
Alle kinderen hebben recht op de juiste zorg. Medische Kindzorg Samenwerking
(MKS) maakt integrale kindzorg mogelijk, door het kind centraal te stellen en het
gezin de regie te geven. MKS is dé werkwijze voor het inventariseren, indiceren,

organiseren en uitvoeren van alle zorg aan kinderen in de eigen leefomgeving. Deze
werkwijze leidt tot integrale zorg en de juiste zorg op de juiste plek. Alle

kinderverpleegkundige zorg in de eigen leefomgeving begint met een inventarisatie
van zorgvraag en hulpbehoefte, het verbetertraject organisatie kindzorg is dan ook

veel breder dan alleen het indiceren van kinderverpleegkundige zorg.
 

 

Verbetertraject
organisatie 

kindzorg 

Handreiking Indicatieproces Kindzorg
(HIK)
Toolbox HIK
Training HIK: “Inventariseren,
indiceren en organiseren van de zorg
in de eigen leefomgeving voor
kinderen van 0-18 jaar voor de
zorgverzekeringswet”
Expertgroep Indicatieproces Kindzorg
Intervisie 

Kinderverpleegkundigen zijn met elkaar
een verbetertraject aangegaan om toe te
werken naar eenduidigheid bij de
inventarisatie, indicatie en organisatie van
kinderverpleegkundige zorg in de eigen
leefomgeving voor de
Zorgverzekeringswet. Onderdeel van dit
traject, waarin MKS de rode draad is, zijn:
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“Inventariseren, indiceren en organiseren van de zorg in de
eigen leefomgeving voor kinderen van 0-18 jaar voor de

zorgverzekeringswet”
 
 

Wat heb jij als
kinderverpleegkundige

nodig?

Wat heb jij als kinderverpleegkundige
nodig om hiermee in jouw dagelijkse
werksituatie aan de slag te gaan? 
De juiste kennis en competenties én
een flinke portie verpleegkundig
leiderschap.
Ben jij als kinderverpleegkundige
werkzaam in de eigen leefomgeving
van kind en gezin? Dan raden wij jou
aan om de training HIK te volgen.



Een individuele, theoretische voorbereiding van ongeveer twee werkdagen.
Twee trainingsdagen, met 6 tussenliggende weken. In een groep van
maximaal 24 kinderverpleegkundigen van verschillende organisaties.
Een voorbereidende en tussentijdse, schriftelijke opdracht.
Een afrondende opdracht bestaande uit een schriftelijk en een mondeling
(digitaal) deel.  

De training is toegankelijk voor alle kinderverpleegkundigen die werkzaam zijn in
de eigen leefomgeving van kind en gezin, ongeacht vooropleiding. In deze training
krijg jij alle kennis mee die jij nodig hebt om je als kinderverpleegkundige te
kunnen ontwikkelen in het inventariseren, indiceren en organiseren van
kinderverpleegkundige zorg in de eigen leefomgeving van kind en gezin, ongeacht
jouw voorkennis.
De training is praktisch en interactief opgezet en bestaat uit de volgende
onderdelen:

Randvoorwaarden
Training HIK

Bij de voorbereiding op en ten tijde van
de training zijn een open en proactieve
(leer)houding, verpleegkundig
leiderschap, een gezonde dosis
zelfreflectie en autonomie zeer
belangrijk. Tijdens de training wordt
het met en van elkaar leren
gestimuleerd, hierbij is het niet
belangrijk voor welke organisatie jij
werkzaam bent of wat jouw
vooropleiding is. Het is wel belangrijk
hoe jij jezelf als autonome
kinderverpleegkundige opstelt en hoe
jij jouw vak uitoefent volgens de
beroepsnormen, de wettelijke kaders,
de kwaliteitsstandaarden en richtlijnen. 

Kind en gezin staan centraal. Niet de benodigde
zorg of handelingen bepalen de complexiteit
van de situatie, dat doet de context van het
kind en zijn of haar gezin. Als
kinderverpleegkundigen staan wij voor
maatwerk, de juiste zorg op de juiste plek, de
best passende zorg voor ieder ziek kind. Het op
weg helpen van het zieke kind en zijn of haar
gezin naar een situatie waarin er sprake is van
balans tussen draaglast en draagkracht en
eigen regie. Het inventariseren, interpreteren
en onderbouwen van de zorgvraag en
hulpbehoefte van kind en gezin en het
organiseren van de zorg voor het zieke kind,
binnen de context van het gezin, vragen om
zorgvuldigheid en boven alles deskundigheid. 

Kind en gezin
centraal
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“Inventariseren, indiceren en organiseren van de zorg in de
eigen leefomgeving voor kinderen van 0-18 jaar voor de

zorgverzekeringswet”
 
 



Een samenwerkingsrelatie op te bouwen met kind en gezin en vanuit nabijheid
en vertrouwen de zorg te inventariseren, indiceren en (helpen) organiseren. 
In samenwerking met kind en gezin de totaliteit aan benodigde zorg in de eigen
leefomgeving te inventariseren; de zorgvraag en de hulpbehoefte binnen alle
kinderleefdomeinen in kaart te brengen. 
Een zorgplan en de daarbij behorende onderbouwing en indicatie op te stellen
welke aansluiten op de zorgvraag en de hulpbehoefte van kind en gezin. Dit
zorgplan vormt het uitganspunt voor de zorg voor kind en gezin in de eigen
leefomgeving.
Zorgplan en indicatie mondeling te kunnen onderbouwen en inhoudelijke vragen
hierover te kunnen beantwoorden.
Ondersteuning te bieden in de organisatie en coördinatie van de
kinderverpleegkundige zorg in de eigen leefomgeving.
De continuïteit van zorg en de balans tussen de draaglast en draagkracht van
het gezin te kunnen monitoren en bespreekbaar te maken en het zorgplan aan
te passen bij een veranderende zorgbehoefte.
Samen te werken met andere zorgverleners in het gezin bij het uitvoeren van
hun zorgtaken en de kwaliteit van zorg aan kind en gezin in de eigen
leefomgeving te monitoren en bespreekbaar te maken. 
Een vast aanspreekpunt te zijn voor kind en gezin en andere betrokken
(informele) zorgverleners. 
Op basis van gezamenlijke besluitvorming samen te werken met kind en gezin
en samen met hen regelmatig de zorgvraag en de hulpbehoefte binnen alle vier
de kinderleefdomeinen te evalueren. 
Zorg te dragen voor multidisciplinair overleg, denk hierbij aan overleg met
ouders, collega kinderverpleegkundigen en andere professionals, zoals
fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers en artsen welke
betrokken zijn bij de zorg voor kind en gezin. 
Ouders te ondersteunen bij het in hun eigen kracht komen en het behouden van
de regie.
Oog te hebben voor de verschillende belangen van alle betrokkenen rondom het
zieke kind en om te kunnen gaan met meervoudige partijdigheid. 

 

Na het volgen van de Training HIK beschik jij als
kinderverpleegkundige over de volgende competenties 

 



Je hebt alle opdrachten ingeleverd;
Al jouw opdrachten zijn met een voldoende beoordeeld;
Je bent aanwezig geweest bij beide trainingsdagen en het digitale eindgesprek. 

Je bent minimaal drie keer per jaar aanwezig geweest bij, en doet actief mee aan, een
geaccrediteerde intervisiebijeenkomst. Zowel de beroepsvereniging
Kinderverpleegkunde.nl als de Branchevereniging Integrale Kindzorg organiseren deze
geaccrediteerde bijeenkomsten op zeer regelmatige basis. Na afloop van de training
ontvang jij als kinderverpleegkundige de betreffende jaarplanningen.
Elk jaar lever jij het bewijs van deelname aan bij jouw beroepsvereniging. Na inleveren
ontvang jij een verlenging van jouw certificaat. 

Je ontvangt na afloop van de training HIK een certificaat als je voldaan hebt aan de
volgende voorwaarden: 

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 1 jaar omdat de informatie en wet-en
regelgeving met betrekking tot het indiceren en organiseren onderhevig is aan
aanpassingen en veranderingen. Jij kunt jouw certificaat jaarlijks verlengen door aan de
volgende voorwaarden te voldoen: 

Bevoegdheid en bekwaamheid

Trainingsdag 1, 25-01-2023
Trainingsdag 2, 08-03-2023

Trainingsdag 1, 31-03-2023
Trainingsdag 2, 12-05-2023

Trainingsdag 1, 24-05-2023
Trainingsdag 2, 05-07-2023

Training 6 (VOL)

Training 7 (VOL) 

Training 8

Data training 2023 en 2024

Meer weten of
aanmelden?

Stuur een email naar
kinderverpleegkunde@venvn.nl

Training 9 (VOL)
Trainingsdag 1, 08-09-2023
Trainingsdag 2, 20-10-2023

Training 10
Trainingsdag 1, 02-11-2023
Trainingsdag 2, 14-12-2023

Training 11 
Trainingsdag 1, 19-01-2024
Trainingsdag 2, 01-03-2024


