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gezinsgerichte zorg"
Hester Rippen
Stichting Kind en Ziekenhuis



Gezinsgerichte zorg
= kindgerichte zorg
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Voor en 
door het 
Kind & 
Ouders

Stichting Kind en Ziekenhuis
Missie: Bevorderen kindgerichte medische zorg vanuit het 

perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders
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Kwaliteit 
stimuleren



Wat is mensgerichte zorg eigenlijk?

WAARDERING & RESPECT 

Luisteren en rekening houden met wensen en behoeften

INFORMATIE DELEN

Altijd delen van complete en begrijpelijke info om samen te 
kunnen beslissen en participeren.

PARTICIPATIE

Stimuleren om mee te denken in het gehele zorgproces

SAMENWERKEN

Patiënten en familie zien als gelijkwaardig partners op alle 
niveaus (beleid, uitwerking, implementatie en evaluatie)



Wat is gezinsgericht zorg eigenlijk?

KINDGERICHT

GEZINSGERICHT

ONTWIKKELINGSGERICHT



Hoe is gezinsgericht zorg ontstaan?

VÓÓR 1920
Eerste kinderziekenhuizen

1920-1970
Industrialisatie en Tweede Wereldoorlog

NÁ 1970
Robertson, Bowlby, Patiëntenvertegenwoordigers



Key elementen van een
gezinsgerichte omgeving?



Een centrale plek voor kind en gezin



Verschillende perspectieven

Professional:
1. Focus op ziekte

2. Focus op lichaam
en behandeling

3. Professioneel
gesprek over test 
resultaten

4. Medische succes
verhalen

5. Medische expertise

Kind/ouder/brus:
1. Focus op kwaliteit van 

leven

2. Behoefte aan
persoonlijk gesprek en
aandacht

3. Ziekte treft het hele 
gezin

4. Emtoies: frustratie, 
boosheid, angst

5. Ervarings-expert



Het Medische 
KindZorgsysteem

Het MKS

Bekijken
www.integralekindzorgmetmks.nl 

Tips:
• Meld je aan voor die nieuwsbrief van het MKS
• Bekijk de Kennisbank



Bekijken? www.integralekindzorgmetmks.nl 
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Gezinsgerichte zorg
= kindgerichte zorg



Broers en zussen Boost project:
Op weg naar volledig familiegerichte kindzorg



Curias: met zorg onderzocht

• Toegepast onderzoek: Onderzoeksbureau gespecialiseerd in 

het ontginnen van ervaringsdeskundigheid 

• Ontwikkeling tools: De ervaringen van patiënten zetten we in 

om kwaliteit van de zorg te verbeteren

• Projectleiding: Begeleiden van susbidie aanvraag tot 

implementie

Broers en zussen Boost project:
Op weg naar volledig familiegerichte kindzorg
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Broers en zussen Boost project:
Op weg naar volledig familiegerichte kindzorg

Doelstelling project

• vanuit eigen kracht brussen versterken om 

overbelasting en gezondheidsproblemen bij 

brussen te voorkomen

• en te zorgen voor een beter evenwicht in het 

systeem rond het zorg intensieve kind



Broers en zussen Boost project:
Op weg naar volledig familiegerichte kindzorg

De brussen worden versterkt:

• door het doe-boek en aanvullend website pagina en community; 

• door centraal te staan in het Visiedocument Brussen komt er voor 

hen specifeke aandacht; 

• door de inbedding van brussen binnen familiegerichte zorg in de 

indicatoren van de Smiley Kinderdagbehandeling;  

Versterking brussen (door) zorg:

• ondersteuning brussen bij gebruik boek;

• kennis en vaardigheden versterken tijdens symposium;



Brussen aan het woord

Een 10-jarige meisje vertelt waarom ze graag mee gaat naar het 

ziekenhuis: 

“We komen ook wel vaak op bezoek, maar soms gaan we ook 

gewoon mee omdat het dan niet anders kan. Soms wil ik ook 

mee en dat is meestal maar voor controle. Dan vind ik het fijn om 

te zien hoe ze dat doen en dan weet ik zeg maar wat ze dan 

doen en dan snap ik het ook beter.”



Brussen aan het woord

Een 9-jarig meisje vertelt: 

“Soms ben ik net bezig en dan roept mijn moeder geef even de 

luierdoekjes aan, geef even dit aan. Dan moet ik even naar haar 

rolstoel lopen en die staat dan vaak aan de andere kant van de 

kamer en dan denk ik, zucht, en dan loop ik er naar toe en pak ik 

die medicijnen, loop ik naar haar kamer en dan geef ik die, en 

dan zegt ze, nee, die andere, dus weer teruglopen…”



Brussen aan het woord

Een 15-jarige meisje vertelt over school: 

“Soms pieker ik wel eens. Maar niet de hele tijd. Alleen als de 

conciërge zo zoekend door de school loopt. Dan denk ik dat er 

iets met Joost  is, maar dat is eigenlijk nooit zo.” 



Brussen aan het woord

• Brussen hun stem laten horen

• Hun kracht en veerkracht laten zien 

• Daar kan de zorg bij aansluiten door dat te 
versterken



Praktisch visiedocument

Praktisch visiedocument:

•Handvatten en tips hoe te komen tot volledige gezinsgerichte 

kindzorg

•Doel: vanuit eigen kracht brussen versterken om overbelasting 

en gezondheidsproblemen bij brussen te voorkomen en te 

zorgen voor een beter evenwicht in het systeem rond het zorg 

intensieve kind

•Uitgaan van eigen kracht en veerkracht brussen

•Uitgaan van kracht zorg



Praktisch visiedocument

Praktisch visiedocument doelgroep:

•Voornamelijk voor kindzorgverleners zoals pedagogische 

medewerkers, kinderverpleegkundigen en kinderartsen 

•In de tweede plaats voor alle medewerkers van een 

zorgorganisatie die brussen tegen kunnen komen. 

•Het dient als leidraad binnen een zorgorganisatie voor de 

werkvloer. 



Praktisch visiedocument

Aandachtspunten 

•Brussen willen informatie over hun zieke broer of zus 

•Brussen maken zich zorgen 

•Brussen op school

•Brussen verdienen aandacht

•Brussen willen andere brussen ontmoeten 



Brussen willen informatie over hun zieke broer of zus

Zorgverleners geven expliciete informatievoorziening aan de 

brussen afgestemd op leeftijd, ontwikkeling en aanwezige kennis.



Brussen maken zich zorgen

Er is bij zorgverleners specifiek aandacht voor brussen. 

Er wordt actief naar de broers en zussen gevraagd zowel bij de 

ouders als bij het kind met de aandoening.



Brussen op school

Het actief adviseren aan ouders hoe school er mee om kan 

gaan; 

Inzet van het ‘Broers en Zussen Boek’  om 

contact te maken met de brus. 



Brussen verdienen aandacht

Zorgverleners gaan met ouders in gesprek over de onderwerpen 

aandacht voor de brus en het meehelpen van de brus om de 

bewustwording van ouders te verhogen hieromtrent. 



Brussen willen andere brussen ontmoeten

Ziekenhuizen faciliteren contactmomenten voor 

brussen



Praktisch visiedocument

De praktijk!



Handreiking Brussen:
www.kindenziekenhuis.nl/brussen

http://www.kindenziekenhuis.nl/brussen


"Brussen Praat Klets en Doe-boek“
Opzet en Toepassingen
Boek en Filmpje
Anjet van Dijken
Crossmedia schrijver & brus



#ZieOnsOok



Wat denk jij? 

Kahoot quiz

https://create.kahoot.it/share/brussen-meer-kennis-in-2-minuten/0630e4fc-89b8-4d3c-a40d-d11f2f88f8aa


Brussen groeien op in 2 Werelden: 

Kinderen hebben daar hulp van JOU bij nodig



OPZET van BOEK

Ver/herkenning gevoelens, gedachten

Communicatie in gezin verbeteren

Afleiding!

Waardevolle bewaarfunctie



Toepassingen  van het Boek



“Debat"
Cecilia & Hester & Anjet

In gesprek met de deelnemers



Ik wil wel broers en zussen beter 
zien/betrekken, maar het lukt me 

morgen (nog) niet

stelling



Als ouder vind ik dat je broers 
en zussen niet moet betrekken

stelling



Broers en zussen horen niet de 
diagnose of prognose te weten

stelling



In mijn team kan ik morgen direct 
aan de slag met aandacht voor 

brussen

stelling



VOLG ONS VIA: 

facebook &twitter & nieuwsbrief

www.kindenziekenhuis.nl

www.kindenzorg.nl – kindenonderzoek.nl

www.kindenziek.nl

www.jadokterneedokter.nl / www.MijnRechtenAlsZiekKind.nl

info@kindenziekenhuis.nl  - www.integralekindzorg metmks.nl

Meer 
info?
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