
INTENSIEVE KINDZORG IN GEVAAR DOOR CORONA CRISIS

Op dit moment neemt de druk enorm toe voor deze groep kinderen  in de 
Corona crisis. De groep telt rond  de 10.000 ernstig zieke kinderen. Zorgverzekeraars 
onttrekken zorg op grote schaal vanuit het Pgb. Medische materialen en beschermende 
materialen zijn schaars geworden. 

Het betreft hier een groep kinderen die in de thuissituatie ziekenhuis verplaatste zorg 
krijgen, waarbij invasieve medisch voorbehouden handelingen verricht worden door 
opgeleide ouders vanuit de ouder en kind educatie (OKE) en kinderverpleegkundigen. 
Ook al voor de Corona crisis elke dag knokkend voor het leven van hun kind. 

De beschermende materialen zijn uitgeput voor deze groep waardoor ouders de zorg nu 
alleen doen, omdat zij de beschermende materialen niet kunnen aanbieden aan hun 
kinderverpleegkundigen. 

Het grote gevaar voor deze groep is dat zij door deze situaties met ziekenhuisopnames te 
maken kunnen krijgen. En dat is wat wij juist nu ten allen tijde moeten zien te voorkomen. 
Overvolle ic’s en een groep die al zo kwetsbaar is door hun onderliggend medisch lijden. 

Juist nu verdienen ook zij die bescherming!  Wij hebben in een dringend bericht  de 
minister van zorg en de directie VWS, namens die vele ouders, onze grote zorgen laten 
weten.  

Ondanks de vele speculaties over het gevaar en besmetting bij kinderen met 
onderliggend medisch lijden geven de medisch professionals en hoofdbehandelaars bij 
de vele gezinnen die wij spreken, het advies zoveel mogelijk de quarantaine situatie te 
bewerkstelligen. Ouders werken intensief samen met de behandelend artsen/specialisten 
en volgen ook de adviezen goed op. 

De World Health Organisation roept op allen, onafhankelijk van welke leeftijd, met 
onderliggend medisch lijden grote voorzichtigheid in acht te nemen. Dus kinderen in 
deze groep zijn niet meer uitgesloten.  

Bekijk ook het artikel dat via de link in het blog geopend kan worden. 
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Rol zorgverzekeraars 
In deze periode vinden veel herindicaties plaats voor PGB. Ouders worden enorm gekort 
in uren van informele zorgverleners. De intensieve Kindzorg en de medische veiligheid 
ligt zwaar onder vuur. 
Diverse indicerende kinderthuiszorg organisaties weigeren nog PGB’s met informele 
zorgverleners te indiceren. Ook krijgen ouders te horen dat ze het hele jaar 2020 al vol 
zitten. 

PvdA John Kerstens en VVD Antoinette Laan hebben de minister reeds diverse malen om 
opheldering gevraagd over het indicatie proces bij kinderthuiszorg organisaties en 
Zorgverzekeraars. Daarnaast heeft de SP reeds in de zomer van 2019 schriftelijke vragen 
gesteld.  

De NZA grijpt niet in op het handelen van zorgverzekeraars. 

Helaas is er aan de voorkant nog te weinig veranderd en moeten ouder en kind ook nu 
nog het gevecht dagelijks leveren om de zorg geïndiceerd te krijgen. 

Inmiddels hebben wij bij VWS een voorbeeld van een “worse case scenario” neergelegd 
ter ontleding. Wij willen de diepte in gaan om te kijken wat er gebeurt in het veld. 

Daarnaast proberen wij elke dag aan de voorkant het verschil te maken en in gesprek te 
blijven met zorgverzekeraars. Maar het is een traject waar een zeer lange adem voor 
noodzakelijk is. 

Wij blijven samen met de gezinnen doorvechten voor de kwaliteit van leven van het 
ernstig zieke kind. 

Conclusie: 
Ook ouders van ernstig zieke kinderen die hun kind tijdens de Corona crisis verzorgen 
dienen voorzien te zijn van voldoende beschermende materialen. Ouders dienen goed af 
te stemmen met de behandelend arts/specialist hoe om te gaan met “quarantaine 
maatregelen”.   
Zorgverzekeraars maken het ouders enorm moeilijk door uren van informele zorgverleners 
te korten. De Bvikz stelt zich op het standpunt dat als ouders de herindicatie door 
toedoen van de kinderthuiszorg organisaties/indicatie stellers niet voor elkaar krijgen de 
zorgverzekeraars de herindicaties ambtshalve moeten verlengen 


