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Aan: Vaste kamer commissie VWS & minister H. de Jonge 

 

4 januari 2021  

 

Betreft: Handreiking Indicatieproces Kindzorg  

 

Op 1 december is de ‘Handreiking Indicatieproces kindzorg’ gepubliceerd door V&VN. Na 

opstartproblemen is op dit moment sprake van een constructieve samenwerking tussen 

vertegenwoordigers van kind en gezin en de V&VN waar het gaat om de handreiking. Wij 

zijn dan ook overwegend tevreden met de versie van de beroepsnorm in de vorm van de 

Handreiking indicatieproces kindzorg van 1 december 2020. 

 

Het is een beschrijving van hoe op zorgvuldige en vooral eenduidige wijze de zorg en 

hulpbehoefte van het kind en het gezin in kaart te brengen en daar een indicatie op te 

stellen in samenspraak met het kind en ouders. Deze handreiking gaat over het indiceren 

van zorg binnen de ZVW. Ondanks (vaak dezelfde) knelpunten bij kinderen die zorg en/of 

hulp nodig hebben vanuit de Wet langdurige zorg, de Jeugdwet of de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning, vallen deze buiten het bereik van bovengenoemde 

handreiking. Deze handreiking is een ontwikkeldocument dat mee zal groeien in de 

ervaringen die in de toekomst worden opgedaan.  

 

De handreiking is in onze ogen geschikt voor kinderen met verschillende typen 

zorgvragen die allemaal binnen de kaders van de zorgverzekeringswet vallen. Of het nu 

gaat om een enkelvoudige voorbehouden handeling of een zorgvraag die 24 uur per dag 

om toezicht vraagt. Het is passend voor alle zorgvragen die binnen het kader van de 

zorgverzekeringswet vallen. En sluit ook aan bij de Kwaliteitsstandaard Zorg aan het 

zieke kind in de eigen omgeving van V&VN die gestoeld is op het Medische 

Kindzorgsysteem (MKS) en ook geldt voor deze hele groep. 

 

In onze ogen is op verschillende plekken in de handreiking voldoende basis gelegd om de 

regie van de zorg bij kind en ouders te houden. Een duidelijk voorbeeld hiervan staat in 

de inleiding: “(..) zoals samenwerken en samen beslissen met kinderen belangrijk zijn 

voor het indiceren en organiseren van de zorg”. De handreiking wordt in de uitvoering 

versterkt met een toolbox. Deze moet leiden tot een eenduidige werkwijze van 

onderbouwd maatwerk door indicerende kinderverpleegkundigen, in samenspraak met 

kind en ouders, met handvatten ter ondersteuning. Hierbij wordt rekening gehouden met 

wat er in alle redelijkheid verwacht mag worden van ouders en kind. De toolbox en 

handreiking zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij de invulling van de 

toolbox is ons toegezegd door de beroepsgroep dat vertegenwoordigers van kind en 

gezin actief worden betrokken. Daarnaast worden er trainingen opgesteld waarvan 

onderdeel is goede onderbouwingen formuleren op de indicatie. Dit zou ook kunnen 

bijdragen aan minder bijstellingen door zorgverzekeraars. 

 

Met de handreiking, de belofte over de toolbox en de afspraak over verdere 

samenwerking met vertegenwoordigers van kind en gezin, hebben we in onze ogen een 

goede solide basis voor het verdere proces. De duiding van het Zorginstituut van 29 

oktober 2020 geeft daarnaast de ruimte voor het indiceren van onderbouwd maatwerk. 

Wij zien momenteel geen belemmeringen om met de basis voor samenwerking en de 

duiding van ZIN in het proces te komen tot verbeteringen en tot passende indicaties voor 

alle (complexe) zorgvragen. 

 

Wat wij van u vragen 

De uiteindelijke verzilvering van de indicatie ligt buiten deze handreiking aangezien het 

de zorgverzekeraar is die de opgestelde indicatie goed- of afkeurt. Wij gaan er wel vanuit 

https://www.venvn.nl/nieuws/handreiking-indicatieproces-kindzorg-samen-beslissen/
https://www.venvn.nl/nieuws/handreiking-indicatieproces-kindzorg-samen-beslissen/
https://www.venvn.nl/media/ierldikn/kwaliteitsstandaard_kindzorgthuis_defopgemaakt.pdf
https://www.venvn.nl/media/ierldikn/kwaliteitsstandaard_kindzorgthuis_defopgemaakt.pdf
https://www.venvn.nl/media/ierldikn/kwaliteitsstandaard_kindzorgthuis_defopgemaakt.pdf
https://www.venvn.nl/media/ierldikn/kwaliteitsstandaard_kindzorgthuis_defopgemaakt.pdf
https://www.integeralekindzorgmetmks.nl/
https://www.integeralekindzorgmetmks.nl/
https://www.integeralekindzorgmetmks.nl/
https://www.integeralekindzorgmetmks.nl/
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dat de zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheid en een passende rol nemen in het 

proces van indiceren en beoordelen en hierin vertrouwen toont in het werk van de 

indicerende kinderverpleegkundige. De verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars moet 

in lijn zijn met de wetgeving en daarmee met de Handreiking indicatieproces kindzorg 

van de beroepsgroep en de duiding van het Zorginstituut van 29 oktober 2020. Wij 

vragen u daarop toe te zien. Wij blijven ons in de toekomst inzetten voor passende zorg 

vanuit de signalen van kinderen en ouders. Wij vragen u en de minister dan ook met 

klem ons te blijven betrekken, zoals bij de bemiddelingstafel. Wij kijken uit naar 

uw reactie.  

  

U kunt contact opnemen met Hester Rippen, ook voor contactgegevens van de andere 

bestuurders / directeuren. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

Namens onderstaande partijen:  

Illya Soffer 

 

 

 

 

directeur 

Ieder(in) 

Hester Rippen 

 

 

 

 

directeur 

Stichting Kind en Ziekenhuis 

Marcel Timmen 

 
directeur 

Spierziekten Nederland 

Aline Molenaar 

 
directeur 

Per Saldo 

en de medeondersteuners hieronder en op volgende pagina 

Dianda Veldman 

 
Directeur 

Patiëntenfederatie Nederland 

Notitie Zorginstituut NL 29 oktober 2020:  
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2020/10/29/verduidelijking-zorginstituut-van-

begrippen-bij-verpleegkundige-indicatiestelling-kindzorg-zvw  - Paragraaf 4.2 Herindicatie 

Het kan voorkomen dat in de initiële indicatiestelling zorg is meegenomen die ouders zouden kunnen 

leveren, ingeval zij hiervoor beschikbaar waren. Als ouders deze beschikbaarheid vervolgens zelf 

organiseren, dan kunnen zij deze zorg leveren als informele zorgverlener binnen het PGB. Voor de ouders 

moet echter vooraf duidelijk zijn dat de hoogte van het PGB kan fluctueren, omdat de zorgbehoefte van 

hun kind kan veranderen (enerzijds omdat de problematiek verandert, anderzijds omdat de 

zelfredzaamheid van het kind toeneemt) of omdat vooraf afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van 

de inbreng van de ouders ‘als ouder’ bij de zorg. Bij een herindicatie kan de verpleegkundige deze 

verandering vaststellen. Bij een herindicatie kan de verpleegkundige deze verandering vaststellen. Het PGB 

zal dan worden aangepast. Het kan echter niet zo zijn, dat bij een herindicatie dat wat de ouder als 

informele zorgverlener doet als ouderlijke zorg wordt gekwalificeerd. Bij de initiële indicatiestelling is immers 

vastgesteld dat er toen grond was om zorg onder de Zvw te indiceren. Ouders hebben zelf de mogelijkheid 

gecreëerd om die zorg te gaan leveren als informele zorgverlener. Dan kan de verpleegkundige deze zorg 

in een volgende fase niet onder de noemer ouderlijke zorg scharen. 

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2020/10/29/verduidelijking-zorginstituut-van-begrippen-bij-verpleegkundige-indicatiestelling-kindzorg-zvw
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2020/10/29/verduidelijking-zorginstituut-van-begrippen-bij-verpleegkundige-indicatiestelling-kindzorg-zvw
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2020/10/29/verduidelijking-zorginstituut-van-begrippen-bij-verpleegkundige-indicatiestelling-kindzorg-zvw
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2020/10/29/verduidelijking-zorginstituut-van-begrippen-bij-verpleegkundige-indicatiestelling-kindzorg-zvw
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Onderstaande partijen ondersteunen mede deze brief: 

 

  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 


