
Werk jij als professional met zieke kinderen die zorg 
krijgen of gaan krijgen in de thuissituatie? 

Vind je het ook belangrijk dat er een juiste overdracht 
plaatsvindt? Of ben je nieuwsgierig naar de manier 
waarop wordt geïnventariseerd welke zorg thuis nodig 
is?

Wij organiseren op woensdag 6 februari, donderdag 7 februari en dinsdag 12 februari 2019 een training van één dag 
voor zorgprofessionals die werkzaam zijn buiten KinderThuisZorg. Er is elke dag plek voor tien personen. Deelname is 
gratis, maar no-show wordt niet gewaardeerd. Liever hadden we die dag dan aan iemand anders gegund.

TIJD LOCATIEDATUM

06, 07 & 12.02 
2019 

09:30 tot 16:00
UUR

Eschpark 5-7
LICHTENVOORDE

Voorbeeld: 

Je komt thuis bij een jongetje van vier 

jaar oud voor een pgb-herindicatie. Hij 

heeft een tracheacanule en is vier jaar 

lang niet bij een kinderarts geweest. 

De kinderverpleegkundige van een 

andere zorgorganisatie heeft elk jaar 

de indicatie verlengd.

 Wat ga je doen?

Training kinderverpleegkundig redeneren

WEGENS SUCCES HERHAALD!

6, 7 & 12 februari 2019 

UITNODIGING



KinderThuisZorg heeft na jarenlange ervaring de Elf stappen van het kinderverpleegkundig redeneren © weten te 
ontwikkelen, met een bijbehorende leerschaal. Hierdoor kun jij op een gestructureerde en objectieve wijze met kind en 
ouders toewerken naar meer zelfregie en zelfmanagement en een daarbij passend zorgplan opleveren. 

KinderThuisZorg wil deze nieuwe kennis graag delen en organiseert hiervoor twee aparte trainingsdagen. Door het 
delen van kennis zorgen we er samen voor dat kinderen en gezinnen minder afhankelijk worden van de zorg. 

Het kinderverpleegkundig proces 
bestaat uit vijf stappen:

1. Informatie verzamelen

2. Verpleegkundige diagnose

3. Resultaten

4. Interventies

5. Evaluatie

Het kinderverpleegkundig redeneren
Wil jij deelnemen tijdens een van deze dagen?
Geef je dan vóór 30 januari 2019 op via
info@kinderthuiszorg.nl onder vermelding van
‘Training kinderverpleegkundig redeneren’.

Geef daarbij aan waarom je deze training graag wilt volgen 
en of je op woensdag 6 februari, donderdag 7 februari of 
dinsdag 12 februari wilt deelnemen. Voor koffie/thee en een 
lunch wordt gezorgd. Mocht je een allergie hebben en/of 
een dieet volgen, dan willen wij je vriendelijk verzoeken je 
eigen eten voor die dag mee te brengen. 

VOORBEELD

Het kinderverpleegkundig redeneren
Het kinderverpleegkundig redeneren zorgt ervoor 
dat jij op een gestructureerde wijze, systematisch en 
methodisch, informatie verzamelt. In elf stappen kom 
jij op een geobjectiveerde manier tot een juiste en 
passende indicatiestelling. Je krijgt tijdens deze dag 
de theoretische achtergrond van deze elf stappen 
aangeleerd en je krijgt voldoende kennis mee om 

zelfstandig aan de slag te kunnen gaan. 

Het maken van een passend zorgplan
Het kinderverpleegkundig redeneren zorgt ervoor dat 
jij alle informatie op een juiste en volledige manier 
in kaart hebt gebracht. Daarna is het tijd voor het 
opmaken van het zorgplan. Wanneer jij de hulpvraag 
in alle vier kinderleefdomeinen in kaart hebt gebracht, 
is het belangrijk dat passende (sub)doelen worden 
opgesteld en interventies worden gedefinieerd. Bij het 
opstellen van deze doelen, houd je direct rekening 
met de ouderlijke zorg, ook wel de dagelijkse zorg 
die ouders geacht worden aan hun kind te bieden. Je 
maakt kennis en oefent met de vijf fasen waarin je het 
kind en ouders helpt op weg naar zelfredzaamheid.  

Een kind op school heeft diabetes. Betekent 
dit dat er altijd een verpleegkundige in de 
buurt moet zijn? Of kunnen kind en ouders dit 
misschien zelf?


