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AlleskITs behaalt ZKN keurmerk 

Rotterdam, 18 juli. Zelfstandige Klinieken Nederland reikte vandaag het kwaliteitskeurmerk voor medisch 

specialistische klinieken uit aan AlleskITs. AlleskITs is een kliniek gespecialiseerd in zorg voor kinderen met 

leer-, gedrags-, en ontwikkelingsstoornissen. AlleskITs richt zich vooral op kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar 

met AD(H)D en daarmee samenhangende aandoeningen. Onafhankelijke keuringsinstantie KIWA heeft 

AlleskITs gecontroleerd op de zware kwaliteitseisen van het ZKN Keurmerk zoals veiligheid, infectiepreventie, 

kwaliteitsbeleid, toetsing op medisch specialisten, medicatiebeheer en patiëntenvoorlichting.  

AlleskITs is gevestigd in gezondheidscentra in Rotterdam-Nesselande , Rotterdam-Crooswijk en Krimpen aan 

den IJssel. 

AlleskITs blinkt uit 

AlleskITs is uniek in de zorg voor kinderen in Nederland, waar je gewoon bij de kinderartsen van AlleskITs met 

je basisverzekering terecht kunt. AlleskITs levert een snelle diagnose en behandeling door een goed 

samenwerkende team van kinderartsen, kinderpsychologen en kinderpsychiaters. Ook vindt een goede 

afstemming plaats met kind/ouders en de school. Bij AlleskITs is 24-uur, dag en nacht, een kinderarts 

bereikbaar in nood- en/of spoedgevallen.  

AlleskITs heeft als doel de levenskwaliteit van kinderen met leer-,gedrags- en ontwikkelingsstoornissen te 
optimaliseren. "Centraal staat het tijdig en proactief opsporen van in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en 
het optimaal laten functioneren van deze kinderen tegen de achtergrond van zijn of haar cognitieve 
mogelijkheden en beperkingen". Door kinderen vanuit dit gezichtspunt continue te stimuleren, begeleiden en 
behandelen wordt in de vroege fase een aanzet gegeven voor een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de 
latere adolescente en volwassen fase. Preventie binnen deze doelgroep, met als doel ontsporing te voorkomen 
en meetbare ontplooiing te bevorderen, is binnen ons centrum een belangrijke doelstelling.   
 

Hoge patiënttevredenheid 

Bovendien zijn klinieken ook nog eens goedkoper voor de samenleving (15-20% volgens de Nederlandse 

Zorgautoriteit), juist doordat ze de zorg beter kunnen plannen en efficiënter kunnen organiseren. Hierdoor 

weten mensen sneller waar ze aan toe zijn. Dat, tezamen met de kleinschaligheid van klinieken – de 

persoonlijke aandacht die je daardoor krijgt als patiënt – maken dat de patiënttevredenheid in klinieken erg 

hoog is (8,5).  

 

Klinieken zijn gespecialiseerd 

Het allerbelangrijkste is natuurlijk de kwaliteit van een behandeling; doordat klinieken zich toeleggen op slechts 

één of enkele behandelingen zijn de specialisten die er werken en de medische staf er dikwijls veel meer 

gespecialiseerd in die ene behandeling; zij voeren dezelfde behandelingen vaker uit. Daardoor hebben ze meer 

ervaring op een specifiek gebied.  

 

Uw zorg is verzekerd 

Veel mensen in Nederland weten nog niet dat ze vaak gewoon met hun basisverzekering bij klinieken terecht 

kunnen. Ze worden nog te vaak automatisch doorverwezen naar het lokale ziekenhuis, terwijl dit niet de beste 

optie voorhanden hoeft te zijn. Daarbij is het wel van belang dat mensen met gezond verstand een kliniek 



kiezen, door op het ZKN-keurmerk te letten. De website www.zkn.nl  helpt mensen om dit kiezen gemakkelijker 

te maken; hierop zijn alle klinieken in Nederland te vinden, die het keurmerk hebben.  

 

 

ZKN keurmerk beste keurmerk in de zorg 

Uit een onderzoek van de Consumentenbond kwam het ZKN-keurmerk als beste keurmerk in de zorg uit de 

bus. Steeds meer Nederlanders kiezen voor een behandeling in een kliniek met het ZKN keurmerk in plaats van 

een ziekenhuis. Klinieken met een ZKN keurmerk voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen en staan garant 

voor een optimale behandeling. 
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Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Zelfstandige Klinieken Nederland: Annet Homan, via: 06 – 

4675 2926 of annet.homan@zkn.nl. 
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