INFORMATIEBLAD VOOR KINDEREN EN OUDERS1
INSPECTIE ONDERZOEKT
ZORGNETWERKEN ROND KINDEREN
MET SPECIALISTISCHE VERPLEGING EN ZORG THUIS

Waarom doet de inspectie dit onderzoek?
Mensen maken steeds vaker thuis, in hun eigen omgeving, gebruik van zorg op maat. Ze voeren
steeds meer zelf de regie. Dat geldt ook voor kinderen die behandeling en zorg nodig hebben. Zij
krijgen deze zorg steeds meer aangeboden in de thuissituatie. Het kan zo zijn dat een
behandeling die eerst in het ziekenhuis plaatsvond nu thuis wordt gegeven. Of specialistische
verpleging of zorg wordt thuis voorgeschreven.
Bij specialistische verpleging of zorg voor kinderen thuis is de kinderarts eindverantwoordelijk.
Meestal voeren (kinder)verpleegkundigen van de (kinder)thuiszorg de zorg uit. Soms geven
verpleegkundigen uit het ziekenhuis de zorg thuis. Ook ouders voeren vaak de zorg uit. En de
huisarts en de apotheek. Afhankelijk van de zorgvraag kunnen nog andere zorg- en hulpverleners
betrokken zijn. Alle betrokken partijen samen vormen het ‘zorgnetwerk’ rond het kind. Omdat
meerdere zorgverleners een rol spelen bij deze zorg is samenwerking en samenhang in de zorg
erg belangrijk. Daarom onderzoekt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
(inspectie) de samenwerking en samenhang in de zorgnetwerken rond kinderen met
specialistische verpleging en zorg thuis.

Opzet inspectieonderzoek
De inspectie wil voor het onderzoek graag in contact komen met kinderen die specialistische
verpleging en zorg thuis krijgen. Daarom hebben we kinderartsen gevraagd om een selectie
te maken. Ook uw kind kan hiervoor geselecteerd worden. Met een aantal kinderen en
ouders gaat de inspectie in gesprek, de anderen vragen we om een vragenlijst in te vullen.

Wat houdt de deelname van uw kind in?
Als uw kind geselecteerd is om een gesprek te voeren, komen twee inspecteurs bij u thuis om
een gesprek van ongeveer een uur te voeren. In overleg met u zal een afspraak gemaakt worden.
Indien uw kind geselecteerd is om een vragenlijst in te vullen dan zal deze per e-mail verstuurd
worden. U kunt deze vragenlijst samen met uw kind invullen.
In dit onderzoek kijken we of alle mensen om uw kind heen die de behandeling, de verpleging en
de zorg geven wel goed met elkaar samenwerken en of ze wel goed luisteren naar wat uw kind en
u belangrijk vinden. We kijken naar het persoonlijke zorgnetwerk.

Wat gebeurt er daarna?
Behalve met uw kind en u spreken we ook met zorgverleners. Dat zijn de verschillende
zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg en verpleging voor uw kind. Sommige zorgverleners
krijgen een vragenlijst. De vragen gaan vooral over de samenwerking met elkaar. Maar ook over
de manier waarop zij afspraken maken over de wensen en behoeften van uw kind. En over uw
wensen en behoeften als ouder. Daarnaast komen ervaringen met de zorg en ondersteuning aan
bod.
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Ouders of verzorgers

De inspectie verzamelt alle informatie. Daarna nodigen we een een kleine groep ouders en
zorgverleners uit voor een focusgroepbijeenkomst. In die bijeenkomst kunnen ouders en
zorgverleners met elkaar in gesprek gaan over de eerste bevindingen van de inspectie.

Waarom meedoen?
Het onderzoek geeft de inspectie belangrijke informatie. Zo krijgen we meer inzicht in het
functioneren van zorgnetwerken rond kinderen met specialistische verpleging en zorg thuis. Met
dit onderzoek hopen we bij te dragen aan verbetering van de specialistische verpleging en zorg
thuis. Voor de inspectie draagt dit onderzoek bij aan de vernieuwing van het toezicht.

Vragen?

Vragen over deze informatie kunt u bij voorkeur stellen per e-mail t.a.v.
mw. Drs. A.M.M. Schoemakers, projectleider en coördinerend specialistisch
senior inspecteur of mw. L. de Jongh, projectondersteuner. Het emailadres is netwerkzorgkinderen@igj.nl

