
CityKids geeft 
bijzondere kinderen 

de aandacht en ruimte 
om zich te ontwikkelen 
en volop mee te doen!

www.mkdvcitykids.nl

Tarieven en vergoedingen

Het verpleegkundig kinderdagverblijf 
en de kinderthuiszorg van CityKids 
bieden zorg in het kader van de Zorg 
verzekerings wet (Zvw). Tevens biedt 
Citykids zorg in het kader van de 
Jeugdwet en de Wet langdurige zorg 
(Wlz).

Deze zorg wordt geleverd middels 
Zorg in Natura (ZIN) of een Persoons 
Gebonden Budget (PGB). Kinderen 
die zorg krijgen vanuit de Zvw 
behoeven een indicatie, deze wordt 
door kinderverpleegkundigen in dienst 
van CityKids welke bevoegd zijn tot 
indiceren verzorgd. Voor een indicatie 
bij CityKids is een verwijzing nodig van 
de behandelend arts van uw kind. 

Plaatsing 

Kinderen die geplaatst worden bij 
het verpleegkundig kinderdagverblijf 
hebben met name een indicatie voor 
de Intensieve Kindzorg. Daarnaast 
biedt CityKids zorg aan kinderen 
met een indicatie begeleiding groep, 
individuele begeleiding en persoonlijke 
verzorging. 

Voor een plaatsing bij CityKids kunnen 
de kinderen doorverwezen worden 
door de behandelend arts van uw kind 
vanuit het ziekenhuis, Centrum voor 
Jeugd en Gezin en het wijkteam.
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Contactgegevens

CityKids Rotterdam bv
 van Oldenbarneveltplaats 442

3012 AP Rotterdam
Tel.: 010 - 467 3105

CityKids Den Haag bv
Jonckbloetplein 61
2523 AV Den Haag

Tel.: 070 - 450 0987

Email: 
info@mkdvcitykids.nl

Meer informatie:
www.mkdvcitykids.nl

Openingstijden

CityKids is geopend van maandag tot en 
met vrijdag van 07.30 - 18.00 uur. 
Variabele tijden in overleg. De kinderen 
bezoeken CityKids minimaal één dag per 
week. Het is mogelijk om meer dagen af 
te nemen als de indicatie het toelaat. Wij 
zijn gesloten op nationale feestdagen.

Kwaliteit

CityKids voldoet aan alle verplichte 
kwaliteitseisen gesteld door het 
ministerie Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS), is HKZ gecertificeerd en is 
lid van de brancheorganisatie Vereniging 
Gespecialiseerde Verpleegkundige 
Kindzorg (VGVK). Tevens hebben wij in 
september 2016 de ´Gouden Smiley´ van 
Stichting Kind en Ziekenhuis gekregen. 
De ‘Gouden Smiley’ wordt toegekend 
aan zorgorganisaties die excellente 
kind- en familiegerichte zorg leveren.



Zorg

De zorg voor uw kind uit handen 
geven is een grote stap, zeker wanneer 
uw kind extra zorg nodig heeft. Het 
doel van CityKids is om kinderen een 
tweede thuis te bieden, waarin zij 
volop de mogelijkheden krijgen zichzelf 
te ontwikkelen. CityKids creëert een 
veilige en vertrouwde plek waar uw 
kind zichzelf mag zijn. 

Kinderthuiszorg

Om een naadloze aansluiting van de 
kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, 
biedt CityKids kinderthuiszorg. Er wordt 
samen met u als ouder/verzorger een 
zorgplan opgesteld waardoor de integrale 
aanpak voor zowel de thuissituatie 
als binnen het verpleegkundig 
kinderdagverblijf gewaarborgd zal zijn. 
Hierbij zal de zorg optimaal aansluiten bij 
de individuele zorgvraag binnen het gezin. 
Door het werken met dezelfde gezichten, 
ontstaat er een vertrouwensband 
tussen de kinderverpleegkundige en uw 
kind. Daarnaast is de kinderthuiszorg 
ook inzetbaar voor kinderen die het 
verpleegkundig kinderdagverblijf niet 
bezoeken. 

Waarom CityKids?
 
-  Bij CityKids bieden wij de kinderen 

een leuke dag, waardoor ze het 
ziek zijn even vergeten! 

-  Bij CityKids wordt op de groep 
gebruik gemaakt van visuele 
ondersteuning door middel van 
Nederlands ondersteund met 
Gebaren (NmG).

-  Bij CityKids wordt er gewerkt 
vanuit een multidisciplinair 
team, bestaande uit 
kinderverpleegkundigen, (ortho)
pedagogen, logopedisten en 
kinderfysiotherapeuten. Op deze 
wijze kunnen wij een hoge kwaliteit 
van zorg bieden.

Verpleegkundig 
kinderdagverblijf:

Het verpleegkundig kinderdagverblijf 
is er voor kinderen van 0 - 5 jaar 
met een chronische ziekte of een 
aangeboren afwijking die niet naar 
de reguliere kinderopvang kunnen, 
omdat zij specialistische zorg nodig 
hebben.

CityKids is er onder meer voor 
kinderen:
- met (ontregelde) diabetes
-  die afhankelijk zijn van sondevoeding
-  met ernstige longaandoeningen
-  die afhankelijk zijn van extra 

zuurstof
-  met epilepsie (moeilijk instelbaar 

op medicatie)
-  met hartproblemen
-  die permanente of intermitterende 

monitoring nodig hebben
-  met infuustherapieën
-  met urineweg problematiek
-  met voedingsstoornissen
- die afhankelijk zijn van canulezorg

Bij CityKids kunnen ook kinderen 
terecht die langdurig moeten 
herstellen na ziekte en die ziekenhuis 
verplaatste zorg nodig hebben met 
medische apparatuur of medicatie.

CityKids is een Medische Kindzorg 
Instelling in het centrum van 
Rotterdam en Den Haag. CityKids 
heeft 2 specialiteiten: het 
verpleegkundig kinderdagverblijf en het 
kinderdagcentrum. Beide bevinden zich 
in hetzelfde gebouw, in gescheiden 
groepen. Voor informatie over het 
kinderdagcentrum verwijzen wij u naar  
de folder ‘Kinderdagcentrum’ of naar  
de website.


