
De Schavuiten gespecialiseerde (verpleegkundige) kinderzorg levert zorg in de regio’s Almere, Leiden 
en Zwolle. 
De Schavuiten maakt deel uit van de: 

  

 

Brancheorganisaties voor integrale kindzorg buiten het ziekenhuis slaan 

handen ineen en gaan samen verder onder nieuwe naam BINKZ 

 

Op 9 juli heeft Hugo de Jonge - Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - tijdens  zijn 

werkbezoek het eerste BINKZ-lidmaatschapstegeltje overhandigd aan Wilma Stoelinga van 

Kinderhospice Binnenveld.. De brancheorganisatie VGVK (Vereniging Gespecialiseerde 

Verpleegkundige Kindzorg) en BMKT (Branchevereniging Medische Kindzorg Thuis) hebben 

op 25 juni jl. formeel de handen ineen geslagen en besloten om samen verder te gaan onder 

de vlag van BINKZ. De naam BINKZ staat voor Branchevereniging Integrale KindZorg en is de 

nieuwe branchevereniging voor zorgorganisaties die betrokken zijn bij de zorg aan zieke 

kinderen buiten het ziekenhuis. De droom van de aangesloten lid organisaties is om tot een 

aanbod te komen van gezonde integrale zorg voor (ernstig) zieke kinderen waarbinnen 

professionals optimaal samenwerken zodat ouders van een ziek kind zich gesteund voelen en 

het zieke kind zoveel mogelijk kind kan zijn. 

BINKZ (www.binkz.nl) is een unieke brancheorganisatie waarbinnen werkgevers vanuit de 

kinderthuiszorg, verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen samenwerken. Het 

doel van BINKZ en de daarbij aangesloten organisaties is om te komen tot een integraal 

zorgaanbod waarbij de zorg rondom het zieke kind en het gezin buiten het ziekenhuis goed 

is afgestemd tussen de eerste-, tweede- en derdelijnszorgorganisaties en organisaties die 

werkzaam zijn in de Jeugdwet, de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning.  

De zorg aan zieke kinderen is vaak complexer dan alleen de medische aandoening die zij 

hebben. Kinderen die ziek zijn worden op dit moment niet altijd even goed geholpen omdat 

er nog onvoldoende wordt samengewerkt tussen werkgevers in de verschillende domeinen 

waar zieke kinderen mee te maken hebben. Organisaties weten op dit moment onvoldoende 

van elkaar om samen te komen tot afgestemde zorg. Kinderen en ouders raken hierdoor in 

de problemen omdat zij vaak van ‘het kastje naar de muur’ worden gestuurd. BINKZ wil daar 

verandering in aanbrengen doordat werkgevers uit alle kinderleefdomeinen lid kunnen 

worden van deze brancheorganisatie waarin samen wordt toegewerkt naar een integraal 

zorgaanbod.  

http://www.binkz.nl/


Op termijn kunnen zieke kinderen en hun gezinnen hiervan profiteren omdat:  

• Werkgevers binnen verschillende domeinen afspraken met elkaar maken over de 

manier waarop er wordt samengewerkt. Hierdoor is het voor het kind en de ouders 

helder wat zij kunnen verwachten; 

• Er zeven netwerken Integrale Kindzorg zijn ontstaan, waarin alle praktijkprofessionals 

met elkaar aan tafel zitten om de zorg rondom het kind en het gezin beter op elkaar 

af te stemmen; 

• Er wordt doorverwezen naar elkaar waarbij de doorverwijzing geaccepteerd wordt in 

bijvoorbeeld het geval van benodigde indicatiestelling in de Zorgverzekeringswet én 

Jeugdwet. Hierdoor worden het kind en het gezin niet ‘van het kastje naar de muur’ 

gestuurd; 

• Er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor het opleiden van 

(zorg)professionals zodat er voldoende aanbod is om aan de vraag van kind en 

ouders te voldoen;  

• Het overkoepelend zorgplan en de digitalisering ervan wordt bevorderd zodat er 

informatie beschikbaar is voor het kind en gezin.  

 

BINKZ zal zich hiervoor gaan inzetten en zich manifesteren als een vooruitstrevende partner 

die koploper en verbinder is in het proces van de totstandkoming van de integrale kindzorg.  

_______________________________________________________________________ 

Contact gegevens De Schavuiten: 

Info@deschavuiten.nl           www.deschavuiten.nl 

 

Regio Almere: 06-55378455 

Regio Leiden: 06-28520604 

Regio Zwolle: 06-55337306 
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