
Stamceltransplantatie: 
Wat gaat er in dat hoofdje om?

Josianne Smeets

Probleemstelling

Het stamceltransplantatieproces heeft een 
grote impact op het psychisch welbevinden 
van kinderen. Uitleg over deze procedure 
is van belang om angst- en stressgevoelens 
te verminderen en hiermee 
posttraumatische stress te reduceren. 
Effectieve informatiebronnen zijn 
noodzakelijk zodat hematologie-
oncologieverpleegkundigen psychische
ondersteuning kunnen bieden.   

Alvarez MacWilliams, M., Cabrera Lunar, E. & Denzen, E.M., 2017.;  
Hutt et al., 2015; Van den Brink, Tol & Van Vught, 2008

Discussie en conclusie

Binnen het aangeboden tijdsbestek was 
het niet haalbaar om een pilot uit te voeren 
waardoor het effect van de folder bij 
kinderen niet kon worden getest.

Posttraumatische stress bij kinderen kan de 
ontwikkeling negatief beïnvloeden. Door 
middel van een voorlichtingsfolder, waarin 
visualisatie en informatie op het niveau van 
het kind zijn verwerkt, worden kinderen 
optimaal voorbereid waarmee de kans op 
posttraumatische stress significant 
reduceert.

Knecht et al., 2015; Kuitunen & Mäkelä, 2010

Methode

De opgestelde voorlichtingsfolder is
gebaseerd op de video ‘Super Sam versus
the Marrow Monsters’ die uit onderzoek
effectief is gebleken. Het verwachte effect 
van de folder werd onderzocht door middel 
van het afnemen van vragenlijsten bij 
ervaren verpleegkundigen op de 
kinderhematologie- oncologie afdeling van 
het Universitair Ziekenhuis in Leuven.

Alvarez MacWilliams et al., 2017; Grol & Wensing, 2011

Resultaten

Eén op de tien kinderen die een 
oncologisch zorgtraject doorloopt, kampt 
na afloop met posttraumatische stress 
dat kan leiden tot angstige, depressieve 
en/of sombere gevoelens. Broertjes en 
zusjes van de patiënt kunnen een 
gelijkaardige stress ervaren. Het zieke en 
niet-zieke kind voorzien van duidelijke 
informatie over de procedure blijkt angst 
en stress te verminderen hetgeen een 
positieve weerslag heeft op de 
ontwikkeling.

Van den Brink et al., 2008; Knecht, Hellmers & Metzing, 2015; 
Alvarez MacWilliams et al., 2017
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Discussie

Er bestaan verschillende manieren om pijn, angst en stress te reduceren. Vele werden effectief 
bevonden maar ze zijn niet allemaal zonder nadelen. Er moet op een goede manier mee omgegaan en 

over nagedacht worden.

Binnen het tijdsbestek kon de informatiebrochure niet getest worden bij de patiënten. 
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Probleemstelling
Een beenmergpunctie is een 

traumatische ervaring voor kinderen. 
Zonder goede voorbereiding ervaart 
een kind angst, bedreiging en stress 
daar het geen controle heeft over de 

situatie en er een gebrek is aan 
voorspelbaarheid. 

(van der Ploeg, 2013)

In UZ Leuven wordt mondelinge uitleg 
gegeven. De vraag naar verbetering, 

namelijk het gebruik van een 
informatiebrochure op maat van het 

kind, werd gesteld. 

Probleemstelling
Een beenmergpunctie is een 

traumatische ervaring voor kinderen. 
Zonder goede voorbereiding ervaart 
een kind angst, bedreiging en stress 
daar het geen controle heeft over de 

situatie en er een gebrek is aan 
voorspelbaarheid. 

(van der Ploeg, 2013)

In UZ Leuven wordt mondelinge uitleg 
gegeven. De vraag naar verbetering, 

namelijk het gebruik van een 
informatiebrochure op maat van het 

kind, werd gesteld. 

Methode
Op basis van de hoofdvraag werd een 

literatuurstudie uitgevoerd. 

Voor het opstellen van de 
informatiebrochure werd de PDCA 

cyclus geraadpleegd:
P: Mondelinge uitleg proberen 

ondersteunen door een 
informatiebrochure op maat van het 

kind (6-12 jaar).
D: Informatiebrochure werd opgesteld 

na brainstorming over opmaak en 
inhoud. Nadien implementatie in 

praktijk met bijhorende vragenlijsten.
C: Beoordeling door afdelingen 

Kinderoncologie en Kinderdagzaal.
A: Resultaten werden neergeschreven.

Resultaten 
Het is van belang dat kinderen informatie 

ontvangen over de procedurele en 
sensorische aspecten van de 

beenmergpunctie.
(Perry, Hooper & Masiongale, 2012).

Het aanbieden van preoperatief 
materiaal met educatieve informatie, 

zoals een informatiebrochure, vermindert 
de preoperatieve zorgen, angst en stress 

bij een kind.
(Fernandes, Arriaga, & Esteves, 2014).  

Afleiding is eveneens een effectieve 
manier om pijn en angst te verminderen.

(Koller & Goldman, 2012). 

Conclusie
Een kind voorbereiden is essentieel 
omwille van de confrontatie met de 
procedure en verdoving. Doordachte 

voorbereiding en (niet-) farmacologische 
strategieën helpen om pijn en angst te 

verminderen.

Er kan opgemerkt worden dat controle 
en voorspelbaarheid uiterst belangrijk en 

een meerwaarde zijn. Uitleg geven, 
aangepast aan het ontwikkelingsniveau 
van het kind, is een belangrijke factor 

om stress te reduceren.
(van der Ploeg, 2013)

Het gebruik van een informatiebrochure 
biedt hierbij een ondersteunende rol.  

Reductie van pijn, angst en stress 
bij kinderen voor en tijdens een 

beenmergpunctie



De stem van het fysiek chronisch zieke kind 

•  Chronisch zieke kinderen 
voelen zich vaak 
onvoldoende betrokken 
tijdens de consultatie over 
hun gezondheids- 
management. 

•  Kinderparticipatie heeft een 
belangrijke impact op het 
leven van het chronisch 
zieke kind.  
 

• Doel: 
gezondheidsmedewerkers 
sensibiliseren en  concrete 
handvaten meegeven om  
kinderparticipatie tijdens de 
consultatie te bevorderen.  

Probleemstelling 

•  Lezing 
•  Screensaver 

• Poster 

methode 

• Dokterswacht kinderconsultatie 

•  Verpleegwacht 
kinderconsultatie 

•  Kinderdagzaal 

Resultaat 

•  Poster en informatie 
voldoende afstellen 
naar de noden van het 
ziekenhuis. 

•  Klassieke methode. 

Discussie 

Conclusie 

Kind 
 

•  Kinderen leren in interactie te gaan door  
   het gesprek tussen de verzorger en  
   gezondheidsmedewerker te observeren 
     (Vilolante, V.A et al., 2015). 

•  Kinderen stellen meer vragen wanneer de 
consultatie langer duurt (Sleath, B. et al. 2011). 

•  Oudere kinderen participeren meer dan jonge 
kinderen (Vilolante, V.A et al., 2015). 

•  Kinderen linken hun gezondheidsmanagement 
aan activiteiten en hobby’s (Beacham, B.L et al, 2015). 

•  Kinderen zijn angstig voor de 
verantwoordelijkheid later (Beacham, B.L et al, 2015). 

•  Kinderen tonen minder angst als ze actief 
betrokken zijn in hun gezondheidsmanagement 
(Feenstra, B. et al, 2014). 

•  Pico (population, intervention, comparison, outcome) opstellen. 

•  Literatuurstudie op basis van 5 wetenschappelijke artikels. 

•  Databank: Pubmed. 

•  Weinig artikels die zich focussen op kinderparticipatie, 

hoofdzakelijk focus op ouderparticipatie. 

•  De gezondheidsmedewerker is een belangrijke schakel tijdens de 

consultatie en moet voldoende ruimte creëren om het kind 

centraal te laten staan.  

•  De valkuil van verzorgers en gezondheidsmedewerkers is dat ze 

het kind niet in staat achten zich uit te drukken. 

  
  

Wens tot betrokkenheid binnen het gezondheidsmanagement 

96,6%  van de  kinderen wensen sterk 

betrokken  te zijn in hun 

gezondheidsmanagement 

3,4 % van de kinderen wenst niet sterk 

betrokken te zijn 

Overeenkomst van betrokkenheid tijdens de consultatie 

36,1% van de wensen van het 

kind kwam overeen met de 

consultatie 

63,9% van de wensen van het 

kind kwam niet overeen met de 

consultatie 

Verzorgers 
 

•  Vrouw > man  
(Vilolante, V.A et al., 2015). 

•  Het kind doet meer 
uitspraken als er maar 
1 verzorger aanwezig is 
(Vilolante, V.A et al., 2015). 

Gezondheids- 
medewerkers 

 

•  Hoe jonger de 
gezondheids- 
medewerker hoe groter de 
kinderparticipatie 

     (Carpenter, M.D et al., 2014) 

•  Kinderen willen betrokken zijn bij hun gezondheidsmanagement. 

•  Participatie is belangrijk voor een goede opvolging van het 

gezondheidsmanagement.  

•  Kinderen hebben minder angsten als ze actiever betrokken 

worden. 

•  Kinderen hebben tijd nodig en dit is vaak moeilijk binnen een 

ziekenhuissetting. 

•  De gezondheidsmedewerker moet een coachende functie hebben 

om het kind voldoende te betrekken. 

Probleemstelling 

Het consultatiemoment speelt een belangrijke rol in het verder 

behoud van goede therapietrouw met als gevolg dat de gezondheid 

van het fysiek chronisch zieke kind (leeftijd: 8-12 jaar)  langer en 

kwaliteitsvoller in stand wordt gehouden (Carpenter, M.D et al., 2014). 

•  Wordt het kind met een fysiek chronische aandoening rechtstreeks 

aangesproken tijdens een consultatiemoment? 

•  Krijgt het kind met een fysiek chronische aandoening een stem 

tijdens de consultatiemomenten? 

Resultaten 

Methode 

Praktisch luik 

(Carpenter,M.D et al., 2014) 

Verspreiden van  
tips & informatie  
aan de hand van:  

Een poster voor artsen en 
verpleegkundigen met 
concrete bevindingen en 
bijhorende tips over het actief 
participeren van het chronisch 
zieke kind. 

Locatie posters te UZ Leuven 

Samenwerking tussen 
student en ervaren 
personeel is  noodzakelijk 
om een poster te creëren 
die concrete tips kan 
meegeven aan de 
gezondheidsmedewerkers. 

Jana Vanbrabant 

Discussie  

Conclusie 



www.postersession.com

Prematuren zijn meer vatbaar voor complicaties in vergelijking met

voldragen neonaten. Invasieve verpleegtechnische vaardigheden

verhogen deze risico’s. Het is belangrijk deze te beperken, dit kan

gedaan worden door introductie van een niet-invasieve manier.

Deze literatuurstudie tracht na te gaan wat de voor- en nadelen van

een transcutane pCO2-meting bij beademde prematuren op de NICU

zijn.

Methode

Besluit

Theoretisch luik: Aan de hand van een PICO werd de

onderzoeksvraag en de zoekstring opgesteld. Literatuur werd

doorzocht door middel van PUBMED en EBSCO, op basis van

relevantie werden acht artikels geselecteerd.

Praktisch luik: Het praktijkboek werd uitgewerkt aan de hand van

de ‘PDCA-cyclus’.

Bij de open vragen werden de volgende positieve punten

beschreven:

▪ “Foto’s die zorgen voor verduidelijking”

▪ “Eenvoudige, beknopte en gestructureerde uitleg”

▪ “Makkelijk en handig als leidraad voor het opstarten van

transcutane monitoring en observeren van een pCO2 ”

▪ “Compact waardoor het in praktijk bruikbaar is”

Negatief punt:

▪ “Soms mocht het iets gedetailleerder, dit vooral met betrekking

tot de membranen en stap 9”

Aan de hand van deze feedback werd het praktijkboek aangepast.

Het praktisch luik beschrijft de evaluatie van het praktijkboek door

middel van de vragenlijst. Er werden zeven Ja/nee-vragen gesteld,

waarbij er bij ‘nee’ een verklaring gevraagd werd, en twee open

vragen. Er werden vragen gesteld over de lay-out, de inhoud, het

gebruik van het praktijkboek en het interpreteren van de CO2-

waarden. De vragen waarbij het antwoord niet unaniem was,

worden hieronder in een cirkeldiagram opgenomen.

Een transcutane pCO2-meting wordt afgeraden als hoofdmethode

om een pCO2 te meten. Wel wordt deze aangewezen om de pCO2-

trend op te volgen. De elektrodetemperatuur van een

transcutane meting bedraagt 42°C, maar voor Extremely Low

Birth Weight Infants wordt een temperatuur van 38-40°C

aangewezen. Men moet dan bedacht zijn op een vertekening van

6 mm Hg. Het praktijkboek, uitgewerkt in het praktisch luik, werd

door experten als beknopt, duidelijk en gestructureerd

beoordeeld. Daarom is een praktijkboek aangewezen wanneer een

transcutane pCO2-meting voor de eerste keer wordt gebruikt.

Inleiding

Resultaten
De literatuurstudie beschrijft de voor- en nadelen van een

transcutane pCO2-meting.

Voordelen:

▪ Een transcutane monitoring geeft de mogelijkheid tot continue

monitoring

▪ Het geeft minder risico op anemie

▪ Het is pijnloos

▪ Prematuren hebben een dunne huid waardoor nauwkeurige

metingen mogelijk zijn

Nadelen:

▪ Er zijn onzekerheden over de

betrouwbaarheid

▪ Hoge kostprijs

▪ Risico op huidletsels,

brandwonden

▪ Lange stabilisatietijd 

▪ Verstoring van het minimaal handelen                (SenTec, 2018)

14%

29%57%

Figuur 2. Een transcutane pCO2-meting gebruiken aan de 

hand van een stappenplan

Neen Ja, mits kleine aanpassingen Ja, duidelijk

43%

57%

Figuur 3. De verpleegkundige kan de waarden interpreteren 

aan de hand van het praktijkboek en hiernaar handelen. 

Ja Neen, onduidelijk

Plan: 

Het maken van afspraken 
omtrent de inhoud van het 

praktijkboek

Do:

Het opstellen van het 
praktijkboek aan de hand van de 

wensen van de 
inhoudsdeskundige

Act: 

Het praktijkboek aanpassen aan 
de hand van de feedback 
verkregen door de vragenlijsten

Check: 

Evaluatie van het praktijkboek aan 
de hand van een vragenlijst, 

ingevuld door zeven personeelsleden 
van de NICU van het UZ Leuven

PDCA

Figuur 1. PDCA-cyclus

http://www.megaprint.com/


Participatie adolescenten:
Zweven tussen kindertijd en volwassenheid

‘Krijgt het kind met een fysiek
chronische aandoening de
mogelijkheid om te participeren tijdens
een consultatiemoment en wordt zijn
mening gehoord/gerespecteerd?

Adolescenten met een fysiek 
chronische aandoening: gerichtere 
mening

Rechten van het kind naleven:
• Volwassenen dienen te handelen 

naar wat het beste is voor het kind
• Kinderen hebben het recht om te 

leven en zich te ontwikkelen samen 
met hun ouders

• Kinderen mogen niet gescheiden 
worden, tenzij voor zijn bestwil

• Kinderen hebben het recht om te 
participeren: mening delen, 
eigen keuzes maken en 
geïnformeerd worden. 

Probleemstelling

1. Zoekstring opgesteld binnen
Pubmed

2. Artikels includeren:
• Pubmed: 2 artikels
• Limo: 0
• Sience direct: 0

• Sneeuwbalmethode: 3 artikels

Methode

Resultaten

Van staa, Jedeloo en Van der Stege (2011) / 

Coyne (2008) 

Voorkeuren chronisch zieke adolescenten:

• Betrouwbaarheid en eerlijkheid

• Begripvol en met respect luisteren naar

mening

• Zelf een keuze maken

• Consultatie zonder begeleider

Adolescenten zijn van mening:

• Onvoldoende gehoord

• Niet voldoende betrokken tijdens

consultatiemomenten

• Enkele worden te nauw betrokken

Lipstein, Muething, Dodds en Britto (2013) / 

Coyne, Amory, Kiernan en Gibson (2014) / 

Nieboer et al. (2014) 

Adolescent

• Betrokken bij kleine,
alledaagse beslissingen

• Niet/minder betrokken
bij beslissingen omtrent
behandeling/transitie Hulpverleners

• Grote rol bij maken
van beslissingen

• Beschikken over de
nodige kennis

Ouders

• Beïnvloeden de keuze 
van het kind

• Moeite met
verantwoordelijkheid
doorgeven

• Bij belangrijke 
beslissingen vaak geen 
inspraak

Rollen

Discussie

Uiteenlopende meningen van
adolescenten:
• Meer betrokkenheid
• Minder betrokkenheid

Mening afhankelijk van ernst ziekte
en geslacht

1 van de 5 artikels verouderd: 10 jaar

Conclusie

Uit deze literatuur studie zijn volgende
stellingen opgemaakt:

• Adolescenten wensen meer
inspraak

• Zorgverleners en ouders zijn zich
bewust van de rechten van het
kind

• Zorgverleners en ouders beseffen
dat de adolescent weinig inspraak
mogelijkheden heeft

• Zorgverleners zijn van mening dat
dit vaak de beste oplossing is
voor de gezondheid van de
adolescent

Probleemstelling Methode Resultaten Discussie Conclusie

Meer zelfstandigheid:
Adolescenten voorbereiden
op volwassenenzorg
 Transitieprogramma

‘ready steady go’

Checklist:
• Transitie opvolgen
• Inschatting proces

• Inhoud checklist
overgenomen

• Enkele
aanpassingen

• Informatiebrochure

• Vragenlijst 
 evaluatie 
adolescenten 

3 checklists:
Ready
Steady
Go

Evaluatie;
• Werkpunten
• Positieve reacties

De checklist en
informatiebrochure zijn
aangepast

Evaluatie:
• Groot aantal 16 tot 

18-jarige

• Belangrijkste 
populatie: staan dicht 
bij overgang

• Niet chronisch ziek

De checklists en 
informatiebrochure zijn 
opgesteld om 
adolescenten te 
begeleiden bij de 
overgang van pediatrie 
naar volwassenen zorg

Werkpunten verwerkt
Niveau adolescenten

De ‘Ready Steady Go’ materialen zijn ontwikkeld door de Transition Steering Group onder leiding van Dr. Arvind Nagra, Southampton Children’s Hospital, University Hospital Southampton, UK. De Nederlandse vertaling is gedaan door 
het onderzoeksteam Op Eigen Benen, Hogeschool Rotterdam. Alle materialen zijn vrij te gebruiken met bronvermelding: www.opeigenbenen.nu/readysteadygo

Bronnen:
Coyne, I. (2008). Children’s participation in consultations and decision-making at heath service level: A review of the literature. Coyne, I., Amory, A., Kiernan, G. &, Gibson, F. (2014). Children’s participation in shared decision-making: 
Children, adolescents, parents and healthcare professionals’ perspective and experiences.
Lipstein, E., Muething, K., Dodds, C., & Britto, M. (2013). “I’m the One Taking It”: Adolescent Participation in Chronic Disease Treatment Decisions.
Nieboer, A., Cramm, J., Sonneveld, H., Roebroeck, M., van Staa, A., & Strating, M. (2014). Reducing bottlenecks: professionals' and adolescents' experiences with transitional care delivery.

Op eigen benen. (z.d.) Readysteadygo. Opgehaald van www.opeigenbenen.nu/readysteadygo

UNICEF. (2017). Kinderrechten. Opgehaald van https://www.unicef.be/nl/over-unicef/onze-inspiratie/kinderrechten/

Van Staa, A., Jedeloo, S. & van der Stege H. (2011). "What we want": chronically ill adolescents' preferences and priorities for improving health care.

Maxime Verhaegen – BanaBa Pediatrie en Neonatologie





Mentoring in de banaba pediatrie en 
neonatologie

De huidige manier van mentoring in de 
banaba pediatrie en neonatologie lijdt nog 
aan enkele tekortkomingen. Welke manier 
van mentoring zou tijdens stage tot een 
betere stage-outcome kunnen leiden bij 
studenten in de banaba pediatrie en 
neonatologie? 

• Pubmed werd gebruikt als database om 
artikels te zoeken voor het theoretisch 
luik. Er werden artikels gezocht over 
mogelijke mentorstrategieën en 
verschillende mentormodellen.

• Voor het praktisch luik werd de theorie 
geïmplementeerd door het testen van 
het traditionele model en het DEU-
model tijdens stage om zo een 
vergelijking te kunnen maken.

PROBLEEMSTELLING METHODE

Sofie Wolfs

American nurse today. (S.a.). The many merits of mentoring. Geraadpleegd op 26 mei 2018, https://www.americannursetoday.com/the-many-merits-of-mentoring-2/
Edgecombe, K., Wotton, K., Gonda, J., & Mason, P. (1999). Dedicated education units: a new concept for clinical teaching and learning. Contemporary Nurse, 8 (4), 166-176.
Mulready-Sick, J., Flanagan, K.M., Banister, G.E., Mylott, L., & Curtin, L.J. (2013). Evaluating dedicated education units for clinical education quality. Journal of Nursing Education, 52 (11), 606-614.
Nishioka, V.M., Coe, M.T., Hanita, M., & Moscato, S.R. (2014). Dedicated education unit: student perspectives. Nursing Education Perspectives, 35 (5), 301-307.
Nyhagen, R., & Strom, A. (2016). Postgraduate students' perceptions of high-quality precepting in critical care nursing. Nurse Education in Practice, 21, 16-22.
Rhodes, M.L., Meyers, C.C., & Underhill, M.L. (2012). Evaluation outcomes of a dedicated education unit in a baccalaureate nursing program. Journal of Professional Nursing, 28 (4), 223-230.
Tagwa Y.O., Wafika A.S., Laisamma T., & Jayashanthimani J. (2013). Perception of nursing students to two models of preceptorship in clinical training. Nurse Education in Practice, 13, 155-160.

LITERATUURLIJST

Uit zowel het theoretisch als praktisch luik kwam de DEU naar voren als een mogelijke 
andere methode voor mentoring tijdens stage. Dit om te kunnen zorgen voor een betere 
stage-outcome. Verder onderzoek is vereist naar een grootschalige implementatie van de 
DEU alsook naar een eventuele gulden middenweg tussen het huidige mentormodel en de 
DEU, zodat de voordelen van beide modellen kunnen benut worden.

CONCLUSIE

Theorie
• Mentorstrategieën: nuttige tips voor 

mentoren en andere verpleegkundigen
• Model A scoort beter dan model B
• DEU scoort beter dan traditionele model
Praktijk (ervaring DEU)
• Nauwere samenwerking met mentor 

waardoor deze je beter kan opvolgen en 
een meer correcte eindevaluatie kan 
opstellen

• Minder stress en frustraties doordat je je 
niet continu moet aanpassen aan nieuwe 
werkstijlen

• Leerproces gaat sneller doordat je bent 
ingespeeld op de mentor en niet telkens 
vanaf ‘nul’ moet beginnen

• Peer educatie kon slechts één dag getest 
worden, maar werd als nuttig ervaren

Mentorstrategieën: nuttig, maar geen 
gouden standaard. 
Model A: niet haalbaar in banaba 
pediatrie. 
Bedenkingen DEU:
• Je leert geen verschillende werkstijlen 

kennen, je leert er slechts één.
• Praktisch moeilijker haalbaar om een 

hele stage met dezelfde verpleegkundige 
te staan 

• Peer educatie: te veel voor tijdens de 
hele stage. Verpleegkundige 
handelingen/vaardigheden moeten zo 
telkens ‘door twee gedeeld worden’.

RESULTATEN

DISCUSSIE



ONDERVOEDING BIJ 
GEHOSPITALISEERDE KINDEREN

10% 

VAN DE 
GEHOSPITALISEERDE 

KINDEREN IN EUROPA 
IS ONDERVOED1

VAN KINDEREN MET 

ACUTE ONDERVOEDING 

WORDT NIET 

BEHANDELD MET 

NUTRITIONELE 

ONDERSTEUNING² 

2/3

Een uitgebreid literatuuronderzoek naar nutrionele screeningstools is verricht ter ondersteuning van deze
specialisatieproef. Via Pubmed, Limo en de sneeuwbalmethode werden 15 artikels weerhouden. Hierna werd de
implementatie van STRONGkids door middel van een enquête, poster en bijkomende informatie verbeterd.

PROBLEEMSTELLING

METHODE

1: Huysentruyt et al., 2015; 2: Huysentruyt et al., 2013; 3: Cao et al., 2014; 4: Joosten & Hulst, 2014

RESULTATEN

Hoewel er geen consensus is omtrent de beste screeningstool, is het gebruik ervan waardevol doordat een betere
opvolging en behandeling van ondervoeding geboden kan worden. De gevolgde methode voor het verbeteren van
de STRONGkids implementatie heeft de uitvoering en de kennis rond het gebruik en nut van STRONGkids verhoogd.

DISCUSSIE

Uit het literatuuronderzoek komt STRONGkids als goede screeningstool gezien deze zowel betrouwbaar, accuraat en
gebruiksvriendelijk is en daarnaast weinig tijd in beslag neemt (5 minuten)4. Er is echter nog ruimte voor bijkomend
wetenschappelijk onderzoek door het gebrek aan consensus. De hogere kennis over STRONGkids bij
verpleegkundigen op het Heilig Hart ziekenhuis Leuven heeft reeds tot een snellere opsporing en behandeling van
ondervoeding geleid.

CONCLUSIE

We kunnen concluderen dat nutritionele screeningstools nuttig zijn voor het inschatten van het risico op
ondervoeding bij gehospitaliseerde kinderen. Het is belangrijk om een nutritionele screeningstool te selecteren en
deze systematisch bij opname van kinderen te gebruiken. Duidelijke informatie en opvolging zijn nodig om een
screeningstool succesvol te implementeren.

Jolien Eggerick
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Vraag 2.4 Door het 
gebruik van STRONGkids 
neem ik sneller contact 
op met een diëtist
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Vraag 2.5 STRONGkids is 
gebruiksvriendelijk

Vraag 2.6 STRONGkids 
invullen neemt weinig tijd 
in beslag

Vraag 2.7 Ik zou meer 
geneigd zijn om 
STRONGkids te gebruiken 
indien ik bewuster ben 
van de voordelen
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LANGERE 

HOSPITALISATIEDUUR

HOGERE EISEN VOOR 

INTENSIEVE ZORG

HOGERE KANSEN 

OP COMPLICATIES

HOGERE NOSOCOMIALE 

INFECTIES

HOGERE KANS OP 

STERFTE

SLECHTERE KLINISCHE UITKOMSTEN BIJ ONDERVOEDING³

Hoewel het belangrijk is om ondervoeding bij kinderen correct en systematisch
te herkennen bij de hospitalisatie, wordt STRONGkids als nutritionele
screeningstool nog niet consequent gebruikt bij opname op de afdeling
pediatrie van het Heilig Hart ziekenhuis te Leuven. De onderzoeksvraag luidt
als volgt: “Wat is het effect van het gebruik van een screeningstool bij het
opsporen van ondervoeding bij gehospitaliseerde kinderen?”



Ontslagmanagement met aangeleerde 
verpleegkundige technieken:

Hoe bereid je een mantelzorger reglementair voor?

Probleemstelling:
Sinds 2015 mogen 

mantelzorgers bepaalde 
verpleegkundige technieken 
uitvoeren mits een aantal 

voorwaarden. 
De verantwoordelijkheid om 

het correct aan te leren ligt nu 
bij de verpleegkundige of arts. 
Ze moeten kunnen bewijzen 

dat ze het op een goede 
manier hebben aangeleerd.

De ouders stemmen in 
voor het aanleren van 

deze handeling.

De ouders zijn geschikt 
om deze handeling 

aangeleerd te krijgen. 

Volgens een uitgeschreven 
procedure leert de 
verpleegkundige de 

handeling aan de ouders.

De verpleegkundige geeft 
uitleg over de mogelijke 
problemen die kunnen 

voorkomen en hoe ze moeten 
handelen in deze situaties.

De verpleegkundige controleert of  
de handeling op een correcte 

manier wordt uitgevoerd en of ze 
kunnen handelen indien er zich een 

probleem voordoet. 

De procedure wordt 
meegegeven aan de 

ouders 

Het attest wordt in 
drievoud opgemaakt.

Methode:
Uit een literatuurstudie zijn er 

5 publicaties gekozen. 
De huidige wetgeving werd 
bestudeerd. Samen met de 
hoofdverpleegkundige en 
teambegeleider werd er 

gekeken naar welke techniek 
er gebruikt kon worden voor 

de uitwerking van het 
praktisch deel.

Resultaten:
Om een attest te verkrijgen 
moeten een aantal stappen 

volbracht worden. Het 
protocol wordt aangepast aan 
de nieuwe wetenschappelijke 
bevindingen. De rol van de 

verpleegkundige is 
geëvolueerd van ‘caregiver’ 
naar ‘parents-educator’. Om 
vertrouwen en zelfzekerheid 

te krijgen is tijd en 
communicatie belangrijk. 

Conclusie:
De Belgische wetgeving 

voorziet een attest dat door 
drie partijen wordt ingevuld; 
verpleegkundige, patiënt en 

mantelzorger. 
Tijdig beginnen met 

oudereducatie zodat ze bij 
ontslag er klaar voor zijn. 

De werkbundel is een 
stappenplan waarbij de 

verpleegkundige techniek 
wordt aangeleerd en het 
nodige zelfvertrouwen  te 
krijgen in het uitvoeren. 

Discussie:
Elk land heeft een andere 

wetgeving omtrent dit 
onderwerp. De term 

‘mantelzorger’ heeft geen 
letterlijke vertaling waardoor 

het verschillende 
betekenissen kan hebben. 
De bundel is eenvoudig, 
duidelijk en begrijpelijk 

geschreven. De lay-out is 
aanpasbaar voor andere 

verpleegkundige technieken. 
Ouders hebben inspraak.

NVKVV,2015

Steemit, 2018

Door: Michelle Bertinchamps



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding Resultaten 

Probleemstelling 

Methode Discussie Conclusie 

A journey to independence 
De transitie van jongeren met T1DM naar een volwassen zorgsysteem 

Elisabeth Bekkers 

Transitie naar een volwassen 
zorgsysteem 

doelgericht en planmatig  

Medisch Psychosociaal 

 
Educatief Beroepsmatig 

(Sheenan, While, Coyne., 2014) 

“Welke elementen en/of interventies zijn 

effectief bij de transitie van jongeren 

met diabetes type 1 van een pediatrische 

naar een volwassen diabetesconventie en 

hoe kunnen deze e lementen en/of 

interventies de zelfstandigheid en 

zelfdoeltreffendheid bevorderen?” 

= kritische periode 

       = periode rond transitie 

 therapietrouw 

  

verzetten 
tegen eigen 

ziekte 

Een slechte transitie kan leiden tot: 

Ø   complicaties  (vroeg- en laattijdig) 

Ø   vroegtijdig verlaten van  zorgsysteem 

 

 

 

Patient 

PICO-methode 

Intervention Comparison Outcome 

Jongere met 
T1DM in de 

transitie 
naar 

volwassen- 
zorg 

Praktische 
handvaten 

en 
interventies 

Een 
efficiënte 
transitie  

 

kwalitatieve en kwantitatieve artikels 

Noden uit 

praktijk 

Interventies 

en praktische 

handvaten 

Raamwerk omtrent 

voorbereiding van 

transitie 

Protocol 
omtrent 

transitie uit 
2005 

Nood aan gemeenschappelijk raamwerk 

voorbereiding 

Praktische elementen en competenties betreffende 

competenties 3 fasen  

start 
voorbereiding 

(14-15 jaar) 

zelfstandigheid 
opbouwen  

(16-17 jaar) 

periode van 
transitie 

(17-18 jaar) 

Ouders 

Dieet 

Kunnen Experimenteren 

Zelfstandigheid 

Zelfzorg 

Schema Volwassen centra 

Emoties 

Kennis 

Activiteiten 

Alcohol 

Richt zich tot: 
Ø  jongere met T1DM 
Ø  ouders 
Ø  diabetescoördinator/arts 

Weinig resultaten effect van 

transitieprogramma 

Weinig recente 

transitieprogramma’s 

beschikbaar 

Zelden éénzelfde 

transitiebegeleider 

Raamwerk niet afgetoetst in 

praktijk 

18 jaar = leeftijd van transitie 

 

competenties al dan niet verworven 

Praktische moeilijkheden 

om protocol op te volgen 

binnen zorgsetting 

Competenties binnen 

raamwerk als checklist ≠ 

handleiding kennis en 

kunnen 

Elementen en 

praktische handvaten 

gestructureerd 
raamwerk 

individuele 
begeleiding 

leeftijdsspecifiek 

nauwe opvolging 

voorbereiding op 
transitie = kritische 

periode 

competenties 

zelfstandigheid 
zelfdoeltreffend-

heid 
complicaties 

beperken 

grotere on- 
afhankelijkheid 

 ouderlijk 
toezicht 

Adolescentie 

éénzelfde 
transitiebegeleider 

(Findley et al., 2015) 
(Babler et al., 2015) 

Elementen en 
handvaten  

gestructureerd 
raamwerk 

Efficiëntie van elementen 

verschilt per persoon 

Evenwicht tussen afstand en 

nabijheid voor ouders 

moeilijk 

Nood aan verder onderzoek betreffende de 

effectiviteit van een gestructureerd 

raamwerk + structurele veranderingen 

binnen een zorgsetting  

(Sheenan, While, Coyne., 2014) 



Vergelijkende studie tussen 
intermittente en continue fototherapie 

Elise Declercq 

Probleemstelling 

Methodologie

Resultaten

• Studie: limieten + sterktes
• Artikels: limieten + sterktes
• Onduidelijkheden 
• Aanbeveling                     

à periodiek werken

Conclusie

Wat is het verschil in effect 
tussen continue en 
intermittente fototherapie op 
een kind met neonatale 

hyperbilirubinemie? 
• Literatuur: Pubmed, 

Limo, Cochrane + 
Tripdatabase 

• 30/09- 25/10/’17
• Ervaring op NICU
• Feedback van 

ervaringsdeskundigen

Discussie

+ Even doeltreffend
+ Daling van bilirubine
+ Daling van neurotoxiciteit
+ Meer wetenschappelijk bewijs
+ Kortstondig fototherapie
+ Niet altijd continue FT nodig
+ Voordelen intermittente FT 

− Nood aan verder onderzoek
− Minder doeltreffend
− Nood aan continue FT
− Nadelen intermittente FT
− Onduidigheid tijdsschema’s 

ontwikkeling van 2                       
tijdsschema’s 

• Kan even doeltreffend en voordelig zijn
• Nood aan verder onderzoek

(Arnold e.a., 2014; Fei e.a., 2014; Khaliq, 2016; Maarssen, 2017; Muyesser, 2011; Niknafs e.a., 2008; Onyango
e.a., 2009; Sachdeva e.a., 2015; Samra e.a., 2012; Watchko, 2014 & Wells e.a., 2013).



Margot Lauwers 

Pijnevaluatie bij jonge kinderen, 
geen evidentie 

De EVENDOL en de VAS als mogelijke pijnschalen in de zoektocht naar een 

betrouwbare schaal op de spoedgevallendienst.  

 Inleiding – Probleemstelling  

Pijn bij kinderen op de spoedgevallendienst van UZ Leuven wordt gescoord zonder een specifieke pijnschaal of met gebruik van 

de Visueel Analoge Schaal (VAS). In het UZ Gent wordt "EVENDOL" gebruikt bij kinderen jonger dan 7 jaar.  

 
 

Hieruit volgde de vraagstelling:  

"Toont literatuur dat de EVENDOL pijnschaal een betrouwbaarder alternatief is 

voor de VAS voor het meten van pijn bij kinderen tot 7 jaar, die zich 

presenteren op de spoedgevallendienst?" 

Methodologie: 

Resultaten: 

Discussie: 

Conclusie: 

Via Pubmed en de sneeuwbalmethode werden 10 

wetenschappelijke artikels weerhouden. Op basis van de 

Literatuurstudie werd een enquête opgesteld die peilt naar 

de ervaring met EVENDOL in het UZ Gent. 

De VAS blijkt niet gevalideerd en niet altijd betrouwbaar te 

zijn voor kinderen jonger dan 7 jaar. Hiervoor kan EVENDOL 

dienen als valide en betrouwbaarder alternatief bij jonge 

kinderen op een Spoedgevallendienst. Uit de enquête van 

het praktijkonderzoek blijkt dat de meesten EVENDOL 

gebruiksvriendelijk vinden, maar toch wordt pijn meestal 

niet op vier verschillende momenten beoordeeld. Dit is wel 

de bedoeling en noodzakelijk voor een goede evaluatie en 

opvolging van de pijnscore.  

 

De literatuursearch leverde geen vergelijkende studie op 

van Evendol met de zelfrapportage schaal "VAS". Zonder de 

limitatie van onvoldoende data van de leeftijdsgroep van 

2-6 maanden, zou EVENDOL een bewezen uniek instrument 

zijn om pijn te scoren in de leeftijdsgroep van 0-7 jaar. De 

resultaten van de opgestelde enquête zijn gebaseerd op de 

ervaring van 18 verpleegkundigen. Hierdoor kunnen ze niet 

representatief genoeg zijn voor andere ziekenhuizen. 

Op basis van deze literatuurstudie kan EVENDOL worden 

aanbevolen bij kinderen jonger dan 7 jaar op de 

spoedgevallendienst. Om te beoordelen of EVENDOL ook in 

praktijk een goede en gebruiksvriendelijke schaal is, is 

verder onderzoek noodzakelijk. 

 

Gevalideerde schaal 
van de geboorte tot 7 jaar. 

Score van 0 tot 15
behandelingsdrempel 4/15. 

Noteer al uw vaststellingen, zelfs indien u denkt dat de uitingen niet veroorzaakt zijn door pijn maar door angst, ongemak, vermoeidheid of de ernst van de ziekte

Naam

Uiting
afwezig

Uiting
zwak of
tijdelijk

Uiting
matig of
de helft

van de tijd

Uiting
uitgesproken

of bijna
permanent

Evaluatie bij aankomst
Volgende evaluaties

Evaluaties na pijnstiller 3

In rust 1

(R)

Tijdens een 
onderzoek of het
bewegen 2 (M)

Vocale of verbale uitdrukking

huilt en/of schreeuwt en/of kreunt 
en/of zegt dat hij pijn heeft

0 1 2 3

Gelaatsuitdrukking

gefronst voorhoofd en/of gefronste wenk-
brauwen en/of door pijn getrokken mond

0 1 2 3

Bewegingen

is onrustig en/of verstijft en/of krampachtig 0 1 2 3

Houding

ongewone en/of pijnontwijkende houding en/of
beschermd zich en/of blijft onbeweeglijk

0 1 2 3

contact met zijn omgeving

is troostbaar en/of interesseert zich voor
spel en/of houdt contact met de omgeving

normaal
0

verminderd 
1

sterk vermin-
derd 2

afwezig
3

Opmerkingen Totale score /15

Datum en uur

Initialen van de beoordeler

Analgeticum

1 In rust, in kalmte ( R) : observatie van het kind vóór verzorging of onderzoek, in de best mogelijke omstandigheden van vertrouwen en comfort, bijvoorbeeld van op afstand, in het bijzijn van zijn ouders, als hij speelt.

R
M

R
M

R
M

R
M

Evaluatie

Kind

Pijn

0% 
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Altijd Meestal 
wel 

Meestal 
niet 

Nooit  Blanco 

Figuur 2: Wordt de score in rust en bij 
manipulatie/klinisch OZ gemeten? 
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Figuur 1: Is EVENDOL 
gebruiksvriendelijk? 

 
Figuur 3: Nederlandstalige versie van de EVENDOL pijnschaal.  
 
 



Follow-up van de matig-laat geboren 

prematuur: must of nodeloos tijdverdrijf? 
Liseloth Eevers – Banaba in de pediatrie en de neonatologie   

Tweeledige onderzoeksvraag 

 Wat is het belang van follow-up van 

de ex-prematuur met een 

zwangerschapsleeftijd ≥  weken?  
 Wat zijn de meest voorkomende 

ontwikkelingsproblemen ten gevolge 

hiervan?  

 

Methode 

 9 wetenschappelijke publicaties 

geïncludeerd via Pubmed en Web Of 

Science 

 

Resultaten 

 Verhoogde mortaliteit  

 Neurologische 

ontwikkelingsproblemen 

 Cognitieve tekorten 

 Leer- en gedragsproblemen 

 Motorische problematiek  

 Ontwikkelingsproblemen op vlak van 

taalontwikkeling  
(Dong & Yu, 2011; Kelly, 2012; McGowan, Alderdice, Holmes & Johnston, 2011; Shah, 

Kaciroti, Richards & Lumeng, 2016; Cserjesi et al., 2012; Arpi & Ferrari, 2013; Putnick, 

Bornstein, Eryigit-Madzwamuse & Wolke, 2016; Moreira, Magalhães & Alves, 2013; van 

Baar, Vermaas, Knots, de Kleine & Soons, 2009) 

 

 

Discussie 

 3 hypotheses om 

ontwikkelingsproblemen te 

verklaren:  

I. Immaturiteit van de hersenen 

II. Opname op NIZ  

III. Samengaan van omgevings- 

en biologische factoren  

 

Conclusie  

 Meer subtiele 

ontwikkelingsproblemen: 

vroegtijdige detectie en interventie 

onder de vorm van kinesitherapie, 

ergotherapie, logopedie en 

ondersteuning op school is een must 

 

Praktisch luik  
Probleem 

 Medewerkers van 

kinderdagverblijven geven aan te 

weinig kennis te hebben rond de 

opvang van de ex-prematuur 

 Infobrochure met tips & tricks werd 

ontwikkeld in samenwerking met een 

medewerker van een kinderdagverblijf   

en een kinesitherapeut  

          Probleem 
80% van de prematuur geboren kinderen is matig tot laat prematuur geboren. 

Onderzoek naar ontwikkelingsproblemen in deze groep is gelimiteerd (Cserjesi et al., 2012).  

Literatuurstudie  

 

   Bronnen 



De Aangepaste FLACC schaal als pijnmeetschaal bij 
kinderen met een cognitieve beperking 

Kinderen met een cognitieve beperking uiten hun pijn atypisch ten opzichte van kinderen zonder een cognitieve 
beperking. Tevens wordt pijn bij deze kinderen regelmatig onderbehandeld omwille van een gebrek aan 
betrouwbare/gevalideerde pijnmeetschalen. Er is bijgevolg nood aan specifieke meetschalen om pijn bij deze 
kinderen op een accurate manier te beoordelen. Uit de literatuur blijkt dat de ‘Aangepaste FLACC schaal’ een 
betrouwbare en gebruiksvriendelijke schaal is om bij deze doelgroep te gebruiken. Deze schaal draagt dan ook 
bij tot een meer adequate manier van pijnbeoordeling bij deze kinderen. Verschillende aspecten omtrent 
pijnbeoordeling bij kinderen met een cognitieve beperking werden bij verpleegkundigen (n=29) bevraagd. 
Hierbij werden verpleegkundige noden vastgesteld.  

De kennis omtrent het bestaan van specifieke pijnmeetschalen voor kinderen met een cognitieve beperking 
dient grondig te worden bijgeschaafd. Door educatie over en training in het gebruik van de ‘Aangepaste FLACC 
schaal’ zullen verpleegkundigen zich meer zelfzeker voelen om pijn te beoordelen bij deze kinderen. 
Verpleegkundigen dienen tevens voldoende te beseffen dat de inbreng van ouders bij de pijnbeoordeling bij 
kinderen met een cognitieve beperking een meerwaarde kan zijn. 

Wat als je je pijn niet kan  
verwoorden? 

Carter et al. (2016). Navigating uncertainty: Health professionals' knowledge, skill and confidence in assessing and managing pain in children with profound cognitive impairment. Pain Research and Management, 2016(5), 1-7.  
Chen-Lim et al. (2012). Optimizing the assessment of pain in children who are cognitively impaired through the quality improvement process. Journal of Pediatric Nursing, 27(6), 750-759. 
Malviya et al. (2006). The revised FLACC observational pain tool: improved reliability and validity for pain assessment in children with cognitive impairment. Pediatric Anesthesia, 16(3), 258-265. 
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• Gevalideerde en betrouwbare schaal 
• 5 categorieën  
• Specifieke gedragsbeschrijvingen 
• Ruimte voor individualisatie pijngedragingen 
      overleg zorgverlener en ouders  

         (Family Centered Care) 
• Gebruiksvriendelijk en korte invultijd 
• Nog geen gevalideerde Nederlandstalige ‘Aangepaste FLACC 

schaal’ 
• Gebruik van de ‘FLACC schaal’ is stap vóór implementatie van 

de ‘Aangepaste FLACC schaal’  

(Chen-Lim et al., 2012)  

85% heeft geen kennis van specifieke 
meetschalen voor de doelgroep. 

71% ervaart gevoelens van onzekerheid/twijfel 
bij pijnbeoordeling 

 Educatie kan deze gevoelens doen ↓ 

Belang van inbreng ouders bij de pijnbeoordeling = 

Klinische onzekerheid verpleegkundigen ↓ en adequate 

interpretatie pijngedragingen ↑ 

Kennis 

Educatie 

Inbreng 
ouders 

Adequate 
pijnbeoordeling 
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   Jolien Peeters 



Evaluatie van het single room 
concept op de NICU

Eysermans Sarah

Inleiding
Vanuit de ontwikkelingsgerichte, family-centered care is
er een evolutie van open baai concepten naar single
room concepten op tal van neonatale intensieve
zorgeenheden. Hierbij zijn de bewezen voor- en nadelen
gelimiteerd.

Methode
Acht artikels werden geïncludeerd in de literatuurstudie.
In het tweede deel van het onderzoek werd een enquête
afgenomen in verband met de voor- en nadelen van het
single room concept bij de verpleegkundigen van de
NICU te UZ Leuven.

Resultaten
De verpleegkundigen met ervaring in beide concepten
konden een vergelijking maken met een 5-point likert
scale.

1. Ouder-kindrelatie

2. Kind

3. Verpleegkundigen 

Adviezen
Vanuit de literatuurstudie en de enquêtes werden
adviezen tot verbetering geformuleerd.
• Sociale activiteiten/oudergroepen organiseren:

samenkomst met eventuele activiteit
• Verwijzen naar organisaties
• Film aanbieden aan ouders met ‘normale’ gedrag van

prematuur
• Film aanbieden die toont hoe baby verzorgd moet

worden
• Deurhangers aanbieden aan ouders om privacy te

verbeteren
• Bedacht zijn op overvloed aan licht en geluid
• Licht en geluid induceren naarmate kind ouder wordt
• Bedacht zijn op isolatie en sensorische deprivatie van

kind → stimuleren
• Pictogram hangen op deur bij kinderen die vaak alleen 

zijn → tijd mee doorbrengen indien kind wakker is
• Momenten voorzien waar verpleegkundigen van elkaar

leren
• Nieuwe verpleegkundigen handelingen laten bijwonen
• Mentor toewijzen aan nieuwe verpleegkundigen

Conclusie
Uit de literatuurstudie en de enquêtes komen dezelfde
voor- en nadelen naar voren. Het single room concept is
volgens de resultaten wel het beste concept voor een
neonatale intensieve zorgeenheid. Verpleegkundigen
moeten op de hoogte zijn van de voor- en nadelen om
hierop te kunnen inspelen.

Single 
room

Open   
baai

Aantal uren dat ouders kind 
vasthouden/kangoeroeën

3,8 2,5

Aantal uren dat ouders bij kind 
zijn

3,9 2,6

Aantal moeders die 
borstvoeding geven

3,9 3,2

Privacy van ouders 4,6 1,5

Connectie van ouders met kind 4,2 3,0

Betrokkenheid van ouders 4,1 3,3

Thuisgevoel van ouders 3,8 2,2

Stress bij ouders 3,2 3,6

Sociale isolatie van ouders 3,6 2,1

Family-centered care 4,2 2,4

Voorbereiding op ontslag 3,4 3,3

Interactie tussen gezinnen 2,9 3,5

Single 
room

Open   
baai

Blootstelling aan licht en geluid 2,1 4,4

Medische evolutie 3,8 2,7

Single 
room

Open   
baai

Teamgevoel 3,0 3,9

Mogelijkheid tot communicatie 2,9 3,7

Interactie met ouders 3,3 4,0

Gevoel van isolatie 3,8 1,8

Leermogelijkheden 2,1 4,5

Verdelen van tijd tussen 
kinderen

2,7 3,7

Effectiviteit van communicatie 
met ouders

3,3 3,6

Kwaliteit van zorg 4,0 3,7

De jong gortemaker algra, 2013

Florita, 2017


