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PIJLERS WERKAGENDA KINDERPALLIATIEVE ZORG 
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1. Organisatie van zorg

Netwerken Integrale Kindzorg (NIK): 

verbreding doelgroep van palliatief naar 

alle ernstig/chronisch zieke kinderen 

Realisatie van 7 Kinder Comfort Teams 

(KCT) in academische ziekenhuizen

Uitvoeren proeftuin domeinoverstijgend 

indiceren in regio Holland Rijnland

Knelpuntenanalyse en uitwerken 

oplossingsrichtingen transitie 18-/ 18+ 

Knelpuntenanalyse en uitwerken 

oplossingsrichtingen betreffende passend 

onderwijs en vervoer 

wie werkt hieraan?

 (Wij zien je wel)

2. Beschikbaarheid van zorg

Verbeteren toegang gezinsgerichte 

psychosociale zorg, inclusief nazorg

Uitvoering impuls geestelijke verzorging en 

rouw- en verliesbegeleiding 

Uitwerken oplossingsrichtingen voor 

knelpunt verblijfsfunctie kort/lang, 

verpleegkundig kinderdagverblijf 

Analyse hiaten zorg- & 

ondersteuningsaanbod 

Volgen van de ontwikkelingen op gebied 

van arbeidsmarktvraagstukken m.b.t. 

tekorten

wie werkt hieraan?

 (VWS)

3. Financiering van zorg 

Knelpuntenanalyse en uitwerken 
oplossingsrichtingen indicatiestelling 
extramurale zorg: variatie en verzilvering 
indicaties 

Knelpuntenanalyse en advies/uitwerken 
oplossingsrichting inzet professionals 1e 
lijn in ziekenhuis 

Inzet kinderverpleegkundigen: 
harmoniseren uitgangspunt tarieven 
Zvw/ Wlz 

Komen tot differentiatie doelgroepen met 
wisselende grondslag binnen de Zvw/ 
Wlz 

Knelpuntanalyse en uitwerken 
oplossingsrichting overgangsregeling 
PGB na overlijden kind: verschil Zvw/ 
Wlz opheffen

Realisatie inzet Kinder Comfort Teams 
buiten ziekenhuis (ziekenhuisverplaatste 
zorg)

Komen tot een DOT boom palliatieve 
zorg specifiek voor kindergeneeskunde 

Oplossen knelpunt combinatie 
verblijfsfunctie kort/lang en 
verpleegkundig kinderdagverblijf op  
1 dag 

Knelpuntenanalyse en uitwerken 
oplossingsrichtingen voor transitie 18-
/18+ 

wie werkt hieraan?

 (VWS)

4. Kennis en kunde

Vergroten kennis beleidsregels, 

bekostiging en wetgeving wmo/Zvw/

Jw/Wlz en verbeteren vindbaarheid van 

informatie en zorgaanbod (voor ouders 

en zorgprofessionals)

Ontwikkelen strategie voor 

implementatie Individueel Zorgplan 

Kinderpalliatieve Zorg (IZP) 

Analyse en (door)ontwikkeling 

deskundigheidsbevordering 

professionals

Ontwikkelen strategie implementatie 

kwaliteitskader palliatieve zorg / 

addendum kinderpalliatieve zorg  

wie werkt hieraan?

5. Hulpmiddelen

Herziening aanvraagproces 

hulpmiddelen (incl doorloopproces, 

indicatie, levertijd, ruimte voor 

maatwerk en handreiking) 

Uitvoeren proeftuin mobiliteit 

Organiseren van werksessies met 

leveranciers 

wie werkt hieraan?

 (Wij zien je wel)

Leveranciers 
hulpmiddelen

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is initiatiefnemer van de landelijke werkagenda  


