
 
Beste ouders en zorgprofessionals, 
 
Onderstaand vindt u voor uw regio belangrijke informatie betreffende de werkwijze, 
beschikbaarheid en het al dan niet gewijzigde zorgaanbod binnen de zeven regionale 
Netwerken Integrale Kindzorg (NIK), in verband met de corona maatregelen.   
 
 
De zeven regionale NIK bieden ondersteuning aan 
ouders van een ziek en/of zorgintensief kind en 
aan professionals betrokken bij de zorg aan deze 
kinderen, op alle plaatsen waar de kinderen 
verblijven (thuis, verpleegkundig kinderzorghuis, 
specifieke woonvoorzieningen of elders).  
 
In de NIK werken zorgorganisaties uit de 
verschillende vakgebieden (zoals medische, 
verpleegkundige, psychosociale en spirituele zorg 
maar ook onderwijs, dagbesteding, en meer) nauw 
samen om de zorg voor kind en gezin op de best 
mogelijke manier vorm te geven. Kwaliteit van 
leven van kind en gezin staan hierbij centraal.   
 
 
 
Regio overstijgende informatie:  
 
Naast onderstaande informatie vanuit de zeven NIK zijn er op dit moment een aantal 
aspecten die voor alle regio’s in Nederland van toepassing zijn.  
 

1. Voor alle regio’s geldt dat de verpleegkundige kinderdagverblijven hun activiteiten 
weer opstarten.  

2. De Kinderhospices starten respijtzorg in de vorm van dagopvang geleidelijk weer op. 
3. In alle regio’s is voldoende capaciteit binnen de kinderthuiszorg. Dit geldt zowel voor 

het verlenen van zorg thuis als ook voor het verzorgen van (her-)indicaties. Heeft u 
behoefde aan tijdelijk extra ondersteuning, neem dan contact op met een 
zorgorganisatie in uw buurt (https://www.kinderpalliatief.nl/zorg-in-uw-buurt) of met de 
netwerkcoördinator in uw regio.  

4. De kindzorgpartijen beschikken over voldoende beschermende middelen en hanteren 
hieromtrent een eigen (streng) beleid.  

5. Er is inmiddels ook Covid-19 testcapaciteit voor mantelzorgers beschikbaar. 
(https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/30/testbeleid-uitgebreid-voor-
nieuwe-doelgroepen)  

6. De situatie is op dit moment zowel voor gezinnen als ook professionals zwaar, de 
impact groot. Zowel voor ouders als ook voor zorgprofessionals bestaat daarom in 
alle zeven NIK de mogelijkheid tot een luisterend oor en gesprek met professionals 
die hiervoor opgeleid zijn. Dit aanbod is gratis.  

Aanvullend hierbij nog een waardevolle link naar een website met veel tips, boeken, 
podcasts, filmpjes en meer: https://www.praktijkgewoonik.nl/zelfhulp-pagina  
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Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht 
 
Netwerkcoördinator: Johannes Verheijden 
Tel: 06 33 35 35 34 
E-mail: info@nikutrecht.nl 
URL: www.nikutrecht.nl  
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag 
 
Werkgebied 

 
 
De leden van NIK Utrecht (Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht, Prinses Maxima Centrum 
voor kinderoncologie, regionale ziekenhuizen, wijkteams, rouw- en verliesbegeleiders en 
geestelijk verzorgers, onderwijsconsulenten, kinderverpleegkundigen, kinderthuiszorgteams, 
Kinder Comfort Teams, het Centrum voor thuisbeademing e.d.) zijn via de 
netwerkcoördinator bereikbaar voor consultatie, meedenken en verwijzen. Daar waar 
mogelijk werken zorgprofessionals vanuit huis, met digitale ondersteuning voor casuïstiek en 
consultatie.  
 
Casuïstiek kan voor consultatie en verwerking worden aangemeld bij de netwerkcoördinator 
en ook ouders kunnen dagelijks hun vragen stellen aan de netwerkcoördinator, via 
bovenstaande contactgegevens. 
 
Rouw- en verliesbegeleiders en geestelijk verzorgers kunnen op afstand via digitale 
middelen als Skype en Zoom sessies invullen. Tevens bieden zij aan zorgprofessionals die 
in deze corona tijd behoefte hebben om te delen waar ze mee te maken krijgen, de 
mogelijkheid voor een luisterend oor en gesprek (gratis, via de netwerkcoördinator).  
 
Kinderhospice Zonnacare (Den Dolder), Expertcare Villa Vleuten en Kinderhospice 
Binnenveld (Barneveld) kunnen benaderd worden voor respijtzorgaanvragen (dag, weekend 
en lang verblijf). Zij bekijken op maat wat de mogelijkheden zijn.  
 
  



Bronvermelding afbeeldingen kaarten (NIK): 'Bron: Jan-Willem van Aalst — www.imergis.nl’  

 
 

Netwerk Integrale Kindzorg Noord-Holland & Flevoland 
 
Netwerkcoördinator: Johannes Verheijden 
Tel: 06 33 35 35 34 
e-mail: info@niknoordholland.nl 
URL www.niknoordholland.nl  
Bereikbaar maandag t/m vrijdag 
 
Werkgebied 

 
 
De leden van NIK Noord-Holland & Flevoland (Amsterdam UMC, regionale ziekenhuizen, 
wijkteams, rouw- en verliesbegeleiders en geestelijk verzorgers, onderwijsconsulenten, 
kinderverpleegkundigen, kinderthuiszorgteams, Emma Thuis team (AMC), het Centrum voor 
thuisbeademing e.d.) zijn via de netwerkcoördinator bereikbaar voor consultatie, meedenken 
en verwijzen.  
 
Casuïstiek kan voor consultatie en verwerking worden aangemeld bij de netwerkcoördinator 
en ook ouders kunnen dagelijks hun vragen stellen aan de coördinator, via bovenstaande 
contactgegevens. 
 
Het Emma Thuis team is beschikbaar voor telefonisch en digitaal overleg. Zij vervullen ook 
een landelijke consultatiefunctie voor het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.   
 
De rouw- en verliesbegeleiders en geestelijk verzorgers kunnen op afstand via digitale 
middelen als Skype en Zoom sessies invullen. Tevens bieden zij aan zorgprofessionals die 
in deze corona tijd behoefte hebben om te delen waar ze mee te maken krijgen, de 
mogelijkheid voor een luisterend oor en een gesprek (gratis, via de netwerkcoördinator).  
 
Kinderhospice ‘t Lindenhofje en verpleegkundig kinderzorghuis De Biezenwaard hebben 
op dit moment geen plekken. Bij spoedaanvragen kijken zij op maat wat de mogelijkheden 
zijn. Stichting Omega is weer gedeeltelijk open voor kinderen tot 12 jaar. Per 1 juni start ook 
de opvang voor 13-18 jarigen stapsgewijs weer op.    
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Netwerk Integrale Kindzorg Holland Rijnland  
 
Netwerkcoördinator: Leandra Beeloo 
Tel: 06 16 32 13 19 
E-mail: info@nikhollandrijnland.nl  
URL: www.nikhollandrijnland.nl  
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag 
 
Werkgebied 

 
Het NIK Holland Rijnland is van maandag tot en met vrijdag beschikbaar voor vragen, 
casuïstiek en andere zaken, via bovenstaande contactgegevens. Binnen 24 uur zal er 
contact opgenomen worden met mensen die mailen of bellen. Ouders kunnen dagelijks hun 
vragen stellen aan de coördinator, via bovenstaande contactgegevens. 
 
De leden van het NIK (LUMC, regionale ziekenhuizen, wijkteams, rouw- en 
verliesbegeleiders en geestelijk verzorgers, onderwijsconsulenten, kinderverpleegkundigen, 
kinderthuiszorgteams, Kinder Comfort Team (LUMC), het Centrum voor thuisbeademing 
e.d.) zijn via de netwerkcoördinator bereikbaar voor consultatie, meedenken en verwijzen.  
 
De indicatieteams voor de pilot ‘Domeinoverstijgend indiceren’ komen digitaal bij elkaar om 
casuïstiek te bespreken.  
 
De rouw- en verliesbegeleiders en geestelijk verzorgers kunnen voor een deel op afstand via 
digitale middelen als Skype en Zoom sessies invullen. Tevens bieden zij aan 
zorgprofessionals die in deze corona tijd behoefte hebben om te delen waar ze mee te 
maken krijgen, de mogelijkheid voor een luisterend oor en een gesprek (gratis, via 
j.verheijden@kinderpalliatief.nl).  
 
Verpleegkundig kinderzorghuis Villa Expertcare Rijswijk en Xenia Leiden (verpleegkundig 
zorghuis voor jeugdigen en jongvolwassenen) zijn beschikbaar voor respijtzorg in de vorm 
van 24 uurs opvang. Ook de dagopvang wordt geleidelijk weer opgestart.   
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Netwerk Integrale Kindzorg Noordoost  
 
Netwerkcoördinator: Maarten Vrolijk 
Tel: 06 19 53 33 23  
E-mail: info@niknoordoost.nl   
URL: www.niknoordoost.nl  
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag 
 
Werkgebied 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIK Noordoost is van maandag tot en met vrijdag beschikbaar voor vragen, casuïstiek en 
andere zaken, via bovenstaande contactgegevens. Binnen 24 uur zal er contact opgenomen 
worden met mensen die mailen of bellen. Ouders kunnen dagelijks hun vragen stellen aan 
de coördinator, via bovenstaande contactgegevens. Tot 1 juni (of langer indien de Corona 
periode verlengd wordt) geldt dit ook in het weekend. 
 
De leden van het NIK (UMCG, regionale ziekenhuizen, wijkteams, rouw- en 
verliesbegeleiders en geestelijk verzorgers, onderwijsconsulenten, kinderverpleegkundigen, 
kinderthuiszorgteams, Kinder Comfort Team (UMCG), het Centrum voor thuisbeademing 
e.d.) zijn via de netwerkcoördinator bereikbaar voor consultatie, meedenken en verwijzen.  
 
De werkwijze van het NIK Noordoost is in zoverre aangepast dat alle bijeenkomsten en 
casuïstiekbesprekingen online plaats vinden. Het UMCG focust op dit moment op de 
operationele werkzaamheden i.v.m. de verwachte piek begin april.  
 
Rouw- en verliesbegeleiders hebben hun werkwijze deels omgezet naar beeldbellen. De 
netwerkcoördinator kan ouders en professionals verder helpen als het gaat om 
contactgegevens en beschikbaarheid. Tevens bieden zij aan zorgprofessionals die in deze 
corona tijd behoefte hebben om te delen waar ze mee te maken krijgen, de mogelijkheid 
voor een luisterend oor en een gesprek (gratis, via j.verheijden@kinderpalliatief.nl).  
 
Verpleegkundig kinderzorghuis Villa Expertcare Wezep en Kinderhospice Binnenveld 
(Barneveld) zijn beschikbaar voor spoedaanvragen voor respijtzorg in de vorm van 24 uurs 
opvang en ook respijtzorg in de vorm van de dagopvang wordt stapsgewijs weer opgestart.  
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Netwerk Integrale Kindzorg Zuidoost  
 
Netwerkcoördinator: Bianca Hierck 
Tel: 06 17 00 33 02 
E-mail: info@nikzuidoost.nl     
URL: www.nikzuidoost.nl  
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag 
 
Werkgebied 

 
 
Het NIK Zuidoost is van maandag tot en met vrijdag beschikbaar voor vragen, casuïstiek en 
andere zaken, via bovenstaande contactgegevens. Uiterlijk binnen 24 uur zal er contact 
opgenomen worden met mensen die mailen of bellen. Ouders kunnen dagelijks hun vragen 
stellen aan de coördinator, via bovenstaande contactgegevens.  
 
De leden van het NIK (Amalia Kinderziekenhuis Radboud UMC, regionale ziekenhuizen, 
wijkteams, rouw- en verliesbegeleiders en geestelijk verzorgers, onderwijsconsulenten, 
kinderverpleegkundigen, kinderthuiszorgteams, Kinder Comfort Team (Radboud UMC), het 
Centrum voor thuisbeademing e.d.) zijn via de netwerkcoördinator bereikbaar voor 
consultatie, meedenken en verwijzen.  
 
De werkwijze van het NIK Zuidoost is in zoverre aangepast dat alle bijeenkomsten en 
casuïstiekbesprekingen online plaats vinden.  
 
Rouw- en verliesbegeleiders hebben hun werkwijze deels omgezet naar beeldbellen. De 
netwerkcoördinator kan ouders en professionals verder helpen als het gaat om 
contactgegevens en beschikbaarheid. Tevens bieden zij aan zorgprofessionals die in deze 
corona tijd behoefte hebben om te delen waar ze mee te maken krijgen, de mogelijkheid 
voor een luisterend oor en een gesprek (gratis, via j.verheijden@kinderpalliatief.nl) .  
 
Verpleegkundig kinderzorghuis Villa Vivre in Goirle en Kinderhospice Binnenveld 
(Barneveld) zijn beschikbaar voor aanvragen voor respijtzorg in de vorm van 24 uurs opvang  
en ook respijtzorg in de vorm van de dagopvang wordt stapsgewijs weer opgestart.    
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Netwerk Integrale Kindzorg Zuidwest  
 
Netwerkcoördinatoren: Chantal v/d Velden & Eva v/d Randen 
Tel: 06 47 87 26 15  
E-mail: info@nikzuidwest.nl     
URL: www.nikzuidwest.nl  
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag 
 
Werkgebied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIK Zuidwest is van maandag t/m vrijdag bereikbaar en beschikbaar voor vragen, casuïstiek 
en andere zaken. Ouders kunnen dagelijks hun vragen stellen aan de coördinatoren, via 
bovenstaande contactgegevens. In crisissituaties is de netwerkcoördinator ook beschikbaar 
in het weekend. 
 
De leden van het NIK (Sophia Kinderziekenhuis Erasmus MC, regionale ziekenhuizen, 
wijkteams, rouw- en verliesbegeleiders en geestelijk verzorgers, onderwijsconsulenten, 
kinderverpleegkundigen, kinderthuiszorgteams, Kinder Comfort Team (Sophia 
Kinderziekenhuis), het Centrum voor thuisbeademing e.d.) zijn via de netwerkcoördinator 
bereikbaar voor consultatie, meedenken en verwijzen.  
 
De werkwijze van NIK Zuidwest is in zoverre aangepast dat alle bijeenkomsten en 
casuïstiekbesprekingen online plaats vinden. Multidisciplinaire overleggen en 
casuïstiekbesprekingen worden digitaal gehouden. De netwerkcoördinator is hiervoor zowel 
telefonisch als per mail bereikbaar.  
 
Rouw- en verliesbegeleiders en geestelijk verzorgers in de regio stellen hun activiteiten deels 
al online beschikbaar. De netwerkcoördinator weet wie beschikbaar is voor ouders.  
Tevens bieden zij aan zorgprofessionals die in deze corona tijd behoefte hebben om te delen 
waar ze mee te maken krijgen, de mogelijkheid voor een luisterend oor en een gesprek 
(gratis, via j.verheijden@kinderpalliatief.nl).  
 
Verpleegkundig kinderzorghuis Villa Expertcare Rijswijk, Villa Vivre (Goirle) en De groene 
Burcht (Capelle ad IJssel) zijn beschikbaar voor aanvragen voor respijtzorg in de vorm van 
24 uurs opvang en ook respijtzorg in de vorm van de dagopvang wordt stapsgewijs weer 
opgestart.    
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Netwerk Integrale Kindzorg Limburg & Zuidoost-Brabant  
 
Netwerkcoördinator: Monique Christophe 
Tel: 06 21 97 70 55  
E-mail: info@niklimburg.nl      
URL: www.niklimburg.nl  
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag 
 
Werkgebied 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIK Limburg & Zuidoost Brabant is van maandag t/m vrijdag bereikbaar en beschikbaar voor 
vragen, casuïstiek en andere zaken. Ouders kunnen dagelijks hun vragen stellen aan de 
netwerkcoördinator, via bovenstaande contactgegevens. In crisissituaties is de 
netwerkcoördinator ook beschikbaar in het weekend. 
 
De leden van het NIK (MUMC+, regionale ziekenhuizen, wijkteams, rouw- en 
verliesbegeleiders en geestelijk verzorgers, onderwijsconsulenten, kinderverpleegkundigen, 
kinderthuiszorgteams, Kinder Comfort Team (MUMC+), het Centrum voor thuisbeademing 
e.d.) zijn via de netwerkcoördinator bereikbaar voor consultatie, meedenken en verwijzen.  
 
De werkwijze van het NIK Limburg & Zuidoost-Brabant is in zoverre aangepast dat alle 
bijeenkomsten en casuïstiekbesprekingen online plaatsvinden. Multidisciplinaire overleggen 
en casuïstiekbesprekingen worden digitaal gehouden. De netwerkcoördinator is hiervoor 
zowel telefonisch als per mail bereikbaar.  
 
Rouw- en verliesbegeleiders en geestelijk verzorgers in de regio zullen naar verwachtging 
deels hun activiteiten online beschikbaar stellen. De netwerkcoördinator weet wie 
beschikbaar is voor ouders waar de draaglast te hoog wordt en begeleiding nodig is. Tevens 
bieden zij aan zorgprofessionals die in deze corona tijd behoefte hebben om te delen waar 
ze mee te maken krijgen, de mogelijkheid voor een luisterend oor en een gesprek (gratis, via 
j.verheijden@kinderpalliatief.nl).  
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Er is voor Limburg een crisiscentrum voor Levensvragen ingesteld met speciaal 
telefoonnummer: 088-4598110. Wanneer er vraagstukken zijn waarbij kinderen betrokken 
zijn, wordt er direct geschakeld met de netwerkcoördinator.   
 
De verpleegkundig kinderzorghuizen Adelante Kinderzorghuis Contigo (Valkenburg), Villa 
Expertcare Waalre en Villa Vivre (Goirle) zijn beschikbaar voor aanvragen voor respijtzorg 
in de vorm van 24 uurs opvang en ook respijtzorg in de vorm van de dagopvang wordt 
stapsgewijs weer opgestart.   
 
 
 
  


