
KLANT
BEOORDELING!9,1



ALLES IS GERICHT

OP DE BESTE ZORG

Thuis als het kan
VOOR KINDEREN EN JONGEREN





         DE KINDERTEAMS ZIJN ER 
             IN HEEL NEDERLAND

                 OF EEN KIND NU 
         IN GRONINGEN, LIMBURG, 
 ZUID-HOLLAND OF UTRECHT WOONT

  Thuis
in heel
Nederland



Ja, u leest het goed. Onze organisatie draagt de naam die 
in Nederland wordt gebruikt om aan te duiden dat u te 
maken heeft met een thuiszorgorganisatie die er speciaal 
is voor kinderen en jongeren. Omdat wij de enige kinder-
thuiszorgorganisatie zijn die in heel Nederland zorg biedt, 
en om te voorkomen dat we verward worden met andere 
kinderthuiszorgorganisaties, hebben we onszelf voor de 
duidelijkheid KinderThuisZorg-Nederland genoemd. 

Welkom bij
kinderthuiszorgorganisatie 
KINDERTHUISZORG

  Aangenaam
kennis te maken



Actief in heel Nederland
Jaarlijks geven onze kinderverpleegkundigen zorg aan 

meer dan  4000 kinderen en jongeren.
Het is fijn om te weten dat zij hun vak heel goed beheersen 
              en vaak uitvoeren bij kinderen van alle leeftijden. 
Hierdoor weten zij goed waar ze mee bezig zijn en 
                                     daarbovenop komt ook nog eens dat zij 
                                                echt gaan voor u en uw gezin.



‘Of uw kind nu in Groningen, 
Limburg, Zuid-Holland of Utrecht 
woont, de kinderteams zijn er 
in heel Nederland’
Als grootste kinderthuiszorgorganisatie in Nederland bieden wij 
jaarlijks zorg aan ruim 4000 kinderen en werken wij samen met 
alle (kinder)ziekenhuizen in Nederland. Toch zult u weinig van 
de grootte van de zorgorganisatie merken. KinderThuisZorg is 
lokaal en kleinschalig georganiseerd en werkt vanuit verschillende 
kinderteams. De kinderverpleegkundigen wonen en werken in 
de regio waar u woont, waardoor zij vertrouwd en bekend zijn 
met het ziekenhuis in uw omgeving maar ook met andere 
(zorg)partijen waarmee wordt samengewerkt. 

    DE GROOTSTE 
KINDERTHUISZORGORGANISATIE 
IN NEDERLAND MAAR NOG   
   STEEDS LOKAAL, KLEINSCHALIG, 
            PERSOONLIJK EN 
     VERTROUWD.



KINDERVERPLEEGKUNDIGEN
Wij vinden het essentieel dat uw kind wordt verpleegd   
     door iemand die daar echt voor is opgeleid. 

Daarom hebben wij al meer dan 150 verpleegkundigen   
      opgeleid tot kinderverpleegkundige. 



De juiste zorg op de juiste plek, 
door de juiste professional
KinderThuisZorg-Nederland heeft meer dan 250 goed 
opgeleide en deskundige kinderverpleegkundigen in dienst 
die 24 uur per dag, 7 dagen per week, zorg bieden aan kinderen 
en jongeren die kinderverpleegkundige zorg nodig hebben in 
de thuissituatie. Zorg op een vertrouwde plek, thuis, op school 
of een plek die het beste past bij de situatie, zodat het gewone 
leven zoveel als mogelijk kan worden opgepakt. Al deze zorg 
wordt uitgevoerd door BIG-geregistreerde en speciaal 
opgeleide kinderverpleegkundigen die de tijd nemen en 
echt naar kinderen luisteren. Dat vinden wij erg belangrijk 
en daar staan wij voor!

#KINDERTHUISZORG

  24 uur per dag
       dagen
      per week  7  



  VOEL JE THUIS
bij KinderThuisZorg

      UW KOSTBAARSTE BEZIT IS 
BIJ ONS IN GOEDE HANDEN



Wij helpen u graag…
Een kind hebben met een zorgvraag doet een enorm beroep 
op het ouderschap, zowel emotioneel als praktisch. Naast
de zorgen die ouders al kunnen hebben bij gezonde kinderen
krijgt u er nog eens extra zorgen bij. Het is vaak een onzekere 
tijd waarin u als ouder(s) heen en weer geslingerd wordt in uw 
emoties. Wij zijn er om u te ondersteunen bij de zorg aan uw 
kind. Daarbij realiseren wij ons heel goed dat u niet heeft 
gevraagd om ‘vreemden’ in uw leven. Daarom helpen wij u 
om op een veilige en prettige manier zoveel mogelijk zelf 
de touwtjes in handen te (blijven) nemen. 

     THUIS 
         OP SCHOOL 
    BIJ OPA OF OMA   
OP HET KINDERDAGVERBLIJF 
     BLIJ! DAT HET KAN



KINDERVERPLEEGKUNDIGE
HANDELINGEN
Wij zijn er voor alle verpleegkun-
dige handelingen (van korte of 
lange duur), rekening houdend 
met de ontplooiingsmogelijk-
heden, eigenwaarde en (zelf)-
vertrouwen van uw kind.

MEER ZELFSTANDIGHEID
DOOR AANLEERTRAJECTEN
Wij helpen u en uw kind bij het 
aanleren van handelingen als de 
tijd daarvoor rijp is, dat geeft u 
meer zelfstandigheid.

INVENTARISATIE VAN ZORG
EN HULPBEHOEFTE
Voor hulp bij het samenstellen 
van de zorgbehoefte of een 
indicatie. Bijvoorbeeld; onder 
welke wetgeving uw kind valt 
en hoeveel zorg uw kind kan 
krijgen.  

KINDERVERPLEEGKUNDIGE
EXPERTISE
Wilt u meer advies? Iemand 
die op kinderverpleegkundig 
gebied veel expertise heeft en 
de zorg efficiënt en van goede 
kwaliteit weet te houden? 
Ook dan zijn wij er.

U kunt bij ons terecht voor alle denkbare 
kinderverpleegkundige zorg...
Sondevoedingszorg, infuustherapie, het toedienen van injecties, wondverzorging; 
het is dagelijks werk voor onze kinderverpleegkundigen. Vooral bij kinderen zijn 
verpleegkundige handelingen vaak complex en is het heel prettig dat er een kinder-
verpleegkundige in de thuissituatie klaarstaat om samen met u de zorg thuis te 
vervolgen. Denk hierbij aan beademing, het verzorgen van de tracheacanule, 
katheteriseren of comfortzorg. 

Er is echter nog veel meer wat wij kunnen bieden: 



Er is altijd overleg
Het proces van de diverse medische handelingen werkt en voelt 
bij kinderen anders dan bij volwassenen. Daarnaast gaat de zorg 
voor uw kind niet alleen over de medische handeling, er wordt 
ook rekening gehouden met de ontplooiingsmogelijkheden, 
de eigenwaarde en het (zelf)vertrouwen van uw kind. Kinderen 
die zorg van ons krijgen, worden altijd gestimuleerd om mee te 
praten en te beslissen over alles wat hen aangaat. Uiteraard 
wordt u als ouder(s) en gezin niet vergeten. De benodigde zorg 
wordt altijd met u overlegd en afgestemd en de kinderarts blijft 
betrokken en eindverantwoordelijk. In het digitaal kinddossier 
rapporteren de kinderverpleegkundigen over de gesteldheid en 
ontwikkelingen van uw kind. Uiteraard is dit voor u inzichtelijk. 
   

  De beste zorg
 voor het kind



Meer weten? 
Onze kinderverpleegkundigen 
staan u graag te woord!

Kwaliteit staat bij KinderThuisZorg hoog in het vaandel en dat 
wordt opgemerkt. Het vertrouwen van de zorgverzekeraars en 
zorgkantoren in KinderThuisZorg-Nederland is groot. We heb-
ben namelijk contracten met alle zorgverzekeraars en zorg-
kantoren. De zorg zal dus altijd worden vergoed en zo komt u 
niet onverwachts voor vervelende verrassingen te staan. 

 Onlangs hebben wij een 9,1 gescoord op het  
 PREM kindzorg klanttevredenheidsonderzoek.

Kwaliteit hoog in het vaandel 

www.kinderthuiszorg.nl
088 0200700
info@kinderthuiszorg.nl

KinderThuisZorg-Nederland heeft contracten met alle 
zorgverzekeraars (die vallen onder):
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