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Het recht op de best mogelijke zorg is een fundamenteel recht, en meer bepaald voor de kinderen (UNESCO). 

 

 De opname in een ziekenhuis van een kind mag slechts plaatsvinden wanneer de vereiste verzorging 

thuis, via externe raadpleging of daghospitaal, niet mogelijk is. 

 Een gehospitaliseerd kind heeft het recht zijn ouders of hun plaatsvervangers dag en nacht bij zich te 

hebben, ongeacht zijn leeftijd of toestand. 

 Men moedigt de ouders aan om bij hun kind te blijven. Men zal hun de nodige materiële faciliteiten geven, 

zonder dat dit een financiële meerkost of loonverlies meebrengt. Men licht de ouders in omtrent de leef- en 

werkingsregels eigen aan de dienst, zodat ze actief kunnen deelnemen aan de verzorging van hun kind. 

 De kinderen en hun ouders hebben het recht betreffende de ziekte en de behandeling informatie te krijgen 

die aangepast is aan de leeftijd en het begripsvermogen van het kind, zodat ze deel kunnen nemen in de 

beslissingen die hen aanbelangen. 

 Men vermijdt elke behandeling die niet noodzakelijk is. Men tracht de fysieke of emotionele agressie en de 

pijn tot een minimum te beperken. 

 Kinderen mogen niet worden verpleegd op diensten voor volwassenen. Zij moeten in alle veiligheid worden 

ondergebracht bij leeftijdsgenoten. Hun bezoekers moeten zonder leeftijdsbeperking worden toegelaten. 

 Het ziekenhuis moet de kinderen een omgeving aanbieden die in overeenstemming is met hun fysieke, 

affectieve en educatieve noden, zowel wat uitrusting, personeel, als veiligheid betreft. 

 Het verzorgend team moet opgeleid zijn om aan de psychologische en emotionele noden van de kinderen 

en hun familie te kunnen beantwoorden. 

 Het verzorgend team moet dusdanig georganiseerd zijn dat de continuïteit van de verzorging aan elk kind 

gegarandeerd is. 

 De intimiteit van elk kind moet worden gerespecteerd. Het kind moet in alle omstandigheden tact- en 

begripvol worden behandeld. 
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