
Beter worden doe je thuis!
Complete gezondheidszorg
voor 0-18 jaar

M
er

kp
as

po
or

t

puur en persoonlijk



Colofon  3

Het belang van een merkpaspoort  5

Zo kijken wij naar kinderen en jongeren 6

Dit is onze missie  7

Hier komen wij vandaan  8

Dit is onze ambitie  10

Hier zijn wij goed in en hier staan we voor 13

Dit doen wij allemaal  14

Zorg op afstand  16

Dit vinden wij belangrijk  17

Hier voelen wij ons prettig bij  18

Waar het in het kort om gaat!  19

Complete gezondheidszorg 

voor 0-18 jaar

Beter worden doe je thuis!

Complete gezondheidszorg 
Inhoud Colofon

Dit merkpaspoort is een uitgave van DeKinderkliniek.

Tekst: Gerard van Midden
Redactie: Norbert van den Berg en Tim Vreede
Eindredactie: Anouk Hilgersom
Fotografie: Feenstra fotografie
Vormgeving: Merkmannen
Drukwerk: Printmedia 

© DeKinderkliniek, juli 2015
Hospitaaldreef 29, 1315 RC Almere
T. 036-7630030
info@dekinderkliniek.nl
www.dekinderkliniek.nl
KvK: 32139459 0000

Het draait om het wel-
bevinden en welzijn van 
kinderen en jongeren 

3



DeKinderkliniek is een merknaam die als het goed is positief wordt 
herkend door mensen. Dat merk wordt gemaakt en ingevuld door 
mensen die bij DeKinderkliniek werken. Die contact hebben met 
kinderen, ouders, huisartsen, zorgverzekeraars enz.
Maar hoe denkt de omgeving over het merk ‘DeKinderkliniek’? 
Welke associaties hebben mensen? Hoe praten ze erover?
Welke ervaringen hebben ze? Dat alles vormt het imago van
het merk. En dat zit in de hoofden van mensen.

Het imago is constant in beweging. Het wordt immers dagelijks 
beïnvloed door het gedrag van iedereen die bij DeKinderkliniek 
werkt. Iets ogenschijnlijks kleins en onbelangrijks kan een enorm 
negatieve invloed hebben op de beleving van het imago. En iets 
positiefs draagt bij aan het imago. Dat ligt soms heel subtiel. 

Daarom is het belangrijk dat iedereen in de organisatie weet 
waar DeKinderkliniek voor staat. Wat de ambitie is en de kijk op 
kinderen. Wat de belangrijkste waarden zijn en welke cultuur het 
beste bij de organisatie past. Om ervoor te zorgen dat iedereen 
die bij DeKinderkliniek werkt met één mond praat. Vanuit dezelfde 
passie en vanuit dezelfde gedeelde doelstellingen. Kortom:
eenduidige communicatie en interpretatie. 

Dát is de kracht van een merkpaspoort! Maar wel een merk-
paspoort als groeidocument voor de toekomst. Het is dus niet 
statisch, maar kan veranderen als wensen en vragen van kinderen, 
ouders en andere direct betrokkenen dat aangeven. Daarom is het 
ook van essentieel belang om goed naar hen te blijven
luisteren.

Het belang van een merkpaspoort
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Het imago is constant
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Een missie is een uitspraak die het bestaan van de organisatie 
rechtvaardigt. Waarom een missie? Omdat deze medewerkers een 
helder inzicht geeft in het bestaansrecht van DeKinderkliniek. 
Bovendien vertelt de missie anderen (‘klanten’) wat zij van
DeKinderkliniek kunnen verwachten. 

Dit is onze missie

Wij bieden poliklinische zorg en dagbehandeling aan kinderen en
jongeren van 0-18 jaar. Op een pure en persoonlijke manier.
En omdat vrijwel alle zorg onder één dak wordt geboden, kunnen we
flexibel werken. Uitgangspunt van onze aanpak is:
‘Beter worden doe je thuis’. Omdat we geloven in de kracht van de 
veilige en vertrouwde thuisomgeving.

Dit is de missie van DeKinderkliniek:

76

Kinderen horen zoveel mogelijk zorgeloos, vrolijk en ongedwongen
te zijn. Natuurlijk zijn ze nog sterk afhankelijk van hun omgeving, 
maar als die met liefde en aandacht op hun unieke gedrag en 
gevoelens reageert, kan een kind optimaal kind zijn. Dat kan 
veranderen als een kind ziek wordt of anderszins belemmerd 
wordt. Als niet alles meer vanzelfsprekend is. Als zijn toekomst 
een andere kleur krijgt of dingen tijdelijk in een ander perspectief 
komen te staan. Dan komt het eropaan, want kinderen kunnen 
zich algauw onveilig voelen. Vooral als ze in een door volwassenen 
geregisseerde wereld terechtkomen: een wereld van ziekenhuizen, 
medische behandelingen en zorg. 

Dat geldt grotendeels ook voor jongeren. Het verschil met kinderen 
is dat ze nog veel sterker de wens hebben om zelfstandig te zijn.
Ze zetten zich meer af tegen volwassenen, ook om hun eigen 
identiteit te ontdekken en te scherpen. Maar ook zij kunnen
- ondanks hun soms schijnbare zelfstandigheid - onveiligheid 
ervaren als ze uit hun vertrouwde leefomgeving worden gehaald.

Daarom zet DeKinderkliniek het kind en de jongere centraal. 
In een vriendelijke omgeving waarin het niet alleen om hun ziekte-
beeld gaat, maar om het totale kind en de jongere. Met al hun
medische en eventueel psychische en sociale problemen.

Een benadering die zijn oorsprong vindt in het holisme dat er
onder andere vanuit gaat dat een mens meer is dan de som van 
al zijn ‘onderdelen’. En ook heel fundamenteel: DeKinderkliniek 
gelooft in de kracht van de veilige en vertrouwde thuisomgeving. 
Omdat kinderen en jongeren vooral thuis beter worden. Dus is alles 
erop gericht om opnamen in een ziekenhuis te voorkomen. 

Het is belangrijk om eerlijk te zijn naar kinderen en jongeren.
Ook als het om moeilijke mededelingen gaat. Zij hebben als geen 
ander door of iemand zich in bochten wringt: authentiek is of niet. 
Een pure persoonlijkheid maakt dat kinderen en jongeren zich veilig 
en vertrouwd kunnen voelen, waardoor het beter mogelijk is om 
met hen open te kunnen communiceren.

Iedereen die bij DeKinderkliniek werkt, realiseert zich elke dag weer 
dat elk kind en elke jongere een eigen benadering nodig heeft die 
aansluit bij zijn unieke behoeften en vragen. Zij zijn dus serieuze 
gesprekspartners voor alle medewerkers van DeKinderkliniek.
Want het draait uiteindelijk om het welbevinden en welzijn van 
kinderen en jongeren. Dat is niet zomaar een uitspraak. Dat is een 
ideologie die met passie uitgedragen moet worden. Elke dag weer.

Zo kijken wij naar kinderen en jongeren
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DeKinderkliniek komt voort uit het Flevoziekenhuis Almere en 
uit de ideologie (de droom) van collega’s dat het anders kan.
DeKinderkliniek Almere werkt voor klinische opnames nauw met 
het Flevoziekenhuis samen. De Kinderkliniek is een initiatief van 
kinderartsen Norbert van den Berg en Tim Vreede die bij hun 
plannen voor een nieuw concept voor de kindergeneeskunde 
gesteund zijn door het Flevoziekenhuis. Zonder dit draagvlak zou
DeKinderkliniek niet zijn ontstaan.

Door de snelle groei van Almere en de sterke toename van 
het geboortecijfer was uitbreiding van de capaciteit van kinder-
geneeskunde absoluut noodzakelijk. Doorgaan op de oude, 
vertrouwde voet was een optie. Maar Norbert van den Berg en 
Tim Vreede pakten de unieke kans om plannen te ontwikkelen 
voor DeKinderkliniek. In een apart, kindvriendelijk gebouw. 
Zo ingericht dat de ambitieuze doelstellingen optimaal 
gerealiseerd kunnen worden. Eind 2013 is DeKinderkliniek 
verhuisd naar een nieuwe locatie aan de Hospitaaldreef, 
schuin tegenover het Flevoziekenhuis.

Hier komen wij vandaan

DeKinderkliniek komt 
voort uit de ideologie 

van collega’s: 
‘De zorg kan anders!’   

Tim Vreede

Norbert van den Berg



Kinderen, jongeren en hun ouders als belangrijkste gesprekspartner te zien 
en hen ook op die manier persoonlijk te benaderen.

Een duurzame, professionele band aan te gaan met de huisarts als
verwijzer en hem de mogelijkheid te bieden om kinderartsen
zonder drempels collegiaal te consulteren.

Duidelijk te zijn waar de rol van de huisarts als verwijzer en ‘poortwachter’ 
voor tweedelijnszorg eindigt en waar de rol van de kinderarts als regisseur 
voor langduriger zorg begint.

Een innovatieve organisatie te zijn. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van 
apps én gebruik te maken van bestaande apps die het mogelijk maken 
dichtbij huis ‘zorg op afstand’ te verlenen.

Te streven naar zichtbaarheid en transparantie in de samenleving,
zodat anderen de missie ook kunnen ‘toetsen’ en die ook positief
kunnen onderschrijven.

Fondsen (voor financiële ondersteuning) te werven om te kunnen
voldoen aan de zorgvragen én om noodzakelijke innovaties tijdig
te kunnen invoeren.

Diensten aan te bieden die verder gaan dan alleen medische zorg.

DeKinderkliniek
Zo hoog mogelijke 
kwaliteit met oog 

voor de persoonlijke 
belangen van

kinderen en jongeren

1110

Hoge eisen te stellen aan de kennis, kunde en intrinsieke 
betrokkenheid van de medewerkers in alle lagen van de 
organisatie.

Alert te zijn op snelle en effectieve zorgverlening met 
gebruikmaking van de mogelijkheden van internet (zoals 
het kunnen maken van afspraken op tijden die kinderen, 
jongeren en ouders ook goed uitkomen).

Kinderen en jongeren instrumenten aan te reiken die het mogelijk maken
vooral thuis beter te worden.

Open relaties te onderhouden met iedereen die een bijdrage kan leveren
aan een goed en helder imago.

DeKinderkliniek is er voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar die 
medische, psychische en sociale zorg nodig hebben. De ambitie is 
om in Nederland de best georganiseerde totaalzorg te bieden.
Van een zo hoog mogelijke kwaliteit en met oog voor de
persoonlijke belangen van kinderen en jongeren.

Deze ambitie proberen we
waar te maken door:

Dit is onze ambitie

Een innovatieve organisatie te zijn. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van 
apps én gebruik te maken van bestaande apps die het mogelijk maken 

Fondsen (voor financiële ondersteuning) te werven om te kunnen

Diensten aan te bieden die verder gaan dan alleen medische zorg.



1312

• Goed kunnen organiseren.

• Doeltreffend communiceren.

• Meedenken met de patiënt.

• Ondergeschikt maken van eigenbelang voor zover dit een

 open communicatie in de weg staat.

• Grote diversiteit aan kennis en vaardigheden van een hoge   

 kwaliteit passend bij de te bieden complete zorg.

• Goed kunnen samenwerken.

• Openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en denkbeelden in de  

 kindergeneeskunde.

• Zelfreflectie.

• Willen leren van anderen.

• Realiteitszin (weten waar de grenzen van eigen kunnen of die  

 van de organisatie bereikt zijn).

• Creatief optreden: buiten gebaande paden denken, een    

 probleemoplossende benadering.

Medische, psychische 
en sociale zorg van een 

hoge kwaliteit

DeKinderkliniek in al haar breedte is als geen ander in staat om op 
een pure en persoonlijke manier in gesprek te gaan met kinderen, 
jongeren en hun ouders. Op basis hiervan levert DeKinderkliniek 
medische, psychische en sociale zorg van een hoge kwaliteit en 
gaan medewerkers - zo nodig - een langdurige relatie aan met 
kinderen, jongeren en ouders die gebaseerd is op wederzijds 
respect en vertrouwen.

Waar we voor staan
DeKinderkliniek staat voor het totaal van alle medewerkers.
Van gastvrouw tot kinderarts. Van pedagogisch medewerker tot 
verpleegkundige. Maar die best georganiseerde complete zorg 
voor kinderen en jongeren kun je alleen bieden als er geen
zwakke schakels in de ketting zitten. Kortom: iedereen moet
de beste willen zijn op zijn of haar eigen werkterrein én zich
verantwoordelijk voelen voor eigen werk én dat van anderen
in de organisatie.

Om dit echt waar te kunnen maken zijn de volgende
kernkwaliteiten vertegenwoordigd in DeKinderkliniek:

Hier zijn wij goed in
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DeKinderkliniek is een centrum voor poliklinische behandeling en 
dagbehandeling voor niet acute, tweedelijns kindergeneeskundige 
zorg. De organisatie is in het bijzonder kundig op de volgende 
terreinen:

DeKinderkliniek
De kinderarts is de 
regisseur van vaak 

langdurige processen

DeKinderkliniek

Verder werkt DeKinderkliniek intensief samen met externe
specialistische zorgverleners waaronder die van het AMC, WKZ,
de Trappenberg en Sein. 

Diagnostiek en behandeling gaan hand in hand bij DeKinder-
kliniek en DeKinderGGZ speelt daarin een belangrijke rol. Niet 
voor niets is de kinderarts de regisseur van deze vaak langduriger 
processen. Zo kan hij het kind/de jongere optimaal volgen en 
erop toezien dat alle aspecten (medisch, psychologisch en
sociaal) voldoende in kaart gebracht worden en aan bod komen 
tijdens het proces.

Deze holistische benadering vraagt om diensten die verdergaan 
dan de gebruikelijke zorg. Daarom besteedt DeKinderkliniek ook 
aandacht aan thema’s als sport en overgewicht. Kinderen krijgen 
ontspanningsoefeningen/yoga/massage en DeKinderkliniek 
is ook actief betrokken bij onderwerpen als schoolkeuze en 
studiekeuzeadvies. Want onbegrepen vermoeidheid bijvoorbeeld 
kan alles te maken hebben met een verkeerde schoolkeuze.

Dit doen wij allemaal

• kinderdiabetes

• astma

• aandachts-/concentratiestoornissen, waaronder ADHD

• 0-3: eten, huilen, slapen

• obesitas

• poep- en plasproblemen

• hartruis

• allergie en eczeem

• angststoornissen

• kindertandheelkunde

• trauma 

• onverklaarde lichamelijke klachten

• hoofdpijn

• buikpijn

• alcoholpoli

• groeiproblemen

• urineweginfecties

• neo-follow up en babyspreekuur

• diëtetiek

• neuropsychologisch onderzoek

• kinderfysiotherapie

• cesartherapie

• downpoli

• chronische aandoeningen

• KNO

• logopedie

• osteopathie

• podotherapie

• oogheelkunde
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DeKinderkliniek zegt in haar positionering onder andere:
‘Beter worden doe je thuis’. Dat is niet zomaar een uitspraak. 
Het is het bewezen resultaat van de afgelopen jaren. 
Het aantal ziekenhuisopnames is op een aantal terreinen 
waarop  DeKinderkliniek actief is fors gedaald. En wat ook zeker is:
kinderen en jongeren voelen zich veiliger - en dus beter - in 
de eigen, vertrouwde omgeving. Vanuit die gedachte worden
innovatieve ideeën ontwikkeld. 

DeKinderkliniek zet e-health in om kinderen, jongeren en 
ouders te benaderen in de eigen omgeving. Een voorbeeld 
hiervan is zorg op afstand door via een beeldscherm/tablet 
of telefoon levensecht videocontact te maken met een arts of 
verpleegkundige. Daarnaast heeft DeKinderkliniek een digitale 
omgeving ontwikkeld onder de naam ‘123DeKinderkliniekThuis’. 
Hier wordt op een leuke manier informatie aangeboden over 
de ziekte. Uiteindelijk wil DeKinderkliniek nog veel meer gebruik 
maken van dit soort toepassingen in de behandeling, zoals het 
thuis meten van gewicht, bloeddruk, bloedsuiker, longfunctie enz. 
Zodat de behandelaar direct kan worden geïnformeerd.
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DeKinderkliniek
Herkenbaar aan de waarden 

puur en persoonlijk
Een persoon herken je aan de waarden die hij belangrijk vindt en 
in zijn gedrag ook laat zien. En als die waarden duidelijk door-
klinken in de communicatie en in iemands gedrag, dan weet je 
wat je aan hem hebt. Ook DeKinderkliniek staat voor waarden die 
in het merk herkend worden en die passen bij de medewerkers 
én bij wat kinderen zelf uitstralen. Dit zijn onze merkwaarden:

Puur
Het woordveld dat hierbij hoort is: authentiek, zuiver, eerlijk.
Allemaal voorwaarden voor contact, zeker als het om kinderen 
gaat. Want puurheid maakt iets los in een ander, maakt dat de
ander zich vertrouwd en gekend voelt. Dat hij weet dat je 
betrouwbaar en duidelijk bent. Dat wat de ander zegt ook
gemeend is en waar. Ook als het om moeilijke mededelingen gaat. 
Ook dan moet je kunnen benoemen waar het om gaat. Puurheid 
geeft openingen die nodig zijn om zicht te krijgen op het totale 
kind, zodat je het vertrouwen kan schenken.

Persoonlijk
Het taalveld dat hierbij hoort is: betrokken, invoelend, flexibel.
Elk kind en elke jongere vraagt weer om een andere, persoon-
lijke benadering. Vanuit betrokkenheid op de vragen en behoeften 
van het kind, de jongere (en zijn ouders). 

Daar hoort een flexibele aanpak bij die kan meegroeien met de 
situatie en met individuele wensen.  

PEP
Puur en persoonlijk. Dat is: PEP. Het intranet wordt gebruikt 
om deze waarden eigen te maken en medewerkers te blijven 
inspireren en aanjagen. Om elkaar op de doelstellingen, ambities 
en kernwaarden te kunnen blijven binden. Om lief en leed 
(ook dat hoort bij persoonlijk) met elkaar te kunnen delen.

Dit vinden wij belangrijkZorg op afstand: een voorbeeld van onze innovatieve denkkracht
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Dit merkpaspoort geeft veel informatie. Beschrijft kernwaarden en 
sfeer die alleen in gezamenlijkheid waargemaakt kunnen worden. 
Het geeft aan wat de doelstellingen zijn en wat de ambitie voor 
de toekomst is. Misschien teveel om te onthouden. Daarom is het 
goed om de essentie van de DeKinderkliniek kernachtig samen te 
vatten. Dat is de positionering.

DeKinderkliniek:
complete gezondheidszorg voor 0-18 jaar. 
Beter worden doe je thuis!

Complete
gezondheidszorg 

voor 0-18 jaar   

Complete

Waar het in het kort om gaat!

Het werk gebeurt op de vloer. In het contact met collega’s,
kinderen, ouders, huisartsen, leveranciers, bedrijven, gemeenten 
enz. Om de ambitieuze doelen van DeKinderkliniek te kunnen
realiseren is het voorwaardelijk om een werksfeer te creëren 
waarin iedereen zich prettig voelt. Dat heeft alles met veiligheid te 
maken. Met jezelf kunnen zijn waardoor talenten de ruimte krijgen. 

Hier voelen wij ons prettig bij
DeKinderkliniek

Betrokkenheid tot de 
organisatie: ‘Jij bent 

DeKinderkliniek’.

DeKinderkliniek

In grote lijnen is dit de cultuur van DeKinderkliniek
Alles is gericht op samenwerking voor net dat ene stapje extra.
Soms doet iemand dat voor jou, soms doe jij dat voor een ander. Dat wordt niet 
opgeteld noch op een later moment verrekend. Het is vanzelfsprekende collegialiteit 
waarbij je voor elkaar inspringt als dat nodig is. De communicatie is open en direct. 
‘Niet op de man, maar op de bal’. Niet om de ander op de huid te zitten en klein te 
maken, maar om nieuwe energie in iemand aan te boren. Altijd gericht op een
positief resultaat, want DeKinderkliniek houdt van no-nonsense, maar wel in een 
eerlijke omgeving met gelijkwaardige verhoudingen. Die gelijkwaardigheid uit zich ook 
in het stimuleren van nieuwe initiatieven en ideeën. Dat vergroot de betrokkenheid 
tot de organisatie: ‘Jij bent DeKinderkliniek’ en zo kun je ook van elkaar leren en elkaar 
inspireren. Zowel intern als extern is DeKinderkliniek een platte organisatie. Bureau-
cratie en hiërarchisch denken passen dus niet in die cultuur. Het duidelijk aangeven
van persoonlijke grenzen en die van de organisatie wel.
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Beter worden doe je thuis!

DeKinderkliniek, Hospitaaldreef 29, 1315 RC Almere
T: 036-76 300 30 E: info@dekinderkliniek.nl
www.dekinderkliniek.nl

Complete gezondheidszorg
voor 0-18 jaar




