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Kick-off Netwerk Integrale Kindzorg Zuidwest
Afgelopen dinsdag 18 april, was in Rotterdam de kick-off van het Netwerk Integrale Kindzorg
Zuidwest. Door het zetten van een handtekening onder een samenwerkingsconvenant hebben
partners in de regio uitgesproken dat zij zich hard gaan maken voor het opzetten van NIK Zuidwest.
NIK Zuidwest biedt ondersteuning aan gezinnen met een ernstig ziek kind en de betrokken
hulpverleners, gericht op het gewone leven en terugbrengen van de rust en balans in het gezin.
In het netwerk wordt samengewerkt met ziekenhuizen, huisartsen, artsen voor verstandelijk
gehandicapten, paramedici, kinderthuiszorg organisaties, verpleegkundig kinderdagverblijven en
kinderzorghuizen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, rouw- en verliestherapeuten,
apotheek, vrijwilligersorganisaties, onderwijs, het Centrum voor Thuisbeademing en het Centrum
Jeugd en Gezin. Deze professionals hebben veel kennis van en ervaring met de zorg voor ernstig
zieke kinderen. NIK Zuidwest legt de verbinding en stimuleert de afstemming tussen alle
hulpverleners die betrokken of nodig zijn bij de zorg voor een ernstig ziek kind en het gezin.
Daarnaast adviseert NIK rondom bekostiging en de juiste loketten in gemeenten.
De stuurgroep van NIK Zuidwest heeft daarnaast de volgende speerpunten geformuleerd:
• het ontwikkelen van een uitgebreide sociale kaart;
• het borgen van kennis en informatie voor zowel ouders als hulpverleners middels een
digitale wegwijzer;
• het verbeteren van de samenwerking tussen betrokken hulpverleners, in het bijzonder
tussen hulpverleners in de 1 en 2e lijns zorg.
Het opzetten van NIK Zuidwest is onderdeel van het project ‘Regionale netwerken integrale kindzorg
in een landelijke samenwerking’ van Stichting PAL en de NVK. Na het succes van NIK Holland Rijnland
worden in samenwerking met de partners in de regio’s m.b.t. kinderpalliatieve zorg nog 6 netwerken
opgezet. Hiermee wordt landelijke dekking bereikt. Tevens zullen de 7 netwerken aangesloten
worden op het landelijke Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg i.o.
Netwerkcoördinator
Chantal van der Velden is als netwerkcoördinator van NIK Zuidwest het eerste aanspreekpunt voor
ouders, zorgprofessionals en –organisaties. Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact met
haar opnemen via c.vandervelden@kinderpalliatief.nl.
Samenwerkingsconvenant
Het samenwerkingsconvenant is ondertekend door onderstaande partijen. Samen met andere
partijen in de regio zetten zij de schouders eronder om NIK Zuidwest te realiseren.

