Kinderverpleegkundigen, pedagogen
en/of kindercoaches gezocht
Wij zijn per direct op zoek naar kinderverpleegkundigen, pedagogen en/of
kindercoaches, met ervaring en/of affiniteit met diabetes, die als ZZP’er aan de slag
willen in gezinnen met een kind met diabetes type 1.
WAT GA JE DOEN?

WIE BEN JIJ?

Kinderen met diabetes en hun naaste familie en omgeving (bv.
scholen) helpen en ondersteunen bij het (beter) aanvaarden
en inbedden van de chronische ziekte in het dagelijkse leven.
Ervaring leert dat als kinderen uit het ziekenhuis worden
ontslagen, het proces pas echt begint.
Om complicaties nu en in de toekomst te voorkomen is het
zaak dat het kind en zijn of haar omgeving zo goed mogelijk
omgaan met de chronische ziekte. Daarvoor is het nodig
dat het kind en de omgeving ondersteuning krijgen.
De ondersteuning die jij gaat geven kan bestaan uit oa:
• het kind (of ouders of leerkrachten) helpen bij het
overwinnen van prikangst;
• het kind coachen bij het uitvoeren van de medischtechnische handelingen;
• ouders zelfvertrouwen geven bij omgaan met hypo’s en
hypers;
• het individueel coachen van het kind met diabetes, ouders,
brusjes (broertjes en zusjes);
• voorlichting en ondersteuning geven op de peuterspeelzaal,
kinderdagverblijf, basis- en voortgezet onderwijs, sport/
vrije tijdsbesteding;
• praktische opvoedondersteuning, o.a. door middel van
Video Home training, het aanbieden en inzetten van
begeleidend materiaal, specifiek gericht op diabetes.

• Je bent proactief en wilt een bijdrage leveren aan het
optimaliseren van de kwaliteit van leven van het kind
en het gezin.
• Je staat stevig in je schoenen en bent vooral van ‘zorgen
dat’ in plaats van ‘zorgen voor’.
• Je hebt minimaal een afgeronde pedagogische opleiding
op HBO niveau, kinderverpleegkundige opleiding (SKV)
en/of een afgeronde kindercoachopleiding (hbo werk- en
denkniveau).
• Je bent flexibel, betrouwbaar en vindt het leuk om als
ZZP’er bij onze jonge organisatie aan de slag te gaan.
• Je bent maatwerkgericht, waarbij je het kind en het gezin
in hun kracht zet.
• Je hebt bij voorkeur affiniteit en/of ervaring met diabetes
type 1 en kinderen.

OVER 4KIDS2TELL

WAT BIEDEN WIJ JOU?

4kids2tell is een organisatie en concept (inclusief instructies,
leermiddelen, instrumenten) waarbij wij een combinatie
maken tussen medisch-technische handelingen en pedagogische ondersteuning (o.a. verpleegkundige begeleiding/
coaching, coördinatie en preventie) rondom kinderen met
diabetes en het gezin. Dit alles om de diabetes maximaal te
integreren in het dagelijkse leven van het kind en zijn/haar
omgeving (gezin, school, etc). Het uiteindelijke doel is de
kwaliteit van leven van het kind en het gezin te bevorderen
(minder complicaties en minder psychosociale problematiek).

• Uitdagende advies-en begeleidingstrajecten als ZZP’er
binnen gezinnen, waarbij elke situatie weer anders is.
• Een flexibele werkrelatie: je bepaalt zelf wanneer je
wel en niet aan het werk wilt. Je bent niet gebonden
aan roosters en plant zelf je eigen tijd in.
• Een uitgebreide scholing op de 4kids2tell systematiek
en de achtergronden van diabetes-mellitus.
• Een netwerk van gelijkgestemden.

