
 

Kinderhospice Binnenveld (KHB) biedt 24 uur verpleegkundige - en verpleegtechnische zorg aan ernstig zieke kinderen van 0 tot 18 jaar met 

een intensieve en complexe zorgvraag. Wij geven deze zorg in een kleinschalige en huiselijke omgeving. Dat doen we omdat behalve de 

mensen ook de omgeving bijdraagt aan het welbevinden van de kinderen, de ouders en het gezin. Vanuit het Kinderhospice wordt 24 x 7 zorg 

gegeven. Sinds kort bieden wij ook dagopvang aan ernstig zieke kinderen. In deze, op ontwikkeling gerichte dagopvang voor zieke kinderen, 

zijn naast onze pedagogisch medewerkers ook de kinderverpleegkundigen nauw betrokken.  

Als gevolg van deze uitbreiding hebben wij de wens ons verpleegkundig team uit te breiden. Voor de uitbreiding van ons team zoeken wij: 

 

 ervaren (kinder)verpleegkundigen 
Kerntaken: 

Je aandacht richten op het kind 

Coördinatie van zorg voor het kind 
Anticiperen op individuele zorgvragen 
Begeleiding en ondersteuning van het kind en de naasten 
Ontwikkelen en professionaliseren van zorg 
Samenwerken met vrijwilligers in de dagelijkse zorg 
 

Functie-eisen:  

Verpleegkundige, aangevuld met kinderaantekening 
Meerdere jaren ervaring als kinderverpleegkundige 
Bekend met problematiek van gezinnen met een kind met een levensduur beperkende en/of een levensbedreigende aandoening 
Ervaring met complexe zorg waarbij veel verpleegtechnische handelingen nodig zijn 
Christelijke levensovertuiging 
Positieve instelling, flexibel en creatief 
Goede communicatieve vaardigheden  
Goede en correcte beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift 
Naast zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen ook goed in een team kunnen functioneren 
 

Dienstverband: 

Dienstverband van 32- 36 uur  

Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens CAO ziekenhuizen 

Bijzonderheden: 

Een mooie werkplek waarin de zorg voor het kind centraal staat 

Een positief en betrokken team van collega’s met hart voor de kinderen en hun ouders 

Een kleine organisatie die volop in ontwikkeling is 

Ben je een bevoegd en bekwaam kinderverpleegkundige en trekt jou het werken in zorg die er echt toe doet aan, stuur dan je sollicitatiebrief 

en c.v. naar mevrouw W. Stoelinga, directeur. Dit kan per e-mail via: info@kinderhospicebinnenveld.nl.  
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