
VOOR DE MUZIEK UIT  TEKST: NAOMI QUERIDO - ILLUSTRATIE: GETTY IMAGES / HAAGSBLAUW

In de Cyberpoli is 
iedereen deskundige

WAT IS HET? Een online en interactieve 
ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren 
met een chronische ziekte. Het gaat dan in 
het bijzonder om coeliakie, diabetes, astma, 
aangeboren hartafwijkingen, jeugdreuma, 
cystic fibrosis (CF), sikkelcelziekte, Klinefelter-
syndroom, Downsyndroom, chronisch 
vermoeidheidssyndroom (CVS), schildklier- en 
hypofyseaandoeningen, craniofaryngeoom, 
epilepsie, hemofilie en Von WIllebrandziekte. 
De site is ontwikkeld door Stichting Artsen 
voor Kinderen, die zich inzet voor een betere 
kwaliteit van leven voor kinderen en jongeren 
met een beperking of chronische ziekte.

DOEL? Het vergroten van inzicht in hun 
ziekte bij kinderen en jongeren met een 
chronische ziekte. Dit kan bijdragen aan een 
beter gesprek in de spreekkamer. Ook kan de 
behandelaar meer inzicht krijgen in wat er in 

kinderen met een chronische ziekte 
omgaat, door kennis te nemen van de 
ervaringen die de kinderen hebben 
opgedaan over hun eigen ziekte. 

HOE WERKT HET? Na registratie 
kunnen kinderen op de site of via 

de app (anoniem) een vraag 
stellen aan een specialist, 
huisarts, longconsulent, diëtist, 
orthopedagoog of andere 

behandelaar. Ook kunnen ze 
anoniem een vraag stellen 
aan ervaringsdeskundigen 
(kinderen met dezelfde of  
een andere chronische  

Een visie is een venster op de toekomst. Maar soms speelt  
die toekomst zich al gewoon in het hier en nu af.  
Neem bijvoorbeeld de Cyberpoli, waar kinderen met  
een chronische ziekte patiënt én deskundige zijn.  

ziekte die tegen dezelfde zaken aanlopen).  
Verder hebben kinderen de mogelijkheid 
ervaringen uit te wisselen, hun kennis over hun 
ziekte te vergroten of te verdiepen en inzicht 
krijgen in hun eigen welbevinden door meer 
te lezen hoe het is om met hun ziekte te leven 
en/of er met andere kinderen te chatten. 

WIE DOEN HET? Aan de poli zijn in totaal 
112 medisch specialisten, paramedici en 
ervaringsdeskundigen verbonden. Daaronder 
zijn kindercardiologen, kinderlongartsen, 
kinderurologen, kinderverpleegkundigen, 
astmaconsulenten, diëtisten, fysiotherapeuten 
en jonge ervaringsdeskundigen. Zij geven 
steun, algemene adviezen en praktische 
tips, maar gaan niet op de stoel van de 
behandelaar zitten.
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UNIEK, WANT… Kinderen met een 
chronische ziekte zijn geregeld ziek. Ze 
komen daardoor soms moeilijk mee op 
school, voelen zich vaak onbegrepen of 
eenzaam en moeten dealen met een ziekte 
die ze levenslang met zich mee zullen 
dragen. Op de Cyberpoli krijgen ze steun van 
experts, kunnen ze chatten met en leren van 
leeftijdsgenoten die tegen dezelfde dingen 
aanlopen en dingen met elkaar delen die  
ze niet met hun ouders of arts durven delen.  
Of ze lopen nú tegen iets aan en zien pas 
over een week hun eigen specialist weer. 
Kenmerkend voor de Cyberpoli is verder  
dat er geen onderscheid is tussen 
professional en patiënt: die laatste kan  
zowel vragensteller zijn als ervaringen of  
tips delen als deskundige.
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HOE LOOPT HET? Elke maand bezoeken 
45.000 kinderen en jongeren met een 
chronische aandoening de Cyberpoli.  
Dat aantal groeit explosief.

TOEKOMSTPERSPECTIEF De komende 
jaren wil de Cyberpoli fors uitbreiden 
en tachtig procent van alle chronische 
kinderaandoeningen opnemen. Het gaat 
dan niet alleen om veel voorkomende 
ziektebeelden zoals diabetes, astma 
of epilepsie, maar ook om zeldzame 
aandoeningen die veel impact hebben  
op de gezondheid van kinderen. 

Elke maand  
bezoeken 45.000 

kinderen en jongeren 
met een chronische 

aandoening de 
Cyberpoli. En dat aantal 

groeit explosief


