
Webinar: Ketenzorg voor kinderen, dat is schakelen! 

 

24 juni         van 19.30-21.10 uur                                                        
19.30-19.35      
Welkom 
Door lid van de fractie deskundigheidsbevordering van V&VN kinderverpleegkunde. 

19.35-19.50 
Geschiedenis van transferverpleegkundige bij kinderen 
Deze presentatie wordt  gegeven door Martha Leutscher ( kindertransferverpleegkundige in UMCG ) en Petra 
Drent (ld van fractie deskundigheidsbevordering  en wijkkinderverpleegkundige. 
Hierin wordt geschetst hoe de functie van kindertransferverpleegkundige zich heeft ontwikkeld en het belang 
ervan in de ketenzorg. 
 

 

19.50-20.05 
Medisch Kind Systeem (MKS)  door Jacobien Wagemaker MSc, projectleider Path.NL  Maasstadziekenhuis 
Rotterdam.  

 
 In de presentatie over het MKS wordt kort uitgelegd wat het MKS-systeem is, en de voordelen voor 
kinderverpleegkundigen in de verschillende settingen daarnaast wordt er stil gestaan bij de ontwikkeling en het 
belang van implementatie van het MKS en de huidige en toekomstige ontwikkelingen, scholingen etc. Er zal ook 
aandacht zijn voor het internationale PATH-project, waarin wordt gewerkt aan aanvullende scholing en 
implementatie. 
 

                
 
 

20.05-20.20 
Verpleegkundig kinderdagverblijf: wat doen zij en kunnen zij betekenen in ketenzorg  door Jacqueline Kamps-
Hendriks, directeur Medkid, verpleegkundig kinderdagverblijf MedKid en meewerkend kinderverpleegkundige. 

-  

20.20-20.35 
Een medewerker van Kinderhospice  Binnenveld in Barneveld verzorgt een presentatie. Zij nemen ons graag 
mee in de mogelijkheden van zorg die er binnen Kinderhospice Binnenveld en Dagopvang Binnenveld zijn. 
Hierbij willen we de nadruk leggen op het belang van samenwerking in de keten voor ouders en kind en willen 
we onze visie en ontwikkelingen hierin delen 

 
 
 
 
 



20.35-20.50 
Verpleegkundigen met ervaring op beide locaties ziekenhuis en thuiszorgdoor Martine Klapwijk en Marieke 
Postma-Kalsbeek.  
 
Beide zijn werkzaam als wijkkinderverpleegkundigen bij Allerzorg Kindzorg, team Friesland en hebben de 
overstap hiernaartoe gemaakt vanuit het ziekenhuis. Zij geven ons een blik op hun werk en kunnen goed 
aangeven wat de verschillen en knelpunten zijn waar ze tegenaan lopen, waarin  ziekenhuis en thuiszorg elkaar 
kunnen ondersteunen. Het belang van MKS wordt benoemd en hoe er goed samengewerkt kan worden. 
   

20.50-21.05 
Ervaringsverhaal van Mama Diana, moeder van tweelingdochters Thessa en Britt. 
Haar dochters zijn beiden al langere tijd (chronisch) ziek en hebben een toenemende hulp/ zorg vraag. 
Diana vertelt ons haar verhaal over haar dochters en de strubbelingen waar ze de afgelopen jaren  tegenaan 
gelopen is . Gelukkig lijkt het na een lange weg eindelijk de juiste kant op te gaan. 
 
 

21.05-21.10 
Afronding  door lid van de fractie deskundigheidsbevordering van V&VN kinderverpleegkunde. 
  

     

Praktische informatie 

Wanneer: 24 juni 2021 
Tijd: 19.30-21.10 
Waar: Online 
Kosten: 5 euro voor leden, 10 euro niet niet-leden 

Accreditatie 

Accreditatie is aangevraagd in het Kwaliteitsregister V&V en het 
deskundigheidsgebied Kinderverpleegkunde.  

                                      Zijn er nog vragen?  Mail dan gerust naar:   
 
 

                                fractiedeskundigheidsbevordering.kinderverpleegkunde@venvn.nl 
 


