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Het thema van deze uitgave van Praktijk is ‘van baby tot jongvolwassene’. 
Dit thema is een vervolg op de vorige uitgave van Praktijk; ‘preconceptie 
en zwangerschap’. We zoomen in op actuele problematieken, van pasge-
borene tot jongvolwassene. 
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Voor de happy familie 
Als kinder- en jeugdpsycholoog zag Paulien Kuipers geregeld ouders die wanhopig bij haar aanklopten om een diagnose 

te stellen voor hun te drukke, driftige of juist teruggetrokken kind. “Eenmaal voorzien van een etiket waren de ouders 

opgelucht”, vertelt Paulien. “Het label voorzag hen in handvatten om met hun kind om te gaan. Ik raakte steeds meer 

gefrustreerd vanwege het late ingrijpen en zag vooral de gemiste kansen in de vervlogen jongste jaren. Niet nu maar 

toen was er vermoedelijk al iets misgegaan tussen ouder(s) en kind.”

Drs. Paulien Kuipers is 
GZ-psycholoog en oprichter van 
het behandel-, kennis- en op-
leidingscentrum Kinderleven in 
Maastricht. 
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Vroegtijdige herkenning Onder het probleem van veel ‘onhan-

delbare’ kinderen kan een relatieprobleem tussen de ouders en 

het kind liggen. Paulien richtte Kinderleven op om de door haar 

ontwikkelde methodiek, die ouders en kinderen dichter bij elkaar 

brengt, te onderzoeken. Inmiddels is de Kuipersmethode door 

TNO getoetst en zowel evidence based als effectief bevonden. 

Ook zijn als eerste in Nederland – met subsidie van de gemeente 

Maastricht en de Provincie Limburg – alle jeugdartsen en jeugd-

verpleegkundigen in Limburg in de methode geschoold. Paulien: 

“Deze scholing is van cruciaal belang, want de belangrijkste stap 

is een vroegtijdige herkenning van mogelijke problemen die een 

liefdevolle band tussen moeder en kind in de weg de staan. Elke 

vrouw is minder stabiel na de geboorte. Eén op de tien vrouwen 

heeft bovendien een postnatale depressie. Ook kunnen relatie-

problemen tussen de ouders of een baby die veel huilt ervoor 

zorgen dat ouders niet goed in hun vel zitten. Met als gevolg dat 

zij hun baby niet omarmen, soms zelfs afwijzen. Hierdoor gaat 

het fout in het proces van toe-eigening van het kind en kunnen 

kinderen gaandeweg probleemgedrag ontwikkelen.”

De Kuipersmethode voorziet in een stappenplan waarin emoties 

en relatiepatronen in het jonge gezin inzichtelijk worden gemaakt 

en een connectie tussen ouder(s) en kind tot stand wordt ge-

bracht. Paulien: “De behandeling is kortdurend en effectief. 

Ouders komen bij ons binnen met allerlei klachten van hun kind 

en gaan happy de deur uit. Ze kunnen hun baby of kind eindelijk 

lezen en ervaren vaak voor het eerst liefde voor hun kind. Voor 

het kind werkt deze verbeterde relatie op alle fronten door. Zon-

der verbinding is niemand immers iemand.”

Kinderleven behandelt baby’s vanaf de geboorte. Zie ook 

www.stichtingkinderleven.nl.
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Karlijn Penders is VoorZorg-verpleegkundige bij 
de GGD Zuid Limburg en coördinator van de projecten 
VoorZorg en Stevig Ouderschap. Beide interventies 
maken deel uit van het programma ‘Kansrijke Start’ 
dat landelijk effectief wordt ingezet voor het voorko-
men van kindermishandeling.

P
E

R
S

O
O

N
LIJK



5

In de vorige editie van Praktijk zoomden we in het ar-

tikel ‘Zuid-Limburg werkt aan een trendbreuk’ in op de 

ambitie van een brede Limburgse coalitie van overheid 

en gezondheidspartners. Samen willen zij de achter-

standen die Zuid-Limburgse kinderen hebben ten op-

zichte van leeftijdsgenoten elders in het land, inhalen. 

Een succesvolle interventie die sinds dit jaar ingezet 

wordt om jonge gezinnen een kansrijke start te geven, 

is Stevig Ouderschap.

In Limburg zijn zes jeugdverpleegkundigen opgeleid om dit 

landelijke evidence based opvoedprogramma uit te rollen. 

In de periode januari-oktober zijn 55 trajecten opgestart. 

“Het loopt inderdaad hard met Stevig Ouderschap”, be-

aamt Karlijn Penders. Zij ondersteunt gezinnen binnen het 

programma Kansrijke Start als VoorZorg-verpleegkundige 

en coördineert daarnaast de inzet van zowel VoorZorg als 

Stevig Ouderschap vanuit de GGD. Zij vervolgt: “Kansrijke 

Start biedt ketenzorg voor gezinnen die extra begeleiding 

nodig hebben. Als geheel biedt het programma een bewe-

zen preventie van kindermishandeling. De interventies dra-

gen structureel bij aan het gezond opgroeien van het kind 

met de focus op het gezin.”

Onder de paraplu van Kansrijke Start hangen drie interven-

ties, die achtereenvolgens ingezet kunnen worden. Het pro-

ject Nu Niet Zwanger is gericht op gezinsplanning en het 

voorkomen van een risicovolle zwangerschap. VoorZorg 

biedt hulp aan jonge aanstaande moeders met een cumulatie 

van risicofactoren. Stevig Ouderschap ondersteunt het gezin 

in de opstartfase. De focus is gericht op gezond opgroeien 

en opvoeden vanaf de geboorte totdat het kindje twee jaar 

is. Bij ernstige opvoedproblemen kan de ondersteuning ook 

prenataal starten tot het kindje zes maanden oud is.

In hun kracht “Alle gezinnen in Limburg komen in aanmer-

king voor Stevig Ouderschap”, zegt Karlijn Penders. “Alle 

ouders, ongeacht leeftijd of opleidingsniveau kunnen immers 

vastlopen in het kersverse ouderschap. In alle lagen van de 

bevolking komen zware opvoedproblemen, misbruik, mis-

handeling en verwaarlozing voor. En ook in alle lagen van de 

bevolking kan een moeder compleet in paniek raken zodra 

de kraamhulp het huis verlaat. De een hervindt zichzelf, de 

ander niet. De belangrijkste kracht van Stevig Ouderschap 

is dat de ondersteuning laagdrempelig is. De Stevig Ouder-

schap-verpleegkundige staat naast en achter de ouders om 

hen een steuntje in de rug te geven: niet be- en veroordelend 

maar opbouwend. Hun belangrijkste doel is dat de ouders 

het vertrouwen krijgen dat zij het kunnen. Hiervoor observeren 

ze het gezin, geven ze informatie over de ontwikkeling van 

het kind en geven ze tips. Bijvoorbeeld voor de manier waar-

op ouders contact kunnen maken met hun kindje en een 

positieve band kunnen opbouwen. Indien nodig schakelen 

ze specialistische expertise zoals psychologische onder-

steuning in. Ze zetten de ouders in hun kracht. Laagdrem-

pelig in het gezin thuis. Daarom is het programma ook zo 

effectief.”

Brede verwijzing Om echt álle ouders in aanmerking te 

laten komen voor Kansrijke Start ontvangt elke ouder van 

een pasgeborene in Limburg een enquête over ouderschap. 

Karlijn Penders: “De meeste ouders vullen de vragenlijst in. 

Een aantal vraagt vervolgens een gesprek aan. Maar, natuur-

lijk zijn er ook ouders die niet reageren. Dan wijst de jeugd-

verpleegkundige op het consultatiebureau nog eens op de 

vragenlijst. Bij ouders die de ondersteuning structureel ne-

geren, zijn we tijdens de controles op het consultatiebureau 

natuurlijk extra alert. Het netwerk rond zwangeren en pasge-

borenen dat we voor Kansrijke Start hebben opgebouwd in 

onze provincie, is zo krachtig dat we snel kunnen schakelen 

als het mis dreigt te gaan. Heeft een professional die al bij 

het gezin binnen is een onderbuikgevoel dat duidt op mo-

gelijke problemen, dan kunnen we de ondersteuning snel 

opschalen.

De Stevig Ouderschap-verpleegkundige heeft dan snel 

contact met bijvoorbeeld de huisarts, praktijkondersteu-

ner, verloskundige of het Risico Zwangeren Overleg in het 

Maastricht UMC+ om even te sparren en de vinger achter de 

problematiek te krijgen. Elk signaal wordt serieus genomen. 

Door vroegtijdig in te grijpen kunnen problemen en intensie-

ve ondersteuning in een latere fase van het leven van een 

kind voorkomen worden en krijgen alle kinderen in Limburg 

een gelijke start.”

Meer informatie via www.stevigouderschap.nl.

Stevig Ouderschap 
voor een Kansrijke Start
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“Bloedprikken, het aanbrengen van een infuus, een beenmerg-

punctie, het verwijderen van hechtingen, het zetten van een 

spuit: al deze handelingen kunnen tot stress leiden bij kinderen”, 

somt Michèle op. “Kinderen die regelmatig geprikt of behandeld 

moeten worden, kunnen door de herhaalde pijnlijke ervaringen 

zelfs getraumatiseerd raken. Zij ontwikkelen gaandeweg een 

steeds grotere angst voor de prik, die zij de rest van hun leven 

met zich meedragen. Onnodig, want met eenvoudige ingrepen 

kunnen we ervoor zorgen dat kinderen minder of zelfs geen 

angst of pijn ervaren.”

De drie factoren van prikleed Onderzoek wijst uit dat angst, 

focus en pijn de drie factoren zijn die prikleed veroorzaken bij 

kinderen. Op alle drie heeft de Maastrichtse methode een ant-

woord. Michèle: “De angst gaan we te lijf met een goede voor-

bereiding op de behandeling. Op het niveau van het kind, in 

een aangepast tempo en met taalgebruik dat het kind begrijpt, 

leggen we uit wat we gaan doen én wat het kind kan verwachten. 

Kinderen die goed voorbereid zijn, zijn een stuk rustiger en 

coöperatiever. De rust komt de behandeling ten goede en kan 

er zelfs voor zorgen dat de behandeling een positieve ervaring 

wordt. De focus op de prik of de ingreep halen we vervolgens 

weg door het kind af te leiden. Hiervoor hebben we inmiddels 

een heel arsenaal aan instrumenten tot onze beschikking, 

waaronder eenvoudige dingen zoals bellenblazen, zoekboek-

jes en leuke filmpjes.”

De derde factor ‘pijn’ gaat het kindersedatieteam te lijf met 

analgesie, soms gecombineerd met sedatie. Michèle: “Bij 

bloedafname, inentingen en andere vervelende prikken zorgt 

verdovende Emla® zalf in combinatie met Buzzie® voor pijn-

stilling. Dit slimme apparaatje trilt en is voorzien van icepacks. 

Door de kou te combineren met trillingen zorgt Buzzie® er-

voor dat temperatuur en beweging het gevoel van pijn onder-

drukken. Het apparaatje ziet er leuk uit, is overal en eenvoudig 

inzetbaar en het werkt daadwerkelijk. Zo eenvoudig kan een 

behandeling zonder trauma dus zijn. Bij zeer angstige kinderen 

geven we een roesje met bijvoorbeeld lachgas tot diepe seda-

tie; dit altijd in combinatie met pijnbestrijding. Als het kind een 

infuus heeft, is de pijnmedicatie makkelijk toe te dienen. Indien 

niet, dan gebruiken we een neusspray met pijnmedicatie. Het 

neusslijmvlies is heel goed doorbloed en neemt de medicatie 

snel op. Zelfs eenvoudige botbreuken kunnen we op deze ma-

nier zonder pijn, angst of stress zetten.”

Luisteren en verdovende zalf “Behandelen zonder angst en pijn 

is maatwerk, bij kinderen én volwassenen”, besluit Michèle. 

“Want er zijn ook volwassenen die extreem bang zijn voor een 

ingreep, prik of behandeling. Dit maatwerk begint bij luisteren. 

Welke angst heeft iemand en wat kun je als verwijzer al doen 

om de angst te verminderen. Wat mij betreft krijgt elke patiënt, 

oud of jong, die bloed moet prikken of een injectie moet krijgen 

en daar bang voor is verdovende Emla® zalf voorgeschreven. 

Als je deze zalf minimaal één uur voor de prik ruim aanbrengt, 

voel je de prik veel minder of zelfs helemaal niet.”

 

Behandelen zonder trauma 
voor het kind?
Het kan!

Iedere zorgverlener die een kind heeft behandeld, weet hoe traumatisch een prik kan zijn voor het kind. Het Maastricht UMC+ 

heeft op initiatief van kinderarts Piet Leroy een succesvolle methode ontwikkeld om pijnlijke en angstaanjagende ingrepen bij 

kinderen comfortabeler te maken. Verpleegkundig specialist Michèle Vranken voert deze methode uit en ziet tot haar genoegen 

dat de Maastrichtse aanpak om pijn en angst te voorkomen zich langzaam als een olievlek over het land verspreidt.



Michèle Vranken is verpleegkundig specialist 
binnen de Pediatrische Procedurele Sedatie Unit, 
kortweg het kindersedatieteam van het Maastricht 
UMC+. Dit team wordt ingezet op alle (poli)klini-
sche afdelingen in het ziekenhuis waar kinderen be-
handeld worden. Ook op de SEH en bij de centrale 
bloedafname.
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“Ik was dolgelukkig zwanger van mijn tweede, toen ik vanwege een slechte uitslag van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) naar 

het Maastricht UMC+ werd verwezen. Een vruchtwaterpunctie bevestigde de uitkomst; ons dochtertje had het Syndroom van Down. 

Meteen werd verlieskundige Charlotte Nillesen ingeschakeld om ons te begeleiden bij het verwerken van dit nieuws. Wij kozen 

ervoor om ons meisje met open armen te ontvangen in ons gezin en bereidden ons emotioneel en praktisch voor op de komst van 

een kindje met een beperking. Maar, het liep anders. In de 28ste week van de zwangerschap bleek dat mijn navelstreng niet goed 

functioneerde. Ik werd meteen opgenomen in het ziekenhuis en bleef daar tot mijn bevalling. Vier weken later stierf Giulia alsnog 

onverwacht in mijn buik. Na de rollercoaster vanaf de NIPT was er ineens geen zwangerschap meer. Charlotte heeft ons bij dit grote 

verdriet geholpen. Het meest dankbaar ben ik voor de manier waarop zij het verlies heeft vormgegeven in ons gezin. Giulia was ons 

tweede dochtertje, onze oudste Liv-Yvi was op dat moment vier. Uit onwetendheid kozen wij ervoor om haar alleen foto’s van Giulia 

te laten zien. De confrontatie met een dood baby’tje leek ons te traumatisch. Charlotte merkte toen terecht op dat Liv toch geen 

grote zus kan worden van een foto. Ze gaf ons het vertrouwen om Liv toe te laten in ons rouwproces. In samenwerking met atelier 

Zo stil hebben we gipsafdrukjes en sieraden laten maken, die we dicht bij ons dragen. Met een herdenkingsdienst in het Maas-

tricht UMC+ hebben we deze intense periode mooi afgesloten. Wij zijn ontzettend dankbaar dat Giulia in ons leven is gekomen; de 

dankbaarheid is groter dan het verdriet. De goede begeleiding die wij hebben ontvangen maakt het rouwproces zachter. Met trots 

vertel ik ons verhaal op verzoek van het ziekenhuis nu ook aan aankomende artsen. Het ziekenhuis wil dat zij leren van de beleving 

van een patiënt bij een afwijkende NIPT of wanneer er babysterfte plaatsvindt. Ik vind het ontzettend krachtig dat onze Giulia zo’n 

belangrijke plek in de zorg krijgt.”

Onderzoek toont aan dat aandacht voor rouw en verlies het 

risico op een burn-out of emotionele problemen in een latere 

fase in het leven verkleint. Het Maastricht UMC+ hecht veel 

waarde aan emotionele ondersteuning bij rouw en verlies. 

Femke de Droog-Uitermark uit Valkenswaard vertelt hoe zij 

deze ondersteuning heeft ervaren, toen zij na een zwanger-

schap van 32 weken beviel van haar overleden dochtertje 

Giulia.
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van scholen en sportclubs veelal thuis moesten blijven, is aangekomen, meer 

ongezonde tussendoortjes gaan eten en minder gaan bewegen. Uit de onder-

zoeksresultaten blijkt onder meer dat één op de drie kinderen aangeeft meer 

ongezonde snacks te zijn gaan eten tijdens de corona-crisis. Daarbij is 75 

procent van de jongelingen minder gaan bewegen, gemiddeld 51 minuten 

per dag minder dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Een belangrijke rol daarbij 

is weggelegd voor de ouders. Zij kunnen extra letten op de leefstijl van 

hun kinderen door bijvoorbeeld gezondere producten in huis te halen. 

Voor meer informatie kijk op www.mumc.nl/colc-studie.

Het Longfonds heeft een consortium- 

subsidie toegekend aan onderzoekers 

van het Franciscus Gasthuis & Vliet-

land, het Erasmus MC, het LUMC en 

het Maastricht UMC+. Samen onder-

zoeken zij of bacteriële deeltjes kunnen 

helpen tegen het krijgen van luchtweg-

klachten in het eerste levensjaar van 

te vroeg geboren kinderen. Met deze 

consortiumsubsidie ter waarde van 

750.000 euro wil het Longfonds sa-

menwerking binnen het longonderzoek 

stimuleren. Luchtweginfecties en een piepende ademhaling komen veel voor bij 

te vroeg geboren kinderen. De longen van deze kinderen zijn nog onderontwik-

keld wanneer ze in contact komen met virussen, wat extra schade kan geven. 

Het verminderen van luchtweginfecties in het eerste levensjaar is daarom cruci-

aal om een afwijkende longontwikkeling tegen te gaan. Voor meer informatie kijk 

op www.mumc.nl > zoekterm ‘kindergeneeskunde’.

Subsidie voor onderzoek
naar luchtwegklachten
te vroeg geborenen

Kinderen
met koorts
op de HAP
Eefje de Bont (CAPHRI, Huisartsgeneeskun-

de) is gepromoveerd op een onderzoek naar 

kinderen met koorts op de Huisartsenpost 

(HAP). 

Kinderen met koorts vormen een aanzien-

lijk deel van de werkbelasting op de HAP. Dit 

wordt mede veroorzaakt doordat de tempe-

ratuur simpelweg in de vroege avond stijgt, 

maar ook doordat ouders tegenwoordig vaker 

beiden werken. Eén op de drie telefonische 

contacten voor kinderen op de HAP vindt 

plaats vanwege koorts, wat in 70% van de 

gevallen resulteert in een consult. Van de 100 

kinderen met koorts die de huisarts ziet, is er 

echter slechts 1 daadwerkelijk heel ziek. Toch 

ontvangen veel kinderen antibiotica. Volgens 

huisartsen komt dit mede door de drukte op 

de post en de ongerustheid van ouders, die ze 

niet kennen, en bij wie een vangnetconstruc-

tie zoals in de dagsituatie ontbreekt. Huisart-

sen erkennen dat het herkennen van dat ene 

ernstig zieke kind lastig is, waardoor ze een 

defensiever beleid voeren. Het hoge aantal 

consulten heeft dus mogelijk diagnostische 

nadelen voor de arts en leidt tot een hoger an-

tibioticagebruik.

Mogelijke oplossingen van huisartsen uit het 

vooronderzoek betroffen betere en consis-

tentere voorlichtingsadviezen over koorts bij 

kinderen, inclusief zelfzorgadviezen vóórdat 

ze daadwerkelijk ziek worden. Deze adviezen 

kunnen ook goed door consultatiebureaus 

en kinderdagverblijven gegeven worden. In-

formatievoorziening over koorts aan ouders 

helpt. Een verklaring van dit grote effect is dat 

huisartsen consulterende ouders fysiek iets 

willen bieden. Een boekje is hierbij een po-

tentieel alternatief voor een recept. Daarnaast 

interpreteren huisartsen de ongerustheid van 

ouders nog steeds als wens antibiotica voor-

geschreven te krijgen. Interactief gebruik van 

een boekje kan communicatie tussen huisart-

sen en ouders faciliteren en daarmee de ver-

wachtingen van ouders helder maken.

Leefstijl van kinderen beïnvloed 
door corona-maatregelen
De corona-maatregelen heb-

ben een negatieve invloed ge-

had op de leefstijl van kinderen de 

afgelopen maanden. Dat blijkt uit 

een onderzoek van kinderartsen aan 

het Maastricht UMC+, in samenwer-

king met andere Nederlandse zieken-

huizen onder kinderen tussen de 4 en 

18 jaar. Een deel van de kinderen die 

door de maatregelen en het sluiten 
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1 januari 2021 gaat in Limburg het Kinder Comfort Team 

van start. Met dit multidisciplinaire team slaat het Maas-

tricht UMC+ een brug tussen de complexe kinderpalliatieve 

zorg in het ziekenhuis en palliatieve zorg thuis. In de regio 

maakt het Kinder Comfort Team deel uit van een sluitend 

netwerk voor de zorg van ongeneeslijk zieke kinderen van 

0 tot 18 jaar.

Dr. Merel Klaassens staat als kinderarts Erfelijke en Aangebo-

ren Aandoeningen aan de wieg van het Kinder Comfort Team. 

“De oprichting van dit multidisciplinaire team staat niet op zich-

zelf”, vertelt zij. “Het team maakt deel uit van een ontwikkeling 

waaraan alle zeven UMC’s in ons land deelnemen. Ouders van 

kinderen die palliatieve zorg krijgen, hebben vaak met zo veel 

verschillende zorgverleners te maken dat zij door de bomen 

het bos niet meer zien. Voor volwassenen is de samenwerking 

op het gebied van palliatieve zorg goed georganiseerd. In de 

palliatieve zorg voor kinderen moest dit nog gebeuren.”

Vier domeinen Om de samenwerking te stroomlijnen is in elke 

regio rond de academische ziekenhuizen, zo ook in het affiliatie-

gebied van het Maastricht UMC+, een Netwerk Integrale Kind-

zorg (NIK) opgericht. “In dit samenwerkingsverband delen alle 

zorg- en hulpverleners uit de eerste, tweede en derde lijn, die 

zich – in ons geval in Limburg en Zuidoost Brabant – bezighou-

den met de zorg voor ernstig zieke kinderen, kennis en erva-

ring”, vervolgt Merel Klaassens. “Het Kinder Comfort Team is 

een nieuwe toevoeging aan het netwerk. Specialisten maar ook 

huisartsen kunnen het team inschakelen zodra er een diagnose 

is waarvan we weten dat deze de levensverwachting van een 

kind kan verkorten. Het Kinder Comfort Team kan het gezin 

met medische, verpleegkundige, pedagogische, psychosociale 

en spirituele expertise ondersteunen. Een verpleegkundig spe-

cialist (casemanager) inventariseert hiervoor de zorgbehoefte 

van het kind, én die van eventuele broers of zussen en de ou-

ders. In het multidisciplinaire overleg bundelen we alle vragen 

en bekijken we hoe we de zorg zo dicht mogelijk bij het gezin 

e

Het Kinder Comfort Team
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Een sluitend regionaal zorgnetwerk voor kinderen met een levensbedreigende
of levensduur verkortende aandoening
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Dr. Merel Klaassens 
is kinderarts Erfelijke en 
Aangeboren Aandoeningen 
in het Maastricht UMC+. 



thuis kunnen organiseren. Voor de begeleiding van ongenees-

lijk zieke jongeren vanaf de adolescentenleeftijd slaan we meteen 

een brug naar de expertise van het palliatieve netwerk voor 

volwassenen.”

Draagkracht De eerste resultaten van pilots met het Kinder 

Comfort team in andere centra zijn positief. Merel Klaassens: 

“Het Kinder Comfort Team omarmt het gezin letterlijk met zorg 

en het beweegt mee met de veranderende zorgbehoefte rich-

ting de terminale fase. In dat traject is het team in wisselende 

mate actief betrokken, afhankelijk van de behoefte. We merken 

dat we ouders hier echt gerichter in kunnen ondersteunen. Ge-

zinnen kunnen beter vooruit en dat komt hun draagkracht ten 

goede. Kinderpalliatieve zorg is moeilijk, zeker ook voor huis-

artsen die deze zorg niet vaak meemaken. Daarom is het zo 

mooi dat we elkaar binnen het regionale netwerk aanvullen.”

Rust Drs. Philippe Hoogsteder maakte als een van de eerste 

huisartsen in onze regio kennis met het Kinder Comfort Team 

toen er in zijn praktijk een kindje geboren werd met een aan-

geboren genetische afwijking en een lage levensverwachting. 

“Toen duidelijk werd dat de baby zou sterven, wilden de ou-

ders samen met hun kindje naar huis om in alle rust afscheid 

te nemen. Ik kreeg als huisarts de vraag van het Maastricht 

UMC+ om intensieve 24-uurszorg te organiseren. Ik kende de 

ouders en wilde er absoluut voor gaan. Maar ik vond het ook 

spannend, want het moest wel op een veilige en goede manier 

kunnen. Samen met het Kinder Comfort Team hebben we een 

specialistisch thuiszorgteam samengesteld, dat het gezin thuis 

heeft begeleid. Daarin fungeerde ik als eerste aanspreekpunt, 

dokter Engel was mijn contactpersoon bij het Kinder Comfort 

Team. Zij voorzag mij van een uitgebreid behandelplan voor 

de begeleiding van het palliatieve traject, inclusief een stap-

penplan voor het ophogen van de medicatie. Ook werd er een 

vangnet rond het gezin geweven dat ondersteuning bood op 

het gebied van rouw- en verliesverwerking en psychologische 

ondersteuning. In het hele traject hadden we telkens heel snel 

contact met elkaar. Samen hebben we de ouders zo het mooi-

ste afscheid kunnen geven. Zoals zij het wensten, thuis en in 

alle rust.”

Meer informatie op www.kinderpalliatief.nl en

www.niklimburg.nl.
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huisarts in het Gezondheidscentrum 
Haagsittard in Sittard-Geleen. 



Sanny Stauder is beleidsmedewerker gemeentelijke ontwikkeling 

bij ZIO en teamleider van de acht Praktijkondersteuners Jeugd in 

Maastricht en omgeving.

“In 2016, na de transitie, is de functie van praktijkondersteuner 

(POH) Jeugd geïntroduceerd. In die tijd waren alleen al in Limburg 

honderden jeugdaanbieders actief. De verwijzers, vooral huisart-

sen, zagen door de bomen het bos niet meer. Daarbij was er in de 

eerste lijn geen ruimte om zelf vragen of klachten te onderzoeken. 

Het resultaat was dat veel jeugdigen in de specialistische jeugd-

zorg terechtkwamen, waarvan je je kunt afvragen of zij daar wel 

thuishoorden. In de rol van POH-Jeugd hebben we alle leefdo-

meinen rond het kind bij de poort van de gezondheidszorg, de 

huisartsenpraktijk, samengebracht. Een recent rapport wijst uit 

dat deze verbinding werkt. De acht POH’s-Jeugd hebben in de 

periode 2016-2019, 1.895 cliënten in Maastricht-Heuvelland ge-

zien, voornamelijk op verwijzing van de huisarts. Zij kunnen direct 

zorgvragen oppakken, kortdurende behandelingen en begelei-

ding uitvoeren en zorgen anders voor een gerichte verwijzing. De 

gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg a/d Geul en Eijs-

den-Margraten hebben flink in deze rol geïnvesteerd. Met deze 

investering in laagdrempelige zorg voorkomen we veel specialis-

tische zorg. Dat levert een aanzienlijke kostendaling op.”

Charida Smeets is Praktijkondersteuner (POH) Jeugd in verschil-

lende huisartsenpraktijken.

“Bij de POH-Jeugd kunnen ouders en kinderen/jongeren hun 

vragen of zorgen sneller en makkelijker bij een professional kwijt. 

In de richtlijn is vastgelegd dat wij onze begeleiding kortdurend 

inzetten. Gemiddeld hebben we vier tot vijf contacten, maar met 

de mogelijkheid om uit te breiden. Dat is een pre waarmee wij 

ervoor kunnen zorgen dat er verder geen specialistische zorg 

nodig is. Ook onze rol als linking pin binnen het netwerk wordt 

positief ervaren. De lijnen met de generieke jeugdgezondheids-

zorg en specialistische GGZ zijn kort. Mochten er wachtlijsten 

zijn voor specifieke zorg, dan valt niemand meer tussen wal en 

schip. Als een kind niet meteen terecht kan, zorgen wij voor de 

overbrugging. We sluiten daarnaast aan bij overlegstructuren op 

scholen en de gebiedsteams van de gemeente. In dat overleg 

wordt afgestemd welke vragen in een huishouden spelen. Van-

uit alle invalshoeken van de jeugdzorg fungeert de POH-Jeugd 

kortom als voorportaal. De winst is tweeledig. Onze cliënten krij-

gen eerder een antwoord op hun zorgvraag tegen lagere kos-

ten.”

Rapport POH-Jeugd in Maastricht-Heuvelland. resultaten 

interventies 2018-2020: www.blauwezorg.nl/publicaties

De nieuwe GGZ Jeugd
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De geestelijke gezondheidszorg voor 0 tot 18-jarigen is sinds de transitie van de jeugdzorg (2015) ingrijpend veranderd. 

Het regionale GGZ-netwerk Maastricht en omgeving is tevreden over de manier waarop de nieuwe GGZ vormgegeven 

wordt. Er is meer aandacht voor preventie, meer problemen kunnen in de eerste lijn opgevangen worden en complexe 

vragen vinden beter hun weg naar specialistische zorg. Maar, natuurlijk valt er nog altijd iets te verbeteren.

een drieluik

De toegang ‘aan de poort’ is verbeterd

Sanny Stauder

Charida Smeets



Drs. Dorien Roodenrijs (l) is psychiater en manager zorg bij YOUZ 

Z-Limburg. Deze opvolger van Virenze/RIAGG biedt ambulante 

GGZ voor 0 tot 24-jarigen.

“De gedachte achter de overheveling van de jeugd-GGZ naar 
de gemeenten is begrijpelijk. Door alle krachten voor kinderen, 
jongeren en gezinnen te verbinden, kan de zorg laagdrempeliger, 
efficiënter en goedkoper aangeboden worden in de eerste en an-
derhalve lijn. De praktijk is echter ook weerbarstig. Geestelijke ge-
zondheidszorg voor ernstige GGZ-problematiek bij kinderen en 
jongeren is multidisciplinaire zorg door teams van onder andere 
GZ- of klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters 
in samenwerking met school en andere instanties. Deze expertise 
plaats je niet zomaar in de wijk. Toch merk je dat we met pro-
jecten als Krachtenbundeling in de wijk Malberg en de Nieuwe 
GGZ binnen de proeftuin Blauwe Zorg goede stappen maken 
om de juiste zorg op de juiste plek aan te bieden. Cruciaal is de 
herkenning van en een juiste inschatting van de ernst van de 
GGZ-problematiek bij de poort. Hoe beter dat lukt, des te be-
ter wij kunnen schakelen. Zodat jongeren voor lichte zorgvragen 
laagdrempelig bij POH-Jeugd of een van onze ketenpartners in 
de wijk terechtkunnen en zwaardere zorgvragen bij YOUZ of an-
dere gespecialiseerde jeugdzorgaanbieders landen, waar een 
multidisciplinair team beschikbaar is. Zo ontstaat het maatwerk 
waarmee we de zorg betaalbaar houden, maar tegelijkertijd kwa-
litatief goede zorg voor iedere doelgroep borgen en de kansen 
voor kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen vergroten.”

Drs. Nicole van Eldik (r) is kinderarts sociale pediatrie in het 

Maastricht UMC+. Bij YOUZ Z-Limburg maakt zij deel uit van 

het behandelteam voor kinderen/jongeren met eetstoornissen, 

SOLK en infant mental health.

“Bij ontwikkelingsstoornissen, trauma, depressies, angststoor-
nissen of psychotische klachten zijn de lijnen richting GGZ helder 
voor verwijzers. Het wordt ingewikkelder als een kind alsmaar 
klaagt over vage buikpijn of hoofdpijnklachten, of echt moeilijk 
eet. Het is niet altijd zo, maar bij veel problemen bij kinderen en 
jongeren is er sprake van een wisselwerking tussen medische, 
sociale en psychische problematiek. Voor een huisarts is het 
haast onmogelijk om in een consult van zeven minuten de vinger 
op de soms uitgebreide psychosociale problematiek te leggen. 
Wij merken dat hier de komst van de POH-Jeugd veel betekent. 
De praktijkondersteuner kan deze beter in kaart brengen en zo 
ook vaststellen wat nodig is voor een eventuele verwijzing naar 
de GGZ. Binnen de keten kennen we elkaar intussen goed. Bij 
twijfel is er zo contact. Complexe problematiek, zoals eetstoor-
nissen, verdienen een integrale en holistische aanpak; een 
multidisciplinaire benadering brengt de jongere uiteindelijk ver-
der, zodat hij of zij optimaal kan functioneren in de maatschappij.”

Lees verder op pagina 14 >

13

De juiste zorg op de juiste plek in de keten



Hilde Kerkhof, Celina Graham en Jolanda Huveners (foto van boven naar beneden) zijn 

jeugdverpleegkundigen bij de GGD Zuid Limburg. Zij begeleiden vanuit het project Your 

COACH Next Door kinderen en jongeren met overgewicht. Dit op preventie gerichte 

project is opgezet is door dr. Anita Vreugdenhil, kinderarts in het Maastricht UMC+, en 

wordt letterlijk ‘next door’ uitgevoerd bij de GGD in Maastricht-Oost en -West.

“Your Coach Next Door richt zich op kinderen met een verhoogd BMI. Door hen vroeg-
tijdig te helpen bij het aanleren van een gezonde leefstijl groeien ze gezonder op. De 
meeste kinderen komen bij ons via de consultatiebureaus en de reguliere contactmo-
menten van kinderen met 5, 10 en 14 jaar. Daarnaast zien we ook kinderen via school, 
huisarts of andere ketenpartners. Een belangrijk criterium voor deelname is dat de ou-
ders gemotiveerd zijn en bereid zijn om de leefstijl in het gezin duurzaam te veranderen. 
Om bij elk gezin de trigger voor verandering te vinden, onderzoeken we samen met het 
gezin welke problemen een gezonde leefstijl in de weg staan. Dat kan onbekendheid 
zijn met voeding, weinig beweging, maar ook een medisch probleem of psychosocia-
le problematiek. Als aanvulling op onze begeleiding kunnen we de expertise van een 
breed netwerk van de coachpoli, leefstijlcoaches, huisartsen, praktijkondersteuners, fy-
siotherapeuten, diëtisten en de beweegcoaches van Maastricht Sport inzetten. Zelfs de 
Jumbo supermarkt doet mee. Wij verbinden de verschillende schakels in een program-
ma dat zich richt op voeding, beweging en gedrag. Het gezin bepaalt wat er gebeurt en 
voert de regie. Wij helpen hen om vol te houden en hun doelen te bereiken. Die aanpak 
werkt. Je ziet de kinderen opbloeien. Omdat het hele gezin meedoet, zie je dat het ef-
fect verder reikt en de nieuwe leefstijl ook makkelijker vol te houden is.”
Meer informatie? www.ycnd.nl.

Dicht bij huis
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Celeste Arts (16) is hersteld van een eetstoornis en neemt deel 

aan de Kinderadviesraad van het Maastricht UMC+. 

“In de brugklas begon ik met afvallen. Vijf maanden heb ik 

in het Zuyderland gelegen om op gewicht te komen. Daarna 

ben ik in een kliniek voor eetstoornissen in Goes behandeld. 

Voor de nabehandeling thuis zocht mijn moeder ondersteuning 

dichterbij huis om de goede weg die ik was ingeslagen vol te 

houden. Na diverse afwijzingen (ik was te jong!) kwam ze bij 

Nicole van Eldik terecht. Ik werd destijds in het Maastricht 

UMC+ begeleid door een kinderarts en diëtiste, via YOUZ 

kreeg ik psychische ondersteuning. Die mix werkte goed. 

Sinds twee jaar zit ik in de Kinderadviesraad van het Maas-

tricht UMC+ om mijn ervaringen in het Maastricht UMC+ te 

delen met andere kinderen en zorgverleners. Want, niet alles 

ging goed. Nadat ik hersteld was van de anorexia kreeg ik het 

Buikwandpijn syndroom ACNES. De behandelend arts dacht 

dat ik een terugval had, dit was echter niet zo. Ik draag via de 

Kinderadviesraad graag een steentje bij om de zorgverleners, 

die mij zo goed hebben geholpen, terug te helpen. Mijn tip? 

Goede zorg is ook goed luisteren en bereid zijn om ‘out of the 

box’ te denken.”

Vervolg van pagina 13



Dicht bij huis
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@ease is echt easy voor jongeren 
Sinds 2018 kunnen jongeren tussen 12 en 25 jaar bij @ease terecht voor vragen en zorgen die kunnen spelen op het 

gebied van mentale gezondheid, school, werk, seksualiteit of financiën. Jongeren kunnen bij dit inloopcentrum aan 

de Bogaardenstraat in hartje Maastricht letterlijk met álles terecht. Ook als zij zich, zoals dat in deze coronatijd vaak 

voorkomt, eenzaam voelen en even met iemand willen kletsen.

Rick Koll(l) is ervaringsdeskundige en 
vrijwilligerscoördinator bij @ease Maas-
tricht en Heerlen.
Charida Smeets is praktijkondersteu-
ner jeugd en staflid van @ease Maastricht. 
Zij is een van de professionals die de vrij-
willigers van @ease kunnen raadplegen 
voor advies en ondersteuning.
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Vroegtijdig ingrijpen Rick Koll is als ervaringsdeskundige 

aan @ease verbonden. Via een aanstelling bij de Universiteit 

Maastricht krijgt hij de ruimte om zijn werk voor het inloopcentrum 

uit te bouwen. Hij vertelt dat @ease is opgericht omdat te veel 

jongeren te lang alleen met problemen rondlopen. “Ze weten 

vaak niet dat ze (gratis) bij de huisarts terechtkunnen. Ze hebben 

geen vertrouwenspersoon in hun omgeving. School herkent de 

signalen niet of ze vragen wel hulp maar komen op een wacht-

lijst terecht. In de tussentijd verergeren de problemen. @ease is 

opgericht om dit te voorkomen én te voorkomen dat er (later) 

langdurige zorg nodig is.”

Laagdrempelig Jongeren kunnen bij @ease binnenlopen of 

via de chat, telefonisch of mail contact leggen. Via alle kanalen 

staan Nederlands- en Engelstalige vrijwilligers klaar om hen te 

ontvangen. Charida Smeets is als praktijkondersteuner jeugd en 

sparringpartner aan het team verbonden. “De insteek van 

@ease is dat wij naar de jongeren luisteren. Bij zwaardere pro-

blemen verwijzen we de jongere door naar de juiste instantie en 

in een crisissituatie schakelen we direct een huisarts, het crisis-

team van Mondriaan of Veilig Thuis in. Dit laatste komt gelukkig 

niet vaak voor, maar het netwerk is wel zo ingericht dat we elke 

jongere die @ease raadpleegt bij het eerste contact kunnen hel-

pen.”

Anoniem @ease heeft vier vestigingen verspreid over Neder-

land; de vijfde opent in januari in Groningen. De vrijwilligers 

krijgen een tweedaagse training in gesprekstechnieken voordat 

ze in het inloopcentrum aan de slag kunnen. De ondersteuning 

wordt via social media, flyeracties en via gastlessen op middel-

bare scholen onder de aandacht gebracht. “Jongeren weten ons 

goed te vinden en kunnen trouwens ook anoniem hun vragen 

aan ons stellen”, aldus Rick.

Kijk voor meer informatie en openingstijden op www.ease.nl.



Ontwikkelingen
in de 
Zuid-Limburgse
kindergeneeskunde

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de kinderge-

neeskunde en neonatologie van de laatste jaren en wat 

kunnen we verwachten? We leggen de vragen voor aan het 

vorige afdelingshoofd van de Kindergeneeskunde van het 

Maastricht UMC+, prof. dr. Luc Zimmermann, en zijn opvol-

ger, dr. Gertjan Driessen.

Het kind centraal “Een van de belangrijkste ontwikkelingen 

van de laatste jaren”, opent Luc Zimmermann, “is de imple-

mentatie van family centered care. In Maastricht hebben we 

hierin een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Bij family cen-

tered care stel je het kind en de ouders centraal, in die zin 

dat je hen zo veel mogelijk informatie verstrekt en betrekt 

bij de besluitvorming. Ja, deze benadering vraagt meer tijd 

aan het begin van het behandeltraject. Maar gaandeweg 

bespaar je tijd, want als mensen beter geïnformeerd zijn 

lopen behandelingen soepeler, is onze ervaring.”

“Een voorwaarde voor family centered care is dat alle spe-

cialisten die een rol hebben in de zorg voor het kind, de 

kinderneurologen, chirurgen, KNO-artsen, noem maar op, 

elkaar medisch-inhoudelijk weten te vinden om behandelin-

gen af te stemmen”, vervolgt Gertjan Driessen. “Mij viel bij 

mijn kennismaking met het Maastricht UMC+ op dat deze 

integratie hier ver is doorgevoerd. De specialisten overleg-

gen samen en werken binnen het Vrouw, Moeder en Kind 

Centrum ook fysiek samen in een omgeving die volledig op 

kinderen afgestemd is én ook herkenbaar is voor kinderen. 

Dat is een plus voor kind en ouders, maar ook voor verwij-

zers die één aanspreekpunt hebben!”

Family integrated care “Met de volgende stap die we nu 

zetten beslissen ouders niet alleen mee maar dragen zij ook 

bij aan de verzorging van hun kind in het ziekenhuis. Zelfs 

op de afdeling neonatologie. Hiervoor gaan we de couveu-

seruimte opsplitsen in kleinere kamers, waarin ouders meer 

privacy krijgen om bij hun kindje te zijn. Tegelijk leren zij 

hoe zij hun kindje kunnen verzorgen. Ouders die zich hierin 

comfortabeler voelen, staan thuis sterker.”

Gertjan Driessen: “Vanuit hetzelfde gedachtegoed werken 

we ook steeds meer samen buiten de muren van het zie-

kenhuis. Projecten in de sociale pediatrie en Your Coach 

16
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Next Door (zie pagina 14), die we binnen het netwerk aan-

bieden, resulteren in zorg die beter landt bij de patiënten én 

betaalbaarder is. Tegelijk ontstaat in het Maastricht UMC+ 

meer ruimte voor de complexe specialistische zorg en voor 

innovatie. Die koers houden we aan.”

Innovatief ziekenhuis De wens om te blijven innoveren is 

ook de reden waarom Luc Zimmermann aan het Maastricht 

UMC+ verbonden blijft. “Er gebeurt hier zo veel moois”, 

lacht hij. “Veelbelovend is een onderzoek dat aantoont dat 

een specifiek type stamcellen in staat is om belangrijke her-

sengebieden te beschermen tegen de schadelijke effecten 

van zuurstoftekort tijdens vroeggeboorte. Met dit onder-

zoek kunnen we de zorg voor te vroeg geboren kinderen 

naar een nog hoger niveau brengen. We onderzoeken of we 

via de uitademing van kinderen al in een vroeg stadium kun-

nen aantonen of een kind astma heeft, om benauwdheid bij 

baby’s en kleine kinderen beter te behandelen. We werken 

aan een innovatieve therapie voor de stofwisselingsziekte 

galactosemie. En in ons innovatielab worden allerlei nieu-

we, slimme e-healthtoepassingen ontwikkeld voor de zorg 

voor kinderen.”

Highcare in Maastricht en Heerlen  “In 2021”, besluit Gert-

jan, “start daarnaast een pilot samen met de kinderartsen in 

het Zuyderland Heerlen, met als doel de door de huisarts ver-

wezen kinderen in één keer bij de juiste kinderarts te laten 

komen en onnodige doorverwijzingen tussen de ziekenhuizen 

te voorkomen. Hiervoor gaan we als eerste de verwijzingen 

op het gebied van kinderlongziekten, maag-, darm- en lever-

aandoeningen en allergieën samen triëren. Afhankelijk van 

de aard van de klachten bepalen we of het kind in Heerlen 

of Maastricht behandeld wordt. Naast dit project zijn we van 

plan om ook de highcare voor pasgeborenen samen te ver-

zorgen. Als een te vroeg geboren baby niet langer op de NICU 

in het Maastricht UMC+ verzorgd hoeft te worden, kunnen 

ouders uit Parkstad daarvoor in de toekomst ook in Heerlen 

terecht. Zij zijn dichter bij huis verzekerd van top zorg en in 

het Maastricht UMC+ creëren we ruimte waardoor we meer 

extreem premature kinderen kunnen behandelen, wat past bij 

onze rol als innovatief en specialistisch ziekenhuis.”
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JK Dr. Gertjan Driessen (r) is kinderarts-infectioloog/immuno-
loog en sinds 1 oktober 2020 medisch hoofd van de afdeling Kinder-
geneeskunde van het Maastricht UMC+. Hij volgt kinderarts-neona-
toloog Prof. dr. Luc Zimmermann (l) op, die deze functie 
dertien jaar bekleedde. Luc Zimmermann is sinds 1 oktober 2019 
medisch directeur van de European Foundation for the Care of New-
born Infants. Hij blijft als onderzoeker en hoogleraar verbonden aan 
het Maastricht UMC+. Dr. Gijs Van Well leidde de Kindergeneeskun-
de a.i. in de tussenliggende periode.



Charlotte Nillesen is rouw- 
en verliesbegeleider in het Vrouw, 
Moeder en Kind Centrum van 
het Maastricht UMC+. 
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In de zorg is er steeds meer aandacht voor het emotio-

nele aspect van ziekte en verlies. Dat is maar goed ook, 

vinden Charlotte Nillesen en Serva Slangen. Zij bege-

leiden ouders én kinderen in het Maastricht UMC+ bij 

rouw en verlies van gezondheid of leven: “Als er geen 

plek is voor groot verdriet, bestaat het risico dat emoti-

onele problemen zich opstapelen en de emmer later in 

een keer overloopt.”

Charlotte Nillesen is rouw- en verliesbegeleider in het Vrouw, 

Moeder en Kind Centrum van het Maastricht UMC+. Met 

haar collega Judith Formannoy begeleidt zij ouderkoppels 

die te maken hebben met een zwangerschapsafbreking en/

of ouders die hun kindje vroegtijdig in de zwangerschap of 

rond de bevalling verliezen. “De impact van dit verlies is 

enorm en gaat verder dan het afscheid van het kindje”, ver-

telt zij. “Het gaat ook om het verlies van een toekomstbeeld. 

We werken momenteel aan een manier om onze zorg ook 

aan te bieden aan vrouwen die herhaalde miskramen door-

maken. Zij horen maar al te vaak dat het kindje onder de 10 

weken toch nog niets is; voor hen was het wel iets. Op het 

moment dat je een positieve zwangerschapstest hebt , word 

je ouder. Als het dan mis gaat, biedt het Maastricht UMC+ 

alle ruimte om echt afscheid te nemen, tastbare herinnerin-

gen te maken en een afscheidsritueel te organiseren. Ik juich 

dat enorm toe.”

Zonder verwijzing In het Vrouw, Moeder en Kind Centrum 

worden de verlieskundigen ingeschakeld zodra – bijvoor-

beeld bij een echo – blijkt dat er iets mis is. “De ondersteu-

ning is direct toegankelijk”, vertelt Charlotte. “We ondersteu-

nen ouders in het maken van de juiste overwegingen en het 

maken van herinneringen van hun kindje. Ze zijn in rouw en 

die rouw mag er zijn. Wij zijn dan ook geen therapeuten. Wij 

bieden een luisterend oor en handvatten om met hun rouw 

om te gaan. Steeds meer onderzoeken tonen aan dat als je 

aandacht geeft aan het verlies, je later minder kans maakt op 

een burn-out of andere emotionele problemen. Deze veran-

derde kijk op rouw heeft vorig jaar ook voor de wetswijziging 

gezorgd die het mogelijk maakt om doodgeboren kindjes op 

Rouw mag er zijn
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Serva Slangen heeft rouw- en 
verliesbegeleiding als aandachtsge-
bied binnen de Medisch Pedagogische 
Zorg van het Maastricht UMC+ en is 
vanuit dit team verbonden aan het 
Kinder Comfort Team.
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te nemen in het Basisregister Personen; ongeacht de duur 

van de zwangerschap en de periode waarin de zwanger-

schap heeft plaatsgevonden. Veel ouders hebben met te-

rugwerkende kracht gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 

De registratie staat voor de erkenning van hun verdriet.”

Eerlijk Serva Slangen is als pedagogisch medewerker met 

rouw en verliesverwerking als aandachtsgebied verbonden 

aan het Kinder Comfort Team (zie ook pagina 10) van het 

Maastricht UMC+. Zij begeleidt kinderen en gezinnen bij 

slecht nieuws gesprekken rond een diagnose. “Soms heb-

ben ouders als bescherming van hun kind de neiging om 

slecht nieuws te verzwijgen”, vertelt Serva. “Ik leg dan uit 

hoe het kinderbrein werkt en dat kinderen vaak aanvoelen 

wat er gaande is; kinderen hebben een sterk niet-pluis-ge-

voel. Als je dan niet eerlijk bent, gaan zij de werkelijkheid die 

in feite begrensd is door hun fantasie vergroten en onbe-

grensd maken. Het niet delen van de informatie maakt het 

probleem zo alleen maar groter. Ik bied de ouders handvatten 

om het gesprek afgestemd op de leeftijd en het niveau van 

het kind te voeren. Heel lang is ook gedacht om kinderen 

niet op een Intensive Care toe te laten. Wij doen dat wel. Als 

je kinderen vooraf uitlegt wat ze gaan zien, dan kunnen ze 

best bij papa, mama, opa of oma op bezoek.”

Structurele ondersteuning Charlotte en Serva pleiten er-

voor om rouw- en verliesbegeleiding structureel te integre-

ren in de zorgpaden. Serva: “Steeds meer artsen en met 

name ook verpleegkundigen schakelen ons in om patiënten 

bij rouw en verlies te begeleiden. Ik geef daarnaast klinische 

lessen over verlies en rouw aan diverse zorgteams in het 

Maastricht UMC+. Daarin benadruk ik dat het bij rouw en 

verlies niet per definitie over overlijden gaat. Ook bij verlies 

van gezondheid is het goed om vroegtijdig een verlieskun-

dige in te schakelen. Zeker als er kinderen betrokken zijn.”

Rouw mag er zijn



 

Meedoen

Rianne Reijs,
arts Maatschappij en 
Gezondheid bij de GGD 
Zuid Limburg,
programmaleider van 
de Kenniswerkplaats 
Jeugd Zuid-Limburg

De baby die veel huilt, de roekeloze kleuter. De ruziënde achtstegroeper (want die huilen 

niet) en de bezorgde ouders van de teruggetrokken puber, die haar buikpijn weg probeert 

te gamen. We zien ze allemaal. Het lijkt wel toeval of ze bij de huisarts terecht komen, bij 

de kinderarts of bij de jeugdarts. 

Soms komen ze zelfs bij ons ‘tegelijk’. Als we dat van elkaar weten, kunnen we onze ad-

viezen op elkaar laten aansluiten.

Gewoon kunnen meedoen is belangrijk voor een goede, gelukkige ontwikkeling. Mee-

doen op school en bij de club in de wijk helpt bij je beter voelen en ontdekken wat je kunt 

en wil in het leven. Kinderen die ziek zijn, blijven soms onnodig lang weg van school.

 

“Snel terug naar school is veel beter”, zo heette het programma dat Yvonne Vanneste 

ontwikkelde met haar academische werk in de jeugdgezondheidszorg. Nu heet het M@ZL: 

Medische Advisering bij de Ziekgemelde Leerling. Een landelijk programma waarin school 

en jeugdgezondheidszorg samenwerken met leerlingen en hun ouders. Samen maken we 

een plan op maat, om snel terug naar school te gaan. Soms is eerst een andere manier 

van weer meedoen beter. 

Zo’n plan slaat de brug tussen de zorg en behandeling van de gezondheidsklachten 

en het dagelijks leven van de jeugdige. Het vraagt om goede samenwerking tussen de 

jeugdarts en de huisarts of een andere behandelaar. Weer meedoen geeft de jeugdige (en 

de ouders) een zinvol doel, kracht en vertrouwen. Het geeft ontzettend veel voldoening 

om hen weer verder te zien gaan op hun pad.


