
Behoefte aan hulp of informatie 
rondom kinderpalliatieve zorg?

- Informatie voor huisartsen -

Wat is kinderpalliatieve zorg?

Kinderpalliatieve zorg betreft de zorg en 
ondersteuning aan kinderen met een levens-
duurverkortende of levensbedreigende 
diagnose en hun gezinnen. Kinderpalliatieve 
zorg is altijd multidisciplinaire zorg, start vanaf 
diagnose en is gericht op een zo hoog 
mogelijke kwaliteit van leven en sterven. 

Hoe begeleid ik een kind en het gezin in de palliatieve fase? 
Kan een kind ook thuis waardig overlijden? 

Wat is mijn rol als huisarts in de zorg voor deze kinderen?



Medisch beleid, medicatie & afstemming met ziekenhuis
Heeft u vragen of behoefte aan advies over het medische beleid, 
medicatie of de afstemming met het ziekenhuis? Neem dan contact op 
met het Kinder Comfort Team (KCT). Klik op de link voor meer informatie 
en de contactgegevens van alle KCT’s.

Elk academisch ziekenhuis en het Prinses Máxima Centrum voor kinder-
oncologie heeft een KCT. Een KCT is een multidisciplinair team met 
medische, verpleegkundige, pedagogische, psychosociale en 
spirituele expertise. 

Regelen van zorg thuis & financiering van zorg
Heeft u vragen of hulp nodig bij het regelen van zorg thuis of
over de financiering van zorg? Neem dan contact op met het
Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) in uw regio. 
Kijk op netwerkenintegralekindzorg.nl voor een overzicht van 
alle netwerken.

Een NIK is een samenwerkingsverband van ervaren (zorg)professionals, 
werkzaam in de 1e, 2e en 3e lijn, met veel kennis over en ervaring met de 
zorg voor ernstig zieke kinderen.

Medisch-ethische & juridische dilemma’s 
Heeft u behoefte aan steun bij en/of advies over medisch-ethische en 
juridische dilemma’s rond complexe behandelbeslissingen en komt u er 
niet uit met het behandelteam van het kind? Bel het Artsensteunpunt 
Levenseinde Kinderen: 06-25650848.

Individueel Zorgplan (IZP)
Wensen van kind & gezin en belangrijke afspraken over alle aspecten 
in de zorg voor het kind worden vastgelegd in een individueel zorgplan 
(IZP). Het IZP is gekoppeld aan de richtlijn ‘Palliatieve Zorg voor Kinderen’. 
Wijzigingen in beleid of medicatie gaan altijd in overleg met de hoofd-
behandelaar. Vraag naar het IZP bij ouders of de hoofdbehandelaar. 
Kijk op kinderpalliatief.nl/izp voor meer informatie.

Actueel overzicht van het zorg- en ondersteuningsaanbod in de regio:
kinderpalliatief.nl/zorg-in-uw-buurt 

Alle informatie over kinderpalliatieve zorg:
kinderpalliatief.nl (Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg)

Waar heeft u vragen over of kunt u hulp bij gebruiken?

https://www.kinderpalliatief.nl/professionals/consultatie/kinder-comfort-teams
https://www.kinderpalliatief.nl/kind-gezin/regionale-netwerken-kinderpalliatieve-zorg
https://www.nvk.nl/themas/kwaliteit/richtlijnen?TagTitles=Palliatief
https://www.kinderpalliatief.nl/kind-gezin/richtlijnen/detail/individueel-zorgplan-kinderpalliatieve-zorg
https://www.kinderpalliatief.nl/zorg-in-uw-buurt
https://www.kinderpalliatief.nl/

