
Informatief

Voor de derde keer vond de PNAE-verga-
dering plaats in Athene. De eerste keer was 
in 2006 tijdens de 7de PNAE-vergadering. 
Griekse collega’s ondersteunden destijds 
het derde Wereldcongres voor kinder-
verpleegkundigen van augustus 2007 in 
Athene. Dit congres was een samenwer-
king tussen de International Association 
of Paediatric Nurses (IAPN) en de Interna-
tional Paediatric Association (IPA). Daar 
werd toen ook de 10de PNAE-vergadering 
gehouden door de toen tien aangeslo-
ten Europese landen. Nu in 2015 zijn 23 
landen aangesloten bij de PNAE. Dit toont 
aan hoe belangrijk kinderverpleegkundigen 
binnen Europa het vinden om een Europees 
netwerk te vormen. 

Bezoek ziekenhuizen 
PNAE-leden werden voor een rondleiding 
verdeeld in twee groepen. Een groep 
bezocht het kinderziekenhuis Agia Sofia 
en anderen het Onassio ziekenhuis. Het 
Onassio heeft een groot cardiologisch 

centrum voor volwassenen en kinderen van 
alle leeftijden, waar cardiologische en andere 
haemodynamische problemen worden 
behandeld. We bezochten twee van de drie 
afdelingen waar kinderen worden verpleegd. 
Deze IC-afdeling was enorm groot. Echter, 
maar twee units van vier bedden werden 
bezet door kinderen variërend van pas-
geborenen tot oudere kinderen. Op een
derde unit lagen volwassen patiënten, maar 
indien nodig gereserveerd voor kinderen. 
Alle modernste apparatuur was aanwezig en 
het was echt high tech. Ouders mochten
‘s middags één uur op bezoek komen. 
 
De kinderafdeling 
Deze afdeling was kindvriendelijk ingericht 
met vrolijke kleuren, speelgoed en teke-
ningen aan de muren. Per kamer lagen één 
of twee kinderen waar ouders inroomden. 
Het viel op hoeveel ernstig zieke kinderen 
met een sombere toekomst er lagen. Allen 
wachtten op een geschikte donor voor een 
harttransplantatie. Op deze afdeling werd 
veel aandacht besteed aan palliatieve zorg 
met ondersteuning van psychologen en 
pedagogische medewerkers. 

Kinderziekenhuis Agia Sofia
Met 700 bedden is dit het grootste kinder-
ziekenhuis van Griekenland en heel Europa 
waar kinderen van 0-16 jaar en soms tot 
18 jaar behandeld worden. Door een fusie 
is tweederde van het ziekenhuis dankzij 
sponsorgelden geheel vernieuwd. Het is 
opvallend hoe vrolijk en kindvriendelijk 
de nieuwbouw is in vergelijking met de 
oudbouw. Vrolijke kleuren en geheel kind-
gericht. In een hal hangt een enorm schip 
waar kinderen hun reis en hun dromen 
kunnen ophangen. 
Per jaar worden hier 30.000 kinderen 
klinisch en 120.000 kinderen poliklinisch 
behandeld. Daarnaast heeft dit ziekenhuis 
outpatient settings waar per jaar 102.000 
kinderen begeleid worden. Deze extramu-
rale setting geeft zorg aan zieke kinderen 
thuis en op scholen. Ook hebben zij klinie-
ken voor groei en ontwikkeling, Diabetes 
mellitus en pediatrische psychiatrie. Deze 
opzet is ontwikkeld om continuïteit van 
zorg te bieden en men vindt dat elk kind 

daar recht heeft en moet kunnen rekenen 
op goede zorg. 

Intensive Care en oncologie 
De Intensive Care heeft 110 bedden onder-
verdeeld in een NICU, chirurgisch, niet-
chirurgisch en brandwonden PICU’s. De 
apparatuur en categorieën van deze IC
komen overeen met Nederland. Overdag 
zijn er vier verpleegkundigen op acht kinderen 
en avonds en s ’nachts maar twee tot drie. 
De afdeling oncologie - 20 bedden - is 
geheel vernieuwd en heet ‘Hope’ Er zijn 
een- en tweepersoonskamers waar ouders 
onbeperkt aanwezig mogen zijn. Collega’s 
uit Duitsland en België die de afdeling 
bezochten, zeiden dat medische behande-
ling, standaarden voor zorg en veiligheid 
overeenkomen met de oncologische zorg 
in West-Europa. Overdag werken er drie 
tot vier verpleegkundigen. ‘s Avonds en 
‘s nachts zijn er één of twee verpleeg-
kundigen die ondersteund worden door 
afdelingsassistenten.

Algemene kinderafdelingen
De afdelingen hebben ongeveer twintig 
bedden en zijn onderverdeeld in speci-
alismen. Op enkele afdelingen worden 
kinderen leeftijdgebonden opgenomen. 
Op andere afdelingen liggen kinderen van 
alle leeftijden door elkaar en ouders mogen 
inroomen. Onder de migranten ziet men 
een stijging van tuberculose, hepatitis B 
en C en malaria. Er zijn afdelingen voor 
transfusies, auto-immuunziekten en tuber-
culose. Op alle afdelingen werken twee 
kinderverpleegkundigen per dienst met 

ondersteuning van afdelingsassistenten
en vrijwilligers. 
In het gehele ziekenhuis werken kinder-
verpleegkundigen diensten van acht uur, 
zes dagen per week. Bij drukte kunnen zij 
opgeroepen worden om een zevende dag 
te werken. Hier krijgen zij overigens niet 
voor betaald. 

Verpleegkundigen in Griekenland 
In Griekenland zijn op elke 1.000 inwo-
ners 3,3 verpleegkundigen. Men kent 
evenals in Nederland een basisopleiding 
verpleegkunde van drie jaar (niveau 4) 
en een vierjarige universitaire opleiding 
met de bachelor en master structuur. Het 
huidige probleem is dat er geen differenti-
atie is tussen beide. In Griekenland kent 
men ook de vervolgopleiding Kinder-
verpleegkundige die is verbonden aan 
grote kinderziekenhuizen. De afgelopen 
jaren zijn teveel kinderverpleegkundigen 
opgeleid; er is onvoldoende plek op de ar-
beidsmarkt. Dit is mede veroorzaakt door 
bezuinigingen in ziekenhuizen waarbij 
verpleegkundigen die met pensioen gaan 
niet worden aangevuld. Veel kinderver-
pleegkundigen zijn naar het buitenland 
vertrokken waardoor nu een tekort dreigt. 
De Griekse beroepsvereniging neemt nu 
veel initiatief om kindgerichte trainingen 
en cursussen aan te bieden aan algemene 
verpleegkundigen. 

Vergadering PNAE
Vrijdag 6 november vond de 26ste verga-
dering van de PNAE plaats. Enkele belang-
rijke onderwerpen uit de vergadering:

1. Voortgang van de organisatie van het  
 PNAE Congres dat 26 en 27 mei 2016  
 in Porto, Portugal gehouden wordt. Zie  
 hiervoor de website van V&VN Kinder-  
 verpleegkunde.
2. Er wordt verder gewerkt aan een stand- 
 punt niet-reanimeren; wordt vervolgd.
3. De laatste hand is gelegd aan het stand- 
 punt, transitie van jongeren met een  
 chronische aandoening naar de volwas- 
 senzorg en zal in 2016 klaar zijn. 
4. Er wordt een enquête rondgestuurd om  
 de zorg en financiering rondom thuis- 
 beademing kinderen in Europa te inven-
 tariseren. 
5. Het in 2007 opgestelde standpunt om-
 trent formatie binnen diverse zorgcate- 
 gorieën voor kinderen wordt herzien.
6. Er is verder gesproken over tekorten  
 van kinderverpleegkundigen binnen  
 Europa en de wijze waarop zorg voor  
 kinderen met chronische ziekten in  
 scholen georganiseerd is en het aantal  
 migranten kinderen die Europa binnen  
 komen en de implicaties hiervan voor  
 kinderverpleegkundigen.
7. Griekenland deed het voorstel om in  
 mei 2018 een PNAE-congres te willen  
 organiseren. Aanwezigen gingen ak- 
 koord met dit voorstel. 
 
Mocht u meer informatie willen hebben 
over deze bijeenkomsten, kijk op de web-
site bij de Fractie Internationale Betrek-
kingen of neem contact op met deze 
fractie. ingridhd@xs4all.nl 
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In Athene vond op 5 novem-
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Paediatric Nurses Association
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van Griekenland met

700 bedden.
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FIB-leden bezoeken Griekenland

PNAE in Porto
Op 26 en 27 mei 2016 vindt in Porto (Portugal) het derde 
Europese Congres Kinderverpleegkunde plaats, georga-
niseerd door de Pediatric Nursing Associations of Europe. 
De eerste termijn voor het inzenden van abstracts is ver-
lopen. Echter er komt nog een tweede termijn voor het 
inzenden. Deze termijn is nu nog niet bekend maar zal 
op de website van V&VN Kinderverpleegkunde worden 
gepubliceerd. De kosten voor dit congres zijn € 270,-
voor beide dagen, wanneer vóór 21 februari 2016 wordt 
geregistreerd.
Voor meer informatie klik op onderstaande link: 
skyros-congressos.pt/pnae2016/index.php 

Wij hopen dat de Nederlandse kinderverpleegkundigen 
goed vertegenwoordigd zullen zijn op dit Europese kinder-
verpleegkundig congres. Tot in Porto!

Eventuele vragen over dit congres kunnen gesteld worden 
aan corry.vandenhoed-heerschop@hu.nl, lid Fractie Inter-
nationale Betrekkingen

De PICU van het Onassio ziekenhuis in Athene.
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