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Oproep transitie naar volwassenzorg  

 

Jongeren met chronische aandoeningen en hun ouders hebben baat bij 

een goede voorbereiding bij de overstap naar de volwassenenzorg. 

Alle kinderen met een chronische aandoening krijgen zo rond hun 17e 

of 18e levensjaar te maken met de transitie. Het bestuur van 

Kinderverpleegkunde wil graag van (kinder)verpleegkundigen weten, 

hoe dat is geregeld in jullie organisatie. Die ervaringen koppelt het 

bestuur terug naar rondetafelbijeenkomsten, jongerenplatform, afgevaardigden van de Tweede Kamer 

en andere organisaties die te maken hebben met de transitie. Stuur je ervaring voor 1 juli naar 

kinderverpleegkunde@venvn.nl onder vermelding van Transitie. Zie ook Ready steady go. (foto 

Shutterstock) 
 

  
 

  

  

  

OCP-bijeenkomst Kinderverpleegkunde  

 

Op 11 juni vindt in het V&VN-gebouw, 11 etage aan de Churchillaan in 

Utrecht de OCP-bijeenkomst Kinderverpleegkunde plaats. Organisatie 

Contactpersonen (OCP) is een groep enthousiaste betrokken mensen 

vanuit alle instellingen die zorgen voor het zieke kind. Dit kan 

intramuraal en extramuraal zijn, dus zowel ziekenhuizen, als 

kinderthuiszorginstellingen als medisch kinderdagverblijven. Iedereen 

die met zieke kinderen te maken heeft, kan zich aansluiten bij de OCP. 

De bijeenkomst is van 10.00 – 14.00 uur. Klik hier voor de agenda. 
 

  
 

  

  

  

Nieuwe data cursus Indiceren en Organiseren  

 

Kinderverpleegkundigen krijgen te maken met zorgvragen in de eigen 

omgeving van kind en gezin. Om kinderverpleegkundigen in de 1e, 2 e 

en 3e lijn te trainen bij deze nieuwe taken en bevoegdheden heeft 

V&VN Kinderverpleegkunde de vierdaagse cursus Indiceren en 

organiseren van zorg aan kind en gezin in de eigen omgeving 

ontwikkeld. De cursus is erop gericht je visie verder te vormen en 

theoretische kennis en praktische vaardigheden op te doen in je nieuwe rol. De nieuwe data zijn: 19-

09-2018, 10-10-2018, 16-11-2018 en 21-12-2018. Klik hier voor meer informatie. Let op: aanmelden 

voor 3 september 2018 door je gegevens in te vullen via mijn.venvn/pagina/bijeenkomst. Vol = vol. 
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Proef 'Ouders bij de Visite' HvA-AMC krijgt vervolg  

 

Het Emma Kinderziekenhuis (AMC) breekt met een traditie door ouders 

structureel te laten meepraten over de zorg voor hun kind, tijdens de 

gezamenlijke visite van arts en verpleegkundige. Bas van Oort, docent-

onderzoeker Verpleegkunde bij de Hogeschool van Amsterdam, rondt 

binnenkort het onderzoek af naar deze nieuwe aanpak. De bevindingen 

zijn positief, en andere ziekenhuizen gaan er ook mee werken. Lees 

hier meer. (Foto still uit You Tube filmpje van Emma Kinderziekenhuis). 
 

  
 

  

  

  

Zorgen  

 

‘Zorgen’ (moeite doen om iets of iemand in een goede toestand te 

brengen of te houden)  

 

Zorgen 

Een klein mini mensje dat per ongeluk veel te vroeg op de wereld is 

gekomen helpen overleven buiten de beschermde wereld van de baarmoeder. 

Een pasgeborene die een voor ons onschuldige infectie per ongeluk heeft opgelopen maar die ervoor 

zorgt dat hij in zijn eerste weken moet vechten voor zijn leven. Lees hier verder. 
 

  
 

  

  

  

Evaringen van kinderafdeling Baragwanath 
ziekenhuis  

 

Amy Kahn is in 2015 afgestudeerd als ergotherapeut aan de 

Universiteit van de Witwatersrand, Johannesburg (Zuid-Afrika). Daarna 

heeft Amy in 2017 een cursus sensorische integratie (SI) afgerond aan 

de Universiteit van Zuid-Californië. Momenteel werkt zij in 

Johannesburg bij twee pediatrische privépraktijken. De Fractie 

Internationale Betrekkingen heeft Amy Kahn gevraagd haar ervaringen 

op een kinderafdeling in het Baragwanath ziekenhuis op te schrijven. 

Dit Zuid-Afrikaans ziekenhuis is het derde grootste ziekenhuis ter wereld. Amy vertelt hierna over haar 

ervaringen als lid van een multidisciplinair team bij zowel de neonatale als bij de brandwondenafdeling 

van het Chris Hani Baragwanath Academic Hospital (CHBAH) in Soweto, Johannesburg. Lees hier 

verder. 
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Folder over de Babyconsulent®  

 

Met trots publiceert Babyconsulenten Nederland de eerste 

gezamenlijke folder over de Babyconsulent®. Bij ouders en 

professionals bleek er een grote behoefte te zijn aan meer informatie 

over ons werk. Voor de professionals -waarmee de babyconsulent 

samenwerkt- is daarom ook een nieuwe websiteomgeving gecreëerd. 

Daarop zijn kwaliteitsdocumenten zoals het beroepsprofiel, het 

verwijsprotocol en nu dus ook een folder voor ouders te downloaden. Lees hier meer. 
 

  
 

  

  

  

Actrice wil meer bekendheid voor metabole ziekten  

 

Actrice Carly Wijs (Divorce, Rokjesdag, Alles is Liefde) is de nieuwe 

ambassadeur van Stichting Metakids. Ze weet uit eigen ervaring hoe 

groot de gevolgen kunnen zijn van een metabole ziekte. 'Met een 

beetje meer inspanning kan er veel immens leed voorkomen worden.' 

‘Ik word wel vaker voor dingen gevraagd, maar wil alleen in actie 

komen voor een doel waar ik zelf iets van af weet’, vertelt Carly Wijs 

over haar beslissing. Lees hier meer. 

 

  
 

  

 

 

  

  

Nieuwsbrief juni 
 

 

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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