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Artikel 40 vragen  
Toepassing innovatieve middelen voor kinderen in de zorg 
 
Sommige ziekten waar kinderen mee te maken hebben, zijn in principe wel te genezen, maar 
vragen een zware en langdurige behandeling. Kanker is hiervan een voorbeeld. Een langdurige 
ziekte en de behandeling die daarvoor nodig is, kan leiden tot blijvende veranderingen op 
lichamelijk, cognitief en emotioneel gebied. 
 
Voor een gezonde psychologische ontwikkeling heeft elk kind behoefte aan competentie, 
autonomie en relatie. Bij ziekte komen al deze drie basisbehoeften in de knel. Onderwijs is 
belangrijk voor de ontwikkeling van leerlingen die ziek zijn. 
 
In de medische wereld is er vooral aandacht voor de zieke kant van het kind. Onderwijs doet een 
beroep op de sterke en gezonde kant van het kind. Leerlingen krijgen zelfvertrouwen door op 
school te laten zien wat ze kunnen. Door met school bezig te zijn, werkt een leerling aan zijn 
toekomst. Door hun ziekte verliezen kinderen veel contacten, vooral met leeftijdgenoten. Op 
school, tussen hun klasgenoten, ervaren kinderen dat ze erbij horen, dat ze zichzelf kunnen en 
mogen zijn. 
 
Inmiddels zijn er diverse innovatieve middelen beschikbaar die het contact tussen het zieke kind 
en de school kunnen faciliteren. In Breda is onlangs met steun van de gemeente een proef 
gestart met een robot die ‘namens’ het zieke kind deel kan nemen aan school maar ook aan 
schoolreisjes, praktijklessen buiten en dergelijke. Een dergelijke robot biedt handvatten op vlak 
van taalontwikkeling, maar ook sociale vaardigheden en een sociaal netwerk onderhouden. 
Daarnaast is het veel gemakkelijker voor kinderen om terug te komen in de klas. 
 
D66 Woerden vindt het belangrijk dat gemeenten en scholen gezamenlijk optrekken om ook 
zieke kinderen een plek te geven op school en heeft daarom de volgende vragen aan het college: 
 

1. Hoeveel langdurig zieke kinderen – met als gevolg langdurig schoolverzuim – waren er 
bekend bij de gemeente in Woerden in 2017? 

2. Is het college het eens met de fractie van D66 dat het doorbreken van sociaal isolement 
waar langdurig zieke kinderen in Woerden mee te kampen hebben, een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid is van gemeente, scholen, ouders en andere betrokkenen? Zo nee, 
waarom niet? 

3. Is het college bekend met het initiatief van de gemeente Breda om te investeren in de 
robot ‘AV1’? Zo nee, is het college bereid zich op de hoogte te stellen van het initiatief in 
Breda? 

4. Is het college bereid om serieus te onderzoeken of en hoe dergelijk innovatieve middelen 
ingezet kunnen worden om langdurig zieke kinderen in Woerden te helpen om sociaal 
isolement te verminderen/bestrijden? 

5. Zo ja, op welke termijn is van dat onderzoek resultaat te verwachten? 
 
 
Namens de fractie van D66, 
Ruud Niewold 
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