekenhuis
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Wat is een KinderAdviesRaad?6

Hoe kan ik invloed hebben?

8

Hoeveel kost het?

13

Wie zijn de leden van een KinderAdviesRaad?

20
Vergaderen, hoe doe je dat?

24 Met wie heb je allemaal contact?

28

handboek vinden?

Wat kan je in dit
nu even concreet…

ook lidmaatschap en werving

zichtba
arheid
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KinderAdviesRaad?

Wat is een



Wist je dat er al 27 KAR’s zijn?

Wat doet een KinderAdviesRaad?

De kinderen van een KinderAdviesRaad praten over 
alles wat er in de zorgorganisatie (nog) beter kan. 
Van meepraten en soms meebeslissen met mensen die 
hierover beslissen (bestuurders) tot het mee uitvoeren van 
beslissingen (‘implementatie’) en de kwaliteit van de zorg. 
Bijvoorbeeld de gesprekken met de dokter, de kamers en het eten. 

Hoe ontstonden de eerste KinderAdviesRaden?

Het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis startte als eerste met een 
KinderAdviesRaad. Deze KinderAdviesRaad werd in samenwerking met 
Stichting Kind en Ziekenhuis opgezet, in de hoop dat andere zorgorganisaties 
dit goede voorbeeld zouden volgen. Een stappenplan werd opgesteld

Al snel kwamen uit hele land vragen over hoe je een KinderAdviesRaad
kunt oprichten. Daarna volgde vijf andere (kinder)
ziekenhuizen: het Sophia kinderziekenhuis, 
het Wilhelmina kinderziekenhuis, het Beatrix 
kinderziekenhuis, het IJsselland ziekenhuis 
en het Prinses Maxima Centrum.

Wist je d
at de 

eerste 
KAR in 

is opge
richt 

in 2013?

Hoe start je een KinderAdviesRaad?

KAR’s zijn niet alleen in ziekenhuizen maar ook steeds meer in Kinderrevalidatie centra en andere zorgorganisaties.

Het begint met een idee van een paar mensen. 
Lees hoe het bij de volgende zorgorganisaties begon:

Wilhelmina Kinderziekenhuis

“Bij het WKZ ontstond het idee eind 
2014 op een open dag van het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis, 

in een onderdeel waarin kinderen 
hun mening/ervaringen konden delen. 

En dat leverde ook direct een 
aantal enthousiastelingen op die wel 

in de KinderAdviesRaad wilden!”

Emma Kinderziekenhuis AUMC, 
afdeling kinderlongziekten

“De KAR is gestart door enkele 
enthousiaste medewerkers vanuit 
de Longafdeling. Bij hen leefde de 
wens om kinderen meer te 
betrekken bij hun zorgproces en 
wetenschappelijk onderzoek. Een 
reden die ook wordt genoemd, is 
dat inclusie van de doelgroep een 
voorwaarde is voor financiering 
voor bijvoorbeeld onderzoek.” 

Revalidatie Friesland

“De KAR is opgezet omdat 
kinderen aangaven dat hun 

perspectief binnen de 
behandeling niet altijd voldoende 
werd meegewogen. Hierbij werd 
aangegeven dat het niet gaat 
om wat de arts of fysio wil, 
maar om wat kinderen willen.”

Meer verderop hierover!

Tip voor de voorzitter/begeleider:
Wil je weten hoe je het stap voor stap opzet? Ga naar het onderdeel “stappen” in het Handboek KAR in de Zorg. 
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Wie zijn de leden van

de KinderAdviesRaad?



Jongeren

Kinder
en

Hoeveel kinderen zitten erin en hoe oud zijn ze?

Dat verschilt per organisatie, maar gemiddeld 10-15 kinderen maar het wisselt 
tussen de 8 en 16 kinderen. Het ligt er ook aan of er net overlap zit tussen 
nieuwe en oude leden.

• Vaak zijn de kinderen tussen de 8 tot 21 jaar, de kinderen van 18 jaar en 
ouder zijn vaak de voorzitter en blijven dan iets langer.

• Juist met de verschillende leeftijden is het steeds belangrijk om juist ook voor 
de 8-9 jarigen de bijeenkomst zo passend mogelijk te maken (zie hierna). 

• Voorzitters zijn vaak wat ouder (18+). 

DO:
Koppel ook een jonger KAR-lid aan de voorzitter, zodat hij of zij 
ervaringen kan opdoen in voorzitten. Hij/zij kan bijvoorbeeld al als 
taak hebben om op te letten of iedereen aan de beurt komt! Of 
misschien verzin je iets anders? 

Verschillen • Ruim 70% van alle leden is een meisje.
• Zorg voor een goede verdeling van kinderen met 

zorgervaring en geen zorgervaring, leeftijd, geslacht, 
achtergronden en ook kinderen met een 
(taal)achterstand of verstandelijke beperking.

• De gezondheid van kinderen gaat te allen tijde voor.

DO:
Gebruik de hiervoor de tool ‘rollen’ om geregeld met elkaar als leden 
te bespreken welke rol bij hem/haar past. Niet elk kind vindt het fijn 
om tijdens de bijeenkomst te spreken. Dat hoeft ook niet: bespreek 
wat wel past. 

DON’T: Voorkom een te kleine groep. Niet alle kinderen zijn altijd beschikbaar. 

Niet elk kind hoeft hetzelfde te doen in de KAR. Logisch, want elk kind heeft eigen interesses 
en vaardigheden. Sommige kinderen willen voorzitter zijn, maar anderen willen liever meedoen aan 
interviews of voor een groep geneeskundestudenten praten hoe het ziekenhuis voor hen is. Ook zijn er 
kinderen die als vertegenwoordiging van de KinderAdviesRaad in een klankbordgroep deelnemen, etc.

En in wat ze willen, in hun ‘rollen’, blijven ze groeien. Want in de KAR kunnen ze nog meer vaardigheden leren: 
zoals hoe je vergadert, hoe je meepraat, hoe je met kritiek en teleurstellingen omgaat en hoe je plannen maakt. 
Alles wat je leert in de KAR is ook leuk en handig voor later!

Verschillende rollen Gebruik de handige tool “Rollen 
kinderen bij kinderparticipatie”.

TIP

DO:
• Laat het voorzitterschap rouleren. Geef de voorzitter de taak om te observeren of iedereen aan 

de beurt komt om daar ook iets mee te doen.
• Koppel een jonger KAR-lid aan een oudere. 
• Denk ook aan een rol voor kinderen die goed kunnen tekenen om hen een poster te laten mee 

ontwikkelen, of kinderen die goed kunnen spreken een presentatie laten houden en kinderen die 
het leuk vinden om iets te regelen een uitje laten organiseren voor de KAR. 

Wie zijn de leden van 

de KinderAdviesRaad?
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De meeste KARs hebben 2 begeleiders. Wie dat doet, kan verschillen, 
vaak een Medische Pedagogisch Zorgverlener. Voorbeelden van 
andere functies van begeleiders zijn: kinderverpleegkundige, 
stafadviseur, beleidsmedewerker, evenementen medewerker 
(kwaliteit en veiligheid) en onderzoeker. Maar het kan ook een 
kinderarts of een projectmanager zijn. 

Wie zijn de begeleiders?

Wat kun je verwachten van een begeleider?

✓ Vooral dat ze tijd voor de KAR hebben. Een kind voelt zich niet fijn wanneer een arts 
begeleider is en hij of zij steeds moet kiezen tussen KAR en een patiënt helpen.

✓ Dat er niet een te strak tijdschema is.

✓ Dat de begeleider het ‘hele kind’ ziet: dat betekent bijvoorbeeld dat een vergadering niet 
alleen serieus is, maar ook leuke activiteiten heeft.

✓ Dat begeleiders de controle delen met kinderen. De controle overgeven of delen met 
kinderen maakt dat je je als kind mede-eigenaar gaat voelen en daardoor 
medeverantwoordelijk. Bijvoorbeeld door zelf onderwerpen op de agenda te 
zetten. Misschien willen jullie wel iets heel anders dan de begeleider. 
Daar moet ruimte voor zijn. 

✓ Dat de begeleider lekker flexibel is. Kinderen kunnen hele andere invalshoeken of ideeën 
hebben dan dat een volwassene misschien verwacht. De begeleider moet daarvoor open 
staan. Jullie out-of-the-box ideeën kunnen namelijk verrassen.

Bron: ZonMW en MCF

Wilhelmina Kinderziekenhuis:“Wij hebben een fijne 
combinatie van een Medisch 
Pedagogisch Zorgverlener en 

stafmedewerker Kwaliteit (Beleid / 

Veiligheid), die onderdeel uitmaakt 
van het team Bedrijfsvoering 
binnen het (Kinder)ziekenhuis 

of zorgorganisatie.”

Wat doet een begeleider?

• KAR ondersteunen, inclusief contact houden 
met leden

• voorbereiding KAR vergadering 
• opstellen agenda in samenwerking met KAR-leden 
• voorbereiden presentatie management / 

adviesvragers 
• begeleiden adviestrajecten

• inventariseren of er projecten of veranderingen 

gaande zijn waarbij de KAR kan adviseren
• maken jaarlijkse evaluatie over successen van de 

KAR
• voorbereidingen voor landelijke KinderAdviesRaad-

dag van Stichting Kind en Ziekenhuis
• en andere uitjes…

DON’T: ✗ Voorkom dat de begeleider een te sturende rol neemt (te veel bepaalt). Maak dus één 
van de jongeren voorzitter. De volwassen begeleider is ondersteuner en faciliterend.

✗ Voorkom het liefst dat de ondersteuning een vrijwillige taak is.

TIP: Gebruik de tool ‘Korte check - kinderparticipatie in en met de KAR’, om ervoor te zorgen 
dat de kinderen zo veel mogelijk meebepalen waarover er vergaderd wordt en hoe de 
vergadering leuk blijft. 
. 
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Wat moeten begeleiders aan kennis en vaardigheden hebben?

Het belangrijkste is dat de begeleider het doet omdat 
hij/zij het ook belangrijk vindt dat kinderen hun stem 
kunnen laten horen en ze gehoord worden door 
mensen die er iets mee kunnen doen (invloed).  

En verder:

• (1 vd 2) een opleiding om met kinderen te werken.

• Goed kunnen luisteren.

• Goed netwerk binnen het ziekenhuis om te weten 
bij wie je moet zijn.

• De begeleider moet het leuk vinden. 

• De juiste informatie voor kinderen krijgen op een 
begrijpelijke niveau

• Structurele ondersteuning geven door er voor de 
KAR te zijn, en een vervanger aan te wijzen bij 
(langere) afwezigheid.

• Weten hoe je informatie aan kinderen overbrengt. 

• Gesprekstechnieken aangeleerd hebben hoe je 
communiceert met kinderen in verschillende 
leeftijden en hen (nog) beter betrekt.

• Dat je voor de KAR kunt staan, zodat ze aan de ene 
kant niet overladen worden met vragen en aan de 
andere kant  de informatie krijgt die je nodig hebt 
(van de organisatie en adviesvragers).

• Iemand die weet hoe je mensen meekrijgt met 
enige kennis van projectmanagement (zie tool).

• Iemand die professionals kan helpen om (samen) 
een ‘goede hulpvraag’ te stellen (zie tool).

• Iemand die bij bijeenkomsten een ‘goede 
dialoogleider’ is (zie tool).

• Een goede (online) brainstorm kunnen leiden met 
kinderen.

• Iemand die continu wil leren over nog meer/ 
betere kinderparticipatie!

Zit er een maximum duur aan?

• Er zit geen maximum tijd aan. Het belangrijkste is dat iedereen 
gemotiveerd is. Als iemand een aantal keer niet kan, dan kun je 
een gesprek voeren of ze lid willen blijven. 

• De meeste kinderen stoppen rond hun 18e, als ze gaan studeren 
en/of overgaan naar de volwassenzorg. Maar in sommige 
zorgorganisaties blijft er iemand van 21 jaar in zitten, of blijft  die 
persoon nog een paar jaar als voorzitter. Deze persoon kan ook 
een bijdrage leveren over de overgang naar volwassenzorg 
(transitiezorg).

Hoe ziet het lidmaatschap 

van de KAR eruit?

Kinderen – maak bijvoorbeeld een Whatsappgroep. 
Voor deze kinderen is ook het delen van een ziekte een verbindende factor. Als ze elkaar 
langer kennen, wordt dit ook onderwerp van gesprek en daar moet ruimte voor kunnen zijn.

Tijdens de vergadering of bijeenkomst is het belangrijk dat iedereen kan zeggen wat hij wil. 
Iedereen mag zijn eigen mening hebben. Heb respect voor elkaar. Help elkaar. 
Ben lief voor elkaar.

Hoe communiceer je?
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Wat is de betrokkenheid van ouders?

De begeleider zal ook je ouders betrekken in bepaalde dingen. Dat is belangrijk. Lid 
zijn van de KAR vraagt natuurlijk tijd en aandacht van jou als lid. Daarmee doe je 
automatisch een beroep op ouders die jullie bijvoorbeeld moeten brengen. Een
praktische tegemoetkoming bestaat bijvoorbeeld uit een reiskostenvergoeding.

Hoe vinden jullie nieuwe kinderen voor de KAR?

De werving van nieuwe leden gaat op veel verschillende manieren. De meeste nieuwe 
KAR leden komen binnen via de (kinder)artsen, (kinder)verpleegkundigen en specialisten. 
Kinderen komen ook regelmatig binnen via de al bestaande KAR leden of melden zichzelf 
aan. Ook worden er oproepen gedeeld via sociale media, de website, 
in flyers of op informatieborden of beeldschermen binnen het 
ziekenhuis. Een aantal KAR’s hebben een oproep geplaatst in 
de lokale krant. Eén KAR regelt de werving van nieuwe leden 
via een externe organisatie.

Hoe gaat de werving van leden?

Antwoord in het kort:
• Via de Open Dag 

• Wanneer artsen/verpleegkundigen goed op de 
hoogte zijn komen ze regelmatig met namen van 
geïnteresseerde kinderen

• Soms nemen kinderen zelf contact op

Waarom willen 

kinderen lid worden?

Kinderen
 worden lid

 van een
 

KAR en w
illen er b

ij blijven 
horen 

omdat ze h
et leuk v

inden om
 

elkaar te
 ontmoeten, elk

aar te 

volgen en
 ook leuk

e dingen 
met 

elkaar te
 doen. 

• Via een kind van de KAR zelf 

• Naar aanleiding van  een andere bijeenkomst 
waarin kinderen/ouders deelnemen.

• Via Social Media van de zorgorganisatie

• Via (digitale) wervingsposters in de zorgorganisatie 
of in lokale media 

Andere kinderen ergens bij betrekken, gebeurt dat?

Iets minder dan de helft van de KAR’s betrekt andere kinderen binnen en buiten de zorgorganisatie bij 
hun werkzaamheden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het oprichten van een denktank met kinderen of 
door het betrekken van broertjes en zusjes (brussen) of vriendjes en vriendinnetjes. Soms worden ook 
scholen in de buurt betrokken bij projecten van de KAR. Ook de Ervaringsmonitor van Stichting Kind 
en Ziekenhuis kan jullie helpen. Vraag het aan je begeleider.
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hoe doe je dat?

Vergaderen,



Hoe vaak vergadert de KAR?

Vergaderen, hoe doe je dat?

• Dat wisselt per zorgorganisatie, en ook het moment (dat wordt afgesproken met de kinderen): 
Een keer in de 6-8 weken is normaal tijd is vaak 2 uurtjes. 

• Online vergaderen is ook een handige manier die minder reizen vereist en makkelijker te 
plannen is. Kinderen zijn soms in hun eigen omgeving ook losser.

• Tussentijds kan je kort dingen vragen of teruggeven via bijvoorbeeld een Whatsappgroep

• Bepaal het moment en de frequentie met de KAR-leden, iedereen doet het anders.

Wie stelt de agenda op?

• De opzet voor de agenda wordt gemaakt door de voorzitter(s) het 
liefst samen met de kinderen, begeleid door de begeleiders. 

• Als er vragen van medewerkers uit het ziekenhuis zijn, worden de 
belangrijkste op de agenda gezet. 

• De concept-agenda bespreek je in ieder geval met de voorzitter 
en vice-voorzitter, dat zijn 2 kinderen uit de KinderAdviesRaad
(als zij niet mede opsteller zijn). 

Amalia 

Kinderziekenhuis:

6 x pe
r jaar

doorde
weekse 

avond 

van 17.
00 tot 

19.30 uu
r

Wilhelmina Kinderziekenhuis:5-6 keer per jaar op zaterdagvan 9.00 tot 12.00 uur

DO:
Vergader met 
iets lekkers en 
met genoeg pauze.

TIP:
Benoem een vervanger 
als de KAR-begeleider 
ziek is of uitvalt. 

DO: • Maak een jaarplanning met de vergaderingen voor de 
rest van het jaar gepland, waarin je rekening houdt 
met schoolvakanties, etc.

• Zet daarin ook leuke dagen of weken (bijvoorbeeld 
dierendag of dag van de rechten van het kind of de 
kinderboekenweek). Een fijn handvat om daarin iets 
leuks in de vergadering te doen. 

• Ouders en kinderen via mail informeren over 
‘belangrijke’ zaken, zoals planning etc en de 
groepsapp gebruiken voor de leuk en reminders

TIP:
Vergeet niet: Jullie bepalen als leden wat je KAR doet. Je 
kan bijvoorbeeld onderwerpen aandragen voor de agenda. 
Je kan ook een idee leuk presenteren tijdens een 
vergadering. | 14



Is er een taakverdeling binnen de KAR voor de leden?

• In de KinderAdviesRaad is er vaak een voorzitter en een vice-voorzitter (die straks de 
voorzitter gaat opvolgen). Dat zijn vaak kinderen/jongeren die al een tijdje in de kinderraad 
zitten. Er zijn meerdere mogelijkheden:

ü De (vice)voorzitters leiden de vergadering. 

ü Voorzitters kunnen ook observeren en zorgen dat 
iedereen aan de beurt komt in de vergadering. 

ü Het voorzitterschap kan ook rouleren.

• De begeleiders maken de notulen. 
Of een KAR-lid als iemand het wil doen.

• De begeleider(s) grijpen soms in in de vergadering, als zij merken dat 
een wat stiller iemand toch niet aan het woord komt. Maar dit kan ook 
gedaan worden door een KAR-lid (zie hierboven). Ook bewaken zij de 
sfeer, maar ze zijn erg op de achtergrond. Daarnaast bewaken zij de tijd.

• Ook kunnen er binnen de KinderAdviesRaad werkgroepjes worden ingesteld, 
die samen aan een opdracht weken welke zij het leukst vinden.

• Respectvol met elkaar omgaan.

• Er zijn geen goede of foute antwoorden.

• Alle kinderen komen aan de beurt.

• De begeleider stelt zijn/haar eigen mening achter, 
het is belangrijk wat de kinderen vinden.

• Het is belangrijk om de motivatie van de 
KAR-leden hoog te houden, praat daarom over 
concrete en realiseerbare onderwerpen. 

• Algemene regel is om zo veel mogelijk visueel te 
maken om zo veel mogelijk kinderen de mogelijkheid 
te geven om mee te praten en denken.

ü Stel zo veel mogelijk met de leden 
de agenda op.

ü Zorg voor een mooie afwisseling tussen 
thema’s waar kinderen zelf mee komen en 
lopende projecten uit het ziekenhuis waar 
collega’s graag kinderen op mee zouden 
willen laten denken. 

ü Overleg over de onderwerpen voor de 
vergadering als voorzitter en begeleider. 
Vraag ook de andere leden onderwerpen te 
bedenken. 

ü Laat het de kinderen een week van te 
voren weten welke onderwerpen er 
worden besproken zo kunnen ze zich goed 
voorbereiden. 

Gebruik de handige tool “Rollen in de KAR”.

TIP

Hoe bereid je als voorzitter/begeleider een vergadering goed voor?

DO:

Belangrijke regels tijdens een vergadering 

voor zowel kinderen als volwassenen: 
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• Verplichting - Deelname is niet verplicht‘. Je hoeft niet mee te doen!’ Het kind altijd kan 
besluiten te stoppen, zonder dat dit consequenties heeft: ‘Je mag altijd stoppen 
wanneer je maar wilt.’ 

• Dubbelcheck - Regelmatig gecheckt wordt: ‘is het nog steeds wat je wilt?’ Soms 
heeft iemand ‘ja’ gezegd, maar dat kan na verloop van tijd veranderen. 

• Veiligheid – Het is zeer belangrijk dat er binnen de KAR en vooral tijdens advies-
trajecten een veilige sfeer is. Het is belangrijk om afspraken te maken over hoe en 
bij wie een KAR-lid kan aankloppen bij een onveilig gevoel. Wijs adviesvragers ook 
altijd op het belang van een veilige omgeving voor de KAR-leden.

• Vertrouwelijk - Gegevens vertrouwelijk behandeld worden: 
‘Ouders en behandelaars krijgen niet te horen wie wat heeft gezegd 
en in het verslag worden geen echte namen gebruikt.’

• Ziek - Hoe houden we rekening met het ziek-zijn van de kinderen tijdens 
de vergadering?

• Leeftijden, verschillen – Hoe zorgen we dat wie mee wil doen, 
goed mee kan doen? 

DO:

Bespreek d
e 

volgende z
aken 

met elkaar:

Heb je tips voor online vergaderen en brainstormen?

De algemene tip voor een goede vergadering of brainstorm is dat kinderen zelf 
meebepalen over de agenda, de ruimte en vorm (dus ook wat doen we als 
gespreksstarter, als energizer en waar zit de wc break?): weet je zeker dat het 
aansluit bij de kinderen en jongeren. 

Wees eerlijk als begeleider/voorzitter als je worstelt. Dan geef 
je de mogelijkheid om het te bespreken en naar oplossingen te 
zoeken. Vraag bijvoorbeeld naar hun ideeën als de vorm om 
welke reden dan ook niet passend is: verzin samen wat wel kan. 

DO:

“Het open brainstormen, discussiëren met elkaar is 
lastig. Ik merk dat ze wel steeds opener worden. 
Het gaat beter nu 2 leden de KAR vergadering 

voorzitten dan toen wij dit als begeleiding deden.”

Bekijk welke tools je kunt gebruiken:
⇢ de ‘online brainstorm’ tool voor 

ideeën en het stappenplan
⇢ de tool over een goede dialoogleider 

(gebruik lef en fun!) 
⇢ ‘Wat is mijn rol?’’ voor KAR leden

Tip van JongPit: 
(stichting voor jongeren met een chronische aandoening)

Gebruik de Miro-app (voor jongeren), waar jongeren zelf post-itskunnen plakken. 

TIP:

1. Wat zijn de onderwerpen binnen het thema waar KAR wat mee kan?

2. Hoe los je die op?

3. Met wie gaan we dat doen?

4. Hoe gaan kinderen in het ziekenhuis er wat van merken of horen?

“De app is heel interactief en live. Je krijgt snel input omdat je het in stappen 
doet, maar het wel heel zichtbaar is. Want iedereen kan tegelijk post- its maken. 
Ook kringetjes en pijltjes en goed te structureren. Zo maak je alles goed zichtbaar: 
belangrijke onderwerpen komen dan vaak naar boven en die zet je bij elkaar.”

D
e 

st
ap

pe
n:
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Welke onderwerpen kun je bespreken?

Kinderen hebben het recht om mee te praten 
over alles wat hen aan gaat en op alle niveaus 
in de zorgorganisatie. Denk daarbij aan:

• Meedenken over afspraken gemaakt tussen KAR, 
Raad van bestuur en Cliëntenraad

• Meedenken over nieuwe afdelingen, bij 
herinrichting of verbouwing

• Meedenken hoe nieuwe leden te werven
• Meedenken over bezoekafspraken van vrienden
• Advies maken hoe vriendjes en vriendinnetjes 

kunnen blijven slapen (als dokter en ouders het 
goed vinden)

• Beschikbaar speelgoed, andere materialen en leuke 
activiteiten voor kinderen die wachten of blijven 
slapen

• Omgangsvormen en huisregels, tussen kinderen 
maar ook tussen kinderen en medewerkers

• Meedenken en meepraten wie nieuwe 
medewerkers worden

• Leefbaarheid in het ziekenhuis.
• Ideeën bus en of wensboom maken en op 

afdelingen plaatsen
• Actie meedenken en meepraten over hoe pijn, 

angst en stress te voorkomen zijn, bijvoorbeeld 
kijken of er een speciaal prikteam voor kinderen 
kan komen

• Een eigen KinderAdviesRaad-journaal maken
• Oprichten van een KinderAdviesRaad-krant
• Meedenken over de overgang van kindzorg naar 

volwassenzorg
• Aanpassen OK-hesjes / Pyjama’s

• Advies geven aan artsen over omgang met 
patiënten

• Advies geven aan artsen praten hoe ze (nog) beter 
kunnen luisteren naar wat kinderen willen

• Andere menu’s voor kinderen / meedenken over 
het eten en drinken en bijvoorbeeld kindvriendelijk 
menu met plaatjes

• Advies geven aan de Raad van Bestuur over vragen 
die zij hebben

• Via Insta en Snapchat of enquêtes ervaringen 
ophalen bij kinderen buiten de KAR

• Starten om ervaringen van kinderen uit de 
Ervaringsmonitor van Stichting Kind en Ziekenhuis 
te gebruiken voor verbeteringen

• Open vergaderingen houden om ideeën van andere 
kinderen te horen

• Huisdieren mogen naar het ziekenhuis komen
• Meedenken over informatiemateriaal voor 

kinderen
• Meedenken over onderzoeken waar kinderen 

deelnemers zijn
• Meedenken over Patiëntenportaal voor kinderen 

en ouders
• Oplossing bedenken voor teveel licht ‘s nachts in de 

kamers of andere dingen die niet fijn zijn
• Meedenken / ideeën over ontwerpen voor 

de (nieuwe) website
• Advies geven over bereikbaarheid en parkeren bij 

het ziekenhuis
• Meedenken om over een Rookvrij ziekenhuis
• Idee opstellen voor Ipad’s op de kamer voor 

ondersteuning tijdens de opname
• Bedenken app of andere manier voor kinderen om 

in het ziekenhuis in contact te komen met elkaar 
tijdens een opname

`

Andere apps of websites om de vergadering leuk te maken?

Gebruik de volgende sites voor pauzemomenten, of om juist 
informatie eens anders aan te bieden. Bijvoorbeeld via een quiz!

• Korte ijsbrekers
• Teamskantine.com (gebaseerd op fragmenten uit de TV kantine)

• Handig aan het begin om te weten wat alle deelnemers ergens van vinden:
→ Mentimer.com (resultaten kun je downloaden in pdf)
→ Kahoot.com

• Bingo spelen
→ Qquestlabs.nl/bingo/about.html (Online bingo met persoonlijke bingo kaart)

• Leuk om te weten!
→ Earthcam.com (bekijk de wereld via de webcam)
→ Autodraw.com (maak zelf iconen en sla op) of flaticon.com (als je minder creatief bent)
→ Calligrapher.com (maak jouw lettertype van je eigen handschrift)
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Bij 94% van de KAR’s worden onderwerpen die ze bespreken, aangedragen door de Raad van het Bestuur, 
het hoofd van de kinderafdeling of andere mensen binnen de zorgorganisatie. 

Eigen onderwerpen komen meestal binnen via de mail of worden mondeling doorgegeven aan de begeleiders. 
Soms hebben de KAR’s een aanvraagformulier om onderwerpen aan te dragen of hebben ze een brievenbus 
voor ideeën. Ook wordt er soms input opgehaald door langs te gaan bij andere patiënten op de afdeling.

Waar komen de onderwerpen vaak vandaan?

Hoe zorg je dat jullie als leden op onderwerpen komen?

Bron: ZonMW en MCF• Zorg iets voor tijdens het wachten. Het duurt vaak 
lang maar er is niks te doen voor hen of alleen voor 
hele jonge kinderen (speelgoed, boekjes en Donald 
Duck) maar geen tijdschrift voor tieners bijv.

• Eten moet vaker en het liefst op de eigen 
voorkeurstijd beschikbaar zijn.

• Of een kind nou een 4, 9 12 of 15 is, het wil leuke 
dingen doen want afleiding is belangrijk. 

• Kinderen voelen zich beter in een omgeving die bij 
hen past. Daarom denken ze vaak mee met de 
aankleding, zoals OK jasjes en (donkere) gangen.

• Als een kind over moet de naar de volwassenzorg is 
het belangrijk dat het kind en de nieuwe dokters en 
verpleegkundigen goed zijn voorbereid. Ook daar 
denken jongeren over mee in de KAR.

• Elk kind heeft recht op dezelfde behandeling en 
faciliteiten. Het kan niet zo zijn dat de bijvoorbeeld 
het ene kind wel kan spelen met een Wii en een 
ander kind in dezelfde zorgorganisatie niet.

TIP:
• Je staat als KAR sterker als je ook gebruik maakt van ervaringen van anderen kinderen. 

Ophalen kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met de Ervaringsmonitor van Stichting 
Kind en Ziekenhuis (www.kindenziekenhuis.nl/academy). Als jouw organisatie daar gebruik 
van maakt, is er een speciaal deel voor kinderen van de KAR. Vraag het je begeleider.

• Ga je ermee aan de slag? Zet de monitor dan altijd op de agenda. Je kunt dan toetsen: zie ik 
dat ook? En de Raad van Bestuur/management? Die zien die resultaten trouwens ook, maar 
wellicht lezen jullie iets anders erin.

Gebruik de 
Ervaringsmonitor

DO:
• Er zijn ook KAR’s waarbij de aanvragen meteen toegelicht mogen worden in de vergadering met 

een korte video of live presentatie. De voorzitter/begeleider hebben de taak om te zorgen dat elk 
kind dit begrijpt, en bereid het samen met de adviesvrager voor.

• Gebruik de tools! Die helpen ook de mensen die advies willen van de KAR om 
(bijvoorbeeld) beter uit te leggen wat ze precies vragen. 

• Via Insta en Snapchat of enquêtes kan je ook ervaringen ophalen 
bij kinderen buiten de KAR.

• Denk ook eens aan een open vergadering houden voor niet leden 
of een schoolklas in de buurt uitnodigen

• Bekijk de lijst op pagina 17; dit zijn ideeën van andere KAR's
• Zorg er met elkaar voor dat er een veilige sfeer in de vergaderingen is: 

daardoor krijg je echt dat de KinderAdviesRaad een groep wordt en 
iedereen vertrouwd voelt.

• Verzin leuke manieren om ideeën te bedenken en op schrijven 
(brainstormen). Vraag de begeleider om hierbij te helpen.

• Maak als leden zelf een ronde in de zorgorganisatie en kijk of je dingen 
ziet. En vraag ook aan andere kinderen die je dan tegenkomt of waar je 
dan naar toegaat.

Wat  kunnen we gebruiken om onderwerpen te verzinnen?
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Moet de KAR alles doen wat de zorgorganisatie vraagt?

Als KInderAdviesRaad mogen jullie gevraagd en ongevraagd advies geven. Ook 
mogen jullie zelf beslissen of je reageert op een vraag die aan jullie wordt gesteld. 
Als jullie dat niet willen moet je natuurlijk wel uitleggen waarom niet. Denk met 
elkaar goed na waarom je ja of nee zegt. Soms is het onderwerp misschien niet zo 
leuk maar wel heel belangrijk voor veel kinderen!

Waar kom je samen?

Alle bijeenkomsten worden in de zorgorganisatie zelf gehouden. Dit gebeurt vaak in een 
vergaderzaal of een andere grote kamer, of natuurlijk online. Gebruik bijvoorbeeld het 
spelleerlokaal van de school of pedagogische zorg. Die zijn wat gezelliger en kleurrijker! 
Het zou (nog) beter zijn als ze een eigen ruimte hebben die ze zelf inrichten.

In welke ruimte vergader je?

DO: • Organisatie - zorg ervoor dat:
→ de KAR een eigen plek heeft waar het kan afspreken, zich thuis 

voelt en spullen kan bewaren. 
→ er geld is voor materialen en uitwerking van ideeën. 
→ een reiskostenvergoeding beschikbaar wordt gesteld en 

vergoeding van eventuele andere kosten. 
→ er geld beschikbaar wordt gesteld om ideeën in te voeren. 

• Zorg dat de kinderen en jongeren beslissen: 
→ over de plek 
→ hoe en wanneer ontmoeting plaatsvindt 
→ over de vorm van ontmoeten zoals digitaal of face-to-face? 

• Lid zijn is vrijwillig maar het mag de kinderen en jongeren geen geld kosten. 
Een waardering voor hun inzet is ook van belang. Denk onder andere aan 
een jaarlijks uitje. Dit draagt ook bij aan de groepsdynamiek. 

DON’T: Voorkom dat ze bijeenkomen in een klassieke vergaderruimte. 

Tips die je mee mag geven aan de begeleider, 
Raad van Bestuur en/of manager:
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invloed hebben?

Hoe kan ik



Een goed idee is om de directeur van de kinderafdeling al 
bij de eerste vergadering aanwezig te laten zijn, ook dit 
benadrukt het gevoel van belangrijk zijn voor de KAR-leden.

Giselle, voorzitter 1e KinderAdviesRaad
in het Amalia Kinderziekenhuis (2013)

Ik weet nog dat we het in de KAR hadden over bezoeken en je beste vrienden missen. En toen vroeg ik: 
"En wat nou als je huisdier echt je allerbeste vriend is en je ligt heel lang in het ziekenhuis?" Toen gebeurde 
er iets moois. Allerlei ideeën maar ook gesprekken met beleid of bestuur.  De KAR stelde echt vragen en er 
kwamen ook eerlijke en overwogen reacties terug. Over de hygiëne, allergieën etc. Maar ook over het 
belang van huisdieren voor mensen in hun herstel. Blijkbaar hebben ze dit idee niet los gelaten, zelfs toen 
ik samen met mijn vice-voorzitter plaats maakte voor de volgenden. Want een jaar later zag ik op de 
website dat het mogelijk was, via "Amalia's huisje boompje beestje".

Stiekem was ik zo trots en zo blij ook dat ik die ene vraag gesteld had. En net zo trots op deze KAR bij wie 
die gedachte blijkbaar is blijven malen. Dat ze hebben zich er in vastgebeten. Wat is dat een fijne gedachte.  
“Als je dus denkt dat je met de KAR geen impact kunt maken klopt dat dus niet!’

JIJmaakt het verschil!

Hoe kan ik invloed hebben?

“Het luisteren naar kinderen en daar ook 
daadwerkelijk iets mee doen, vereist een 

culturele omslag in het denken over kinderen, 
maar ook kennis over geschikte methoden 
voor het realiseren van kinderparticipatie."

“Kinderparticipatie leidt 
tot zorg die beter 

aansluit bij de behoeften 
van het kind.”

TIP

(Giselle)

Quotes uit het 
onderzoek wat 
gedaan is over 
kinderparticipatie
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Waarom is zichtbaarheid belangrijk?

Je wilt graag zorgen dat jullie adviezen gehoord worden. Hiervoor is het 
belangrijk dat iedereen weet dat jullie er zijn. Zo zorg je dat iedereen jullie 
weet te vinden. En jullie goed betrekt bij onderwerpen die jullie aangaan. 
Daarom is zichtbaarheid dus heel belangrijk!

• Heb je een pagina op de website? Of op het intranet? 
Maak een foto van de KinderAdviesRaad in een 
algemene ruimte met een leuke tekst erbij. 

• Maak een jaarplanning met activiteiten, of andere leuke 
dagen en stuur deze naar communicatie. 

→ Misschien kunnen jullie op de dag van de 
rechten van het kind samen aandacht vragen 
voor wat je als KAR doet!

• Zet ‘zichtbaarheid’ (of communicatie) als vast punt op de 
KAR-agenda.

• Deel de notulen of het verslag steeds met de ouderraad 
(als die er is), cliëntenraad, Raad van 
Bestuur/Management, communicatie, etc. 
Communicatie kan dan kiezen waarover ze iets in -
bijvoorbeeld - de nieuwsbrief zetten. 

• Zorg dat je in alle 
communicatie staat: 
dus van nieuwe medewerkers, 
trainingen, maar ook ‘beleidsdocumenten’ (vraag de 
begeleider wat dat is), maar ook meedoet aan 
bijeenkomsten om te vertellen over de KAR. Desnoods 
via filmpjes!

• Maak elk jaar een jaarverslag van alles wat jullie hebben 
gedaan. Stuur dit zeker naar communicatieafdeling.

• Bespreek dit als voorzitter ook jaarlijks met de Raad van 
Bestuur. Stel samen de doelen voor het volgende jaar: 
wat hebben we gedaan, wat ging goed en wat doen we 
volgende jaar (beter of nog meer).

• Bekijk ter inspiratie ook de websites van andere KAR’s en 
zorgorganisaties, zoals:

→ Resultaten van de KinderAdviesRaad (umcg.nl)
→ Amsterdam UMC Locatie AMC -

Kinderactiviteiten

Voor meer zichtbaarheid binnen en buiten de organisatie:
TIP

Hoe kan ik de KAR 

zichtbaarder maken?

Het is 
belangr

ijk 

voor d
e stem

 van he
t 

kind bi
j de zo

rg dat 

de KAR
 zo ve

el 

mogelijk 
bekend

heid 

krijgt in
 het zi

ekenhu
is 

en bij 
patiënt

en. 

Wat is er nog meer bereikt met een KAR?

• Nieuwe OK jasjes samen ontworpen (proces van 5 jaar).
• Ideeën brievenbus 
• Advies gegeven aan revalidatieartsen
• Corona tasjes gemaakt voor de quarantaine in het 

ziekenhuis
• Opzetten frietfiets, want elke dag gezond eten doe je 

thuis ook niet.
• Activiteiten tijdens corona: een hoogwerker waarbij 

familie in bakjes kon zwaaien naar de kinderen.
• Ontwerpen van een KAR-mascotte.
• Een app om de introductie naar een behandeling 

makkelijker te maken

• Meegedacht over project over overgang van 
ziekenhuis naar huis (transitiezorg)

• Oplossing voor teveel licht ‘s nachts in de kamers 
-> slaapmaskers

• Meegedacht over ontwerp nieuwe website
• T-shirts voor de KAR
• Bedacht hoe vriendjes en vriendinnetjes mogen 

blijven slapen (als dokter en ouders het goed vinden)
• Nieuwe leden geworven
• Kindvriendelijk menu met plaatjes
• Bedacht hoe kinderen lekker kunnen lezen
• Muziektas bedacht
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Hoe maak je je KAR zichtbaarder buiten de organisatie?

TIP:Bekijk ook eens elkaars websites, bijvoorbeeld van deze KinderAdviesRaden:
→ KinderAdviesRaad - Radboudumc
→ KinderAdviesRaad KAR (umcg.nl)

. 

Dit is belangrijk want de kinderen zijn trots op de KAR en de KAR is een uithangbord voor 
kwaliteit van zorg in jouw organisatie. 

TIP

DO: • Maak een leuk filmpje van je KAR leden. 
• Gebruik de VERI-matrix (zie tools) om af te spreken bij zichtbaarheid: wie wat 

doet.
• Vraag om een zichtbaardere plek op de (interne) website of doe elke paar 

maanden een update over de KAR. 
• Voor meeste impact (invloed) gebruik echte verhalen (uitspraken, woorden) 

van de kinderen in je verhalen.
• Deel je successen langs alle kanalen in de organisatie:

→ Vertel over de jaarlijkse eigen en landelijke KinderAdviesRaad-dag 
→ Vergeet niet te noemen welke afdelingen erbij betrokken waren 

• Bespreek om jaarlijks de resultaten van de KAR met de Raad van Bestuur of 
management te evalueren.

• Blijf contact houden met je ambassadeurs in de organisaties. Dat zijn 
allemaal mensen in verschillende functies in de organisatie die uit zichzelf 
enthousiast vertellen over de KAR aan andere medewerkers.

• Maak een overzicht van alle activiteiten, en (on)gevraagde adviezen.

• Vraag of jullie een eigen account mogen op sociale media om verhalen en successen, 
maar ook vragen, activiteiten en wervingsacties (door de kinderen) te delen via social
media. Denk aan Instagram of TikTok

• Vraag om een vaste rubriek in de nieuwsbrief!

• Symposia, bijeenkomsten in jullie organisatie of daarbuiten – het moment om kinderen 
uit de KAR te laten vertellen over hun eigen ervaringen met de zorg, en over de KAR.

• Maak een leuke flyer voor scholen in de buurt om uit te leggen wat jullie doen

• Maak een stukje voor de lokale krant, radio of TV en vraag of ze aandacht aan jullie 
willen besteden

• Maak een filmpje met jullie adviezen voor mensen in het ziekenhuis

• Bedenk andere leuke manier om jullie KAR onder de aandacht te brengen. Vergeet dat 
je dan vooral wil vertellen waarom jullie belangrijk zijn!

• Spreek een paar keer per jaar met de Cliëntenraad of Patiëntenraad als die er is
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allemaal contact?

Met wie heb je 



andere 
KAR’s

KAR-le
den

Organiseren jullie wel eens een uitje met de KAR?

Het is goed om minstens een keer per jaar een uitje te doen met ze alle dit is goed 
voor de band onderling en kan ieder jaar hetzelfde uitje zijn of ieder jaar juist een 
andere voorbeelden: Efteling, dierentuin, escaperoom, midgetgolf of een spelletjes 
avond (afhankelijk van de gezondheid van iedereen en de planning). 

Is er ook contact tussen de vergaderingen?

• Er is vaak een gezellige groepsapp met alle kinderen. Waarin 
met regelmaat gevraagd wordt hoe het met iedereen gaat 
of hoe het ervoor staat met een aantal zaken. 

• Kinderen laten het aan de begeleiders weten als ze in het 
ziekenhuis opgenomen zijn, dan gaan ze even langs voor een 
praatje.

• Belangrijke zaken, zoals planning, agenda etc, wordt via de 
mail met de ouders en kinderen gedeeld.

DO:
• Maak een groepsapp aan: WhatsApp is goed voor de 

band en voor  meer informele dingen, bijvoorbeeld 
laat je zo weten dat er iets aankomt.

• Ga langs als leden van je KAR in het ziekenhuis liggen. 

• Jaarlijks op de landelijke KAR-dag van Stichting Kind en Ziekenhuis.

• Lldmaatschap van de Kind & Ziekenhuis KAR community.

Contact met andere KAR’s

Word lid van (Teams) community 

van Kind & Ziekenhuis om 
laagdrempelig vragen te stellen 

aan je mede-KAR’s. 

TIP

Met wie heb je 

allemaal contact?
Raad van 
Bestuur

TIP:
Ook leuk is om samen naar de Landelijke Dag van de KinderAdvies-
Raden (KAR-dag / KinderAdviesRaden-dag) te gaan, georganiseerd 
door Stichting Kind en Ziekenhuis, en ontmoet daar de andere 
kinderraden en wissel ideeën uit, bovendien ook heel gezellig.

Meer informatie via: info@kindenziekenhuis.nl

Contact met adviesvragersAls kinderen en jongeren niet (goed) weten 
waar het over gaat, kunnen ze niet mee praten. 
Ook voelen kinderen het aan als iemand niet 
echt geïnteresseerd is in hun mening. Daarom 
zijn de volgende zaken belangrijk om mee te 
geven aan iedereen die iets wil van de KAR: 

advies
vragers

Hoe ber
eid je 

adviesv
ragers 

voor 

op een 
vergade

ring 

met de K
AR?

1. Open houding

2. Verwachtingen

3. Terugkoppeling

de uitleg staat op de volgende pagina… | 25



Open ho
uding:

Degene die advies aan kinderen 

vraagt moet openstaan voor 

initiatieven, meningen en 

ideeën van kinderen. Hij of moet 

uitstralen dat hij graag wil weten 

wat kinderen denken en vinden. 

1 Terugkoppeling:De adviesvrager moet ook 
vertellen wat er met het advies 

gebeurd is. Hoe is het 
meegenomen? Wat is er 

veranderd door het advies? Is dit 

ook ergens te zien of te lezen?

3
Verwachtingen:

Deze open houding is altijd 
belangrijk. Juist tijdens 

momenten waarbij je kinderen
daadwerkelijk gaan meedenken

en/of meebeslissen. Bijvoorbeeld
door een fijne ruimte te hebben. 
Een gesprek organiseert in een 

vorm die bij kinderen past. En het 
ook leuk maakt.

2
Advies voor de adviesvragers::

TIP: De begeleider en voorzitter bespreken met de adviesvragers het procesdocument (on)gevraagd 
advies’ en ‘doetool 5 vormen van kinderparticipatie in de KAR’ en ‘voorbeeld online brainstorm’. 

Hoe bereid je als begeleider de vergadering verder voor?

• Laat de KAR leden weten dat er iemand komt om wat te 
vertellen/vragen en wat dit dan is. 

• Het is belangrijk dat je hen als voorzitter/begeleider vooraf 
heel goed voor bespreekt en tips geeft over (o.a.):

→ De hulpvraag: wat de vraag is aan de KAR

→ Hoe ze ervoor zorgen dat ze dit ‘passend voor kinderen doen’

→ Dat ze willen weten wat ze met de input gaan doen

→ Hoe urgent het is en hoeveel tijd er is om mee te praten

→ Het belang van een veilige sfeer voor de KAR-leden

→ Belangrijkste: manage de verwachtingen wat voor vorm 
kinderparticipatie dit is: adviseren of helemaal meebeslissen.

Gebruik hiervoor diverse tools, zoals de doetool 5 
vormen kinderparticipatie in 
en met de KAR, maar ook die van ‘dialoogleider’ en ‘online brainstorm’ – en nog meer!

TIP

Contact met de Raad van Bestuur

Zij zijn het leidinggevende orgaan (zeg maar ‘de baas’) van de organisatie. 
Alle belangrijke beslissingen nemen zij. Je ziet ze vaak praten met mensen 
in de organisatie. Ze moeten natuurlijk van alles op de hoogte zijn.

→ Als je kijkt naar het kopje ‘onderwerpen’ dan is het grote kans 
dat zij beslissen om het wel of niet te doen. 

→ Zij bepalen ook het ‘beleid’: wat doen we hier wel en wat niet 
en wat kan (nog) beter.

→ Het is dus belangrijk dat de Raad van Bestuur jullie goed kent.

Wat doet
 de 

Raad v
an 

Bestuur?

TIP: Bekijk dit filmpje waarin kinderen een voorzitter van de Raad 
van Bestuur vragen wat hij allemaal doet.
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Zij gaan over alles wat er gebeurt en in het ziekenhuis, de toekomst en of 
het past binnen het budget (het geld). Uiteindelijk hebben ze een zeg over heel 
veel dingen die belangrijk zijn voor jou. Want…

→ Waar denk je dat dat de begeleiders van betaald worden? 

→ En jullie broodjes en reiskosten om naar de KAR-dag te gaan? 

→ Wist je dat zij ook uiteindelijk besloten hebben of er een KAR 
wel of niet komt? 

→ Jullie kunnen als KAR hen ook ongevraagd advies geven. Zie: “DO”.

Waarom moet ik de Raad van Bestuur kennen?

Wanneer zie ik de Raad van Bestuur?

In principe spreek je daar met elkaar iets over af. Ze komen dan niet allemaal. Meestal spreekt 1 persoon 
namens het management of de Raad van Bestuur. Bijvoorbeeld degene die over ‘beleid’ en/of ‘kwaliteit’ 
gaat. Dat betekent: hoe willen we dat het ziekenhuis (nog) beter wordt voor de alle patiënten, nu en in de 
toekomst? Ze kunnen ook van alles aan jullie vragen:  bijvoorbeeld over ‘nieuwbouw’ of ‘transitiezorg’ of ze 
willen iets onderzoeken. 

DO: • Spreek af dat de KAR-voorzitter(s) met begeleiders 2 of 3x per jaar met iemand uit het 
management de voortgang van de KAR bespreken. Met vragen als: denken we goed mee over 
zaken die belangrijk zijn voor het ziekenhuis? En/of zijn er dingen die wij belangrijk vinden en 
waar we hen van moeten overtuigen. 

• Sowieso is het belangrijk dat de KAR veel afspraken maakt.

• Zorg dat een begeleider contact heeft met iemand uit de Raad van Bestuur.
• Leg als KAR afspraken en processen vast. Gebruik het voorbeeld van de 

‘samenwerkingsovereenkomst’.
→ Sommige KAR’s noemen expliciet dat de bestuurders groen licht zouden moeten 

geven voor tenminste 3 tot 5 ideeën per jaar. 
• Betrek altijd iemand uit de zorgorganisatie die zich bezig houdt met patiëntervaringen, kwaliteit 

van zorg, of projectleider. Die weet goed wat er nog meer speelt en wat de ‘verbeterprojecten’ 
zijn (waar gaan we aan werken voor de toekomst?).

• Neem contact op met Stichting Kind en Ziekenhuis voor nog meer tips en doe als KAR mee met 
hun jaarlijkse KinderAdviesRaad-dag voor leden en begeleiders: voor  leuke activiteiten, 
workshops en natuurlijk ervaringen uitwisselen. 

DON’T: Voorkom dat de KAR niet te pas en te onpas gebruikt wordt als leuke “gadget” 
van het ziekenhuis. Want dat is geen kinderparticipatie!

TIP

• Je kunt het management ook (on)gevraagd advies geven. Bijvoorbeeld: je vindt de gang te 
donker. 

→ De voorzitter en begeleider kunnen in de het ‘procesdocument (on)gevraagd advies 
lezen hoe het dat gaat.

• Staan alle afspraken op papier wanneer je wie spreekt? Kortom: is er een 
samenwerkingsovereenkomst? Anders is bij de KAR en management onduidelijk wat de KAR 
doet, of iedereen heeft een ander idee. Bespreek het!

• Maak elk jaar een jaarverslag van alles wat jullie hebben gedaan. Stuur dit zeker naar 
communicatieafdeling, maar bespreek het ook jaarlijks met de Raad van Bestuur. Stel samen de 
doelen voor het volgende jaar.

DO:

Voor 
voorz

itters
 

en be
geleid

ers
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Hoeveel kost een

KinderAdviesRaad?



Welk budget heb je nodig?

Veel KAR’s hebben geen exact budget of zij doen een aanvraag voor 
financiering. Bij de KAR’s die wel een vast budget hebben en dit ook 
hebben gedeeld verschilde het bedrag tussen de €200 en €3000 per jaar. 

Het budget wordt met name besteed aan facilitaire kosten voor de KAR 
organisatie, zoals eten en drinken tijdens de vergadering, reiskosten, 
uitjes en promotie materiaal. De verbeter ideeën zelf worden meestal 
voorgelegd aan de Raad van Bestuur waarnaar zij toestemming geven om 
het in te voeren (en het budget wat daarvoor nodig is). 

Bij één KAR is er binnen het ziekenhuis geen budget beschikbaar, 
maar komt het geld van een onderzoeksubsidie. 

Er zit veel verschil tussen het aantal uur wat is vrijgemaakt voor 
de begeleiding van de KAR’s. Richttijd = 8 uur per week (voor 1 of 2

begeleiders). 

Zie tip Wilhelmina Kinderziekenhuis om deze taken te splitsen.

Uren
begeleiding

Hoeveel kost het om een 

KAR draaiende te houden?

Geld

Wilhelmina 

Kinderziekenhuis:

“Wij hebb
en ee

n fijne
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→ Het is belangrijk dat voor declaraties afspraken zijn 
gemaakt met het management over hoeveel en uit welk 
potje activiteiten, reiskosten etc. vergoed worden.

→ Het geld wordt gebruikt voor vergoeding van reiskosten van 
kinderen, catering tijdens de vergaderingen, benodigde 
materialen, het jaarlijkse uitje, afscheidscadeautjes etc.

Waaruit worden de KAR activiteiten betaald?

Hoeveel uren ’begeleiding’ zet je in?

Hand
ig om

 te w
eten 

als  

voorz
itter 

en be
geleid

er!
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Ruimte voor eigen 

aantekeningen

Deze ‘KAR - Vraag maar Raak’ is onderdeel van het Handboek KinderAdviesRaad in de Zorg. Neem contact op 
met Stichting Kind en Ziekenhuis voor nog meer tips en bijvoorbeeld om lid te worden van de community, 

jaarlijkse KinderAdviesRaad-dag en ervaringsmonitor. Ga naar: www.kindenziekenhuis.nl/academy.

om te onthouden…
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Dit handboek en de andere onderdelen 
kwamen tot stand in samenwerking met: 

onze projectpartners Missing Chapter Foundation en 
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde 

(NVK), met medewerking van de KinderAdviesRaden
van Nederlandse zorgorganisaties, KinderAdviesRaad

van Kind & Ziekenhuis, genoemde ziekenhuizen en 
met JongPit, de landelijke organisatie voor jongeren 

met een chronische aandoening.

Colofon
Hoe kwam dit handboek tot stand?

Utrecht, September 2021

Het project “vergroten 
kinderstem in medische 
zorg” is mede mogelijk 
gemaakt door FNO.
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Wat weet jij…
Nog éé

n vra
ag…

Over rechten van kinderen
in de zorg?Wie beslist er eigenlijk 

wat het beste voor je 

is als je ziek bent?

Moet er
 rekenin

g 

worden ge
houden 

met jouw mening?

Wat mag ik 
zelf bepalen?

Meer weten over de rechten van kinderen in de zorg?

Bekijk:
www.jadokterneedokter.nl

www.mijnrechtenalsziekkind.nl
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