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Handreiking Kindercardiologie & 
Kinderpalliatieve Zorg

aan kinderen met een ernstige aangeboren 
of verworven hart- en vaataandoening 
en hun gezinnen

Samen voor goede zorg
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Voor wie is deze handreiking? 

Deze handreiking is bedoeld voor professionals, zoals medisch specialisten, verpleeg-
kundigen, paramedici, (ortho)pedagogen, rouw- en verliesbegeleiders en geestelijk 
verzorgers, die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen met een ernstige aangeboren 
of verworven hart- en vaataandoening. De handreiking geeft aanbevelingen voor de 
organisatie van comfortzorg, ook wel kinderpalliatieve zorg genoemd, voor kinderen 
met een ernstige aangeboren of verworven hart- en vaataandoening en hun gezinnen, 
vanaf het moment van diagnose.

‘Palliative care for children is the active total care of the child’s body, mind and spirit, and also 
involves giving support to the family. It begins when illness is diagnosed, and continues regardless 
of whether or not a child receives treatment directed at the disease. Health providers must evalu-
ate and alleviate a child’s physical, psychological, and social distress. Effective palliative care 
requires a broad multidisciplinary approach that includes the family and makes use of available 
community resources; it can be successfully implemented even if resources are limited. It can be 
provided in tertiary care facilities, in community health centers and even in children’s homes.’ (WHO, 1998)
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Afbeelding 1: Spectrum comfortzorg/ kinderpalliatieve zorg

Introductie

De zorg voor kinderen met een ernstige aangeboren of verworven hart- en vaataandoening 
is de afgelopen jaren sterk verbeterd door onder meer medisch-technologische ontwikke-
lingen. Daardoor is de levensverwachting van deze kinderen toegenomen; waar kinderen 
eerder overleden, blijven ze nu in leven. Soms echter met een behoorlijke morbiditeit, beper-
kingen en hieruit voortvloeiende angsten en zorgen van kind en ouders. Deze ontwikkeling 
vraagt van professionals om in de zorg en ondersteuning van kind en gezin in het bijzonder 
aandacht te hebben voor kwaliteit van leven.

Kinderen met een ernstige aangeboren of verworven hart- en vaataandoening hebben veelal 
een verkorte levensverwachting en behoeven, volgens de WHO-definitie, comfortzorg/ kin-
derpalliatieve zorg. Het gaat dan om kinderen met:

• Een univentriculair hart
• Cardiomyopathie, waaronder ook de kinderen die een harttransplantatie (hebben) on-

dergaan
• Pulmonale hypertensie
• Ernstige, potentieel levensbedreigende ritmestoornissen waarvoor veelal een pacema-

ker en/of ICD implantatie nodig is
• Andere ernstige, complexe hart- en vaataandoeningen.

Deze groep kinderen vormt een deel van de naar schatting 5.000-7.000 kinderen die jaarlijks 
palliatieve zorg nodig hebben. Palliatieve zorg is niet alleen terminale zorg: er moet aandacht 
zijn voor palliatieve zorg vanaf het moment dat de diagnose gesteld wordt. Palliatief 
terminale zorg voor kinderen is een onderdeel van kinderpalliatieve zorg, evenals nazorg. 
Het spectrum van comfortzorg/ kinderpalliatieve zorg is weergegeven in Afbeelding 1.
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Palliatieve zorg, zowel voor volwassenen 
als voor kinderen en jongeren, gaat uit 
van een holistische visie. Bij kinderen en 
jongeren zijn echter vaak andere aspec-
ten van belang dan bij volwassenen. Het 
leven van een kind is in al zijn facetten 
veel meer vervlochten met de levens van 
mensen in zijn nabije omgeving:

•  Het kind maakt deel uit van een 
gezin. Ouders zijn nauw betrokken 
bij hun kind en (mede) verantwoor-
delijk voor (medische) beslissingen: 
het jonge kind is afhankelijk van zijn 
ouders, indien mogelijk beslist een 
kind vanaf 12 jaar mee en vanaf 16 
jaar zelf.

• Kinderen en jongeren ontwikkelen 
zich en hebben speciale aandacht 
en ondersteuning nodig op en bij de 
(dag)opvang, school, beroepskeuze, 
opleiding, stage, werk, sport, vrije-
tijdsbesteding en levensplanning.

Naast somatische aspecten, krijgen daar-
om ook sociale, psychische en levensbe-
schouwelijke aspecten ruime aandacht in 
de zorg en ondersteuning. 

Palliatieve zorg wordt tegenwoordig in 
de kindergeneeskunde ook wel ‘comfort-
zorg’ genoemd. De prevalentie van kinde-
ren met ernstige aangeboren of 
verworven hart- en vaataandoeningen 
kan alleen worden geschat: jaarlijks wor-
den er 1.600 kinderen geboren met een 
hart- en vaataandoening, waarvan ca. 
500 met een ernstige afwijking. Een groot 
deel van deze kinderen verblijft vaak en 
langdurig op de IC en in geval van over-
lijden is dat vaak op de IC. De grootste 
groep kinderen met ernstige aangeboren 
of verworven hart- en vaataandoeningen 
overlijdt in het 1e levensjaar of op (jong)
volwassen leeftijd. De algemene trend 
dat palliatief terminale zorg steeds vaker 
in de thuissituatie wordt gegeven, geldt 
vaak niet voor deze groep kinderen.  

Bijzondere aspecten bij 
kinderen en jongerenComfortzorg
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Palliatieve zorg aan kinderen met ernstige 
aangeboren of verworven hart- en vaataandoeningen

Kinderen met ernstige aangeboren of verworven hart- en vaatdoeningen hebben volgens de 
norm van de World Health Organization (WHO) al vanaf de diagnose palliatieve zorg nodig. 
Hierbij wordt onder palliatieve zorg de brede, intensieve zorg verstaan, waarbij de nadruk niet 
uitsluitend ligt op het verlengen van het leven, maar op het bevorderen van de kwaliteit van 
leven. De WHO gebruikt het begrip palliatieve zorg voor zorg die start vanaf diagnose en ge-
durende langere tijd wordt gegeven en niet alleen in de laatste fase van het leven. Conform 
de definitie van de WHO (1998), betreft kinderpalliatieve zorg te allen tijde multidisciplinaire 
zorg aan het hele gezin.

Typerend voor de kindercardiologie:
De zorgbehoefte van kinderen met ernstige aangeboren of verworven hart- en vaat-
aandoeningen verschilt op een aantal punten van de zorgbehoefte van ernstig zieke 
kinderen zonder een hart- en vaatdoening. Typerend voor de zorgbehoefte van en 
zorg aan deze kinderen en hun gezin is: 

• Focus op behandelmogelijkheden – veel technische mogelijkheden 
•  Prenatale en perinatale betrokkenheid van de kindercardioloog 
•  Kinderen verblijven vaak veel en langdurig op de IC 
•  In de meeste gevallen grote onzekerheid m.b.t. toekomst van het kind 
•  Angst bij kind en gezin voortdurend aanwezig 
•  Verschil in aandachtsgebieden in de diverse academisch centra 
•  Kindercardioloog is niet vanzelfsprekend de hoofdbehandelaar
•  Veel specialismen betrokken bij de behandeling
•  Grote groep overlijdt binnen 1ste levensjaar of op (jong)volwassenleeftijd 
•  Plaats van overlijden is vaak op de IC (i.p.v. thuis of elders)
• Palliatief terminale zorg vindt vaak in het ziekenhuis plaats. 



7

Aandachtspunten

1. Multidisciplinaire samenwerking
De zorg voor kinderen met ernstige aangeboren of verworven hart- en vaataandoeningen 
is altijd multidisciplinair. Het behandelteam bestaat uit medici (naast kindercardiologen o.a. 
kinderartsen, kinderintensivisten, neonatologen, thoraxchirurgen, congenitaal cardiologen en 
revalidatieartsen), verpleegkundigen, paramedici, psychosociale professionals en geestelijk 
verzorgers. In een groot multidisciplinair team is goede onderlinge communicatie van cruci-
aal belang. Idealiter kennen de leden van het team elkaars taken en vullen zij elkaar aan in 
de zorg voor kind/ jongere en hun gezin. In de multidisciplinaire samenwerking dient in het 
bijzonder aandacht te zijn voor:

• Het vroegtijdig bespreken van ethische aspecten, waaronder gebruik ECMO, reanimatie, 
duur van doorbehandelen, hoog risico-ingrepen, kinderen met syndromen en extra car-
diale afwijkingen. Het betrekken van een ethicus, geestelijk verzorger, verpleegkundi-
gen en professionals vanuit de psychosociale begeleiding bij een ethisch beraad, naast 
de betrokken medisch specialisten, is van meerwaarde. 

• De impact van een behandeling of (operatieve) ingreep op de psychische gesteldheid 
en de ontwikkeling van het kind/ de jongere, nu en later, naast de impact op de fy-
sieke toestand, in de afweging van een behandeling of een (operatieve) greep. Het is 
belangrijk dat professionals met deskundigheid op dit gebied ook deze factoren en het 
te verwachten verloop van het ziektebeeld kunnen onderzoeken en/of inschatten en 
meewegen bij de besluitvorming.  

•  Een nauwe samenwerking van de kindercardiologen met het Kinder Comfort Team van 
het academisch ziekenhuis om samenwerking, expertise en begeleiding vanuit de  
kindercardiologie in deze teams te borgen. 

• Een tijdige start van het voorbereidingstraject van de transitie van kindzorg naar  
volwassenzorg rondom het 18e levensjaar. 

• Expertise overdracht vanuit het academische ziekenhuis naar de extramurale zorg.  

• Inzet van kindercardiologen in de prenatale en perinatale zorg. Continuïteit van zorg 
voor kind en gezin kan worden geborgd door vroegtijdige en doorlopende betrokken-
heid van de kindercardioloog in het gehele traject, ook al is de kindercardioloog niet 
altijd de hoofdhandelaar.
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2. Kind/ jongere en ouders betrekken bij de multidisciplinaire zorg 
Een multidisciplinaire werkwijze, waarin ouders en waar mogelijk het kind/ jongere 
participeren, wordt nagestreefd in de zorg voor kinderen met ernstige aangeboren of 
verworven hart- en vaataandoeningen. In deze multidisciplinaire werkwijze dient in het 
bijzonder aandacht te zijn voor:

•  Het centraal stellen van kind/ jongere in de zorg en ondersteuning. 

• Leeftijdsadequate communicatie door professionals over onder meer vrijetijdsbeste-
ding, levensplanning, kwaliteit van leven en overlijden. De meeste kinderen met ernsti-
ge aangeboren of verworven hart- en vaataandoeningen zijn cognitief relatief gezond. 

• Het organiseren van een contactpersoon binnen het ziekenhuis voor kind/ jongere en 
hun gezin en het verstrekken van een overzicht met benodigde contactgegevens aan 
ouders. 

• Het realiseren van een individueel zorgplan kinderpalliatieve zorg (IZP) waarin afspraken 
over alle (te verwachte) aspecten van de benodigde zorg zijn vastgelegd.

3. Psychosociale zorg en zingeving
Naast de zorg voor gecompliceerde somatische problematiek is ook vroegtijdig professio-
nele aandacht nodig voor de dagelijkse begeleiding, passende activiteiten, het stimuleren 
van de ontwikkeling en zingeving aan het bestaan. Een ernstig ziek kind heeft grote invloed 
op het functioneren van ouders, broertjes/ zusjes, opa’s en oma’s, familie, vrienden en klas-
genootjes. De langdurige, intensieve zorg in het ziekenhuis gaat vaak gepaard met angst en 
onzekerheid en de emotionele impact en verwerking van het verdriet verschilt per betrokke-
ne. Deskundige, respectvolle begeleiding van het systeem is nodig en dient zich te richten op 
onder meer:

• Begeleiding van kind/ jongere en het gezin bij angst en onzekerheid m.b.t. toekomst-
verwachtingen en (acuut) overlijden. Tijdig informeren over welke behandelingen,  
multidisciplinaire ondersteuning en hulpmiddelen mogelijk zijn, is hierbij van belang.  

• Begeleiding bij levend verlies en rondom overlijden. 

• Begeleiding van kind/ jongere en ouder(s) m.b.t. sport, inspanning en vrije  
tijdsbesteding. 

• Begeleiding bij en van onderwijs en opleiding: bij deze groep kinderen is er bovenge-
middeld sprake van leerproblemen, vaak niet zozeer op basis van een verminderde 
intelligentie maar door bijvoorbeeld concentratieproblemen en omgevingsfactoren. 
Daarnaast kan er bij leerkrachten sprake zijn van angst waardoor de kinderen mogelijk 
worden buitengesloten van activiteiten. Bovendien komt het geregeld voor dat ouders 
kinderen thuis laten om overbelasting te voorkomen.  

• Begeleiding van ouder(s) bij opvoedvraagstukken.  
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• Het vroegtijdig inschakelen van ondersteuning rond zingeving, levensvragen en  
begeleiding bij rouw- en verlies. Psychosociale en spirituele zorg kan al prenataal  
starten, wanneer tijdens de zwangerschap een hart- en vaataandoening wordt  
geconstateerd. In deze begeleiding is aandacht voor culturele aspecten en religieuze 
wensen en behoeften van kind/ jongere en het gezin

4. Advance Care Planning 
Geregelde communicatie tussen ouders, waar mogelijk kind/ jongere en het behandelteam 
is nodig om de behandeling en begeleiding van het kind/ jongere af te stemmen op de 
behoeften van het kind/ jongere en het gezin. Kind/ jongere en ouders willen gehoord 
worden met hun vragen over de toekomst. Wat zijn hun angsten en zorgen om het kind nu en 
als het kind ouder wordt? Wat gaat er dan gebeuren? Wat kan er gedaan worden om ernstig 
lijden te voorkomen/te verlichten? Het proces volgen van ‘Advance Care Planning’ (ACP) is 
heel waardevol. Bij ACP voeren professionals met ouders en waar mogelijk het kind/jongere 
vroegtijdig gesprekken over het te verwachten verloop van de ziekte van het kind en over de 
zorg die in de toekomst nodig kan zijn. Hierdoor kan in de loop der tijd een vertrouwensband 
opgebouwd worden tussen behandelaars, ouders en kind/ jongere. 

De interventie “IMPACT, IMplementing Pediatric Advance Care Planning Toolkit”, is ontwikkeld 
door onderzoekers van het Julius Centrum van het UMC Utrecht en het Erasmus MC. Deze 
interventie bestaat uit voorlichtingsmaterialen over ACP voor kinderen, ouders en zorgprofes-
sionals, uit een gesprekshandleiding voor ACP-gesprekken en een training voor kinderartsen 
en andere zorgprofessionals om ACP-gesprekken te voeren.

https://www.kinderpalliatief.nl/impact/
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Aanbevelingen voor de praktijk

Promotie van Kennis

Promotie ‘Kinder Comfort Teams’ (KCT): 
Om de brug te slaan tussen zorg in het ziekenhuis en zorg thuis zijn binnen 
de Academische Kinderziekenhuizen Kinder Comfort Teams opgericht of 
in oprichting. Een ‘Kinder Comfort Team’ (KCT) is een multidisciplinair team 
met medische, verpleegkundige, pedagogische, psychosociale en spirituele 
expertise. Het team begeleidt gezinnen en organiseert en coördineert waar 
nodig de zorg. Tevens kunnen de KCT professionals ondersteunen bij vragen 
of bij behoefte aan advies m.b.t. het medisch beleid en het zorgproces. 
www.kinderpalliatief.nl/kind-gezin/consultatie/kinder-comfort-teams  

Promotie ‘Netwerken Integrale Kindzorg’ (NIK) 
Door samenwerking van de Academische Kinderziekenhuizen en de ‘Netwerken Integrale 
Kindzorg (NIK)’ kan de inzet van professionals uit de zorg voor kinderen en jongeren met 
een ernstige aangeboren of verworven hart- en vaatdoening in de thuissituatie worden 
vergroot. Tevens kunnen de NIK ondersteunen bij de expertise-overdracht van ziekenhuis 
naar de 1e lijn, in het bijzonder als het gaat om psychosociale begeleiding. NIK is een 

samenwerkingsverband van professionals uit verschillende 
organisaties en disciplines uit de 1e, 2e en 3e lijn met exper-
tise in de zorg voor ernstig zieke kinderen. NIK legt de 
verbinding en stimuleert de afstemming tussen alle profes-
sionals die betrokken en nodig zijn bij de zorg voor kind en 
gezin. Zowel ouders als professionals kunnen met vragen 
terecht bij NIK. www.kinderpalliatief.nl/kind-gezin/regiona-
le-netwerken-kinderpalliatieve-zorg

Promotie van de sociale kaart ‘Zorg in uw buurt’:  
In ‘Zorg in uw buurt’ zijn de contactgegevens van organisaties in de regio 
te vinden, onder meer kinderthuiszorgorganisaties, verpleegkundig kinder-
dagverblijven, dagcentra, psychosociale en spirituele zorg, verpleegkundig 
logeerhuizen/ kinderhospices, lotgenotencontact en stichtingen die wen-
sen vervullen. 
www.kinderpalliatief.nl/zorg-in-uw-buurt 
 

‘Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen’:  
Het ‘Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen’ faciliteert intercollegiale 
consultatie en is bedoeld voor behandelend artsen die steun en/of advies 
zoeken bij vragen over complexe besluitvorming rond het levenseinde van 
kinderen. 
www.kinderpalliatief.nl/professionals/consultatie/artsensteunpunt

06 256 508 48

https://www.kinderpalliatief.nl/kind-gezin/consultatie/kinder-comfort-teams
http://www.kinderpalliatief.nl/kind-gezin/regionale-netwerken-kinderpalliatieve-zorg
http://www.kinderpalliatief.nl/kind-gezin/regionale-netwerken-kinderpalliatieve-zorg
https://www.kinderpalliatief.nl/zorg-in-uw-buurt
https://www.kinderpalliatief.nl/professionals/consultatie/artsensteunpunt
tel:06 256 508 48
tel: 06 256 508 48
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Scholingsaanbod van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg 

• E-learning 

• Basistraining kinderpalliatieve zorg 

• Verdiepingstraining voor artsen 

• Zorg voor de zorgenden

Een nadere omschrijving van dit scholingsaanbod is te vinden op: www.kinderpalliatief.nl/
professionals/opleiding. Het Kenniscentrum zet zich daarnaast in om het (na)scholingsaan-
bod uit te breiden aansluitend op de vraag uit de praktijk en om kinderpalliatieve zorg in te 
bedden in het scholingsaanbod van alle betrokken beroepsgroepen, waaronder ook de 
kindercardiologen. 

Links en organisaties 

• Fitkids 
Fitkids is een fitness- en oefenprogramma voor kinderen van 6-18 jaar met een chro-
nische ziekte, beperking of langdurige aandoening. De kinderen trainen en bewegen 
gedurende een half jaar tot een jaar onder begeleiding van een (kinder)fysiotherapeut. 
In Fitkids ontdekken de kinderen dat bewegen leuk en goed voor ze is. Voor ieder kind 
worden er individuele doelen gesteld, waarbij er gewerkt wordt aan de verbetering van 
de fysieke en mentale conditie. Het uiteindelijke doel is de doorstroom naar een  
sportclub. Meer informatie: www.fitkids.nl/1/home.html  

• Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg 
Meer informatie: www.kinderpalliatief.nl/kind-gezin/richtlijnen/detail/ 
individueel-zorgplan-kinderpalliatieve-zorg 

• KlasseContact 
KlasseContact laat langdurig zieke kinderen meedoen in de klas door deze kinderen via 
een mobiele of vaste verbinding met hun school en klasgenoten te verbinden.  
Meer informatie: www.klassecontact.nl

https://www.kinderpalliatief.nl/professionals/opleiding
https://www.kinderpalliatief.nl/professionals/opleiding
https://www.fitkids.nl/1/home.html
https://www.kinderpalliatief.nl/kind-gezin/richtlijnen/detail/individueel-zorgplan-kinderpalliatieve
https://www.kinderpalliatief.nl/kind-gezin/richtlijnen/detail/individueel-zorgplan-kinderpalliatieve
https://www.klassecontact.nl
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• Naasten in beeld 
Naasten in beeld biedt herkenning en ondersteuning aan naasten van mensen met 
een ernstige aandoening. Tevens verstrekt Naasten in beeld praktische informatie om 
zorgen en onzekerheden in het dagelijks leven met iemand die chronisch ziek is zoveel 
mogelijk weg te nemen. Meer informatie: www.naasteninbeeld.nl  

• NVK Richtlijn: Palliatieve zorg voor kinderen 
Meer informatie: www.nvk.nl/Kwaliteit/Richtlijnen-overzicht/Details/articleType/ 
ArticleView/articleId/894  

• Patiëntenverenigingen
• Stichting Hartekind is opgericht door ouders en zet zich in om onderzoek naar de 

oorzaken en gevolgen van aangeboren hartafwijkingen bij kinderen te financieren. 
Meer informatie: www.hartekind.nl

• Harteraad is er voor iedereen met hart- en vaataandoeningen.  
Meer informatie: www.harteraad.nl

• De Hartstichting geeft voorlichting over en doet onderzoek naar hart- en  
vaataandoeningen. Meer informatie: www.hartstichting.nl 

• De Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijking (PAH) richt zich op mensen met 
een aangeboren hartafwijking, hun ouders en de mensen in hun directe leefom-
geving. De PAH geeft voorlichting, organiseert en faciliteert lotgenotencontact en 
behartigt de belangen van patiënten en/ of ouders/ partner.  
Meer informatie: www.aangeborenhartafwijking.nl  

• Platform ‘Hartvrienden.nl’  
Op het platform ‘Hartvrienden.nl’ is een overzicht te vinden van organisaties en  
projecten voor mensen die te maken hebben met aangeboren hartaandoeningen.  
Meer informatie: www.hartvrienden.nl  

• Stichting Heartbeat 
Stichting Heartbeat organiseert voor gezinnen met een jonge hartpatiënt vakanties en 
eendaagse activiteiten met plezier en ontspanning als uitgangspunt.  
Meer informatie: www.stichtingheartbeat.nl  

• TikkieRing met Tikkies 
De TikkieRing met Tikkies helpt kinderen met een hartafwijking ervaringen als operaties, 
prikken, behandelingen en controles te verwerken. Bij ieder onderzoek en elke behan-
deling krijgt het kind een Tikkie, een bedel. De Tikkies en TikkieRing worden uitgedeeld 
in de academische ziekenhuizen. Een Tikkie Ster is een Tikkie voor ouders wanneer een 
kind met een hartafwijking overlijdt. Meer informatie: www.tikkiering.nl    

• Ziezon 
De consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen van ‘Ziezon’ begeleiden scho-
len onder meer bij het contact tussen de school en het ziekenhuis, het onderwijs aan 
het zieke kind in het ziekenhuis of op school en bij de inzet van communicatiemiddelen 
zoals een laptop of ‘KlasseContact’. Meer informatie: www.ziezon.nl

https://www.naasteninbeeld.nl
https://www.nvk.nl/Kwaliteit/Richtlijnen-overzicht/Details/articleType/ArticleView/articleId/894
https://www.nvk.nl/Kwaliteit/Richtlijnen-overzicht/Details/articleType/ArticleView/articleId/894
https://www.hartekind.nl/
https://www.harteraad.nl
https://www.hartstichting.nl/
https://aangeborenhartafwijking.nl/
https://hartvrienden.nl
https://stichtingheartbeat.nl
https://tikkiering.nl
https://www.ziezon.nl
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Afkortingen & Begrippen

ACP: Advance Care Planning.
Is een proces van gespreksvoering, waarin ouders en waar mogelijk kind/ jongere hun 
wensen, voorkeuren en doelen voor zorg en behandeling bespreken met het behan-
delteam. Door hier op tijd over te spreken en afspraken vast te leggen worden zorg en 
behandeling beter afgestemd op de waarden en voorkeuren van het kind/ jongere en 
gezin.

ECMO: 
Extracorporele membraanoxygenatie, ook wel hartlongmachine genoemd.

IC: 
Intensive Care.

ICD: 
Implanteerbare Cardioverter Defibrillator.

IMPACT: 
IMplementing Pediatric Advance Care Planning Toolkit.

IZP: 
Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg.

KCT: Kinder Comfort Team. 
Een KCT is een multidisciplinair team met medische, verpleegkundige, pedagogische, 
psychosociale en spirituele expertise in een academisch ziekenhuis.

Levend verlies: 
De voortdurende rouw bij chronische ziekte of een aandoening. Met de diagnose of het 
besef dat hun kind ‘anders’ is, verliezen ouders de normale ontwikkeling van hun kind, 
hun verwachtingen en hun overtuigingen.

NIK: Netwerk Integrale Kindzorg.
NIK is een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en 
disciplines, met kennis van en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. In totaal 
zijn er zeven NIK in Nederland.

WHO: 
World Health Organization.



Colofon

Meer informatie of vragen?

Neem contact op met het Kinder Comfort Team in uw regio.

Deze handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met: 

• M.E. Bos (physician assistant kindercardiologie LUMC - Willem-Alexander Kinderziekenhuis)

• I.M.E. Frohn-Mulder (kindercardioloog Erasmus MC-Sophia)

• K.A. Hofmann (verpleegkundig consulent kindercardiologie ErasmusMC-Sophia)

• G.G. van Iperen-Schutte (kindercardioloog UMC Utrecht - Wilhemina Kinderziekenhuis)

• A.B.M.H. Rackowitz (kindercardioloog UMCG - Beatrix Kinderziekenhuis)

• L. Rozendaal (kindercardioloog LUMC - Willem-Alexander Kinderziekenhuis) 

• Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. 
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