
   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderverpleegkundigen KinderThuisZorg  

spreken zich uit in vakraad 
 

 

“We komen er als kinderverpleegkundigen niet meer mee weg door alleen vanuit ons 

gevoel te handelen. We moeten ons ook te allen tijde professioneel kunnen verantwoorden 

over hetgeen we doen en inzetten. Daar draait verpleegkundig leiderschap om. Als 

kinderverpleegkundigen werken we volgens een beroepsprofiel. Dit profiel is opgebouwd 

op basis van de zeven CanMEDS-competentiegebieden.  

Door het inzetten van het beroepsprofiel kunnen we laten zien over welke kennis, 

vaardigheden en houding we beschikken. De inzet van communicatievaardigheden, hoe we 

samenwerken met andere partijen maar ook het betrekken van kennis en wetenschap 

(bijvoorbeeld Evidence Based Practice) liggen hierin verankerd.” –  

De Vakraad, KinderThuisZorg 



   
 

   
 

 

 

 

 
Het vak professionaliseren en de kwaliteit van de zorg voor het kind verbeteren. Aan wie kun je dit nu beter 

overlaten dan aan kinderverpleegkundigen zelf? Voor KinderThuisZorg reden om in 2019 een vakraad op te 

zetten.  

KinderThuisZorg levert zorg op maat aan zieke kinderen. De organisatie wil dat het kind zo snel mogelijk 

zelfredzaam wordt en laat het kind en het gezin meepraten. Ook de kinderverpleegkundige praat sinds 2019 

mee. In een vakraad.  

Inmiddels telt de Kinderverpleegkundige vakraad van KinderThuisZorg vijf leden, allemaal bevlogen 

kinderverpleegkundigen. Als ambassadeurs van het vak delen ze de liefde voor kind en het gezin. Met elkaar 

buigen ze zich over de vraag hoe de kwaliteit van de zorg kan worden verbeterd.  

De zorg voor kinderen is enorm in ontwikkeling. Het verplaatst zich steeds vaker en sneller van het ziekenhuis 

naar de thuisomgeving.  Als zorgprofessional weet de kinderverpleegkundige het beste wat er nodig is. Dit 

uiteraard altijd in samenspraak en overleg met het kind en de ouder(s). Vandaar de vakraad. Omdat juist de 

kinderverpleegkundige precies weet op welke plek  het pijn doet.   

Wat eraan voorafging  

Een vakraad zet je niet 1-2-3 op poten. Er ging een uitgebreide procedure aan vooraf waarbij 

kinderverpleegkundigen zich kandidaat konden stellen. Aan de hand van gesprekken zijn de eerste leden van 

de vakraad geselecteerd: een goede afspiegeling van alle kinderverpleegkundigen die werkzaam zijn bij 

KinderThuisZorg-Nederland.  

Nog in de kinderschoenen was iedereen zoekende naar zijn eigen rol en verantwoordelijkheid binnen de 

Kinderverpleegkundige vakraad. Er is vooral gekeken naar hoe een vakraad zich kan organiseren en welke 

onderwerpen er besproken moeten worden en welke onderwerpen prioriteit hebben. Dit zoeken heeft 

uiteindelijk geleid tot een startdocument dat nog altijd als leidraad wordt gebruikt. 

Een vakraad, geen adviesraad  

De vakraak wil meteen maar een misverstand uit de wereld helpen. Het benadrukt geen adviesraad te zijn, het 

is een vakraad. Dit is in overeenstemming met de directie van KinderThuisZorg-Nederland besloten. Met een 

belangrijke reden: advies kun je opzijschuiven, terwijl de bedoeling nu juist is dat kinderverpleegkundigen 

binnen de organisatie een echte en serieuze stem krijgen. Een stem die niet zomaar aan de kant kan worden 

geschoven. Wat er wordt aangedragen moet een vervolg krijgen, waarbij de leden van de vakraad de directie 

in een zo vroeg mogelijk stadium zullen informeren over de ideeën en plannen die ze hebben.  

Input is welkom van iedereen 

De ideeën en plannen komen niet uit de lucht vallen. De input komt van alle kinderverpleegkundigen die bij 

KinderThuisZorg werken. De vakraad zet dan ook regelmatig enquêtes uit binnen de organisatie om ideeën, 

vragen en inzichten te verzamelen. Daarnaast kunnen medewerkers bij de vakraad terecht voor 

vakinhoudelijke vragen. Via intranet van KinderThuisZorg informeert de vakraad de collega’s over de 

activiteiten en de voortgang. Zo worden alle ontwikkelingen ondersteund en breed gedragen. 

Voorstellen en visies 

Op verschillende manieren laten de leden van de vakraad hun stem horen om het kinderverpleegkundig vak 

onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan de verpleegkundige werkgroepen binnen 

KinderThuisZorg. Ook is de raad aanwezig bij afstudeerpresentaties van  

 

 



   
 

   
 

 

 

 

kinderverpleegkundigen in opleiding. Het zou zonde zijn om deze eindpresentaties niet mee te nemen bij alle 

ontwikkelingen. Alles wat de leden van de vakraad zien en horen nemen ze mee in hun voorstellen en plannen, 

daarbij ondersteund door zelfgeschreven visies op het vak. Er is door de vakraad een visie geschreven op de 

zorg, op het kind en het gezin en op werkgroepen en de organisatie zelf. Zo is het voor iedereen glashelder 

waar de vakraad naartoe wil.  

Dit jaar 

Autonomie centraal 

De trend was al een tijd gaande: niet de organisatie staat aan het roer van de zorg, maar de verpleegkundige. 

Als kinderverpleegkundige mag je initiatief en verantwoordelijkheid nemen. Klinkt goed, eigen regie, maar hoe 

ontwikkel je kinderverpleegkundig leiderschap? De vakraad werkt de komende tijd aan de bewustwording van 

de eigen rol van de kinderverpleegkundige. Autonomie is het sleutelwoord. De kinderverpleegkundige moet in 

het bieden van zorg aan zieke kinderen en het gezin zoveel mogelijk zelfstandig kunnen werken binnen 

autonoom functionerende kinderteams.  

De centjes 

Daarnaast ligt de focus dit jaar op samenwerken met instellingen en zorgprofessionals in andere werkvelden. 

De vakraad wil zelf contact onderhouden met de zorgverzekeraars en zorgkantoren zodat de zorg die geboden 

wordt uiteindelijk ook betaald wordt. Doel is toewerken naar meer kwalitatieve zorg die niet belemmerd 

wordt door enige financiële prikkels binnen het systeem.  

KTZ-dagen 

De vakraad van KinderThuisZorg sluit dit jaar aan bij de zogenoemde KTZ-dagen. Deze dagen worden tweemaal 

per jaar georganiseerd voor alle kinderverpleegkundigen van KinderThuisZorg om ze mee te nemen in alle 

actuele onderwerpen en ontwikkelingen.  

De vakraak in de toekomst: landelijk samenwerken 

KinderThuisZorg vindt het belangrijk dat alle kinderverpleegkundigen in heel Nederland hun vak in autonomie 

kunnen uitoefenen en wil graag samenwerken met vergelijkbare organisaties. De verschillende organisaties 

zijn natuurlijk al met elkaar verbonden door de beroepsnormen die er zijn en het Handvest Kind en Zorg. 

KinderThuisZorg hoopt dan ook dat er in de toekomst meer zorgorganisaties ruimte zullen geven aan hun 

kinderverpleegkundige zorgprofessionals voor het opzetten van een Kinderverpleegkundige vakraad. Met de 

blik gericht op het welzijn van het kind en het gezin om op landelijk niveau de kindzorg te verbeteren en het 

vak van kinderverpleegkundige met elkaar te professionaliseren. Samen Sterk. Daar wordt iedereen beter van, 

het kind voorop.  

Meer weten  

Ben je geïnteresseerd geraakt in de Kinderverpleegkundige vakraad van KinderThuisZorg en wil je hier meer 

over weten? Kijk dan op het LinkedIn platform van de Kinderverpleegkundige vakraad. 
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https://www.linkedin.com/groups/9064296/

