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_________________________________________________________________________________ 

 

Van:   Samenwerkende partijen in de kindzorg  

Datum:  29 maart 2020 

Betreft:  Reactie feitelijke onjuistheden brief BVIKZ 28 maart 2020 
_________________________________________________________________________________ 
Geachte lezer, 

 

Het is begrijpelijk dat veel ouders vragen en zorgen hebben over de gezondheid van hun 
kinderen ten tijde van de huidige corona-uitbraak. Op de site van het RIVM, is voor hen 
voldoende - geruststellende en meestal passende - algemene informatie te vinden. 
 
Ouders van kinderen met (ernstige) chronische ziekten maken zich logischerwijs in deze tijd 
extra zorgen over de gezondheid van hun kinderen. Niet alleen of deze kinderen ernstiger ziek 
worden door een infectie met het coronavirus maar bijvoorbeeld ook over de continuïteit van 
zorg voor hun kind binnen en buiten het ziekenhuis. Zij hebben daarom behoefte aan 
specifiekere informatie. 
 
Online info pagina 
Vijf samenwerkende partijen, te weten Stichting Kind en Ziekenhuis, Kenniscentrum 
kinderpalliatieve zorg, NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde), V&VN 
Kinderverpleegkunde en BINKZ (branchevereniging integrale kindzorg) hebben vorige week de 
handen ineen geslagen en de beschikbare en noodzakelijke informatie voor deze ouders 
verzameld en gepubliceerd op de webpagina www.kindenzorg.nl/coronavirus/. 
 
Reactie brief BVIKZ 
Wij betreuren het ten zeerste dat de BVIKZ zaterdag 28 maart jl. met een schrijven naar buiten 
is gekomen richting hun leden en de politiek. In dit schrijven staan meerdere feitelijke 
onjuistheden vermeld. De samenwerkende kindzorgpartijen distantiëren zich van deze brief. Dit 
komt de kwaliteit en veiligheid van zorg voor het (ernstige) zieke kind niet ten goede.  
 
Kindzorg in de eigen omgeving  
Buiten het ziekenhuis, dat wil zeggen thuis, in een verpleegkundig kinderzorghuis of 
kinderdagverblijf, zal de (kinder)verpleegkundige zorg die een deel van deze kinderen krijgt, ook 
ten tijde van de huidige Corona-crisis zo veel mogelijk als eerder moeten worden gecontinueerd. 
Of dit nu door ouders zelf gebeurt, door professionele zorgverleners, of door hen samen. Het kan 
niet zo zijn dat ouders er nu alleen voor moeten staan. Een zelfgekozen quarantaine van het 
gezin zal bijna nooit nodig zijn. Ook moet het kind te allen tijde die zorg kunnen krijgen die 
ouders mogelijk zelf niet kunnen geven. Vanzelfsprekend moeten waar dat noodzakelijk is alle 
beschermende maatregelen zoals die intramuraal in acht worden genomen ook extramuraal 
worden toegepast. Hierbij mag het niet uitmaken of deze zorg vanuit ZiN of vanuit een PGB 
wordt georganiseerd. Wij steunen Per Saldo, EMB Nederland, Ieder(in) en alle anderen die in 
gesprek zijn met het ministerie om ervoor te zorgen dat alle huishoudens waarin ernstig zieke 
kinderen worden verzorgd en verpleegd de beschikking houden over de benodigde beschermende 
materialen. 
 
Geen speciale thuis-quarantaine 
De huidige kindergeneeskundige protocollen kennen geen speciale thuis-quarantaine adviezen 
voor kinderen met (ernstige) chronische ziekten, anders dan die er zijn voor alle ‘normale’ 
virusinfecties. Juist ook omdat een corona-infectie bij kinderen zo’n mild beloop heeft. De NVK 
heeft daarom ook een standpunt over het volledig in thuisquarantaine plaatsen van kinderen. 
Deze boodschap wordt door zorgprofessionals actief naar ouders uitgedragen.   
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Indiceren zorg eigen omgeving 
De indicerende kinderverpleegkundigen doen elke dag weer hun uiterste best om met ouders te 
overleggen hoe zij de indicatiestelling op een zo veilig mogelijke manier vorm kunnen geven, 
met of zonder informele zorg. Het bericht dat tot 2020 geen indicerende kinderverpleegkundigen 
meer te vinden zijn is pertinent onjuist. De indicatiestellingen kunnen tot op heden nog steeds 
binnen de daarvoor afgesproken termijnen worden gewaarborgd. Daarnaast hebben de 
zorgverzekeraars een enorme bereidheid laten zien om tot passende individuele oplossingen te 
komen. 
 
Bij vragen kunt u contact opnemen met Hester Rippen h.rippen@kindenziekenhuis.nl – 06 28 178 

238, ook voor contactgegevens van de andere bestuurders. 

 
Met vriendelijke groet, 

Namens de samenwerkende kindzorgpartijen:  

             

Stichting Kind en Ziekenhuis     

Hester Rippen 

Directeur  

 
 

V&VN Kinderverpleegkunde 

Gerda van Bergen  

Voorzitter 

  

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg 

Meggi Schuiling-Otten 

Bestuurder  

 

 

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde 

Károly Illy 

Voorzitter 

 

 

 

Branchevereniging Integrale KindZorg (BINKZ) 

Bart Mulder 

Voorzitter a.i. 
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