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Expertgroep Indicatieproces Kindzorg 

 
 

Waarom een expertgroep? 

Als beroepsvereniging hebben wij gemerkt dat individuele kinderverpleegkundigen die werkzaam 
zijn bij zorgorganisaties, met enige regelmaat door samenwerkende stakeholders zoals 
bijvoorbeeld zorgverzekeraars en VWS worden benaderd om mee te denken in complexe 
casuïstiek. Als beroepsvereniging willen wij faciliteren dat er een onafhankelijke expertgroep kan 
worden benaderd om mee te denken en te adviseren in complexe casuïstiek zodat een advies niet 
meer geassocieerd kan worden met een zorgorganisatie of een individuele mening maar gedragen 
wordt door een expertgroep. Wij hopen op deze wijze een objectieve en onderbouwde bijdrage 
te kunnen leveren aan de zorg rondom het zieke kind in de eigen leefomgeving. 

 

 

Doel 
Deze groep heeft als doel: 

• Het ondersteunen van indicerend kinderverpleegkundigen bij complexe casuïstiek op het 
vlak van het inventariseren, indiceren en organiseren van kinderverpleegkundige zorg en 
daarmee bij te dragen aan betere uitkomsten voor kind en gezin.   

• Het bieden van handvatten aan indicerend kinderverpleegkundigen om tot een goed 
onderbouwde indicatiestelling te komen volgens de HIK en de Toolbox. 

• Het bijdragen aan het bereiken van eenduidigheid bij het inventariseren, indiceren en 
organiseren van kinderverpleegkundige zorg in de eigen leefomgeving. 

• Het bieden van een oplossingsrichting bij casuïstiek waar het dreigt mis te lopen dan wel 
te escaleren.  

 

 

De kinderverpleegkundigen binnen de expertgroep 

De expertgroep bestaat uit een groep betrokken, ervaren, deskundige indicerend 
kinderverpleegkundigen van verschillende kindzorg organisaties. Deze kinderverpleegkundigen 
zijn volledig op de hoogte van de geldende wet-, en regelgeving en de actuele beroepsnormen. 
Binnen en buiten de expertgroep leren en ontwikkelen zij zich op het vlak van het inventariseren, 
indiceren en organiseren van de kinderverpleegkundige zorg in de eigen leefomgeving. Zij zijn 
nauw betrokken bij de landelijke ontwikkelingen op het vlak van het Indicatieproces Kindzorg en 
zijn hiervan ambassadeurs. Op het moment dat er een beroep gedaan wordt op de 
Expertgroep Indicatieproces Kindzorg, wordt er een zorgvuldige afweging gemaakt welke 
kinderverpleegkundigen er vanuit de expertgroep deelnemen aan de casusbespreking.  
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Processtappen in de casusbespreking: 
1. De indicerend kinderverpleegkundige licht de casus anoniem en geobjectiveerd toe 

volgens SBARR/4 kinderleefdomeinen, 11 stappen van het klinisch redeneren. 
2. De andere aanwezige kinderverpleegkundigen zoeken de verdieping op door het stellen 

van vragen. 
3. Vanuit de kinderverpleegkundige expertise gaan de kinderverpleegkundigen met elkaar 

in gesprek en wordt er nagedacht over oplossingsrichtingen dan wel het goed 
onderbouwen van de betreffende casus, het zorgplan en/of de indicatie. 

4. Er wordt een advies geformuleerd waarmee de indicerend kinderverpleegkundige het 
zorgplan en de indicatie verder kan uitwerken en onderbouwen waarbij de inzet en de 
betrokkenheid van de expertgroep wordt benoemd.  

 

 

Werkwijze 

Op het moment dat de expertgroep wordt geraadpleegd, wordt er een online casusbespreking 
georganiseerd. Bij deze casusbespreking zijn, naast de al bij de casus betrokken 
kinderverpleegkundige, bij voorkeur 3 kinderverpleegkundigen vanuit de expertgroep aanwezig 
vanuit 3 verschillende kindzorg organisaties. Bij deze casusbespreking zijn in principe alleen 
kinderverpleegkundigen aanwezig, dit zodat de kinderverpleegkundigen vrij en zonder 
beïnvloeding van buitenaf, vanuit de kinderverpleegkundige expertise met elkaar in gesprek 
kunnen gaan. In overleg met de kinderverpleegkundigen die aan gaan sluiten bij de 
casusbespreking kan besloten worden dat de aandrager van de casus als toehoorder en/of voor 
het beantwoorden van specifieke vragen aanwezig is. De casus wordt besproken volgens de 
hieronder beschreven processtappen. De indicerend kinderverpleegkundige werkt het zorgplan 
en de indicatie na afloop van de casusbespreking uit volgens de gebruikelijk werkwijze en 
vermeldt in de indicatie: 
“De casus van <naam kind> en zijn/haar zorgvraag en hulpbehoefte zijn ingebracht bij de 
Expertgroep Indicatieproces Kindzorg en besproken in een casusbespreking. De namen van de bij de 
Expertgroep betrokken kinderverpleegkundigen voor deze casus zijn bekend bij 
Kinderverpleegkunde.nl.” 
Na het indienen van het zorgplan en de indicatie bij de zorgverzekeraar is de indicerend 
kinderverpleegkundige het eerste aanspreekpunt voor vragen over het zorgplan en de indicatie. 
Mochten er na het gesprek tussen zorgverzekeraar en indicerend kinderverpleegkundigen nog 
onduidelijkheden zijn, dan kan de zorgverzekeraar of de indicerend kinderverpleegkundige 
opnieuw de al betrokken Expertgroep raadplegen. 
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Door wie kan de Expertgroep Indicatieproces Kindzorg benaderd worden? 

De expertgroep kan benaderd worden kinderverpleegkundigen en samenwerkingspartners* 
binnen de kindzorg die betrokken zijn bij een complexe casus ofwel een casus waarbij het dreigt 
mis te lopen of te escaleren, maar heeft altijd als doel het meedenken met andere 
kinderverpleegkundigen om samen tot oplossingen te komen voor complexe casuïstiek en 
daarmee te zorgen voor betere uitkomsten voor kind en gezin. 

 

 

Het benaderen van de Expertgroep Indicatieproces Kindzorg 

De expertgroep kan benaderd worden door het sturen van een email naar 
info@kinderverpleegkunde.nl met al onderwerp: “raadplegen expertgroep”.   

 

 

* Denk bij deze samenwerkingspartners bijvoorbeeld aan: 
• Zorgverzekeraars/ Zorgverzekeraars Nederland 
• Patiënt vertegenwoordigende partijen 
• NIK/ Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg 
• VWS 
• Zorginstituut Nederland 
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