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KinderThuisZorg-Nederland leidt de 100e 
kinderverpleegkundige op! 

De verrassing is groot voor Lieke Blankenvoort. Bij de uitreiking van haar diploma 
kinderverpleegkundige bij het CIVO in Hengelo wordt zij overweldigd door alle aandacht. 
Ze ontvangt een megaknuffelbeer met daarop de tekst ‘Beretrots om kinderverpleegkundige 
te zijn’. Lieke is namelijk de 100e verpleegkundige die haar opleiding tot 
kinderverpleegkundige heeft gevolgd bij KinderThuisZorg-Nederland.  

Landelijke tekorten aan 
kinderverpleegkundigen? 
‘Landelijke tekorten aan 
kinderverpleegkundigen’, de 
nieuwsberichten, krantenkoppen liegen er 
niet om. Het is alom bekend dat er flink 
gewerkt moet worden om deze tekorten 
op te gaan lossen. Wat betekent dit voor 
zorgorganisaties in het algemeen en welke 
oplossingen hebben ze bedacht? 
KinderThuisZorg-Nederland heeft de 
oplossing!  
 
Samenwerken  
De landelijke organisatie die 
kinderverpleegkundige zorg biedt aan 
meer dan 4000 kinderen per jaar, leidt 
samen met verschillende zorgopleiders 
zoals CIVO, Amstel Academie, 
Radboudumc, Wenckebach Instituut en 
verschillende ziekenhuizen, 
kinderverpleegkundigen op die zowel 
thuis als in het ziekenhuis kunnen werken. 



En zo werd vandaag de 100e kinderverpleegkundige door KinderThuisZorg-Nederland opgeleid. 
Een moment om zeker bij stil te staan.  
 
Kinderverpleegkunde.nl 
KinderThuisZorg-Nederland is nog niet van plan om hiermee te stoppen. Het 
kinderverpleegkundige vak staat bij deze organisatie hoog in het vaandel. En dat niet alleen voor 
kinderverpleegkundigen bij KinderThuisZorg, maar voor álle kinderverpleegkundigen in 
Nederland in en buiten het ziekenhuis. Waarom? Zieke kinderen hebben er recht op om 
verpleegd te worden door een kinderverpleegkundige. Dit staat zelfs vermeld in het Handvest 
Kind en Zorg (art.3 VRK en art. 19 VRK).  Er zijn helaas nog veel organisaties voor volwassen 
zorgvragers waar kinderen geen unieke plek hebben binnen de organisatie en waarbij men het 
zelfs niet noodzakelijk vindt om voor een ziek kind een kinderverpleegkundige in te zetten. In het 
ziekenhuis zou het heel raar zijn als een kind wordt opgenomen op een afdeling voor volwassenen. 
Dit is één van de items die veranderd zou moeten worden, zodat elk ziek kind krijgt waar hij recht 
op heeft: een zorgprofessional die speciaal is opgeleid om met kinderen en jongeren te werken. 
De kennis die kinderverpleegkundigen hebben opgebouwd, mag niet verloren gaan, maar moet 
juist aangewakkerd en gedeeld worden. Daarom ondersteunt de organisatie ook de website 
‘www.kinderverpleegkunde.nl’, de website vóór en dóór kinderverpleegkundigen, die vol 
interessante informatie komt te staan over kinderverpleegkunde. De website 
kinderverpleegkunde.nl zal in de tweede helft van het jaar gelanceerd worden.  
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