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Kinderen die vanwege het noodzakelijk 
kinderverpleegkundig toezicht (tijdelijk) 
in een Verpleegkundig Kinderzorghuis 
verblijven, staan vaak al 1-0 achter als het 
gaat om pedagogische ontwikkeling. De 
medische zorg in het ziekenhuis heeft veel 
aandacht gevraagd waardoor de aandacht 
voor het hechtingsproces en de pedago-
gische ontwikkeling ondersneeuwt. Naast 
medische aandoeningen is er veelal ook 
nog sprake van een forse ontwikkelings-
achterstand. Dat maakt de contactontwik-
keling nog complexer.
In VKZ de Biezenwaard wordt nu sterk 
geïnvesteerd in de opbouw van het team 
en de kennisontwikkeling van hechting en 
pedagogiek. De aandacht voor de ontwik-
keling verloopt niet via therapiesessies van 
diverse therapeuten maar door de handen 
en ogen van de kinderverpleegkundige die 
het therapeutisch handelen vervlecht in 
de dagelijkse zorg voor het kind.

Therapeutisch klimaat
De ontwikkeling van het kind staat geen 
seconde stil en verdient dan ook de hele 
dag onze aandacht. Door de medische 
situatie van het kind is deze ontwikkeling 
al verstoord geraakt en het vergt specifieke 
kennis en aandacht om deze ontwikkeling 
weer zo goed mogelijk in het spoor te 
zetten. Om dit te bereiken zijn we op de 
Biezenwaard na gaan denken hoe we de 
aandacht voor pedagogische ontwikkeling 
beter kunnen vervlechten met de dagelijkse 
medische zorg.
De kinderverpleegkundige is de professi-
onal die continu aanwezig is en daarmee 
het meest contact met het kind heeft. In 
contact liggen de meeste kansen om ont-
wikkeling te stimuleren. Vanuit de huidige 
opleidingen is de kinderverpleegkundige 
niet specifiek opgeleid op het gebied van 
orthopedagogische ontwikkeling van een 
kind met een forse ontwikkelingsachter-

stand. Om een kwaliteitsstap te kunnen 
maken hebben we naar twee aspecten
gekeken. Aan de ene kant keken we naar de 
opbouw van het team die deze beweging 
optimaal kan ondersteunen en aan de
andere kant onderzochten we welke 
kennis we toe moesten voegen aan de 
bestaande kennis van de kinderverpleeg-
kundige.

Versterking team
In de opbouw van het team moest er 
specifiekere aandacht zijn voor orthope-
dagogische ontwikkeling. Het huidige ver-
pleegkundig team was al aangevuld met 
pedagogische hulpverleners die dagelijks 
het pedagogisch programma verzorgen. 
Om de orthopedagogische aspecten beter 
toe te passen in de dagelijkse zorg is het 
team versterkt met ondersteuning van 
onder andere een gedragswetenschapper 
en een (pre-verbaal) logopedist. 

De insteek om deze therapeuten toe 
te voegen was niet alleen direct op de 
behandeling van kinderen gericht maar 
juist meer als inhoudelijke impuls aan de 
kinderverpleegkundige.

Kennis
Om tot een goede uitvoering te komen
is er meer kennis nodig. Middels een serie 
klinische lessen is de kennis vergroot op 
het gebied van ‘(verstoorde) hechtings-
ontwikkeling’, psychodiagnostiek, ortho-
pedagogische ontwikkeling, contactont-
wikkeling, communicatieontwikkeling en 
sensorische integratie. De toepassing van 
de kennis door de kinderverpleegkundige 
verloopt via advies en coaching door de 
therapeuten.
Kirstin Kat is gedragsdeskundige op de 
Biezenwaard. Door observaties en testen 
vormt ze bij het kind een beeld van het 
ontwikkelingsprofiel. Dit profiel is veelal 
disharmonisch. Kirstin vertelt dat het 
belangrijk is om te weten waar het kind 
is in zijn ontwikkeling op de diverse 
gebieden. ‘Op deze manier kan ik aanwij-
zingen geven op welke wijze het kind de 
wereld beleeft. Zodoende kan de kinder-
verpleegkundige deze kennis integreren in 
de dagelijkse verzorging. Vooral aansluiten 
op de signalen die het kind geeft is hierin 
essentieel.’
Katy Smith is pre-verbaal logopedist en 
biedt sinds een jaar extra ondersteuning 
op de Biezenwaard. Katy laat weten dat
de kracht van contact en communicatie-
ontwikkeling niet via haar loopt maar 
door de handen en ogen van de kinder-
verpleegkundige. Ze kijkt regelmatig mee 
op de groep om te onderzoeken op welke 
wijze kinderen communiceren. ‘Bij kinderen 
met een ontwikkelingsachterstand ver-
loopt de communicatie op andere manieren. 
Hierbij passen we de principes toe uit de 
methode ‘praten doe je met zijn tweeën’ 
met de kernwoorden Volgen-Aanpassen.’

Toevoegen 
Alles begint bij goed ‘kijken’. Waar kijkt 
het kind naar, heb ik contact, hoe krijg 
ik bij dit kind contact. Contact maken is 
tenslotte een van de belangrijkste voor-

waarden van communicatie. Het contact 
en de informatieverwerking verlopen trager 
bij deze kinderen dus ‘wacht’. Zo heeft 
het kind de tijd om te begrijpen wat er 
gecommuniceerd wordt. En ‘luister’. Luis-
teren vraagt aandacht, zeker als het kind 
niet verbaal reageert. Luister dus ook met 
je ogen. Continu bewust zijn van contact 
tijdens alle activiteiten van de dag zorgt 
uiteindelijk voor een betere begeleiding en 
verzorging van het kind.

Christa Buskermolen is verpleegkundige op 
de Biezenwaard. Voordat ze op de Biezen-
waard kwam werken heeft ze vele jaren op 
een kinderbehandelcentrum gewerkt. Met 
deze ervaring is ze een enorme aanvulling 
op het team. Christa zegt dat ze de hele 
dag bewust is van het contact met het 
kind. ‘Ik communiceer op enorm veel 
manieren. Niet alleen praten maar met 
mijn hele lichaam. Van gebaren, mimiek 
tot aan intonatie. Ik ga ervan uit dat het 
kind altijd iets probeert te zeggen. Het is 
aan mij alert te zijn om het te begrijpen.’ 

Ze merkt aan deze manier van werken dat 
veel verpleegkundige verzorgingsaspecten 
beter verlopen. ‘Het kind lijkt beter te be-
grijpen wat er gebeuren gaat waardoor alle 
handelingen beter verlopen voor zowel 
mij als het kind. Maar daar stopt het niet, 
want we moeten dit blijven doen samen 
met de ouders. Niemand verstaat zijn 
eigen kind zo goed als de ouders.’

Door alle facetten zoals beschreven te
integreren in ons dagelijks werk op de 
Biezenwaard bemerken we dat deze 
orthopedagogische injectie tot een grote 
kwaliteitsslag heeft geleid. Het samen-
komen van de verpleegkundige en de 
orthopedagogische wereld leidt tot een 
sterker therapeutisch klimaat.
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Een orthopedagogische 

injectie
Verpleegkundig Kinderzorghuis steekt tijd en energie in de kennisontwikkeling van 

kinderverpleegkundigen op de gebieden hechting en pedagogiek. Deze orthopedagogische 

injectie versterkt de ontwikkelkansen van het kind. Casus

Eye-gazing met Sofie

Sofie is een meisje met zeer beperkte fysieke en verbale mogelijkheden. We zijn daarom 
op zoek gegaan naar alternatieve vormen van communicatie. Daardoor zal ze meer
keuzes kunnen maken en regie op haar leven ontwikkelen. Het multidisciplinair team 
heeft dat samen met de ouders van Sofie gedaan en gekozen voor de ‘eye-gaze technologie’. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van oogbesturingscommunicatie.
De gedragsdeskundige heeft eerst een aantal testen gedaan om het niveau van Sofie
te bepalen. Dat was het startpunt van het leertraject. Daarna leerde de kinderverpleeg-
kundige om Sofie en haar ouders te leren werken met de eye-gaze technologie, waar-
onder 'scannen' en 'modelleren'. 
Sofie werd steeds uitgedaagd om een keuze op het beeldscherm te maken door het
richten van haar ogen. Vervolgens hebben we de keuzes vergroot. Dit kon dan weer
ingezet worden bij passende zorg voor Sofie. 
Een proces dat nog steeds doorgaat en continu begeleid en gestuurd wordt door de 
betrokken logopedist. Het is natuurlijk geduldwerk, maar door de vele kleine stapjes die 
Sofie met de verpleegkundige en logopediste maakt, komt er steeds meer ruimte voor 
haar eigen keuzes. Zo wordt ze echt betrokken bij de verpleegkundige zorg die haar 
geboden wordt.
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