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Meld je aan voor rondetafel en minisymposium  

 

Op 9 maart vindt in Maxima Medisch Centrum Veldhoven en op 23 

maart in Isala Zwolle een rondetafeldiscussie plaats en een mini-

symposium. Klik hier voor de aankondiging. Tijdens de 

rondetafeldiscussies wordt verder ingegaan op de discussie rondom de 

mbo- en hbo-niveaus die we in ons veld van kinderverpleegkunde zien. 

Inzet van het mini-symposium is de kennismaking met het Medische 

Kindzorgsysteem en het Indiceren en Organiseren van Zorg aan het 

zieke kind en gezin in de eigen omgeving. De deelnemers in het 

Erasmus MC noemde MKS een mooi systeem, waardevol en 

vernieuwend. Lees hier het verslag. Lees meer over het Advies Opleidingsprofiel Verpleegkundige 

Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde - Project 'Impuls opleiding kinderverpleegkundigen' en 

Expertisegebied kinderverpleegkundige.  
 

  
 

  

  

 

*** POLL *** *** POLL ***  

 
Vanaf welke leeftijd worden de meeste kinderen zindelijk? Hoeveel procent van de ouders laat hun kind 
inenten? Waardoor ontstaat procedurele distels? Zo maar enkele toetsvragen. Vul de poll in. 
 

  

Maak jij de toets die in het magazine wordt gepubliceerd? 

 Altijd 

 Soms 

 Nooit 

  

  

Petitie erken inservice-opleiding  

 

De nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen en verzorgenden 

roepen vragen en discussie op. Zo is A-verpleegkundige Rini Kleijn 

een petitie gestart. Kleijn wil dat de in-service-opleiding wordt erkend 

op hbo-niveau. Het ministerie van VWS meldt dat iedereen binnenkort 

online kan reageren op de beroepsprofielen. Kleijn werkt als kinderverpleegkundige in het Tergooi 

ziekenhuis. "Ik had al het gevoel dat veel verpleegkundigen ontevreden zouden zijn. Alle A-

verpleegkundigen die een in-service-opleiding in het ziekenhuis hebben gedaan, worden nu over één 

kam geschoren. Dat vind ik onterecht.”  
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Gezondheidszorg en vluchtelingenkinderen  

 

Volgens Vluchtelingenwerk is het aantal asielaanvragen van 

alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Europa verviervoudigd tot 

3.860. Tijdens het Global Health Symposium 'Refugee Care' gehouden 

in het AMC, presenteerde kinderarts Hugo Heymans zijn visie op de rol 

van kinderartsen in de psychosociale ontwikkeling van 

vluchtelingenkinderen. Het doel van het symposium was om de 

gezondheidsproblemen van vluchtelingenkinderen te bespreken. De 

problemen waarmee vluchtenlingenkinderen worden geconfronteerd hangen af van leeftijd, de redenen 

om te vluchten en het land van herkomst. Klik hier voor het volledige verslag van Caroline Roberts 

Quast van de Fractie Internationale Betrekkingen. 
 

  
 

  

  

  

Organisatie contact personen  

 

In 2012 is een enthousiaste groep kinderverpleegkundigen binnen de 

V&VN gestart met het opzetten van een netwerk tussen verschillende 

organisaties. Dit initiatief is inmiddels uitgegroeid tot een groep van 40 

verpleegkundigen: de OCP (organisatie contact personen). Zij 

vertegenwoordigen 26 organisaties. Waarom: Het delen van kennis en 

ervaring, het bespreken van landelijke ontwikkelingen en het bevorderen van landelijke eenduidigheid 

in de zorg. Voor wie: Professionals die met zieke kinderen werken in alle werkvelden (bv. ziekenhuis, 

thuiszorg, school). Als OCP’er ben je namens je organisatie aanspreekpunt voor vakinhoudelijke 

kwesties. Hoe: Tweemaal per jaar een (geaccrediteerde) netwerk bijeenkomst rondom een thema. Het 

contact verloopt verder voornamelijk via de mail.  

We zoeken enthousiaste collega’s die namens hun organisatie willen deelnemen aan dit netwerk. Ben 

je enthousiast en lid van V&VN Kinderverpleegkunde? Meld je aan!  

Marianne Hendriks, secretaris V&VN Kinderverpleegkunde, m.mostert@etz.nl. 
 

  
 

  

  

  

Kinderafdelingen in de prijzen  

 

De kinderafdelingen van het AMC en Isala wonnen de eerste en de 

tweede prijs bij de Medisch Contact Communicatieprijs 2016. Het 

Emma Kinderziekenhuis sleepte de eerste prijs in de wacht met het 

met hun project: 'Ouders bij de visite'. De tweede prijs was voor het 

project 'Dagplanner' van het Amalia Kindercentrum in Zwolle. 
 

  
 

  

http://venvn.dmdelivery.com/mailings/19/1125/Gezondheidszorg%20en%20Vluchtelingenkinderen.docx
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http://venvn.dmdelivery.com/mailings/19/1125/De%20dagplanner%20info%20magazine%20VVN.docx


  

  

'We bewegen te snel, te snel voor de baby’s'  
 

Rita Bovekerk, grondlegster van de Shantala babymassage in 

Nederland, constateert dat ‘baby’s vaak met een snelheid van een 

achtbaan onder hun oksels opgetild worden.’ ‘Als wij de baby op deze 

wijze blijven oppakken worden ze passief en gespannen, ze verstijven 

als het ware. Met basisbevestigend oppakken en dragen bevestig je 

het leven van het kind, dan leg je dus een basis voor het leven van de 

baby en worden ze ontspannen en krijgen ze vertrouwen. En je maakt 

voelend contact. Dit wil zeggen met je zintuigen aanwezig zijn, zo 

maak je verbinding met jezelf en de baby. Door te vertragen en er 

bewust mee bezig te zijn kun je ook de lichaams-, handjes- en 

oogjestaal beter lezen.' Meer informatie klik hier en hier.  
 

  
 

  

  

  

Intervisiedag slaapproblemen bij baby’s  

 

Op vrijdag 24 maart van 13.15 uur tot 16.30 uur houdt de Vereniging 

van Verpleegkundig Babyconsulenten Nederland (BCN) een themadag 

over (veilig) slapen, wiegendood en inbakeren. Deze inervisiedag 

wordt ook opengesteld voor kinderverpleegkundigen. In De Groene 

Hoven in Apeldoorn wordt deze bijeenkomst gehouden. Voor meer 

informatie, klik hier. 
 

  
 

  

  

  

Kennisinstituut FMS ontwikkelt kwaliteitsstandaard  

 

Het kennisinstituut FMS gaat de ‘Kwaliteitsstandaard Psychosociale 

zorg en begeleiding bij (ingrijpende) somatische aandoeningen’ 

ontwikkelen. De kwaliteitsstandaard is generiek van aard, maar ze 

gaan zich wel specifiek op drie onderwerpen richten: kanker, de ziekte 

van Parkinson en tinnitus en bij voorkeur vragen ze personen voor te 

dragen die ervaring hebben op (één van) deze gebieden. Daarom heeft 

V&VN de afdeling Oncologie – SIG PsychoSocialeZorg en de afdeling 

Neuro & Revalidatie gevraagd een afgevaardigde te leveren voor de 

schrijfgroep. V&VN vindt het belangrijk dat er meer afdelingen betrokken worden bij de ontwikkeling 

van deze kwaliteitsstandaard. Meer informatie, Conny Moons, c.moons@venvn.nl. Graag ontvang ik 

voor 1 maart 2017 een reactie via richtlijnen@venvn.nl wie wil deelnemen aan de klankbordgroep.  
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Masterclass ‘Voedselweigering bij jonge kinderen’  

 

Op dinsdag 11 april vindt van 17.00 uur tot 19.00 uur in de Hogeschool 

van Amsterdam (naast het AMC) de masterclass plaats. 

Voedselweigering bij jonge kinderen kan meerdere oorzaken hebben, 

na langdurige sondevoeding kan bijvoorbeeld zelfstandig eten 

problemen geven. Dit is moeilijk zowel voor de ouders als de 

verpleegkundige. De problemen worden lang niet altijd op tijd 

gesignaleerd door de hulpverleners en er worden soms onjuiste of 

verschillende adviezen gegeven. In deze masterclass zullen 

verschillende specialisten uit een multidisciplinair behandelteam iet 

vertellen over de achtergronden en de behandeling van deze kinderen. Inschrijven kan via 

kinderverpleegk.masterclass@gmail.com.  
 

  
 

  

  

  

Nascholingsdag epilepsie  

 

Op 16 juni 2017 vindt in De Klepperman in Hoevelaken voor de achtste 

maal een Nascholingsdag plaats voor verpleegkundigen, verzorgenden 

en andere epilepsiezorgverleners. Deze scholing is onder auspiciën 

van de Stichting Epilepsie Onderwijs Nederland (SepiON) i.s.m. het Netwerk Epilepsiezorg (NEZ), een 

netwerk binnen de V&VN Neuro & Revalidatie. De scholing wordt mede mogelijk gemaakt met steun 

van het Epilepsie Fonds. Leden van V&VN Kinderverpleegkunde betalen € 75,00 i.p.v € 125,00. Voor 

meer het programma en meer info klik hier. 
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Contact 

 
Tel:     (030) 291 90 50 
Email: info@venvn.nl 
 
V&VN is elke werkdag telefonisch 
bereikbaar van 09:00 uur tot 17:00 uur 
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