
• Aanmelden kan door contact op te nemen met de 
netwerkcoördinator van het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) in 
jouw regio. Of vraag een zorgverlener om dat voor jou te doen.

• Maximaal vijf consulten van één uur worden voor je vergoed. In 
overleg kan dit aantal worden verhoogd. 

• Over de financiële afhandeling hoef je je geen zorgen te 
maken. De geestelijk verzorger/ rouw- en verliesbegeleider en 
de netwerkcoördinator regelen dit voor je. 

• We vragen je om je ervaringen in de zorg voor je kind te delen 
in ‘De Ervaringsmeter’ via kinderpalliatief.nl/ervaringsmeter. 
Dit kan anoniem. Met deze ervaringen kunnen wij de 
kinderpalliatieve zorg in Nederland verbeteren. 

• Steekproefsgewijs kan het zijn dat je wordt benaderd door de 
netwerkcoördinator voor een evaluatie van de ondersteuning 
van een geestelijk verzorger/ rouw- en verliesbegeleider.

Gebruik maken van de financiële ondersteuning?

Financiële ondersteuning voor begeleiding thuis 
bij levensvragen, rouw en verlies

Kijk op onze website voor meer informatie over:
• het gebruik en de voorwaarden van de financiële ondersteuning;
• het verschil tussen een rouw- en verliesbegeleider en geestelijk  

verzorger;
• een artikel van de VOKK over de rouw- en verliesbegeleiding aan 

het gezin van Lieve.

Heb je andere vragen over de zorg en/of ondersteuning van je kind 
en gezin? De professionals van de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) 
staan voor je klaar.

“Je kunt je zorgen 
en angsten delen en 
praten over hoe het 

vol te houden.”

i

Als je hoort dat je kind ongenees-
lijk ziek is, komt er veel op jou en 
jullie gezin af. 

Een geestelijk verzorger of rouw- 
en verliesbegeleider begeleidt je 
en denkt met je mee over allerlei
vragen over het leven, ziek zijn, 
verlies en de dood. Ook als de 
dood nog jaren op zich laat 
wachten. Als je gebruikt wilt 
maken van deze professionals, 
kun je hierbij financieel onder-
steund worden.

https://www.kinderpalliatief.nl/kind-gezin/regionale-netwerken-kinderpalliatieve-zorg
https://www.kinderpalliatief.nl/ervaringsmeter
https://www.kinderpalliatief.nl/kind-gezin/projecten/detail/subsidie-voor-begeleiding-thuis-bij-levensvragen-rouw-en-verlies
https://www.kinderpalliatief.nl/professionals/kennis/artikel/rouw-en-verliesbegeleiding-en-geestelijke-verzorging-de-verschillen-en-de-overeenkomsten-duidelijk-uitgelegd
https://www.kinderpalliatief.nl/professionals/kennis/artikel/rouw-en-verliesbegeleiding-en-geestelijke-verzorging-de-verschillen-en-de-overeenkomsten-duidelijk-uitgelegd
https://www.kinderpalliatief.nl/kind-gezin/informatie/publicaties/publicatie/financi235le-steun-voor-begeleiding-thuis-bij-levensvragen-rouw-en-verlies
https://www.kinderpalliatief.nl/kind-gezin/informatie/publicaties/publicatie/financi235le-steun-voor-begeleiding-thuis-bij-levensvragen-rouw-en-verlies
https://www.kinderpalliatief.nl/kind-gezin/regionale-netwerken-kinderpalliatieve-zorg

