Radboudumc Amalia kinderziekenhuis organiseert succesvolle werkconferentie ‘somatiek en
jeugdhulp’
120 zorgverleners in kindzorg met elkaar in gesprek over de juiste zorg op de juiste plek
Op maandag 11 november organiseerde het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis een
werkconferentie ‘Somatiek en jeugdhulp’ voor professionals in kindzorg. De werkconferentie
markeerde de afsluiting van de tweejarige projectperiode voor TRANSIT. Doel van het project was
integrale zorg versterken voor kinderen met een ingrijpende somatische aandoening en deze zorg op
de juiste plek realiseren. Samenwerking tussen disciplines, over de muren van instelling heen, stond
daarbij centraal.
Tijdens de werkconferentie werd ingegaan op opbrengsten en leerpunten van het TRANSIT project.
Het doel was om de lessen uit het project te toetsen aan de ervaringen van zorgprofessionals, om zo
kennis en kunde samen te brengen en integrale zorg voor chronisch zieke kinderen nog verder vorm
te geven.
Bij presentaties van onder andere Prof. Dr. Maria van den Muijsenbergh, huisarts en bijzonder
hoogleraar gezondheidsverschillen, en Dr. Sjaak Wijma, voorzitter Raad van bestuur Zorginstituut
Nederland, werd onder andere ingegaan op het belang van meer bewustzijn over de psychosociale
zorgbehoefte van deze kinderen en gezinnen. Voor zorgverleners zou de vraag moeten zijn ‘wat
heeft het kind met deze aandoening nodig?’, in plaats van alleen ‘wat heeft het kind?’. Ook stond
men stil bij het waarmaken van persoonsgerichte zorg. De zorgverlener maakt het verschil als hij of
zij zich verdiept in de behoeften van elk individueel kind en gezin en hier zoveel mogelijk bij aansluit.
Zodat het kind en het gezin samen met de zorgverleners kan beslissen wat voor hen belangrijk is. De
focus ligt hierbij ook op positieve gezondheid en wat het kind en het gezin wél kan, in plaats van op
de aandoening en de onmogelijkheden.
Tijdens ronde tafelgesprekken gingen de deelnemers aan de hand van concrete casuïstiek met elkaar
in gesprek om samen te ontdekken hoe integrale kindzorg vorm kan krijgen in de praktijk en hoe
deze werkwijze een regulier onderdeel kan worden van de kindzorg in Nederland. Dr. Chris Verhaak,
projectleider TRANSIT en klinisch psycholoog in het Amalia kinderziekenhuis: Het is bijzonder
waardevol om samen te komen met professionals uit de kindzorg en vertegenwoordigers van ouders
en kinderen om te bespreken hoe wij de zorg anders kunnen inrichten om zieke kinderen en hun
familie beter te ondersteunen in hun zorgproces en in hun leven. Prof. Dr. Kees Noordam, mede
projectleider, kinderarts en directeur van het Amalia kinderziekenhuis: De opbrengsten uit de
conferentie nemen we mee om TRANSIT na afloop van de projectperiode een vast onderdeel van
onze werkwijze te laten zijn, samen met onze netwerkpartners’.
TRANSIT is een initiatief van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis in samenwerking met de
gemeenten Regio Nijmegen, Coöperatie VGZ, entrea lindenhout, de Vrijgevestigde Jeugd GGZ
Nijmegen, Karakter, Sociale wijkteams, Pro Persona, Kinderthuiszorg en Stichting Kind en Ziekenhuis.
De werkconferentie is mede mogelijk gemaakt door Zorginstituut Nederland in het kader van de
subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’ (Samen Beslissen), thema ‘Psychosociale
gevolgen bij ingrijpende somatische aandoeningen’. Zorginstituut Nederland voert deze regeling in
opdracht van het ministerie van VWS uit.

