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De Stichting Educatieve Voorziening AMC/VUmc is opgericht in 1999. Naast het bieden van onderwijsondersteuning 
aan zieke leerlingen die opgenomen of onder behandeling zijn in de beide UMC's, zijn we ons steeds meer gaan 
toeleggen op het vastleggen van de reeds aanwezige en nieuwe expertise. Deze kennis wordt door middel van 
brochures, de Ziezon-website, voorlichtingsbijeenkomsten en symposia in toenemende mate gedeeld met scholen en 
andere betrokken professionals en ouders. 
 
Het jaar 2016 is een jaar geweest van vernieuwingen. De goedlopende en intensieve contacten met de 
regioconsulenten en samenwerkingspartners in de stad waren nog steeds erg belangrijk en behielden onze aandacht. 
Daarnaast zijn we echter ook meer naar binnen gaan kijken. De basis en focus van onze dienstverlening en  de wijze 
waarop we ons binnen en buiten het ziekenhuis willen profileren hebben tot mooie statements en innovaties geleid. 
Hierover meer verderop in dit jaarverslag! Verder bleven deskundigheidsbevordering van het team consulenten en het 
nauwlettend volgen van  de actualiteiten in onderwijsland de pijlers van onze kwaliteit 
 
Om een indruk te krijgen van het zeer gevarieerde jaar 2016 hebben we veel van onze activiteiten in beeld gebracht en 
in de vorm van een kalender gegoten. Veel lees- en kijkplezier!  

C.J. Hendriks, hoofd EV 



Deskundigheidsbevordering 
Binnen ons werk is het belangrijk dat we op de hoogte blijven van 
de ontwikkelingen in het onderwijsveld.  

Ontwikkelingen vmbo 
In de bovenbouw van het vmbo worden in 2016 'profielen' 
ingevoerd. Ingrid de Jong zocht uit hoe dat precies in elkaar zit en 
gaf hierover een presentatie aan de collega's.  
Het vmbo biedt binnen de 10 profielen een aantal verplichte vakken 
en daarnaast keuzevakken die de mogelijkheid bieden tot verdieping 
of verbreding van de kennis. Het onderwijs kan op die manier beter 
aansluiten bij de interesses van individuele leerlingen. De overheid 
hoopt dat hiermee de aansluiting met het vervolgonderwijs (mbo) 
verbetert. Het is de bedoeling dat in 2018 alle leerlingen in het 
vmbo beroepsgerichte vmbo-examens nieuwe stijl afleggen. 

In januari heeft een van de consulenten deelgenomen aan het symposium 
“Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen”. 
Tijdens dit interessante symposium werd aandacht besteed aan de gebeurtenissen 
die kunnen leiden tot een trauma op de kinderleeftijd. We zijn geïnformeerd over 
de verschillende soorten trauma, kindermishandeling, posttraumatische 
stressstoornis en de gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Specifiek werd 
er ook aandacht besteed aan trauma bij kinderen van vluchtelingen. 
De informatie die tijdens het symposium werd gegeven biedt, samen met de 
informatie uit het bijbehorende handboek, leerkrachten en andere 
onderwijsprofessionals de kennis en handvatten hoe om te gaan met 
getraumatiseerde leerlingen. 



Studiemiddag in samenwerking met Huisonderwijs 
Op 16 februari organiseerde de educatieve voorziening en het huisonderwijs hun 
jaarlijkse studiemiddag. Het onderwerp: ‘Eczeem, meer dan een beetje jeuk’. Ditmaal 
was Naomi, leerling 3 havo van een middelbare school in Utrecht, in het AMC 
uitgenodigd om te komen vertellen over haar ervaringen met eczeem in combinatie 
met haar schoolcarrière. Greetje Zaal, medisch maatschappelijk werkende bij de 
psychosociale afdeling van het Emma Kinderziekenhuis, stelde haar ter introductie de 
nodige vragen. 
Pina Middelkamp Hup, de dermatoloog van het AMC die Naomi onder behandeling 
heeft, legde de aanwezigen uit (voornamelijk docenten, consulenten en jeugdartsen) 
dat eczeem deel uitmaakt van het aangeboren atopisch syndroom waar ongeveer 10% 
van de kinderen last van heeft. Daarvan heeft ongeveer 20% behoorlijk veel last op de 
basis- en middelbare schoolleeftijd. 

Niet alleen voor de bezoeken aan de behandelaar en voor de behandelingen zelf is er sprake van veel 
schoolverzuim, maar ook vanwege de vele slapeloze nachten kan het zijn dat een leerling regelmatig 
afwezig is, ongeconcentreerd, gestrest en vaak moe. Een psycholoog van de PSA van het EKZ, Lotte 
Haverman, legde uit dat ook de gezinnen waarin deze kinderen worden opgevoed vaak zwaar belast zijn. 
Dit komt vooral door de strenge leef- en smeerregels waaraan ze onderworpen moeten worden om het 
dagelijks leven enigszins klachtenvrij te laten verlopen. 
  
Al met al zijn we ons er bewust van geworden dat de aandoening, en een goede behandeling, ook grote 
impact heeft op het leven van de leerling op school. Zo is het nodig om na het gymmen en zwemmen tijd 
en rust te nemen voor een adequate huidverzorging en moet er op school mogelijkheid zijn om zo nodig 
te smeren. De leraren moeten niet raar opkijken als de leerling het advies meekrijgt in de klas met een 
speeltje in de hand te zitten ter afleiding van de jeuk en er zal proactief moeten worden omgegaan met 
het vele verzuim en de grote kans op extra stress bij de leerling. Omdat eczeem veel voorkomt bij 
kinderen is het belangrijk dat leraren van scholen zich realiseren hoezeer de aandoening het dagelijks 
leven beheerst. Dat eczeem meer is dan een beetje jeuk, hebben Naomi, Pina, Lotte en Greetje goed 
weten over te brengen.  
Het is nu zaak dat aanwezigen, met name consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen van de 
Educatieve Voorzieningen en de Onderwijsadvies bureaus de boodschap adequaat kunnen overbrengen 
naar scholen. De door ons zelf geschreven Ziezon brochure zal daarvoor zeker als een goede 
onderbouwing kunnen dienen! 



Op 16-17- 18 maart organiseerde de psychosociale werkgroep van de ‘Association for European 
Paediatric and Congenital Cardiology’ (AEPC), haar congres in Rotterdam. Het hoofd, Carla 
Hendriks, woonde deze dagen bij. 

Het doel van het congres was resultaten van onderzoek te presenteren betreffende de 
psychosociale aspecten gerelateerd aan ziektebeelden van de aangeboren hartafwijking. De laatste 
decennia is er enorme vooruitgang geboekt in de medische behandelingen van hartaandoeningen. 
Helaas, ondanks dat ouders en kinderen een enorme veerkracht tonen, ervaren zij veelal 
psychosociale problemen in de verschillende fasen van hun leven. 

Verschillende onderzoeken tonen aan dat vroege interventie een positief effect heeft. 
Aanbevelingen zijn er om ook scholen hierin te betrekken middels specifieke programma’s. Ook 
wordt er op aangedrongen om scholen goed voor te lichten over de relatie hartproblemen en 
aandacht/concentratie. Men pleit voor bewustwording van deze problematiek. Een hartaandoening 
is niet alleen een technisch defect. 

Goede voorlichting/ communicatie kwam nadrukkelijk ter sprake: ‘be mindful how restrictions are expressed’. Overprotectie en verkeerde 
informatie gaan een eigen leven leiden. Het is goed te realiseren dat de kans op ‘sudden death’ uitermate klein is. 

Daarnaast bleken fysieke trainingsprogramma’s niet alleen effect te hebben op de conditie. Want hoe beter de conditie, hoe minder de angst. 
Dus wordt hiermee de kans op angst en depressie ook weer positief beïnvloed/geminimaliseerd. 

Verder waren er verschillende studies over Quality of life. Opvallend was, 
dat ouders meer stress ervoeren dan hun kinderen. Dat gold met name 
voor oudere kinderen. Er waren dan ook aanbevelingen om programma’s 
te ontwikkelen om parental stress te reduceren. 

Kinderen met CHD hebben vaak neurocognitieve problemen. Deze 
hebben natuurlijk invloed op het dagelijks leven en functioneren op school. 
Er was onderzoek gedaan naar een eventuele toename: “growing into 
deficit”. Het onderzoek toonde aan dat er voor een deel 
intelligentieproblemen, visuomotoriek en psychosociale problemen blijven 
bestaan. Echter: they partially grow out! Goed nieuws dus! 

Al met al een interessant congres met uiteenlopende 
onderzoeksresultaten. Voor de Educatieve Voorziening een bevestiging dat 
de contacten met de cardiologen nieuw leven ingeblazen moet worden! 



Oriëntatie-ochtend 

Ook dit jaar ontvingen we veel open sollicitaties. Om tegemoet te 
komen aan de behoeftes van deze belangstellenden hebben we voor 
de tweede keer een oriëntatie-ochtend georganiseerd voor een kijkje in 
de keuken. In vogelvlucht maakten aspirant consulenten kennis met 
ons werk: de Emma-film werd vertoond, ze woonden een les in de klas 
van Saskia bij, ze gingen naar de nierdialyse en we sloten af met een 
uitgebreide rondleiding door het ziekenhuis. 
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Profijt 
In samenwerking met de ITEps van de 
Stenden Pabo (International Teacher 
Education for Primary Schools), en 
PROFIJT het nieuwe leer-, werk, volg- 
en zorgplatform, is de EV in 2016 
gestart met het project ‘Funny school’. 
De leerlingen kunnen bij de studenten 
van Stenden een ‘leerwens’ indienen. 
Met behulp van PROFIJT maken de 
studenten in groepen een kortdurend 
traject aan, waarmee de kinderen aan 
de slag kunnen en zo het antwoord op 
hun leerwens vinden. 

Techniektoren  

In 2016 heeft de EV de beschikking gekregen over een unieke techniektoren. Met behulp van de speciale 
'hospitaal editie' kunnen kinderen spelenderwijs kennis maken met techniek.  

De techniektoren , een initiatief dat al door 1/3 van alle Nederlandse basisscholen wordt ingezet, bestaat uit 
allerlei technische uitdagingen, van het maken van tandpasta tot aan het bouwen van bruggen. Het biedt 
kinderen in het ziekenhuis een mooie afwisseling op hun dagelijkse lessen.  
De techniektoren biedt een manier om onderzoekend te leren, met hoofd én handen, meer ervaringsgericht. 
Het moet de kinderen op een positieve manier afleiden van hun ziekte. De combinatie van doen en denken, 
waarbij ze ook nog eens in aanraking komen met elkaar, is erg waardevol, maar voor de kinderen ook vooral 
leuk om te doen. 

De Techniektorens zijn aangeboden door Huisonderwijs Amsterdam en A.D. Holtermansfonds. 

Eddy de onderwijsrobot 
De basisschoolleerlingen van nu groeien op in een digitale wereld waarin interactie met allerlei 
apparaten voor hen heel vanzelfsprekend is. We staan aan de vooravond van een tijd waarin slimme 
apparaten en robotica een grote vlucht gaan nemen. Hoe mooi is het dan als leerlingen in het onderwijs 
vertrouwd raken met deze ontwikkeling, door een robot in de klas van het Emma Kinderziekenhuis. Een 
robot als hulpmiddel bij het leren van taal, rekenen, wereldoriëntatie, communiceren en samenwerken. 
Dat is Eddy. Want Eddy spelt, rekent, vertelt, luistert en helpt. En bovenal: werken met Eddy motiveert. 
Eddy lacht! 

Eddy is niet zomaar een robot. Een team van experts, 
bestaande uit medewerkers van negen 
partnerbedrijven en –instellingen, waaronder de 
Educatieve Voorziening van het AMC/VUmc, heeft de 
robot verfijnd voor gebruik in het onderwijs. Voor de 
leerlingen voelt het alsof ze er een nieuw 
klasgenootje bij krijgen. En de leerkracht... die krijgt 
de beschikking over een vernieuwend 
onderwijsleermiddel, mét een maak- en 
gebruiksomgeving waarin hij of zij Eddy kan laten 
groeien. Deze omgeving is continu in ontwikkeling, 
zodat gebruikers mee kunnen nadenken over de 
ontwikkelrichting en functionaliteit. 
Wij hebben Eddy kunnen aanschaffen dankzij een 
subsidie van de Stichting Witte bedjes Het Parool. 



Visie 
Zieke leerlingen zijn gelijkwaardig aan gezonde leerlingen. Wij willen dat elke 
zieke leerling de kans krijgt om zich optimaal en ononderbroken te ontwikkelen. 
Daarom is op school, thuis en in het ziekenhuis onderwijs beschikbaar dat 
aansluit bij de persoonlijke mogelijkheden van de zieke leerling. 

Missie 
Onderwijs op maat voor elke zieke leerling. 

Vervolgens hebben we besproken en bepaald welke basisvaardigheid we als team 
daarvoor nodig hebben. En wat het team voor scholing nodig heeft om onze 
ambities te realiseren.  

Scholing 
Om ons verder te helpen in onze visie en missie kiezen we ervoor om in 2017 als 
team een training praktisch luisteren te volgen. Op verschillende vlakken wordt 
een beroep gedaan op ons luisterend vermogen, zoals in het contact met de 
leerling, de ouders, de collega’s, leraren van scholen en andere betrokken 
instanties. We gaan “investeren in ons luisteren”! 

Van juni tot september 2016 hebben we tijdens 
drie verschillende teamvergaderingen onze visie 
en missie onder de loep genomen. We zijn tot 
het volgende resultaat gekomen: 

 



Rémi 

Ziezon heeft als doel het organiseren en onderhouden van een netwerk van consulenten OZL voor de ontwikkeling, kwaliteit en 
continuïteit van het onderwijs aan zieke leerlingen. Ziezon kent de volgende actoren: 
Consulenten OZL van de OAB, consulenten OZL van de EV, netwerkmanager en de Raad van Advies.  

Zoals vastgelegd in Ziezon Nieuwe Stijl is de nieuwe structuur van Ziezon eind 2015 en begin 2016, in opdracht van de Raad van 
Advies, geëvalueerd met de bedoeling om de nieuwe structuur te waarborgen en tot verbeterpunten te komen. 

De drie belangrijkste conclusies zijn: 
1: Consulenten ervaren toename en meerwaarde van samenwerken en afstemmen 

Aanbeveling: Inventariseren en uitwisselen regionale kritische succesfactoren. 
2:  Een sluitende OZL aanpak blijft ondanks intensievere samenwerking achter 

Aanbeveling: Stel een tijdelijke werkgroep ‘Sluitende OZL-aanpak’ in. 
3: De rol, taken en verantwoordelijkheden van Ziezon-onderdelen worden als diffuus ervaren 

Aanbeveling: Ondersteun actief de (vice-)coördinatoren bij het vinden van hun plek in de nieuwe structuur als 
verbindingsofficier tussen regio en landelijk, tussen consulenten in de regio en het kernteam, tussen regionale initiatieven en 
landelijke Ziezon-kaders. 
Aan het einde van 2016 zijn we als Ziezon vooral aan de slag gegaan met conclusie 3. 

Er heeft een heimiddag plaatsgevonden op 12 oktober. Hierbij lag de focus om met elkaar te onderzoeken wat het Ziezonnetwerk is 
en waar het voor staat. De kernteamleden werd gevraagd welke rol ze zien bij de bovengenoemde actoren en welke verwachtingen 
ze hebben bij de invulling van die rol. Rollen en verwachtingen werden door deelnemers geïnventariseerd en samengevat. Aan het 
eind van de heimiddag was de conclusie dat er een goede start is gemaakt en werd er vertrouwen richting elkaar uitgesproken. 



Registratiesysteem 
Binnen het landelijk netwerk Ziezon gebruikten we tot dit 
jaar het online registratiesysteem 'Volhouders'. Hierin 
legden de consulenten vast welke leerlingen we begeleidden, 
op welke school ze zaten, welke contacten we hadden en 
wat voor lessen we gaven. 
Omdat de beveiliging van de soms vertrouwelijke informatie 
in Volhouders onvoldoende gewaarborgd kon worden, zou 
het systeem eind 2016 uit de lucht gehaald worden. Dat was 
voor verschillende collega's binnen de EV aanleiding om te 
zoeken naar een alternatief systeem. 
Ingrid de Jong slaagde er in om zich het databaseprogramma 
'Access' eigen te maken en daarin een compleet nieuw 
registratiesysteem te bouwen. Het systeem heeft de naam 
EVA'dam gekregen en staat in het AMC op een lokale schijf. 
Hiermee is de vertrouwelijkheid gegarandeerd. 

Vanaf augustus 2016 voeren de consulenten al hun 
leerlingen in EVA'dam in. Het systeem blijkt gemakkelijk in 
gebruik en is erg overzichtelijk. We hopen er weer vele 
jaren mee vooruit te kunnen. 



Rémi 

De Emma Infotheek  
De Emma Infotheek werkt vanaf 2013 nauw samen met de Educatieve 
voorziening AMC/VUMC. Elske van Spanje is sinds 2013 naast stafmedewerker 
patiëntenvoorlichting tevens informatiespecialist voor de EV en het landelijk 
netwerk Ziezon.  

Taken voor de EV en Ziezon 
• Vernieuwen en ontwikkelen ziektebrochures voor de Ziezonwebsite. 
• Consulenten betrekken bij het proces van updaten en ontwikkelen. 
• Adviseren in actualiseren Ziezonwebsite.  
• Informatie geven op informatieavond voor leraren in het AMC. 
• Bekendheid geven aan de Educatieve Voorziening in de kinderpolikliniek.  
• Betrouwbare ziekte informatie voor scholen opzoeken op aanvraag van 

consulenten.  
• Informatiemateriaal bestellen en hand en spandiensten verrichten.  

Vernieuwen en ontwikkelen ziektebrochures Ziezonwebsite 
In samenwerking met de consulenten zijn een aantal brochures ziektebeelden 
geüpdatet en nieuw ontwikkeld voor op de Ziezonwebsite. Voorbeelden van 
nieuwe brochures zijn: hoofdpijn, scoliose, nefrotisch syndroom, solk, 
mitochondriële aandoeningen en huidaandoeningen. U vindt ze onder 
ziektebeelden op www.ziezon.nl  

Informatie geven op avond in het AMC voor leraren 
Op de informatieavond voor leraren over een leerling met kanker was in de Emma 
Infotheek een informatietafel ingericht door de VOKK. De Emma Infotheek 
medewerker was aanwezig om samen met de VOKK mensen de geïnteresseerde 
leraren te informeren en materialen mee te geven. De spreekbeurtkoffers waren 
speciaal in de belangstelling door de scholen om leerlingen waaronder ook kleuters 
te begeleiden bij het verwerken van de ziekte kanker bij een klasgenootje.  
Informatietafel ingericht en bemand in de polikliniekhal op de Dag van de 
chronisch zieke leerling 
Door zichtbaar in de polikliniek aanwezig te zijn wil de EV meer bekendheid geven 
aan de onderwijsondersteuning zieke leerlingen voor kinderen die de polikliniek 
bezoeken.  
Betrouwbare informatie over ziekte geven  
30 vragen van consulenten voor betrouwbare informatie over een ziektebeeld zijn 
beantwoord.  
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Op 5 oktober 1976 kwam Saskia bij de Ziekenhuis School 
Amsterdam in dienst. Het was haar eerste baan en dat beviel 
haar erg goed. En dan kan het zomaar gebeuren dat je 40 jaar 
later dit jubileum kan gaan vieren met je collega’s.  
Tijdens een door haar zelf samengestelde middag konden wij 
ons verheugen in het bakken van een echt tarwebrood onder 
leiding van Bakker Hartog in de Wibautstraat. 
Daarna was het tijd voor een drankje in het aanpalend Grand 
Café ‘Lokaal’. Daar werd Saskia het boek ‘Masters of the 
Golden Age’ van het Rijksmuseum overhandigd, waarvan 
duidelijk was dat dit een zeer geslaagd cadeau was. Aan het 
eind van de middag hebben we ter afsluiting heerlijk gedineerd 
in een Indiaas restaurant. 
We kijken terug op een gezellige middag. 



Net als voorgaande jaren hebben we samen met collega’s uit de regio 
vol bezieling ons verhaal over onderwijs aan zieke leerlingen verteld 
aan docenten in spe op hogescholen en een universiteit. We vinden 
het erg belangrijk dat ook aankomende docenten zich bewust zijn van 
zieke leerlingen en dat ze weten op welke manier ze deze leerlingen 
kunnen ondersteunen.  
Het is Berber Berghuis dit jaar gelukt om contact te leggen met een 
nieuwe doelgroep: studenten van drie lerarenopleidingen voor het 
voortgezet onderwijs van de HvA (Hogeschool van Amsterdam). Een 
interessante doelgroep vinden wij, omdat wij ervaren dat juist in het 
middelbaar onderwijs vaak nog veel onwetendheid is over zieke 
leerlingen. Na ons inleidende verhaal over wat de gevolgen van 
ziektes zijn op het onderwijs, gingen de studenten zelf aan de slag met 
casuïstiek. We merkten dat de betrokkenheid van alle klassen groot 
was en ons verhaal veel indruk maakte. 
                           Hopelijk hebben we de zieke leerlingen voor deze  
                           aankomende docenten op de kaart gezet! 

Informatietafel ingericht en bemand in de polikliniekhal op de Dag van de chronisch zieke leerling 

Informeren 



Cijfers 
De Educatieve Voorziening heeft in 2016 de volgende 
resultaten behaald, cijfermatig gezien: 

consulent factor schoolsoort locatie 

Mw. B.S. Berghuis 0.53 vo AMC 

Mw. C.J. Hendriks (Hoofd EV) 0.81 bao en vo AMC/VUmc 

Mw. I. de Jong 0.58 bao en vo AMC 

Mw. L. de Jonghe 0.56 bao en vo VUmc 

Dhr. M.L. Kramer 0.85 vo AMC 

Mw. S.M. Meijer 1.00 bao AMC 

Dhr. R.P. Pankras 1.00 bao AMC 

Mw. W.G. Punt 0.82 bao VUmc 

Mw. M.C. Smienk 0.56 bao AMC 

Mw. G.H.M.S. van Spanje 0.27 Infotheek AMC 

Mw. B. Vlaar 0.22 bao en vo VUmc 

Personeel: 

Financiën 
De huidige personele lasten worden volledig gedekt door de subsidie 
van OCW (€ 545.655,22) en de materiële kosten zijn ten laste gebracht 
van de bestemmingsreserve. 



Op naar 2017! 
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