
 

 

  

 

 

Netwerk Integrale Kindzorg  

Holland Rijnland 

Werkgebied van het Netwerk Integrale Kindzorg Holland Rijnland* 
NIK Holland Rijnland ondersteunt ouders en hulpverleners in de regio’s Zuid-
Holland Noord, Midden-Holland, Haaglanden en Delft-Westland-Oostland.  
 
Meer informatie? 
Wilt u meer informatie over het Netwerk Integrale Kindzorg Holland Rijnland 
en wat NIK voor u kan betekenen, stuur dan een e-mail met uw vraag naar  
info@nikhollandrijnland.nl.  
 
Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg  
Het Netwerk Integrale Kindzorg Holland Rijnland is aangesloten bij het 
Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Het doel van het Kenniscentrum is het 
verbeteren en structureel en duurzaam inbedden van integrale kindzorg in het 
Nederlandse zorgsysteem voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Kijk voor 
meer informatie op www.nikhollandrijnland.nl en www.kinderpalliatief.nl. 
 
 
 
 
 
* In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en stakeholders uit de 
1ste, 2de en 3de lijns zorg heeft het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg 7 regionale Netwerken Integrale 
Kindzorg ontwikkeld waarmee landelijke dekking is gerealiseerd. 
 

Het Netwerk Integrale Kindzorg Holland Rijnland is tot stand gekomen  
middels financiering van: 
• Fonds NutsOhra 
• Fonds Stichting Gezondheidszorg Spaarneland 
• Innovatiefonds Zorgverzekeraars 
• Janivo Stichting 
• Ministerie van VWS 
• Stichting Dioraphte 
• Stichting Weeshuis der Doopsgezinden 
• ZonMw 
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Netwerk Integrale Kindzorg Holland Rijnland   
 

Als ouder(s) van een kind met een ernstige aandoening en intensieve zorgbehoefte 
komt er veel op u af. U krijgt te maken met veel verschillende hulpverleners en  
instanties. Dit kan veel van u vragen waardoor het ‘gewone’ gezinsleven onder 
druk komt te staan. U wilt graag de beste zorg en begeleiding voor uw kind en uw 
gezin, maar u weet niet altijd waar u met uw hulpvraag terecht kunt. Om u hierin 
te ondersteunen en adviseren is er in de regio Holland Rijnland een netwerk opge-
zet: het ‘Netwerk Integrale Kindzorg Holland Rijnland – voor gezinnen met een 
ernstig ziek kind’.  
 
Wat is het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Holland Rijnland? 
NIK is een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties 
en disciplines. Ziekenhuizen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, 
paramedici, kinderthuiszorg organisaties, verpleegkundig kinderdagverblijven en 
kinderzorghuizen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, apotheek,  
vrijwilligersorganisaties, onderwijs en het Centrum Jeugd en Gezin werken alle-
maal samen in NIK Holland Rijnland. Deze professionals hebben veel kennis van en 
ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. NIK legt de verbinding en stimu-
leert de afstemming tussen alle hulpverleners die betrokken of nodig zijn bij de 
zorg voor uw ernstig zieke kind en uw gezin. Daarnaast adviseert NIK u rondom 
bekostiging en de juiste loketten in uw gemeente.  
 
Wat kan het Netwerk Integrale Kindzorg Holland Rijnland voor u  
betekenen? 

Ondersteuning bij organisatie en coördinatie  
van zorg 
Vaak heeft u te maken met verschillende pro-
fessionals, instanties en hulpverleners die be-
langrijk zijn in de zorgverlening voor uw kind, 
maar die niet direct met elkaar samenwerken. 
NIK ondersteunt u bij het organiseren en coör-
dineren van deze zorg. Wij garanderen dat de 
betrokken hulpverleners goed met elkaar    

communiceren en regelmatig afstemmen. Daardoor zijn hulpverleners op de 
hoogte van uw situatie en kunnen zij u helpen met de vraagstukken waar u voor 
staat. Samen met NIK krijgt en behoudt u de regie over uw eigen situatie, zodat 
er meer rust en balans kan komen 
in uw gezin. 
 
Inzicht bieden in mogelijkheden 
NIK kijkt samen met u vooruit. De 
hulpverleners helpen u keuzes te 
verhelderen en denken met u 
mee. Wat komt er bijvoorbeeld bij 
kijken als uw kind na een ziekenhuisopname weer thuis komt? Wat zijn de  
mogelijkheden om naar school te gaan, vrienden te zien, te sporten? Of wat is 
de impact van bepaalde keuzes en gebeurtenissen op broers en zussen? Hoe 
organiseert u de zorg afgestemd op uw gezinssituatie en werk? Samen met u en 
de betrokken hulpverleners inventariseert NIK wat er mogelijk is en welke zorg 
passend is bij uw kind en uw gezin. Zowel voor dit moment, maar ook anticipe-
rend op wat mogelijk gaat komen.  
 
Vraagbaak en contactpersoon 
Heeft u een zorgvraag voor uw ernstig zieke kind en weet u niet bij wie u  
terecht kunt? Zoekt u een luisterend oor of wilt u even overleggen met een zorg-
professional? NIK is er voor u. Als u het fijn vindt, wordt er één vast contactper-
soon benoemd bij wie u met al uw vragen terecht kunt. Dit kan iemand zijn van 
NIK Holland Rijnland, maar dit kan ook een hulpverlener zijn waar u al contact 
mee heeft. 
 
Hoe krijgt u hulp? 
Als u wilt dat het Netwerk Integrale Kindzorg Holland Rijnland uw kind en uw 
gezin ondersteunt, meldt u zich dan aan door een e-mail te sturen naar  
info@nikhollandrijnland.nl.  
Vermeld uw naam, de naam van uw kind en uw telefoonnummer.  
NIK neemt binnen twee werkdagen contact met u op.  
Wilt u wel ondersteund worden, maar neemt u liever niet zelf contact op?  
Een hulpverlener waarmee u al in contact bent, kan NIK namens u benaderen. 
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