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Toekomst – avenir - future 

• “Als je met het oog op de toekomst werkt, 
wordt ook je heden beter”  (Frank Vander Linden) 

 

• “L’avenir n’existe qu’au présent” (Louis Scutenaire) 
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Toekomst – avenir - future 

• “De toekomst is niet iets waar we naartoe gaan; 
de toekomst is iets wat we moeten maken”  

 (Viktor Orban) 
 

• “L’avenir est quelque chose qui se surmonte.  On 
ne subit pas l’avenir, on le fait” (Georges Bernanos) 
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 
EN LEEFMILIEU 
 

13 JULI 2006 
 Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma 
voor kinderen moet voldoen om erkend te worden en tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 25 november 1997 houdende vaststelling van de normen waaraan de 
functie "chirurgische daghospitalisatie" moet voldoen om te worden erkend 
 

Inleiding 



Sterke punten KB 2006 

• Opgemaakt na “Studie Cannoodt-Casaer” met 
belangrijke input van de kinderartsen 

• Nood aan psychopedagogische begeleiding in 
zorgprogramma pediatrie 

• Minstens 4 FTE kinderartsen per 
zorgprogramma 

• Nood aan kind-aangepaste infrastructuur en 
personeelskader 



07/05/04 

Concordia res parvae crescunt 
Eendracht maakt macht 

07/05/04 



Belgische Academie Kindergeneeskunde 
stichtende verenigingen 

Belgische beroepsvereniging kinderartsen 
 
Belgische Vereniging Kindergeneeskunde 
 
Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde 
 
Groupement Belge des Pédiatres de langue 
française 
 
Diensthoofden pediatrische universitaire 
diensten 

Stichting 
Maart 1999 



College pediatrie 

• Officieel orgaan 

• Leden benoemd door minister van 
Volksgezondheid, op voordracht universiteiten 
en beroepsvereniging 

• Publicatie in staatsblad 

• Verrichten studies (BePASSTA, demografie, 
psychopedagogische begeleiding) en 
antwoorden op vragen minister 



10 

Actie Belgische Academie Kindergeneeskunde 16 juni 2006 Actie Belgische Academie Kindergeneeskunde 
16 juni 2006 





Inleiding 

• Actualisatie – opdracht NRZV 

• Uitnodiging college pediatrie 2012 

– Substantiële opmerkingen 

– Brieven aan NRZV en bevoegde minister 

• Onderhoud op kabinet Onkelinx 

• 2012-2014: geen contacten meer met kabinet 
of NRZV, ondanks pogingen vanuit academie 
en college pediatrie (30/10/12, 12/11/13) 



Inleiding 

• Informeel ter kennisgeving van krijtlijnen KB 
tov Belgische academie Kindergeneeskunde 
(20/01/14) 

• Mogelijkheid tot geven opmerkingen tot 
25/01/14 – geen rekening mee gehouden 

• Uiteindelijke publicatie 18/04/14 

• Vanaf 01/07/14 regionale materie (zesde 
staatshervorming) 



 

 

 

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 
EN LEEFMILIEU 

 

2 april 2014 

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma 
voor kinderen moet voldoen om erkend te worden.   

 
Publicatie 18 april 2014 



 
2 APRIL 2014. - Koninklijk besluit houdende 

vaststelling van de erkenningsnormen 
voor het netwerk "pediatrie" 

 

BS 18/04/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1.  
Het netwerk "pediatrie" is gericht op het aanbieden van zorgcircuits, zoals omschreven in artikel 11, § 

1, 2°, van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen van 10 juli 

2008, binnen een bepaald gebied aan kinderen die de leeftijd van 15 jaar niet hebben bereikt, in het 

kader van een juridisch geformaliseerde samenwerkingsovereenkomst. 

 

Art. 2.  
Het netwerk "pediatrie" biedt minstens volgende zorgcircuits aan : 

1° Zorgcircuit ernstig trauma; 

2° Zorgcircuit acuut nierfalen; 

3° Zorgcircuit acuut leverfalen; 

4° Zorgcircuit cardiorespiratoir falen; 

5° Zorgcircuit intracraniële hypertensie. 
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• Voorlopige hospitalisatie 

– Observatie overdag van min 2 en max 8 uur … 







• Artikel 25. Medische omkadering 

– 3 FTE kinderartsen (5 kinderartsen) 

– Na 2010               4 FTE 

– Permanente bereikbaarheid kinderarts 

– Aantal aangepast aan de noden van de dienst 

– Ook assistenten mits aan hun niveau aangepaste 
supervisie en volgens vooraf bepaalde regels 

  

 

 

 

 

 

 







Het gespecialiseerd zorgprogramma moet beroep 
kunnen doen op… 
 

– Diëtist (specificatie???) 
– Kinesitherapeut (specificatie???) 
– Logopedist (specificatie???) 
– Spelactiviteiten/vrije tijdsbesteding (1/2 FTE per <30 

bedden, 1 FTE per >30 bedden) – houder van diploma 
hoger secundair onderwijs 

– Psychosociale begeleiding (1/2 FTE per <30 bedden, 1 
FTE per >30 bedden) - minimaal A1 of bachelor 



Knelpunten 

• Het zieke kind staat niet centraal, wel de 
belangen van de instellingen. 



Knelpunten 

• Het zieke kind staat niet centraal, wel de 
belangen van de instellingen. 

• De veiligheid en kwaliteit van opvang van de 
pasgeborene komt ernstig in gevaar als 
verloskwartier, materniteit en N* kan bestaan 
zonder een gespecialiseerd zorgprogramma 
pediatrie. 



Knelpunten 

• Het basiszorgprogramma kan onmogelijk 
kwalitatieve goede zorg bieden op elk 
ogenblik van de dag.  

– Geen continuïteit op spoedgevallen 

– Geen vereiste kindaangepaste omkadering noch 
infrastructuur 

– Toegankelijkheid van zorg vals voorwendsel in 
België 

 



Knelpunten 

• Dreiging tot verdere versnippering van zorg en 
van beschikbare expertise met uitholling van 
het gespecialiseerd zorgprogramma 



Knelpunten 

• Dreiging tot verdere versnippering van zorg en 
van beschikbare expertise met uitholling van 
het gespecialiseerd zorgprogramma 

• Te beperkte medische omkadering (minstens 
2.5 FTE – op heden 3 FTE als te weinig ervaren) 

 



Knelpunten 

• Dreiging tot verdere versnippering van zorg en 
van beschikbare expertise met uitholling van 
het gespecialiseerd zorgprogramma 

• Te beperkte medische omkadering (minstens 
2.5 FTE – op heden 3 FTE als te weinig ervaren) 

• Onvoldoende garantie tot uitbouw 
gespecialiseerde multidisciplinaire zorg in 
gespecialiseerd zorgprogramma 



Knelpunten 

• In enkele grote fusieziekenhuizen onmogelijkheid 
om gespecialiseerd zorgprogramma B te 
behouden op verschillende campussen 



Knelpunten 

• In enkele grote fusieziekenhuizen 
onmogelijkheid om gespecialiseerd 
zorgprogramma B te behouden op 
verschillende campussen 

• Onduidelijkheid over tertiair zorgprogramma 
(PICU, subspecialismen) 



Opportuniteiten/tekortkomingen 

• Zesde staatshervorming 

• Vlaams zorgagentschap verantwoordelijk voor 
de interpretatie en naleving 

• Kinderartsen evenwel niet op systematische 
manier betrokken bij problematiek van 
gezondheidszorg bij kinderen op Vlaams 
niveau  nood aan structureel en transparant 
overleg !! 





Management is nodig in de zorg, maar kinderen en ook ouderen, de twee uitersten  
en de twee zwakke polen, vragen tijd….. 
 

Alle beleidslijnen moeten de kinderrechtentoets doorstaan…. 
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Contact met Mr Vandeurzen 



Slotbemerkingen 

• Nieuw KB zorgprogramma pediatrie gaat niet 
uit vanuit het zieke kind 

• Elk kind moet op elke plaats dezelfde 
kwalitatieve zorg kunnen krijgen (omkadering, 
infrastructuur) 

• Omkadering in vorig KB reeds te beperkt – nu 
nog verder afgebouwd. Kwalificatie te laag. 

• Basisprogramma: zorgen beperkt in tijd 
(overdag) (dus geen spoed en geen M/N*) 
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Slotbemerkingen 

• Echelonnering en centralisatie zware zorg 
belangrijk 

• Zesde staatshervorming biedt de kans om 
zorgprogramma pediatrie kwalitatief in te 
vullen  

• Tot op heden zijn kinderartsen op Vlaams 
niveau geen systematische gesprekspartner in 
het zorgbeleid voor kinderen.  Uitnodiging op 
kabinet gepland in januari. 
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Slotbemerkingen 

• Echelonnering en centralisatie zware zorg 
belangrijk 

• Zesde staatshervorming biedt de kans om 
zorgprogramma pediatrie kwalitatief in te 
vullen  

• Tot op heden zijn kinderartsen op Vlaams 
niveau geen systematische gesprekspartner in 
het zorgbeleid voor kinderen.  Uitnodiging op 
kabinet gepland.  Visietekst opgesteld. 



Investeren in de toekomst van de 
kindergeneeskunde ? 

• Eendracht maakt macht… 
• Belgische Academie 

Kindergeneeskunde 
• College Pediatrie 
• Beroepsvereniging/syndicaten 
• Aantrekken jonge collega’s in 

pediatrische organisaties 
• Aanwezigheid kinderartsen in 

beslissingsorganen 



Bedankt voor uw aandacht 


