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(kinder)verpleegkundigen!
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Over KinderThuisZorg-Nederland
KinderThuisZorg is een werkgever die haar medewerkers hoog in het vaandel heeft staan.
Wij bieden je volop kansen om je verder te ontwikkelen in je vak als kinderverpleegkundige.
Bij KinderThuisZorg ben je namelijk niet zomaar een kinderverpleegkundige. Natuurlijk is
het uitvoeren van de medische handelingen belangrijk maar
juist de inzet van de kinderverpleegkundige expertise is voor
ons ook van essentieel belang. Hierdoor kijk je verder dan
alleen de medische situatie en zie je het kind in zijn geheel
en is er oog voor de gevolgen van de medische situatie op de
ontwikkeling, de sociale situatie en de veiligheid van het kind.

Zie jij niet alleen de
medische situatie,
maar het kind of
jongere als geheel?

Weet jij hoeveel er al mogelijk is buiten de
deuren van het ziekenhuis?
Er zijn meerdere aandachtsgebieden waar jij in je werk mee te maken krijgt, zoals het
inventariseren van de zorg- en hulpvraag, palliatieve- en terminale zorg, of enzym- en
chemotherapie en dergelijke. Thuis is het allang mogelijk om zorg te bieden die vroeger
alleen in het ziekenhuis kon worden gegeven. KinderThuisZorg heeft bijvoorbeeld
kinderen in zorg die een tracheacanule hebben of beademingsbehoeftig zijn en aan
de beademing liggen. Ook zijn er kinderen die een centrale infuuslijn hebben waarover
antibiotica, chemotherapie of andere medicatie wordt
gegeven en daarnaast hun voeding via een sonde krijgen.

Durf jij over de
muren van het
ziekenhuis heen
te kijken?

Omdat deze complexe zorg buiten het ziekenhuis gebeurt,
is het vooral zaak rekening te houden met de gehele context
waarin dit gebeurt. Dit vraagt extra kennis, expertise en
vaardigheden van de extramurale kinderverpleegkundigen.
Er zijn bijvoorbeeld meerdere kinderverpleegkundigen die
verdieping zoeken in een bepaald aandachtsgebied zoals
rouw- en verliesbegeleiding of het voorkomen van restraint.

De medische technische handelingen die wij
bieden in combinatie met kinderverpleegkundig
inzicht/expertise
Katheteriseren

Darmspoelen

Thuisbeademing

Enzymtherapie

Medicijnen toedienen

Stomazorg

Zuurstof toedienen

Wondzorg

Infuustherapie

Voedingssondes

Tracheacanulezorg

Zelf aanleren

Palliatieve zorg

Terminale zorg

Monitorbewaking

Chemotherapie
i.s.m. een aantal ziekenhuizen

i.s.m. een aantal ziekenhuizen

Mobiel werken

Met je iPad of iPhone op
pad werk je op iedere plek
in Nederland

KinderThuisZorg-Nederland als werkgever
Onze visie als werkgever is dat wij horen te luisteren naar onze medewerkers en ervoor
te zorgen dat de omstandigheden waarin zij werken zo optimaal mogelijk moeten zijn.
Binnen KinderThuisZorg is er zelfs een Kinderverpleegkundige Vakraad die zorgt voor
het verhogen van de kwaliteit van de kinderverpleegkundige zorg door opgedane kennis
met elkaar te delen en te implementeren. Bij KinderThuisZorg kennen wij geen
managers en leidinggevenden maar bieden wij al onze kinderverpleegkundigen juist
autonomie en regie om het eigen vakgebied op een juiste manier te kunnen uitvoeren
zonder sturing van bovenaf. Ons kantoor heet niet voor niets ‘servicebureau’ want wij
vinden samenwerking tussen alle medewerkers enorm belangrijk.

Optimaal werken is serieus genomen
worden in je vak. Als werkgever gaan
we niet op jouw stoel zitten, maar
faciliteren we jou zo goed mogelijk.

Over je werkzaamheden als
kinderverpleegkundige
Als kinderverpleegkundige maak jij onderdeel uit van één van onze regionale
kinderteams waar professionele en gedreven collega’s intensief en prettig
met elkaar samenwerken. Naast de dagelijkse contacten die je hebt met je
collega’s ontmoet je elkaar tijdens tweewekelijkse overleggen om zo
informatie met elkaar uit te wisselen en samen te komen tot de beste zorg
voor het kind en het gezin. Wij kijken graag samen met jou in welke regio jij
het beste kan uitblinken op basis van je reisafstand.

•

De kinderverpleegkundige is sinds 2015 wettelijk verantwoordelijk voor de
indicatiestelling. Je voert daarom inventarisatiegesprekken met
kinderen/jongeren en gezinnen die in zorg komen bij KinderThuisZorg over
welke zorg- en hulpbehoefte zij nodig hebben. Je evalueert deze zorg en
stuurt bij waar nodig.

•

Je voert ook inventarisatiegesprekken met kinderen/jongeren en
gezinnen die een zorg- en hulpbehoefte hebben waarvoor zij een
persoonsgebonden budget (pgb) willen aanvragen. Je hebt hierbij
uitgebreid contact met professionals in alle kinderleefdomeimen:

Medisch

•

In het ziekenhuis moet je
vaak rennen en heb je nog
maar nauwelijks contact
met degenen waar je het
voor doet: het kind en het
gezin. Bij KinderThuisZorgNederland bepaal je zelf
hoeveel tijd het kind en het
gezin nodig hebben van
jouw aandacht.

Sociaal

Ontwikkeling

Veiligheid

Je begeleidt kinderen en gezinnen bij het toewerken naar zoveel
mogelijk zelfstandigheid waarbij eigen regie en zelfmanagement
de doelstelling is.

•

Je begeleidt stagiaires en verpleegkundigen die de
vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige aan het volgen zijn.

•

Je voert dagelijks voorbehouden handelingen uit die in
ziekenhuizen vaak door arts-assistenten worden uitgevoerd.

•

Je levert een actieve bijdrage aan alle ontwikkeling van de
kindzorg.

Kennis

Een 'op maat' inwerktraject
om je verder te ontwikkelen
als kinderverpleegkundige

Om te blijven voldoen aan de beste zorg voor zieke
kinderen en jongeren vragen wij van jou:
•

Dat je een diploma hebt als

•

Dat je een diploma hebt als

kinderverpleegkundige. Om jouw kennis

verpleegkundige of binnenkort

en expertise als kinderverpleegkundige

gaat afstuderen en graag

te blijven behouden is het noodzakelijk
om minimaal 20 uur per week te blijven

kinderverpleegkundige wilt worden. Voor

OF

de vervolgopleiding tot

werken.

kinderverpleegkundige is het belangrijk
dat je een contract van minimaal 24 uur
aangaat om naast jouw lesdag voldoende
praktijkuren te kunnen maken.

•

Dat je zieke kinderen of jongeren ziet als

•

Dat je in je werk secuur en kwaliteitsgericht
werkt.

volwaardige mensen die op weg zijn naar
volwassenheid, waarbij rekening wordt
gehouden met de ziekte en/of aandoening.

•

Dat je integer bent en over
inlevingsvermogen beschikt. Ook ben je

•

Dat je ouder(s) op weg helpt naar een goede

flexibel in de omgang en kun je goed omgaan

balans in de draagkracht en draaglast van het

met veranderingen.

ouderschap.
•
•

Eigen initiatief tot kwaliteitsverbetering

Dat je een aardige en enthousiaste

wordt zeer gestimuleerd, je werkt niets voor

teamplayer bent die krachtig en innovatief

niets bij de koploper van Nederland.

kan handelen, maar ook heel goed voor
zichzelf kan zorgen.

•

Dat jij je werk als belangrijk onderdeel
ziet van je leven en jouw ontwikkeling als

•

professional en mens.

Dat je goed op de hoogte bent van de laatste
ontwikkelingen binnen jouw vakgebied.
•

•

Dat je een hoog verantwoordelijkheidsgevoel
hebt en de drive om altijd de beste
kinderverpleegkundige zorg te willen leveren.

Dat jij een geldige BIG-registatie hebt en een
VOG kunt aanvragen.

Wat mag je van ons verwachten?
Omdat jij niet alleen hart hebt voor de zorg,

•

Wij bieden jou de mogelijkheid tot een

maar ook zeker de brains en elke dag de beste

op maat gemaakt opleidingsprogramma,

kinderverpleegkundige zorg wilt leveren hoort

continue uitdaging en ontwikkeling.

daar natuurlijk ook een goede beloning bij:
•
•

Een salaris conform de cao VVT. Dit hangt

Reiskostenvergoeding en pensioenregeling.
Wij willen ook graag goed voor jou zorgen!

uiteraard ook af van jouw werkervaring en
wensen. Hier gaan wij graag met je over in

•

gesprek!

Een superhippe bedrijfskledingset, een op
maat gemaakte tas, iPad en iPhone om jouw
werk optimaal te kunnen uitvoeren.

•

Mogelijkheid tot het krijgen van een vast
contract. Een beetje zekerheid is wel zo fijn.

•

Een KinderThuisZorg-achterban, die altijd
voor je klaarstaat met een luisterend oor

•

Optie tot het gebruikmaken van een leuke

en je faciliteert waar mogelijk. Wij doen er

Fiat 500 als teamauto. Lekker stijlvol op pad.

alles aan om jou goed te ondersteunen waar
jij dat nodig hebt. Ons medewerkersbeleid

•

Als jij bij ons start bieden wij jou een

draait om aandacht voor jou. Uiteraard krijg

uitgebreid en gedegen inwerktraject

je voldoende tijd om in de praktijk te oefenen

waarin je o.a. leert te reflecteren op je

en word je hierbij ondersteund door ervaren

eigen beroepshouding in combinatie met

kinderverpleegkundigen.

je eigen ik. Daarnaast word je getraind in
alle voorkomende medisch technische
vaardigheden, het kinderverpleegkundig
redeneren en onze doelmatige- en
systematische werkwijze.

Skillslab

Aanleren van
kinderverpleegkundige
handelingen

Ontwikkelen en leren
Door ontwikkelingen in de medische thuiszorgtechnologie en betere overlevingskansen is er
steeds meer mogelijk op het gebied van kindzorg. Hierdoor vindt er een verschuiving van zorg
plaats van het ziekenhuis naar huis. Dat betekent ook dat we vanuit onze eigen organisatie
mede vormgeven aan de professionalisering van het kinderverpleegkundige vak buiten het
ziekenhuis. Wij zorgen ervoor dat onze verpleegkundigen zich de kennis en vaardigheden
ook daadwerkelijk eigen kunnen maken. Daarom bieden we opleidingen aan en ontwikkelen
wij scholingen en traningen om het ‘vakmanschap’ op hoog niveau te houden en geven we
daarmee ruimte aan nieuwe ontwikkelingen

Scholingen en trainingen
Bij KinderThuisZorg houdt het leren niet op wanneer je je diploma hebt behaald. Sterker nog,
in de praktijk komt het leerproces pas goed op gang. Het blijft een uitdaging om je tijdens het
werken in de praktijk steeds bewust te blijven van het eigen handelen.
Kritisch blijven, beter willen worden en bevoegd en bekwaam blijven, bij KinderThuisZorg krijg
je daarvoor alle mogelijkheden. Theorie leer je via e-learnings en in ons eigen skillslab kun jij
je praktische vaardigheden volop trainen onder begeleiding van onze instructeurs. We hebben
zelfs een trainingshuis nagebouwd waar scenario’s worden getraind. De volgende scholingen
worden o.a. aangeboden:
•

Reanimatie: BLS en PBLS

•

Verpleegkundig rekenen

•

Alle voorbehouden
kinderverpleegkundige handelingen

•

Alle risicovolle kinderverpleegkundige
handelingen.

Daarnaast zijn er jaarlijks meerdere trainingen die je meenemen in alle ontwikkelingen rondom
de kindzorg zoals kinderverpleegkundig redeneren, het indiceren van zorg- en hulpvraag en
communicatietrainingen.

Opleiding tot Kinderverpleegkundige
Het is mogelijk om als verpleegkundige bij KinderThuisZorg opgeleid te
worden tot kinderverpleegkundige. In de afgelopen jaren hebben wij al meer
dan 120 verpleegkundigen opgeleid tot kinderverpleegkundige. Je krijgt dus
te maken met een ervaren praktijkopleider die jou goed kan begeleiden.
KinderThuisZorg is CZO erkend en wij bieden jaarlijks tientallen plekken aan
voor verpleegkundigen die de droom hebben om zich op te laten leiden tot
kinderverpleegkundige. Meer informatie hierover vind je in de vacature
'Verpleegkundige die opgeleid wil worden tot kinderverpleegkundige' op
onze website.

Opleiding HBO Bachelor Verpleegkunde
Voor kinderverpleegkundigen die de ambitie hebben om de HBO Bachelor Verpleegkunde te
volgen, bieden wij hbo-v-deeltijd aan. Voorwaarde is dat je al kinderverpleegkundige bent en
een vast dienstverband hebt bij KinderThuisZorg.

KTZ-dagen
Twee keer per jaar komen alle (kinder)verpleegkundigen van KinderThuisZorg bij elkaar op het
servicebureau in Lichtenvoorde. Het doel van de KTZ-dagen is om op een plezierige manier
met elkaar in verbinding te blijven en gezamenlijk te leren met behulp van een afwisselend,
uitdagend en inspirerend programma. Samen kijken we naar de huidige ontwikkelingen
rondom het vak ‘kinderverpleegkunde’ en sector ‘kinderthuiszorg’ maar vooral ook naar de
toekomst en het belang van je eigen en teamontwikkeling hierin. De dag wordt altijd afgesloten
met nieuwe energie en inspiratie!

Vragen?
Jouw toekomstige collega’s Anouk, Nikki, Elles en Vera van het servicebureau zitten te popelen
om al jouw vragen te beantwoorden.

Reageren kun je doen op verschillende
manieren:
Vragen stellen kan via ons vaste landelijke nummer:
088-0200700
Nog sneller is via mobiel bellen of appen:
06-26764235
Mailen mag ook:
medewerkers@kinderthuiszorg.nl
Je motivatiebrief en CV ontvangen we ook graag op dit mailadres.

