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Het Kinder Comfort 
Team Utrecht
Samen voor de beste  zorg en ondersteuning voor kinderen met 
een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte.
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Als ouder(s) van een kind met een ernstige ziekte 
komt er veel op u af. Dit kan u zorgen geven en vragen 
oproepen over de zorg en begeleiding van uw zieke kind 
en over de manier waarop de ziekte invloed heeft op 
het hele gezin. Om deze vragen en zorgen te bespreken, 
kunt u contact opnemen met uw behandelaar. De 
behandelaar kan, als u dat wenst, de hulp van het 
Kinder Comfort Team Utrecht inroepen voor deskundige 
ondersteuning op maat. 

Wat is het Kinder Comfort Team Utrecht?
In het Kinder Comfort Team Utrecht werken verpleeg-
kundig specialisten en kinderverpleegkundigen van 
het Máxima en het WKZ samen met kinderartsen, 
psychologen, pedagogisch medewerkers, maat-
schappelijk werkers, een geestelijk verzorger en 
bureau zorgbemiddeling. 

Kinder Comfort Team  
Utrecht



Wat kan het 
Kinder Comfort 
Team Utrecht 
voor u betekenen?

Overleg en luisterend oor
Wij geven uitleg bij keuzes en denken met u mee. Wat komt er 
bijvoorbeeld bij kijken als uw kind na ziekenhuisopname weer 
thuiskomt? Wat zijn gevolgen van bepaalde keuzes op uw 
kind en ook op broers en zussen? Hoe organiseert u de zorg 
afgestemd op uw gezinssituatie en werk? Samen met u en de 
betrokken hulpverleners kijken we wat er mogelijk is en welke 
zorg past bij uw kind en uw gezin. Zowel voor dit moment en  
vooruitkijkend naar wat mogelijk gaat komen. 

Verbinding ziekenhuis en thuis
Het team slaat de brug tussen de zorg in het ziekenhuis en 
zorg thuis. We maken kennis met u en uw kind. We overleggen 
en bedenken samen welke ondersteuning nodig is. Hierbij 
houden we rekening met uw wensen en behoeften. We bieden 
begeleiding en als het nodig is ondersteunen we bij het regelen 
van de zorg. We zijn er voor uw kind en gezin, vanaf de 
diagnose tot en met de nazorg.  
 
Ondersteuning bij organisatie en coördinatie  
Het team werkt nauw samen met uw behandelend arts in het 
Prinses Máxima Centrum of het Wilhelmina Kinderziekenhuis, 
uw huisarts en de thuiszorg. Zo nodig stimuleren we de 
afstemming tussen alle hulpverleners die betrokken of nodig 
zijn bij de zorg voor uw ernstig zieke kind en uw gezin.  Het is 
niet de bedoeling dat het Kinder Comfort Team Utrecht taken 
overneemt. De relatie tussen uw specialist, uw huisarts en/of de 
thuiszorg blijft gewoon bestaan. 

 “Met hulp van het Kinder Comfort Team is 
de zorg voor ons kind goed geregeld.”



Landelijk zijn er zeven Kinder Comfort Teams 
(KCT) opgericht. Voortkomend uit een initiatief 
van het ministerie van VWS, uitgevoerd door 
het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg 
(voorheen Stichting PAL) in samenwerking 
met de kinderziekenhuizen. 

Aanmelding en informatie 
Wilt u, als ouder, ondersteuning of begeleiding van het Kinder 
Comfort Team Utrecht voor uw kind en gezin, neem dan contact 
op met uw behandelend arts. 

Het Kinder Comfort Team Utrecht ondersteunt ook professionals. 
Zowel binnen als buiten het ziekenhuis kunnen zij met hun 
specifieke vragen bij het team terecht.

Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg
Het Kinder Comfort Team Utrecht werkt nauw samen met het 
Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) van het Kenniscentrum Kinder- 
palliatieve zorg. Het doel van het Kenniscentrum is het verbeteren 
van integrale kindzorg in het Nederlandse zorgsysteem voor 
gezinnen met een ernstig ziek kind. Kijk voor meer informatie op 
www.kinderpalliatief.nl

We staan altijd open voor feedback, suggesties en aan- 
bevelingen om onze dienstverlening te verbeteren. U kunt 
dat doorgeven via: KCTU@prinsesmaximacenrum.nl, 
KCTU@umcutrecht.nl


