
 

Addendum Kinderstellingen 
 
Voor kinderdialyseafdelingen gelden onderstaande aanpassingen of toevoegingen op de 
visitatiestellingen. De aanpassingen worden aangeduid als Kinderstelling.  De letter-cijfer 
combinatie (A-1) verwijst naar de relevante stelling van de Visitatiestellingen Dialyse 2016. 
 
Indien in de stellingen wordt gesproken over betrokkenheid van patiënten in voorlichting, 
behandeling en evaluaties wordt er voor de kindernefrologische setting uitgegaan van de 
betrokkenheid van ouders en/of verzorgers.   
 
Definities: 

• Als kinderdialysepatiënten worden beschouwd pediatrische patiënten met terminale 
nierinsufficiëntie die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt. 

 
• Er zijn in Nederland de volgende kindernefrologische centra: 

o kindernefrologische centra met chronische hemo- en peritoneale dialyse 
(KHPD)  

o kindernefrologische centra met peritoneale dialyse (KPD).  
 

• Een cluster is een samenwerkingsverband van kindernefrologische centra 
 

• Daar waar in de stellingen wordt gesproken van “internist-nefrolo(o)g(en)” wordt voor 
de kindernefrologisch centra “kinderarts-nefrolo(o)gen” bedoeld. 

 
• Daar waar in de stellingen wordt gesproken van “dialyseverpleegkundigen” worden 

“kinderdialyseverpleegkundigen” bedoeld. Een kinderdialyseverpleegkundige is een 
dialyseverpleegkundige met aantoonbare scholing in relevante kinderverpleegkunde 
en ervaring in het dialyseren van kinderen. 

 
Het addendum Kinderstellingen is goedgekeurd1 door de Sectie Kindernefrologie (A. Bouts 
(AMC/ Emma kinderziekenhuis), E.M. Dorresteijn (Erasmus MC/Sophia kinderziekenhuis), L. 
Koster (UMCN St Radboud) en M.R. Lilien (UMCU/Wilhelmina Kinderziekenhuis)) van de 
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. 
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Kinderstelling A-2 
Lid 3 
Een KPD moet schriftelijke afspraken hebben met een KHPD over modaliteiten van- en de 
(eind) verantwoordelijkheid voor de zorg voor de door het KPD behandelde patiënten. 
 
Lid 4 
Binnen een cluster van kindernefrologische centra is er minimaal twee maal per jaar 
gestructureerd overleg tussen een KHPD en een KPD. Van dit overleg wordt  een verslag 
gemaakt  waarin gemaakte afspraken worden vastgelegd. 
 
Lid 5 
De leiding van een KHPD heeft een aantoonbaar samenwerkingsverband met de andere 
KHPD’s en KPD’s in het land. 
 
 
Kinderstelling B-2 
Voor kindernefrologische centra hebben de genoemde specialismen ervaring op het gebied 
van de behandeling van pediatrische patiënten. In aanvulling B-2 zijn de volgende 
specialismen beschikbaar: 
• Kinderpsycholoog 
• Pedagogisch medewerker 
• Onderwijzend personeel 

 
 
Kinderstelling B-3 
Kinderdialysepatiënten worden bij voorkeur opgenomen op een afdeling waar de  
verpleging over kindernefrologische deskundigheid beschikt.  
 
Kinderstelling B-8 
Een kindernefrologisch centrum beschikt over een eigen, geoormerkte en adequate formatie 
psychologische en pedagogische medewerkers. De formatie is zodanig groot dat inhoudelijk 
gewerkt kan worden volgens de vigerende beroepsnorm van de beroepsgroepen. 
 
Kinderstelling D-1 
De kinderarts-nefrologen hanteren voor de predialyse- en de dialyse-zorg de voor de 
kindergeneeskunde vastgestelde richtlijnen van de Commissie Richtlijnen van de NFN 
 
Kinderstelling D-3 
Lid 1  
Onder verantwoordelijkheid van een actief bij de behandeling betrokken kinderarts-nefroloog 
kunnen op een dialyseafdeling werkzaam zijn: kinderartsen-nefroloog-in-opleiding en arts-
assistenten in opleiding tot kinderarts in het kader van hun verdiepings- of profileringsstage 
kindernefrologie. 
 
Kinderstelling D-5 
Lid 3 
In een KHPD en een KPD moet minimaal vier keer per jaar aandacht besteed worden aan de 
groei, ontwikkeling en, indien van toepassing, schoolprestaties van de dialysepatiënt. 
 
Kinderstelling E-5  
Lid 3 
Een kindernefrologisch centrum streeft naar samenwerking met de dialyseafdeling voor 
volwassenen betreffende bij- en of nascholing en klinische lessen. 
 



 

3 

 
 
 
Kinderstelling H-2  
Bij poliklinische hemodialysepatiënten wordt wekelijks op de afdeling visite gelopen door 
kinderarts-nefroloog en verpleegkundige. Onder bepaalde voorwaarden (zie stelling H-3) kan 
een kinderarts-nefroloog-in-opleiding (fellow), zelfstandig visite lopen. 
 
Kinderstelling H-3  
Onder verantwoordelijkheid van een actief bij de behandeling betrokken kinderarts-nefroloog 
mag de in stelling D-3 lid 1 bedoelde kinderarts-nefroloog in opleiding zelfstandig patiënten 
zien op de hemodialyse mits: 

a. de verantwoordelijk kinderarts-nefroloog de hemodialysepatiënt minimaal éénmaal 
per twee weken zelf en 

b. er wekelijks tussen verantwoordelijk kinderarts-nefroloog en de kinderarts-nefroloog 
in opleiding een nabespreking plaatsvindt over de patiënten die in die week 
zelfstandig zijn gezien door de kinderarts-nefroloog in opleiding. 

Kinderstelling I-3 
Lid 2 

a. Onder verantwoordelijkheid van een actief bij de behandeling betrokken kinderarts-
nefroloog mag de in stelling D-3 lid 1 bedoelde kinderarts-nefroloog in opleiding 
zelfstandig patiënten zien op de polikliniek peritoneale dialyse mits: de 
verantwoordelijk kinderarts-nefroloog de peritoneale dialyse patiënt minimaal 
éénmaal per vier maanden zelf op het spreekuur ziet en 

b. er wekelijks tussen verantwoordelijk kinderarts-nefroloog en de kinderarts-nefroloog 
in opleiding een nabespreking plaatsvindt over de patiënten die in die week 
zelfstandig zijn gezien door de kinderarts-nefroloog in opleiding. 
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