Jaarverslag Kinderadviesraad 2020-2021

Inleiding
Dit is het eerste jaarverslag van de Kinderadviesraad (KAR) Rijnstate over de periode
september 2020 tot en met december 2021.
Na een intensief voorbereidingstraject zou de KAR in maart 2020 geïnstalleerd worden
maar door de COVID pandemie is dit uitgesteld tot 16 september 2020.
Inmiddels is de raad ruim 15 maanden actief en kan een eerste balans opgemaakt
worden.
Doel van de Kinderadviesraad
De Kinderadviesraad is opgericht vanuit de wens om de stem van het kind bij te laten
dragen aan de verbetering van de ziekenhuiszorg voor kinderen. Op die manier kan het
patiëntperspectief structureel en effectief worden betrokken in de besluitvorming van
degenen die beleid maken. Zo kan de zorg beter aansluiten op de wensen en behoeften
van de kinderen en hun familie en kan Rijnstate haar voordeel doen met de blik die de
kinderen werpen op de zorg.
Samenstelling van de Kinderadviesraad
De KAR is gestart met zeven kinderen en vier begeleiders. Een kind heeft inmiddels
afscheid genomen en is opgevolgd door twee nieuwe enthousiaste leden. De KAR wordt
begeleid door twee medisch pedagogisch zorgverleners en twee kinderverpleegkundigen.
Activiteiten van de Kinderadviesraad
De KAR vergadert 6 keer per jaar en daarnaast is er 4 x per jaar een begeleidersoverleg.
Ook is er een gezamenlijke appgroep voor tussentijdse communicatie. In deze
opstartfase is veel aandacht besteed aan de groepsvorming, de manier van vergaderen
en onderlinge communicatie en de werkwijze van de begeleiders. Dit werd bemoeilijkt
door de coronamaatregelen, omdat meerdere vergaderingen online gehouden moesten
worden.
Mede door de moeizame start vraagt de KAR nog veel sturing en inzet van de
begeleiders.
Verslaglegging van de vergaderingen staat in de afdelingsmap Kindergeneeskunde→
kinderadviesraad.
De KAR heeft zich in de afgelopen 15 maanden beziggehouden met:
1. Het nieuwe dakterras voor het Kindercentrum. Zij hebben input geleverd voor de
inrichting hiervan en zijn betrokken geweest bij de fondsenwerving
(promotiefilmpje, lichtjesactie vriendenfonds 2020, kerstmarkt openluchtmuseum
2021).
2. Inrichting en aankleding van de nieuwe afdeling. Zij zijn rondgeleid tijdens de
bouw. Met betrekking tot de inrichting stond al een en ander vast en de KAR heeft
nog ideeën over de verdere aankleding.
3. Vergroten van de zichtbaarheid van de KAR door het maken van een
introductiefilmpje waarin de leden zich voorstellen. Dit is op 14 februari 2022
gelanceerd via de social media van Rijnstate en geplaatst op de website van het
Kindercentrum, waar de KAR een eigen kopje heeft.
4. De KAR heeft behoefte aan input van de achterban. Hiervoor is een mooie
brievenbus gemaakt die een prominente plek heeft gekregen op de nieuwe
afdeling. De post wordt tijdens de vergaderingen besproken.

5. De KAR heeft een bezoek gebracht aan de gipskamer. Zij hebben daar uitleg
gekregen en tips gegeven voor kindvriendelijker werken en aankleding van de
gipskamer.
6. Comfortzorg. De KAR-leden vragen aandacht voor het kindvriendelijk werken en
voorkomen van pijn en angst bij (be)handelingen. Zij hebben uitleg gekregen over
de activiteiten van de werkgroep angst-, stress- en pijnreductie (WASP) en
kennisgemaakt met methoden die reeds toegepast worden.
7. De KAR heeft informatie ingebracht over de stichting Muziekkids
8. De KAR wijst op het bestaan van de stichting Villa Pinedo, die zich vooral inzet
voor kinderen van gescheiden ouders.
9. De KAR vraagt aandacht voor de kapotte en vieze overkapping bij de entree van
het ziekenhuis
10. De KAR heeft input geleverd voor de ontwikkeling van een spel voor de recovery.

Financiën
De KAR valt onder de RVE Kindergeneeskunde.
Er is vooraf geen vastgesteld budget afgesproken. Kosten bestonden in deze eerste
periode voornamelijk uit personele inzet van de begeleiders, kosten van de feestelijke
installatie van de KAR, reiskosten vergoedingen voor de kinderen en kosten voor
attenties. Deze kosten zijn gedeclareerd bij leidinggevende kindercentrum.

Samenwerking Kind en Ziekenhuis
De stichting Kind en Ziekenhuis heeft in 2020 het project “Vergroten kinderstem
medische zorg door participatie van kinderen en jongeren in medezeggenschap op
zorgorganisatieniveau” opgezet in samenwerking met de Missing Chapter Foundation en
de Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (NVK) met als doel het professionaliseren
van de kinderadviesraden en de borging hiervan binnen de organisaties.
De begeleiders van de KAR Rijnstate zijn betrokken geweest bij dit project. Zij hebben
deelgenomen aan online dialoogsessies en input en feedback gegeven voor de
ontwikkeling van handboeken en tools voor kinderadviesraden en de vormgeving van een
online platform in Teams. De eerste handboeken zijn in december 2021 uitgebracht en
zijn ook beschikbaar in de online omgeving.

Landelijke dag Kinderadviesraden
De Stichting Kind en Ziekenhuis organiseert jaarlijks rond 20 november (Internationale
Dag van de Rechten van het Kind) een landelijke KAR dag in samenwerking met een van
de kinderadviesraden. In 2020 en 2021 konden deze dagen niet fysiek doorgaan, maar
zijn ze online gehouden en hebben een aantal kinderen en begeleiders van de KAR
Rijnstate deelgenomen.
Thema in 2020 was onderwijs. De input van de kinderen is gebruikt voor de ontwikkeling
van het manifest “Gelijke kansen voor leerlingen met een chronische aandoening”.
Thema in 2021 was de transitie van kindergeneeskunde naar volwassenen zorg.
Daarnaast was er aandacht voor de lancering van de handboeken en het online platform.

Plannen voor 2022
- Verder werken aan de inrichting en aankleding van het Kindercentrum en het
dakterras.
- Er wordt onderzocht of het maken van een voorlichtingsfilmpje voor de gipskamer
mogelijk is.
- De post zal een bron zijn voor nieuw uit te werken ideeën.
- De samenwerking met Kind en Ziekenhuis wordt vervolgd door gebruik te maken
van de handboeken en tools en samen te werken met andere kinderadviesraden.
- Deelname aan de landelijke KAR dag 2022
- De bekendheid van de KAR binnen Rijnstate verder vergroten via de website en
middels presentatie op teamoverleg of aanwezigheid bij open dagen.
- De KAR is gevraagd om input te leveren voor het visietraject Ziekenhuis van de
Toekomst
- Continue aandacht voor eenheid binnen de groep, onder andere middels een nog
te plannen teambuildingactiviteit
- De begeleiders werken aan een goede borging van de KAR binnen de organisatie.

Grote wens is uiteraard dat de coronamaatregelen in 2022 minder beperkingen geven bij
de activiteiten van de Kinderadviesraad

