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Het is nog vroeg in de ochtend als kinderver-

pleegkundige Sandra Bongers in haar gele Fiat 

het erf oprijdt. Ze draagt geen steriel, wit jasje 

maar een okergele colbert. Daaronder een 

t-shirt waar het vrolijke logo van KinderThuis-

Zorg op staat. In het huis waar ze aanbelt, is al 

genoeg bedrijvigheid. Iedereen maakt zich klaar 

voor een nieuwe dag op het werk of op school. 

Zo ook de achtjarige Barry. Hij werd geboren 

met een open ruggetje, waardoor hij nu bijna 

iedere ochtend zorg nodig heeft.

tekst Femke van der Palen | foto's Ton de Bruin

zijn erg blij met de hulp die ze krijgen, maar vin-

den het ook wel prettig om op zondagochtend 

alleen met elkaar te zijn. Na ongeveer een uur zit 

de zorg die Sandra verleent erop. Barry kan zich 

verder klaar gaan maken voor school, waar hij 

later op de ochtend weer hulp krijgt van Sandra. 

STIMULEREN IN PLAATS VAN BELONEN

In de planning van Sandra zit nu een gat qua 

tijd. Normaal gesproken zou ze dan naar huis 

gaan, om daar wat te drinken en haar adminis-

tratie bij te werken op haar iPad, voor ze weer 

naar haar volgende patiëntje gaat. “Alles gaat 

digitaal. Ik vertrek vanaf huis en ik ben eigenlijk 

altijd vanuit daar aan het werk. Rapporteren, 

telefoontjes plegen, mails beantwoorden: dat 

kan allemaal thuis. Op deze manier kan ik zelfs 

werken vanuit mijn auto”, vertelt Sandra. Van-

daag gebeurt dat niet, want ze gaat meteen door 

naar het hoofdkantoor van KinderThuisZorg.  →

Aansluitend aan de woonkamer van het huis 

bevinden zich zijn slaap- en badkamer. Alles 

is gelijkvloers en aangepast, zodat Barry zich 

hier goed kan voortbewegen in zijn rolstoel. Zijn 

ouders zijn al goed wakker en voorzien iedereen 

van koffie, maar voor Barry is het nog iets te 

vroeg. Bovendien vond hij het geluid van zijn 

wekker deze ochtend niet al te prettig en dat wil 

hij best demonstreren door het alarm nog eens 

af te laten gaan. Even later komen ook zijn zus 

en twee broers naar beneden. Terwijl zij hun 

boterhammen smeren en ontbijten, verleent 

Sandra de zorg. Af en toe komt er gelach uit 

zijn slaapkamer. Langzaam maar zeker lijkt zijn 

kleine ochtendhumeur naar de achtergrond te 

verdwijnen. De verpleegkundigen van Kinder-

ThuisZorg komen hier iedere ochtend, behalve 

op zondag. Dan verleent de moeder van Barry 

alle zorg zelf. Op die manier kunnen zij één 

ochtend in de week met het hele gezin samen 

ontbijten. Iets wat Barry erg belangrijk vindt. Ze 
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Bij binnenkomst is goed zichtbaar dat over alles, 

rondom de zorg voor kinderen, heel goed en 

zorgvuldig is nagedacht. Aan de muren hangen 

prachtige foto’s van kinderen. De mascottes 

Bink en Bibi zijn her en der subtiel verwerkt. Er is 

een aparte ruimte waarin alle kleding is uitge-

stald waardoor het haast lijkt op een winkel. 

Er hangen shirts, truien en jassen in de huis-

kleuren. De kleding is bewust zo kleurrijk om de 

uitstraling voor kinderen zo toegankelijk mogelijk 

te houden. Daarom zijn helemaal witte of zwarte 

outfi ts vermeden. Zelfs de schoenen en tassen 

passen in de stijl. In een andere, veel grotere, 

ruimte staan eindeloze rekken vol met poppen, 

maar ook andere tools die door de kinderver-

pleegkundigen kunnen worden gebruikt. 

Zo zijn er cadeau’s voor als de kinderen jarig 

zijn, boeken die kunnen worden ingezet als hulp-

middel, herdenkingsdoosjes die kunnen worden 

gebruikt bij terminale en palliatieve zorg en spe-

ciale stimuleringsmappen. Directeur en oprichter 

Jacqueline Kasten luistert continu naar de input 

die zij krijgt van de verpleegkundigen en neemt 

dit mee in het ontwikkelen van nieuwe materia-

len. “Zo geloven we binnen KinderThuisZorg niet 

in het belonen van kinderen. Er bestaan heel 

veel systemen, waarbij het zo is dat als je iets 

vervelends hebt gehad je een beloning krijgt. 

Wij willen juist dat kinderen meepraten over 

alles, dus we hebben een stimuleringssysteem 

bedacht. Je maakt afspraken met de kinderen 

en als je je aan de afspraken houdt, krijg je iets. 

Op die manier stimuleer je veel meer de zelfregie 

en zelfmanagement. Die stimuleringsmap is 

daarbij een handig hulpmiddel, waarbij je steeds 

kijkt naar de situatie. Het punt is dat je heel 

veel kunt, maar uiteindelijk moet de handeling 

toch gebeuren. Dan is dit een mooie tool ter 

ondersteuning, gericht op verschillende leeftij-

den. De verpleegkundige sluit een contract af 

met een kind waarin de afspraken die worden 

gemaakt zijn opgesteld. Dat wordt bezegeld met 

een vingerafdruk als handtekening. De grootste 

beloning in dit geval is dat je met het kind die 

afspraken maakt en bekijkt hoe je het samen 

gaat doen. Als een kind afspreekt dat hij mag 

huilen omdat hij dat nodig heeft, dan mag dat. 

Op die manier wordt het een afgebakend stuk.” 

BARRY

De mascottes Bibi en Bink.
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Een ander hulpmiddel is het rubberen ‘stoplicht’ 

dat iedere verpleegkundige bij zich heeft. Met de 

kleuren groen, oranje en rood mag een kind aan-

geven of de verpleegkundige met een handeling 

moet stoppen, doorgaan of even moet pauzeren. 

Wederom met als doel: zelfregie voor het kind. 

Tot slot is er nog het eigen praktijklokaal. Hier 

kunnen kinderverpleegkundigen hun skills oe-

fenen, zoals het inbrengen van een neussonde 

bij een baby, het aansluiten van anbibiotica via 

de PICC-lijn of verzorgen van de tracheacanule.  

Maar er zijn ook een huis- en kinderkamer 

nagebootst, waarin ze praktijksituaties kunnen 

oefenen. 

JAYDEN

‘We streven 
continu naar 

zelfregie’
Jacqueline Karsten

directeur KinderThuisZorg

Jacqueline: “Je hebt natuurlijk niet alleen te 

maken met het kind zelf, maar ook met de om-

geving. Heel af en toe komen onze verpleegkun-

digen ook in lastige situaties terecht, waarin een 

vader bijvoorbeeld zo’n jonge verpleegkundige 

wel interessant vindt. We proberen onze ver-

pleegkundigen daarom ook weerbaar te maken 

tegen seksuele intimidatie en geweld. We komen 

namelijk overal in huis en je weet nooit wat zich 

er achter de voordeur afspeelt. Onze regel is 

dan ook dat als je je niet meer veilig voelt in een 

situatie, je daar meteen weggaat. Dat is heel 

belangrijk want er wordt door verpleegkundigen 

nog te vaak gedacht dat zij alles maar moeten 

accepteren.”  →
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SPECIFIEKE ZORG

Al deze hulpmiddelen laten zien dat de zorg 

echt gericht is op het kind en dat het een vak is 

waarbij continu wordt doorgeleerd. Dat moet ook 

wel, want de zorg voor deze specifi eke doelgroep 

vraagt om een heel andere benadering dan de 

zorg voor volwassenen. Jacqueline maakt zich 

hier dan ook sterk voor. “Kinderen zijn lichame-

lijk veel anders dan volwassenen. Ze hebben 

een groter hoofd ten opzichte van hun lichaam. 

Hoe jonger ze zijn, hoe meer dat aan de orde is. 

Het hart is relatief groot en het klopt ook sneller. 

Lichamelijke problematiek is pas veel later zicht-

baar. Een kind kan heel lang compenseren als 

het ademhalingsproblemen heeft bijvoorbeeld 

en stort vervolgens echt in. Bij volwassenen kun 

je dat veel beter en in een eerder stadium zien. 

Cognitief is er natuurlijk ook een groot verschil. 

Als je een driejarige vertelt dat je gaat prikken, 

dan denkt het kind – als het de week ervoor jarig 

is geweest en de ballonnen kapot mocht prikken 

– dat hij of zij ook kan leeglopen. Zij denken 

dat echt, omdat een kind cognitief nog in een 

wereld zit waarin dat niet duidelijk is. Als je bent 

opgeleid om voor volwassenen te zorgen, dan 

moet je met al die aspecten rekening houden. 

Kinderen maken daarnaast onderdeel van een 

gezin waarin vaak nog andere broertjes of zusjes 

zijn. Daar heeft het ook impact op. Ouders 

maken zich zorgen of hun kind wel overleeft. Dat 

is anders dan dat je je zorgen maakt om je vader 

of moeder die dood kan gaan. Andersom heeft 

dat veel meer impact. Kinderverpleegkundigen 

zijn bij uitstek de mensen die heel goed zijn in 

het geven van deze juiste begeleiding. Ik zie het 

gebeuren in de thuiszorg voor volwassenen dat 

ze zeggen: ‘Ach, dat is niet zo moeilijk. Een kind 

is een kleine volwassene.’ Maar dat is-ie niet, het 

is een kind. Daarnaast spelen angsten ook een 

rol. Als je tegen een volwassen persoon zegt dat 

je een neussonde gaat inbrengen, dan kun je 

goed uitleggen waarom iemand dat nodig heeft. 

Die persoon denkt dan: dat moet gebeuren, 

kom maar op. En dan doorstaat hij dat. Maar 

een kind van twee uitleggen dat zoiets nodig is, 

is iets heel anders. Dat heeft er helemaal geen 

boodschap aan dat hij genoeg voeding moet 

krijgen. Hij hoort het woord slang en denkt dan 

dat het een echte slang is. Want zo wordt het 

wel uitgelegd door degenen die dat in de volwas-

sen thuiszorg doen. Het juiste woordgebruik, de 

goede uitleg en de rust zijn ontzettend belang-

rijk.” Sandra vult aan: “Je ziet dat ook in het 

ziekenhuis. Het is een specifi eke zorg die ouders 

en kind nodig hebben en die kan niet zomaar 

door een ander gedaan worden. Daarom zijn er 

ook kinderafdelingen, daarom zijn er kinderart-

sen en daarom is alles toegespitst op kinderen. 

‘De zorg voor 
een kind vraagt 
om een andere 
benadering’ ’
Jacqueline Karsten
directeur KinderThuisZorg

FAJEN
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Waarom dan niet in de thuissituatie? Het hele 

zorglandschap is aan het veranderen, waardoor 

er veel meer thuis moet gebeuren. Voor mij gaat 

het erom: ik ben kinderverpleegkundige en ik 

doe de zorg thuis. We verlenen de verpleegtech-

nische handelingen, niet meer de adl. Dat is een 

omschakeling, maar op die manier zetten we 

veel meer in op de zelfredzaamheid van zowel 

de ouders als het kind.” Jacqueline: “Het doel 

is niet om zorg af te bouwen, het doel is om de 

beste zorg te verlenen. En als dat betekent dat 

ouders het zelf kunnen en wij niet meer hoeven 

te komen, moeten we dat ook zeker doen.” 

TERUG NAAR SCHOOL

Inmiddels is het tijd om terug te gaan naar 

Barry. Hij racet met zijn rolstoel door de gang 

van zijn school tussen de volle kapstokjes met 

jassen en rugzakken. Er is een aparte ruimte 

waarin al zijn spulletjes staan die door Sandra 

en haar collega’s kunnen worden gebruikt. “We 

streven ernaar dat hij dit over een paar jaar zelf 

kan. Als tiener zit hij waarschijnlijk helemaal 

niet meer te wachten op onze hulp. Gaandeweg 

proberen we om hem steeds meer te betrekken 

bij de handeling.” Tot die tijd vindt Barry de hulp 

van alle kinderverpleegkundigen naar eigen 

zeggen nog wel fi jn. “Ik vind het wel gezellig, 

want ik ben gewend dat ze komen. Soms komt 

er iemand van een ander team en dan moet ik 

wel wennen.” Sandra vult aan: “Zo af en toe gaat 

Barry logeren bij zijn opa en oma. Dan dragen 

wij de zorg over aan een ander team van Kinder-

ThuisZorg zodat zij hem kunnen helpen. Dat kan 

ook geregeld worden als een kind in Nederland 

op vakantie gaat.” Veel tijd heeft Barry niet meer 

om te praten: hij wil graag weer terug naar zijn 

klasgenootjes. Als het kon, zou het liefst ook in 

het weekend en de vakanties naar school gaan. 

Normaal gesproken zou Sandra in de middag 

nog een keer terugkomen op school, maar 

vanmiddag neemt Barry’s moeder de zorg over. 

Hij gaat namelijk naar het ziekenhuis om het 

gips op zijn voet te laten verwijderen.  →
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Na deze school is het tijd om door te gaan naar 

de laatste patiëntjes op de route van Sandra 

deze ochtend: Jayden en Fajen, broer en zus 

van elkaar. Zij hebben allebei diabetes en weten 

zelf al vrij goed hoe het werkt. Terwijl ze naar 

een leeg lokaal gaan, kijken de andere kinderen 

nieuwsgierig door de ramen toe. Niet dat het de 

kinderen deert. Ze kletsen volop met Sandra, 

terwijl zij hun bloedsuiker controleren met een 

app op hun telefoon die verbinding maakt met 

een speciaal soort sensor die op hun arm is 

gevestigd. Het lijkt voor de kinderen de nor-

maalste zaak van de wereld. Nadat ze hebben 

berekend hoeveel eenheden ze mogen spuiten 

en Sandra dit heeft gecontroleerd, injecteren ze 

de insuline zelf in hun benen. Dan is het voor 

hen ook tijd om te gaan eten met de andere 

kinderen, maar niet nadat Fajen nog een sticker 

heeft uitgezocht die ze op de naaldencontainer 

mag plakken. Want dat was zo afgesproken. 

Als de zoemer gaat, rennen alle kinderen het 

schoolplein op. Ook Jayden en Fajen, waardoor 

ze gewoon weer net als alle andere kinderen zijn. 

Vrolijk, uitgelaten, soms een tikkeltje ondeugend 

en bovenal: kind. Geen kleine volwassenen. 

Herdenkingswand
Op een grijs geschilderde wand in het hoofd-

gebouw staat een eindeloze reeks namen van 

kinderen met jaartallen erbij. Er branden kaars-

jes en er staat een bank waar even op gezeten 

kan worden. Alle namen op deze muur hebben 

een ding gemeen: het zijn namen van kinderen 

die allemaal veel te jong zijn gestorven. Het is 

om stil van te worden. “Soms sta ik nog eens te 

kijken naar die namen. Ik herinner me ieder kind 

nog goed. Zo waren we een keer dag en nacht 

bij een jongetje betrokken. Achteraf merkten we 

hoe belangrijk en waardevol we voor die familie 

waren. Tijdens de uitvaart zaten we op de eerste 

rij. De familie zat achter ons. Wij hebben zijn 

kist gedragen omdat de ouders dat ons 

hadden gevraagd. Dat zegt voor mij 

wel genoeg en het was voor ons als 

team ook heel erg fi jn.” 
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Op de kleding, op de auto’s en op al het materiaal 

dat de verpleegkundigen gebruiken komen ze 

terug: Bink & Bibi. Het zijn de kleurrijke, hippe en 

pluchen poppen die alle kinderen krijgen zodra 

ze in zorg komen. De oorsprong is bijzonder. Het 

allereerste kindje dat bij KinderThuisZorg in zorg 

kwam heette Binx. Daar heeft de mascotte zijn 

naam aan te danken. Het doel is dat kinderen zich 

met de poppen kunnen identifi ceren. Zo heeft 

Bibi een neussonde en kan Bink zijn benen niet 

gebruiken en heeft hij een infuus. Dat belemmert 

de twee er echt niet van om samen genoeg avon-

turen te beleven. De twee dienen op een speelse 

manier als educatief lesmateriaal. Zo kwam er 

de vraag vanuit kinderverpleegkundigen of het 

mogelijk was om uit te leggen wat er allemaal in 

het lichaam gebeurt. Het was natuurlijk zonde om 

op de poppen te spelen. Daarom zijn er papieren 

‘hangertjes’ bedacht waarop de organen staan 

afgebeeld ter verduidelijking. Er is ook een reeks 

boeken die kunnen dienen als handleiding. Een 

boek waarin Bink een infuus krijgt, kan zo bruik-

baar zijn om te gebruiken in de klas zodat een kind 

aan klasgenoten kan uitleggen wat er gebeurt. 
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