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Hoe regel ik de zorg voor mijn kind?

Wanneer uw kind ziek is, kunt u te maken krijgen met vragen zoals::

• Heb ik thuis ondersteuning bij de zorg voor mijn kind nodig?
• Kunnen en willen mijn partner, familie, vrienden of bekenden die hulp 

geven? 
• Is dat voldoende of is professionele ondersteuning nodig? 
• Wat voor hulpmiddelen of medische apparatuur is er nodig?

Als u verwacht dat er professionele ondersteuning nodig is, kunt u dit 
bespreken met de arts of de verpleegkundigen van uw kind. Zij schakelen de 
transferverpleegkundige in. 

Zorg regelen

De transferverpleegkundige gaat met u in gesprek en bespreekt met u welke 
zorg er nodig is voor uw kind. De transferverpleegkundige kan namens u en 
uw kind een indicatie aanvragen of u daarbij helpen. Hiervoor vraagt ze 
informatie aan de betrokken artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werk 
of andere disciplines.

Zorg wordt in Nederland bekostigd vanuit de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten (AWBZ). Hiervoor is een aanvraag bij het Centrum Indicastiestel-

ling Zorg (CIZ) nodig. Voordat de zorg kan starten, moet eerst de CIZ indicatie 

afgegeven zijn. Verpleegkundige handelingen die onder de verantwoordelijk-

heid van de medisch specialist vallen, worden bekostigd vanuit de Zorgverze-

keringswet (Zvw). Aan de zorg voor kinderen onder de 18 jaar is geen eigen 

bijdrage verbonden. De wet- en regelgeving hierover verandert regelmatig. 

De transfer verpleegkundige is hiervan op de hoogte en kan u er uitleg over 

geven. 
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Wie biedt de zorg?

De transferverpleegkundige benadert in overleg met u een thuiszorgorgani-
satie die deze zorg levert. Er zijn Kinderthuiszorgorgansisaties, u kunt uw 
voorkeur hiervoor uitspreken.
Ook kan de transferverpleegkundige met u de mogelijkheden bespreken 
voor een verpleegkundig kinderdagverblijf, logeerhuis of kinderhospice. 

Emma is 3 maanden oud en kan niet zelfstandig haar flesjes helemaal leeg 

drinken. Ze heeft hiervoor een maagsonde gekregen. De ouders van Emma 

geven de voeding van Emma zelf via de maagsonde. Toch kan het gebeuren 

dat de maagsonde eruit raakt. De ouders willen liever niet zelf deze maagson-

de weer bij Emma inbrengen. Daarom krijgen zij hiervoor hulp van de 

thuiszorg. Als de maagsonde eruit is, kunnen de ouders de thuiszorg bellen 

om de maagsonde opnieuw in te brengen.

De transferverpleegkundige kan dit voor Emma en haar ouders regelen. Deze 
verpleegkundige handeling wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet en 
gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. 

Daan is 10 jaar en heeft een stofwisselingsziekte. Hij loopt hierdoor achter in 

zijn ontwikkeling en heeft veel problemen. Daan heeft onder andere veel last 

van slijm in de keel, maar kan dit niet goed ophoesten. Hij moet hiervoor 

regelmatig met een slangetje worden uitgezogen in de mond/keelholte. 

Omdat Daan dit zelf niet goed kan aangeven, moet er altijd iemand in de 

buurt zijn. Zelfs ’s nachts moeten de ouders van Daan opstaan om het slijm 

weg te zuigen. Dit is erg vermoeiend voor zijn ouders.

De transferverpleegkundige kan voor Daan en zijn ouders ondersteunende zorg 
regelen. Deze verpleegkundige intensieve zorg wordt bekostigd vanuit de AWBZ, 
nadat hiervoor een indicatie is aangevraagd bij en gesteld door het Centrum  
(1spatie)Indicatiestelling Zorg (CIZ). 
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Hulpmiddelen en medische apparatuur 
voor thuis

Hulpmiddelen die tijdelijk nodig zijn voor uw kind zoals een hoog/laag bed, 
po-stoel of rolstoel, regelt de transferverpleegkundige na overleg met u en 
de verpleegkundige van de afdeling. De transferverpleegkundige vraagt 
deze hulpmiddelen aan bij de thuiszorg-uitleenservice bij u in de buurt. Aan 
enkele hulpmiddelen zijn sinds 2013 kosten verbonden. De transferverpleeg-
kundige kan u daarover informeren.

Het kan zijn dat u moet betalen voor het thuis laten bezorgen van de 
hulpmiddelen.

Medische apparatuur, zoals zuurstofapparatuur en vernevelapparatuur, 
vraagt de transferverpleegkundige aan via uw zorgverzekeraar. Uw zorgver-
zekeraar geeft het betreffende bedrijf toestemming de apparatuur thuis te 
leveren of, in overleg, in het ziekenhuis. 

Materialen voor sondevoeding thuis

Materialen die noodzakelijk zijn voor de toediening van sondevoeding thuis, 
vraagt de transferverpleegkundige aan bij een gespecialiseerd bedrijf. De 
sondevoeding zal de transferverpleegkundige bij hetzelfde bedrijf aanvra-
gen, in opdracht van de arts of diëtiste.
Als u instructie over de voedingspomp wilt, kan de verpleegkundige van het 
bedrijf u dit thuis of in het ziekenhuis geven. 

Uw zorgverzekeraar vergoedt de materialen, voeding en voedingspomp.
Voor het verwisselen van de maagsonde thuis kan de transferverpleegkundi-
ge een (kinder)thuiszorgorganisatie benaderen.
Medicatiespuitjes om medicatie via de maagsonde toe te dienen verstrekt 
uw apotheek. U ontvangt hiervoor een recept van de arts.
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Afspraken 

De afspraken die de transferverpleegkundige met u maakt, legt zij vast in het 
elektronisch patiëntendossier van uw kind.
 

Meer informatie

Heeft u nog vragen; dan kunt u uw vragen stellen aan de arts of 
verpleegkundige.

De transferverpleegkundige is bereikbaar:
• op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur via de arts of verpleegkundige
• e-mail: transferbureaudigd@umcutrecht.nl
• telefoonnummer: 088 75 573 61. 
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