Richtlijnen
Kwaliteitsstandaard voor het
zieke kind en gezin die kinderverpleegkundige zorg nodig
hebben in de eigen omgeving
Wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen, handreikingen en kwaliteitsstandaarden voor
verpleegkundigen en andere professionals in de zorg leveren een belangrijke bijdrage aan de
kwaliteit van ons handelen. V&VN werkt aan verschillende trajecten, om de kwaliteit van zorg
steeds te verbeteren. Een van die trajecten is het V&VN Programma Kwaliteitsstandaarden. Vanuit
dit programma worden kwaliteitsstandaarden gemaakt voor en door de beroepsgroepen. V&VNleden kiezen zelf de thema’s en de producten die ontwikkeld moeten worden. Kwaliteitsstandaard
voor het zieke kind en gezin die kinderverpleegkundige zorg nodig hebben in de eigen omgeving
is de eerste standaard die vanuit dit programma. De standaard wordt medio juni opgeleverd. Alke
Nijboer en Gerda van Bergen pikten de krenten over deze standaard voor je uit de pap.
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omvat. Zo is het voor ouders vaak onduidelijk wat van

melijke aandoening en het gezin. Veel zieke kinderen

de verschillende professionals en instanties kan wor-
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lingen is bijvoorbeeld dat alle betrokken professionals de

leeftijdsgenootjes en zich ‘niet anders’ voelen. Deze

overdracht van zorg structureren volgens de standaard
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om de zorg in de eigen omgeving goed te organise-

protocollen/Kwaliteitsstandaarden

richtlijnen@venvn.nl en kijk voor meer informatie
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