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Samenvatting  

Introductie  
In Nederland komt jaarlijks één op de drie kinderen (0-18 jaar) in het ziekenhuis voor een 
poliklinische behandeling, dagopname of (langdurige) opname. Kinderen zijn echter geen kleine 
volwassenen; zij moeten worden gediagnosticeerd en behandeld in het licht van hun snelle groei en 
ontwikkeling. Er zijn een aantal andere belangrijke punten waarop kinderen verschillen van volwassen 
patiënten. Ten eerste zijn kinderen voor toegang tot de gezondheidszorg afhankelijk van volwassenen. 
Ten tweede presenteren zij zich vaak met andere klachten en aandoeningen en reageren zij anders op 
medische behandelingen dan volwassenen. Tot slot is een ziekenhuisopname doorgaans een stressvolle 
ervaring voor kinderen, niet alleen vanwege hun medische conditie, maar ook omdat ze in een voor 
hen volledig onbekende omgeving zijn.   

Deze verschillen bepalen grotendeels hoe kwalitatief hoogwaardige ziekenhuiszorg voor kinderen 
georganiseerd moet worden. In veel landen, waaronder Nederland, wordt kind- en gezinsgerichte zorg 
als de standaard beschouwd. Deze benadering van zorg erkent dat het van groot belang is om rekening 
te houden met de fysieke-, mentale- en ontwikkelingsbehoeften van het kind. Bovendien erkent deze 
aanpak dat kinderen en hun familieleden integraal deel uitmaken van het gezondheidsteam. Hierbij 
wordt ervan uitgegaan dat de ervaringskennis van kinderen en ouders – die zij hebben verworven door 
hun persoonlijke ervaring met de aandoening en het gezondheidszorgsysteem – een belangrijke 
aanvulling vormt op de kennis en ervaring van medisch professionals. Het groeiende besef dat 
kinderen niet enkel objecten zijn van zorg, maar goed geïnformeerde maatschappelijke actoren met 
hun eigen unieke perspectieven over zaken die hen aangaan, is gestimuleerd door de invoering van de 
kinderrechtenagenda (1989), de herconceptualisering van kinderen binnen de sociale studie van de 
kindertijd en de toenemende invloed van patiënten als consumenten. Er bestaat echter nog steeds een 
kloof tussen de wettelijke voorschriften inzake de rechten van kinderen om te participeren in de 
gezondheidszorg en de daadwerkelijke uitvoering van deze rechten in de praktijk.  

Het dichten van deze implementatiekloof is een complexe uitdaging. Ten eerste omdat de aan de 
ervaringskennis van kinderen over het algemeen een lagere status wordt toegekend dan aan die van 
ouders en professionals. Ten tweede is er weinig kennis over hoe kinderen het beste betrokken kunnen 
worden bij de ziekenhuiszorg en in het bijzonder over de vraag hoe dit gedaan kan worden op een 
manier die past bij de behoeften en competenties van kinderen en die veranderingen teweegbrengen 
waar kinderen van profiteren. Tenslotte is de mate waarin het recht op kinderparticipatie in de praktijk 
gerespecteerd wordt grotendeels afhankelijk van de houding en aanpak van medische professionals. Er 
is echter zeer weinig onderzoek gedaan naar hun perspectieven op  kinderparticipatie in de 
gezondheidszorg. Voorgaand onderzoek suggereert dat professionals moeite hebben met het faciliteren 
en ondersteunen van kinderparticipatie, onder andere vanwege hun beschermende houding ten 
opzichte van kinderen, hun twijfels over de bekwaamheid van kinderen om te participeren en 
veronderstellingen over de leeftijd en rijpheid van een kind.  

Dit proefschrift adresseert bovengenoemde uitdagingen, met als doel dat kinderen en jongeren 
effectiever kunnen participeren op verschillende niveaus van medische besluitvorming. Goede 
kwaliteit van kindergeneeskunde is immers alleen mogelijk als er structureel rekening wordt gehouden 
met de opvattingen, wensen en behoeften van kinderen. Dit zal resulteren in rijkere perspectieven en 
het verschaft inzicht in hoe kinderen hun ziekenhuisopname ervaren, wat zij belangrijk vinden en hoe 
dit afgestemd kan worden op de dagelijkse zorgpraktijk en het ziekenhuisbeleid, met het uiteindelijke 
doel de gezondheidssituatie van kinderen te verbeteren.  



 
Theoretische achtergrond en doelstellingen  
Een aantal belangrijke internationale organisaties, waaronder de World Health Organisation (WHO), 
de Raad van Europa (RvE) en de European Association for Children in Hospital (EACH) hebben zich 
reeds gebogen over de vraag hoe goede kindgerichte zorg eruit zou moeten zien en zij hebben 
aanbevelingen gedaan die richtinggevend zijn voor beleid en de dagelijkse zorgpraktijk. Relevante 
concepten uit deze beleidskaders zijn samengebracht in een conceptueel kader dat ervan uitgaat dat de 
participatie van kinderen cruciaal is voor het realiseren van kwalitatief hoogwaardige zorg waarbij het 
kind en zijn/haar familie centraal staat. Er worden drie niveaus van participatie onderscheiden:  

- Microniveau: deelname aan individuele besluitvorming. Dit kan bijvoorbeeld gaan om keuzes 
rondom leefstijl maar ook om betrokkenheid bij medische besluitvorming  

- Mesoniveau: kinderen moeten de kans krijgen om aan de hand van hun ervaringen feedback te 
geven op de zorg  

- Macroniveau: afhankelijk van hun leeftijd en capaciteiten moeten kinderen betrokken worden 
bij planning en beleid van de diensten die zij gebruiken.  

Daarnaast gaat het conceptuele kader ervan uit dat de opvattingen en gewoonten van zorgprofessionals 
en ouders van grote invloed zijn op het realiseren van kind- en gezinsgerichte zorg. In de eerste plaats 
zijn zij degenen die kinderen adequate zorg en steun geven, maar zij hebben ook een belangrijke rol in 
het participatieproces. Vanzelfsprekend zijn er nog veel meer factoren van invloed op het realiseren 
van kindgerichte zorg. In de huidige studie richt ik mij specifiek op de vraag hoe de participatie van 
kinderen en ouders kan bijdragen aan het optimaliseren van de kwaliteit van kindgerichte 
ziekenhuiszorg, in aanmerking nemend dat de kindergeneeskunde per definitie gegrond is in een 
driehoeksrelatie tussen kind, ouder(s) en zorgverlener. Er zijn drie studiedoelstellingen geformuleerd:  

1. Begrijpen wat kinderen en ouders verstaan onder goede kwaliteit van ziekenhuiszorg en hoe 
hun perspectieven overeen komen met bestaande beleidskaders voor kind- en gezinsgerichte 
zorg.  

2. De perspectieven van gezondheidszorgprofessionals op kinderparticipatie in het ziekenhuis 
begrijpen.  

3. Begrijpen welke methoden geschikt zijn voor het faciliteren van betekenisvolle participatie 
van kinderen op verschillende niveaus van besluitvorming in de gezondheidszorg (micro, 
meso, macro)  

Methodologie  
Ik heb voornamelijk een kwalitatieve onderzoeksopzet gevolgd waarbij ik gebruik heb gemaakt van 
participatieve onderzoeksmethoden alsmede traditionele kwalitatieve dataverzamelingsmethoden. 
Participatieve methoden vinden hun oorsprong in collaboratieve en partnerschap methodieken. 
Collaboratief onderzoek gaat uit van een epistemologische positie die niet alleen het agentschap van 
kinderen erkent, maar ook beoogt dat kinderen een stem moeten hebben in onderzoek dat hen aangaat. 
Het pleit voor een consistente samenwerking met kinderen in sommige of alle fasen van een 
onderzoeksproject. In deze studie werden participatieve onderzoeksmethoden gebruikt om de kwaliteit 
van ziekenhuiszorg te evalueren vanuit het perspectief van het kind (eerste studiedoel). Daarnaast 
werd onderzocht in hoeverre dergelijke methodieken geschikt zijn om zinvolle participatie van 
kinderen op verschillende niveaus van besluitvorming te faciliteren (derde studiedoel). Kwalitatieve 
onderzoeksmethoden, waaronder semigestructureerde interviews en focusgroep discussies, werden 
gebruikt om het tweede doel van de studie te adresseren. Deze methoden zijn in het bijzonder geschikt 
om inzicht te krijgen in de ervaringen, betekenissen en standpunten van individuen met betrekking tot 
complexe omstandigheden zoals ziekte, behandeling en ziekenhuisopname.  



Resultaten  
Perspectieven van kinderen en ouders op de kwaliteit van ziekenhuiszorg  
Door te focussen op wat kinderen en ouders te zeggen hebben in plaats van enkel op wat de 
onderzoekers willen weten, heeft deze studie díe aspecten van zorg geïdentificeerd die het meest 
belangrijk zijn voor kinderen, jongeren en hun families. Er zijn zes domeinen die eruit springen. Het 
eerste domein gaat over de attitudes van ziekenhuisstaf, zoals respect, aandacht en vriendelijkheid. De 
deelnemers benadrukten dat artsen, verpleegkundigen en ander personeel deskundig en professioneel 
moeten handelen, zonder daarbij de menselijke kant van de zorg uit het oog te verliezen. Wanneer er 
geen balans is tussen ‘hart, hoofd en handen’ zijn de ervaringen van kinderen en ouders voornamelijk 
negatief. In dergelijke situaties toonden professionals weinig empathie voor de gevoelens van 
patiënten, werden er beslissingen genomen zonder met kinderen en ouders te overleggen, werd er niet 
naar hun meningen geluisterd en werd er haastig of onzorgvuldig gehandeld. Het tweede domein 
weerspiegelt de wens van kinderen voor effectieve communicatie. Voor kinderen betekent dit goed 
geïnformeerd zijn, rechtstreeks aangesproken worden door zorgverleners en een goede samenwerking 
en communicatie tussen verschillende professionals, onder wie professionals van andere afdelingen, 
zoals anesthesiologen, chirurgen en spoedeisende hulp (SEH) artsen. Het derde domein heeft 
betrekking op de behoefte van kinderen om ondersteund en afgeleid te worden door pedagogisch 
medewerkers tijdens medische procedures, zoals bloedprikken, het inbrengen van een infuus en het 
toedienen van injecties en algehele narcose. Vooral buiten de kinderafdeling, bijvoorbeeld op de 
chirurgie en SEH, kan de voorbereiding en begeleiding wat kinderen betreft een stuk uitgebreider. Het 
vierde domein gaat over een kindvriendelijke ziekenhuisomgeving. De opmerkingen van kinderen 
hadden specifiek betrekking op de recreatieve voorzieningen, het slechte ziekenhuiseten, de inrichting 
en decoratie van de kinderafdeling en het gebrek aan privacy. Het vijfde domein betreft het 
onderhouden van contacten met ouders, familie en vrienden. Kinderen vertelden dikwijls dat ze blij 
waren wanneer hun vader of moeder mocht blijven slapen en wanneer ze bezoek kregen van vriendjes 
en leeftijdsgenootjes. Adolescenten benadrukten tevens de noodzaak om gebruik te kunnen maken van 
hun mobiele telefoon en het internet om te communiceren met mensen buiten het ziekenhuis. Het 
zesde domein – gehoord worden en een stem hebben in de zorg – raakt aan het kerndoel van dit 
proefschrift. Hoewel het principe van kinderparticipatie in hoge mate wordt ondersteund door 
bestaande beleidskaders voor kindgerichte zorg, hebben zowel kinderen als ouders in deze studie 
regelmatig naar voren gebracht dat hun ervaringskennis meer gewaardeerd en in aanmerking genomen 
zou mogen worden door medisch professionals. Niemand weet immers beter hoe het is om als kind in 
het ziekenhuis te liggen dan kinderen zelf.  

Perspectieven van professionals op kinderparticipatie in het ziekenhuis  
Professionals in de gezondheidszorg hebben een aanzienlijke invloed op het proces van 
kinderparticipatie. Onze bevindingen laten echter zien dat de term ‘kinderparticipatie’ door 
professionals amper gebruikt wordt. Toch voelen ze zich vertrouwd met de ideeën die aan het concept 
ten grondslag liggen en zij beschouwen het als de kern van hun werk. Volgens de geïnterviewden is de 
essentie van kinderparticipatie om kinderen zoveel mogelijk actief te betrekken bij de individuele 
besluitvorming over de behandeling en hun verblijf in het ziekenhuis. Professionals zijn van mening 
dat een hoge mate van participatie mogelijk is bij eenvoudige beslissingen die relatief weinig gevolgen 
hebben voor de gezondheid van het kind, waaronder beslissingen over de basiszorg en keuzes over de 
zorgverlening (microniveau). Deelname aan medische besluitvorming wordt als meer complex 
beschouwd en professionals plaatsen hier serieuze restricties en kanttekeningen bij vanwege de 
consequenties van dergelijke beslissingen voor de gezondheid en welzijn van het kind.  

Op twee uitzonderingen na zeiden professionals dat ze niet gewend zijn om kinderen te vragen hun 
ziekenhuiservaring te evalueren (mesoniveau) of hen te betrekken bij beleidsprocessen (macroniveau). 



Professionals erkennen het gebrek aan specifieke evaluatiestrategieën voor kinderen als een 
tekortkoming. Zij hebben het gevoel dat kinderen dingen vaak anders waarnemen of zich op andere 
aspecten van de zorg richten dan hun ouders. De deelnemers uitten een sterke behoefte aan passende 
methoden om de ziekenhuiszorg te evalueren vanuit het perspectief van kinderen en adolescenten. 
Bovendien benadrukten zij de noodzaak dat het recht op kinderparticipatie ook op andere afdelingen, 
zoals de chirurgie en de SEH, beter wordt nageleefd.  

Methoden voor betekenisvolle participatie  
Dit onderzoek heeft kennis opgeleverd over geschikte methoden voor het faciliteren van 
kinderparticipatie op verschillende niveaus van besluitvorming in de gezondheidszorg (micro, meso, 
macro). We hebben een aantal strategieën en instrumenten geïdentificeerd die artsen, 
verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers hebben ontwikkeld om ervoor te zorgen dat kinderen 
kunnen participeren in individuele consultaties (microniveau). Pedagogisch medewerkers gebruiken 
verschillende methoden om kinderen te ondersteunen bij het uiten van hun mening. Deze methoden 
varieerden van het stellen van algemene vragen zoals ‘Is er iets dat je nodig hebt?’ tot speciaal 
ontworpen “pijnpaspoorten” waarin kinderen persoonlijke rituelen, specifieke wensen en 
copingstrategieën kunnen opschrijven die ze in de loop der tijd ontwikkeld hebben tijdens pijnlijke 
situaties. De geïnterviewden vertelden dat kinderen vaak inbreng mogen geven over hoe en wanneer 
bepaalde procedures worden uitgevoerd. Ze bieden alternatieve opties, bijvoorbeeld de keuze tussen 
een kapje of een injectie voor het toedienen van de anesthesie. Ook geven ze kinderen vaak de 
gelegenheid om de timing van invasieve procedures te bepalen en om te bepalen wie hen daarbij 
gezelschap houdt.   

Professionals geven aan dat ze voor feedback over de geleverde kwaliteit van zorg en dienstverlening 
terugvallen op ouders (mesoniveau). Deze studie heeft een aantal methoden/instrumenten 
geïdentificeerd die geschikt zijn voor het verkrijgen van betekenisvolle feedback van kinderen over 
hun ervaringen met de zorg en hun ziekenhuisopname. Deze methoden zijn Photovoice, online/face-
to-face interviews, brief aan de directeur en de Ervaringsmonitor. De onderzochte methoden hebben 
met elkaar gemeen dat ze kinderen in staat stellen om hun mening te uiten op een manier die past bij 
hun mogelijkheden en voorkeuren en hen helpt om hun verhaal te vertellen vanuit hun eigen unieke 
perspectief. Daarnaast genereert de Photovoice-methode visuele metaforen van wat de kinderen willen 
zeggen, waardoor meer empathie wordt gecreëerd dan met woorden alleen. De methoden verschillen 
in de mate waarin diepgaand en gecontextualiseerd inzicht in de leefwereld van kinderen wordt 
verkregen, de mate waarin het proces bijdraagt aan empowerment van kinderen en de mate waarin de 
ideeën van kinderen worden opgevolgd.  

De participatie van kinderen op hogere niveaus van besluitvorming, waaronder het opstellen van 
onderzoeksagenda’s en het ontwikkelen van klinische richtlijnen (macroniveau), wordt onderschreven 
door internationale organisaties zoals de WHO en UNICEF. Onze bevindingen wijzen er echter op dat 
kinderen in de praktijk nauwelijks deelnemen aan de planning en beleidsprocessen van de diensten die 
ze gebruiken. In Nederland bijvoorbeeld staat het betrekken van kinderen bij richtlijnontwikkeling nog 
in de kinderschoenen, terwijl dit voor volwassenen steeds meer gemeengoed wordt. Veel 
richtlijnontwikkelaars beschouwden de participatie van kinderen in richtlijnontwikkeling als een 
uitdaging en zij hebben twijfels en vragen over de bekwaamheid van kinderen om hieraan deel te 
nemen, zoals: beschikken kinderen over de juiste vaardigheden? Vanaf welke leeftijd kunnen zij 
betrokken worden? Is het niet te veeleisend voor hen? Hoe moet het georganiseerd worden? Dergelijke 
vragen zijn nog niet beantwoord voor volwassenen, maar staan centraal bij het faciliteren van 
participatie van kinderen. Ondanks alle vragen en moeilijkheden erkenden professionals wel het 



belang en de voordelen van kinderparticipatie en zij verwelkomen verdere verkenningen van de 
mogelijkheden om kinderen te betrekken bij richtlijnontwikkeling.  

Discussie & Conclusie  
In de afgelopen drie decennia is steeds meer erkenning gekomen voor het feit dat kinderen niet enkel 
objecten zijn van zorg, maar goed geïnformeerde maatschappelijke actoren die het recht hebben om 
inspraak te hebben in medische beslissingen die hen aangaan. In de praktijk is het faciliteren van 
betekenisvolle participatie van kinderen en jongeren echter behoorlijk complex. Deze studie heeft als 
doel om beter te begrijpen hoe de participatie van kinderen en hun ouders kan bijdragen aan het 
versterken van de kwaliteit van kind- en gezinsgerichte zorg in Nederlandse ziekenhuizen.  

Het evalueren van de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van kinderen en jongeren vergroot het 
bewustzijn en begrip voor de ervaringen en dagelijkse realiteit van kinderen. De lessen die wij uit deze 
ervaringen getrokken hebben zijn direct relevant voor de klinische praktijk. Een aantal van de 
domeinen die door kinderen en ouders naar voren zijn gebracht, onderschrijven huidige ‘good 
practices’, zoals onbeperkte bezoektijden op de kinderafdeling, de mogelijkheid voor ouders om bij 
hun kind te blijven slapen en de cruciale rol van pedagogisch medewerkers. Enkele andere 
kwaliteitsindicatoren die door de deelnemers aan dit onderzoek zijn genoemd onderschrijven het 
belang van interventies om de ziekenhuiszorg beter te laten aansluiten bij de behoeften van jonge 
patiënten. Veel van de geïdentificeerde verbeterpunten zijn door ziekenhuizen direct opgepakt. 
Voorbeelden zijn het blinderen van ramen en deuren, zodat kinderen meer privacy hebben, en het 
ontwikkelen van kindvriendelijke menu’s die werden geproefd door een speciaal testteam. Andere 
actiepunten konden niet direct worden opgepakt, maar krijgen momenteel aandacht of zijn hoog op de 
agenda geplaatst. Dit toont aan dat participatieve methoden niet enkel geschikt zijn als instrumenten 
voor het in kaart brengen van ervaringen; ze hebben ook de potentie om veranderingen te 
bewerkstelligen waar kinderen van profiteren.    

Vanuit theoretisch oogpunt is het perspectief van kinderen en ouders op de kwaliteit van 
ziekenhuiszorg een waardevolle aanvulling op reeds bestaande standaarden en beleidskaders. 
Sommige kwaliteitscriteria die door kinderen en ouders in deze studie naar voren zijn gebracht, 
ontbreken in één of meerdere van de bestaande kwaliteitsstandaarden (zie theoretische achtergrond). 
Het belang van afleiding en begeleiding bij invasieve medische procedures werd door kinderen in deze 
studie bijvoorbeeld herhaaldelijk genoemd, maar dit kwaliteitscriterium komt in geen van de drie 
beleidskaders expliciet terug. Bovendien is de perceptie van kinderen op de kwaliteit van zorg 
waardevol voor het verfijnen en operationaliseren van bestaande kwaliteitsnormen en standaarden. Er 
wordt bijvoorbeeld in het algemeen verondersteld dat kinderen recht hebben op een ‘kindvriendelijke’ 
ziekenhuisomgeving. Kinderen in deze studie specificeerden wat dat voor hen onder andere betekent: 
kleurrijke kamers en gangen, een groot aanbod aan recreatieve activiteiten en in staat zijn om goed te 
kunnen slapen.  

De percepties van kinderen en ouders op ‘goede zorg’ ondersteunen tot slot het besef dat de ervaringen 
van patiënten een belangrijke pijler van kwaliteit zijn. Met uitzondering van de kindvriendelijke 
ziekenhuisomgeving hebben de domeinen die kinderen en ouders benoemen vooral betrekking op 
relationele aspecten van zorg (zoals bejegening en communicatie), in plaats van functionele aspecten, 
zoals continuïteit, toegankelijkheid en evidence-based care. De erkenning dat kwalitatief goede zorg 
meer is dan alleen technische zorg, ondersteunt bredere definities en evaluaties van kwaliteit. Niemand 
kan de relationele aspecten van zorg immers beter beoordelen dan de patiënt zelf. In die zin kan de 
kwaliteit van pediatrische ziekenhuiszorg aanzienlijk worden verbeterd door het (structureel) inzetten 
van participatieve evaluatiemethoden. Niet enkel cijfers maar juist ook de daadwerkelijke ervaringen 
van patiënten zijn van grote waarde voor het monitoren en verbeteren van de kwaliteit van zorg.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


