Toelatingscriteria
Omdat de capaciteit van Villa Pardoes niet toereikend is voor alle zieke kinderen,
hanteren wij enkele toelatingscriteria.
De volgende zieke kinderen, in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, krijgen een positief oordeel:
• oncologische aandoeningen tot 12 maanden na de laatste behandeling
• orgaantransplantatie tot 12 maanden na de laatste transplantatie
• beenmergtransplantatie tot 18 maanden na de transplantatie
• progressieve spierziekten
• terminale nierinsufficiëntie waarvoor niervervangende therapie noodzakelijk is
• ernstige hartafwijkingen met cyanose of inspanningsintolerantie
• ernstige bloedziekten met maandelijkse transfusies
• tracheacanule en/of thuisbeademing
De volgende kinderen kunnen in bepaalde omstandigheden een positief oordeel krijgen:
Kinderen die een andere ernstige ziekte hebben en kinderen met een ongunstige prognose.
Voorbeelden van ziekten die hieronder vallen zijn:
•
•
•
•
•
•

afweerstoornissen
brandwonden
ernstige vormen van epilepsie
jeugdreuma
neurologische aandoeningen
aandoeningen met een beperkte
levensverwachting

•
•
•
•
•
•

bloedziekten
cystic fibrosis
hartziekten
progressieve metabale ziekten
homozygoot sikkelcelanemie
Ernstige ziekten met maandelijkse
transfusies of intraveneuze medicatie

De toelating hangt af van de gevolgen van de ziekte op het dagelijkse leven van kind en familie.
Om tot een inschatting hiervan te komen dient de arts een aantal vragen van het
aanmeldformulier te beantwoorden, zoals:
•
•
•
•
•
•
•

de (eventuele) ernst van beperking in mobiliteit
schoolverzuim: geschat aantal dagen per maand
aantal ziekenhuisopnames per jaar
aantal dagen ziekenhuisopname per jaar; dit omvat ook dagbehandelingen voor medicatie
per infuus
beperking in mogelijkheid om op vakantie te gaan
beperking in mogelijkheid tot sport, spel en hobby’s
additionele factoren binnen gezin die bovenstaande beïnvloeden

Gezien de hoeveelheid aanmeldingen is in overleg met de Medische Commissie besloten om met
ingang van mei 2016 een verblijf in Villa Pardoes ook maar éénmalig aan te bieden aan gezinnen
met meerdere zieke kinderen die voor een verblijf in aanmerking zouden komen.
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