Handve
Kind en Zorg

Ik heb recht op zorg die spel vr kinderen is.
Drbij is mijn gezin net zo belarijk als ik.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ik en mijn ouders mogen altijd zeen hoe ik verplgd en
behandeld wil worden. Wij mogen mbeslien over de
zorg.
Ik word altijd verplgd en behandeld dr mensen die
gelrd heen hoe d bij kinderen moet.
Ik hoef niet in n zienhuis te blijven als ik k
thuis of op n andere plek verplgd of behandeld
kan worden.
Ik krijg de kans om te spelen en om leu dien te doen.
Net als mijn vrienden/ vriendien.
Ik m altijd mijn ouders bij mij heen, wr ik k ben.
Ik heb recht op n leu en veilige plek. Wr ik sen
ben met kinderen van mijn eigen lijd en wr genoeg
mensen op mij leen.
Ik heb recht op beschermi tegen mishandeli en
misbruik. Bien mijn gezin en buen mijn gezin.
Ik word an gehrd en gezien dr mensen die mij k
behandelen. Bij andere mensen moet ik r zeen of ik
d goed vind. En mensen denn er altijd n d ik n
kind ben.
Ik word zovl mogelijk verplgd en behandeld dr
dezelfde mensen die met elkr senwern.
Ik krijg gn behandelien of onderzoen die ik
eigenlijk niet nodig heb. Als ik pijn heb of aig ben,
dan helpen ze mij.
Ik en mijn gezin krijgen altijd informie die klopt en die
wij begrijpen.
Het Handvest Kind & Zorg is een verbreding van het Handvest Kind & Ziekenhuis (EACH Charter) en is in 2014
opgesteld door Stichting Kind en Ziekenhuis, Stichting Pal, V&VN Kinderverpleegkunde, Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK), Branchevereniging Medische Kindzorg Thuis (BMKT), Nederlandse
Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning (VSCA). Dit Handvest is gebaseerd op het Handvest Kind & Ziekenhuis (the EACH Charter).
De handvesten zijn in overeenstemming met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VRK) welke in 1989
is aangenomen door de Verenigde Naties en sinds 1995 van kracht is in Nederland. Dit Handvest is gebaseerd
op het Handvest Kind & Ziekenhuis (the EACH Charter).

