Informatie voor ouders
Uw kind mag het ziekenhuis verlaten maar heeft
daarbuiten ook nog (medische) zorg nodig. Wat
betekent het Medische Kindzorgsysteem (MKS) voor u?
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Hulpbehoeftescan
Wat zijn de (zorg)
behoeften van het kind
en het gezin?

Zorgplan
Wie levert welke
zorg, waar
en wanneer?
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Beslisboom
Hoe verder als geen zorg
meer nodig is of als
het kind 18 jaar wordt?

Het MKS is een manier van werken om de overdracht - en daarmee zorg - voor zieke kinderen
tot en met 17 jaar buiten het ziekenhuis goed te regelen. Samen met u en uw kind worden in
vier stappen de behoeften van het gezin bepaald. Uw kind krijgt de (medische) zorg die het
nodig heeft én waar dat nodig is, zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Welke zorg is nodig?
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Als uw kind uit het ziekenhuis komt en nog (medische) zorg nodig heeft, is
het belangrijk dat dit goed is geregeld. Er komt veel op u en uw kind af.
Welke zorg is precies nodig? Wat betekent dit voor broertjes en zusjes in
het gezin? Welke zorg voor uw kind wilt u uitbesteden? Welk deel wilt u zelf
doen? Welke ondersteuning heeft u nodig?
Het Medische Kindzorgsysteem (MKS) brengt de hulp- en ondersteunings
vraag van uw kind en het gezin buiten het ziekenhuis in kaart. In de eerste
stap wordt gekeken onder welke wet en financiering de zorg buiten het
ziekenhuis valt. Dat is belangrijk voor de afstemming van de zorg als u
bijvoorbeeld te makenkrijgt met verschillende wetten of regelingen.

Hulpbehoeftescan
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Waar hebben u en uw kind behoefte aan als uw kind naar huis mag? Daar
is de hulpbehoeftescan voor bedoeld. Deze vragenlijst vult u - eventueel
samen met iemand van het ziekenhuis - in. De behoeften van kind en
gezin zijn hierin bepalend. Is uw kind oud genoeg dan kan hij of zij dit
ook zelf doen. De kinderverpleegkundige vult de medische kant aan. Het
uitgangspunt is dat uw kind in het dagelijks leven zo normaal mogelijk kan
functioneren.
In de hulpbehoeftescan wordt gekeken naar de noodzaak voor kinder
verpleegkundige hulp, medische hulpmiddelen of bijvoorbeeld oefen
therapie. Kan uw kind zich gewoon ontwikkelen en naar school of moet
hiervoor iets worden geregeld? Kan uw kind ook met anderen spelen of
afspreken om iets samen te ondernemen? Hoe is het gesteld met veiligheid
in en om huis? Door zorgvuldig naar alle behoeften (medisch, ontwikkeling,
sociaal en veiligheid) te kijken, wordt duidelijk welke zorg straks buiten
het ziekenhuis waar en wanneer nodig is.

Zorgplan: samen sterk
Als de behoefte aan zorg en ondersteuning duidelijk is, wordt een zorgplan
gemaakt. Hierin staat precies beschreven wat nodig is en wie daarvoor
búiten het ziekenhuis moeten worden ingeschakeld. Zo is de aansluiting van
de zorg in en buiten het ziekenhuis goed geregeld. Verandert de situatie
van uw kind, dan verandert het zorgplan mee. De kinderarts (of een andere
hoofdbehandelaar) ondertekent samen met u het plan.
Is het zorgplan rond dan volgt de overdracht van de zorg aan de zorgprofessional die zorg aan uw kind buiten het ziekenhuis levert. Dit doet de
transfer- of kinderverpleegkundige voordat u met uw kind naar huis gaat: er
is dan al direct contact geweest met de zorgverleners buiten het ziekenhuis,
zodat de overgang van de zorg in en buiten het ziekenhuis soepel kan
verlopen. Het is ook mogelijk dat u (een deel van) de zorg op u gaat nemen.
Dit gebeurt alleen als u de juiste training/instructie heeft gekregen.

Beslisboom: afronding
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De laatste fase van het Medische Kindzorgsysteem is de beslisboom: wat
gebeurt er als uw kind geen zorg meer nodig heeft of overgedragen wordt
naar zorg voor volwassene als hij of zij 18 jaar wordt? Ook dan moet de
zorg goed aansluiten bij de situatie.

Zorgcoach
De zorgcoach coördineert en regelt in goed overleg met u de ondersteuning
die nodig is. Hij of zij is op de hoogte van alle belangrijke wetten en regels,
en kan u daarin de weg wijzen, zodat u zorg krijgt die bij u en uw gezin past.
De coach is iemand bij wie u zich op uw gemak voelt en die u vertrouwt.
Dat kan een kinderverpleegkundige of iemand anders zijn. De zorgcoach
ondersteunt het gezin zonder dat de ouders en het kind de regie verliezen.

Meer informatie
Denkt u na het lezen van deze brochure dat bij u in het
ziekenhuis (nog) niet op deze manier wordt gewerkt?
Neem dan contact op met het MKS Programmabureau:
info@mksprogramma.nl

Deze folder is een uitgave van het MKS Programmabureau. Het Medische
Kindzorgsysteem is een manier van werken om de overdracht - en daarmee
zorg - voor kinderen t/m 17 jaar buiten het ziekenhuis goed te regelen. Het
MKS is gebaseerd op de rechten van het kind en op het Handvest Kind & Zorg.

