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Menzis en KinderThuisZorg verbeteren de zorg voor zieke kinderen 
 

Zorgverzekeraar Menzis en zorgaanbieder KinderThuisZorg gaan vanaf 2017 twee jaar lang intensief 

samenwerken om de zorg voor zieke kinderen in de thuissituatie te verbeteren. Op dit moment 

spelen er veel dilemma’s in de zorg rondom zieke kinderen en krijgen zij niet altijd de zorg die is 

afgestemd op hun werkelijke hulpbehoefte. Menzis en KinderThuisZorg hebben de afgelopen 

maanden samen een plan gemaakt, waarin het kind en het gezin écht centraal staat, zodat de zorg 

kan worden afgestemd op datgene wat er werkelijk nodig is.  

 

Marcel Bosma, zorginkoper bij Menzis: “De inkoop is nu nog erg gericht op de volwassenenzorg. Wij 

kopen zorg in die bijvoorbeeld gericht is op kwetsbare ouderen, geriatrische netwerkontwikkeling, 

dementie en klanttevredenheid bij deze groepen klanten. Wij weten nog onvoldoende op welke 

indicatoren wij zorg voor zieke kinderen in moeten kopen. Dat willen we graag veranderen.” 

 

Eén van de onderdelen van het plan omvat het doorontwikkelen en implementeren van een 

classificatiesysteem, dat gebaseerd is op het Medische Kindzorgsysteem (MKS). Op dit moment 

wordt de indicatiestelling nog niet op een eenduidige wijze door alle kinderverpleegkundigen 

uitgevoerd en wordt er onvoldoende rekening gehouden met de zorgbeleving en zelfredzaamheid 

van het zieke kind en gezin. Tevens is er veel aandacht voor een betere overdracht en 

samenwerking met (kinder)ziekenhuizen en wordt er onderzocht of er voldoende deskundigheden 

zijn in de thuissituatie waar het kind en gezin op kunnen rekenen.  

 

Op deze manier hopen Menzis en KinderThuisZorg indicatoren te ontwikkelen zodat komend jaar 

passende inkoopeisen kunnen worden geformuleerd. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat zorg wordt 

ingekocht bij zorgaanbieders die deze indicatoren naleven, zodat kind en gezin kunnen vertrouwen 

op een gegarandeerd basisniveau van kwaliteit.  

 

Niet alleen Menzis gaat een samenwerking aan met KinderThuisZorg. Ook alle andere 

zorgverzekeraars hebben het plan enthousiast ontvangen en gaan de aankomende twee jaar 

samenwerken met KinderThuisZorg. 

 


