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1. Oprichting college pediatrie 

Het college pediatrie werd op 28 september 2009  officieel geïnstalleerd.    Op vraag van de minister 

van Sociale Zaken en Leefmilieu, Mevrouw Onkelinx, had de Belgische Academie Kindergeneeskunde 

aan haar 5 stichtende verenigingen gevraagd om kandidaturen door te geven, rekening houdend met  

een pariteit tussen universitairen/niet-universitairen, Nederlandstaligen/Franstaligen en 

mannen/vrouwen.  De uiteindelijke benoeming gebeurde door de minister van Sociale Zaken en 

Leefmilieu voor een periode van 6 jaar.  Na 3 jaar moeten de helft van de leden evenwel vervangen 

worden.  De oprichting van een college pediatrie werd al voorzien in het zorgprogramma pediatrie. 

De door de minister benoemde en in het staatsblad gepubliceerde leden van het college pediatrie 

zijn (MB 16 juli 2009; BS 06/08/09): 

VVK:     Myriam Azou en Philippe Alliet 

GBPF:     Marc Alexander en Françoise Ravet 

BVK:     Philippe Lepage en Christel Van Geet 

Universitaire diensthoofden:  Yvan Vandenplas en Gaston Verellen 

Beroepsvereniging:   Michel Pletincx en Armando Barillari 

  

2. Doelstelling van een college 

In 1999 heeft de Belgische regering  het besluit genomen om colleges op te richten met als bedoeling 

de zorgkwaliteit  in de ziekenhuizen te bevorderen.  De colleges hebben als opdracht om de kwaliteit 

van zorg in de ziekenhuizen aan de hand van enquêtes te evalueren en op basis hiervan suggesties 

aan de overheid over te maken om deze verder te verbeteren.  De gebruikte methodologie kan 

verschillend zijn van het ene college tot het andere.  De belangrijkste stappen zijn evenwel : 

- Installatie van het college en vastleggen van het organogram 

- Kiezen van een  onderzoeksthema 

- Definiëren van kwaliteitsindicatoren om zorgprocessen in Belgische ziekenhuizen te 

vergelijken 

- Verzamelen van onderzoeksgegevens 

- Terugkoppelen van feedback, aanbevelingen en guidelines naar de ziekenhuizen toe 

- Promoten van kwaliteit en zonodig van verandering van aanpak van patiënten in de 

ziekenhuizen 

- (Geanonimiseerd) rapporteren naar de overheid toe 



Verschillende colleges zijn al meerdere jaren operationeel en hebben reeds meerdere thema’s 

uitgewerkt.    Naast zelf gekozen thema’s kan de overheid aan het college bepaalde concrete 

vraagstellingen voorleggen. 

 

3. Specifieke opdrachten college pediatrie 

De opdrachten van het college pediatrie zijn gelijklopend aan deze van de andere colleges.  

Daarbuiten  werden er in het zorgprogramma pediatrie enkele specifieke vraagstellingen voor het 

college pediatrie ontwikkeld: 

- Ondersteuning van de ziekenhuizen, door het uitwerken van een model voor een 

multidisciplinair handboek 

- Het opstellen van een lijst van gebruikte referentiewerken en het organiseren van 

consensusvergaderingen 

- Het opstellen van een aanbeveling  in verband met de subspecialiteiten in de 

kindergeneeskunde 

- Het voorstellen van een uniforme registratie van de toepassing van de richtlijnen zoals 

beschreven in het multidisciplinair handboek 

- Het opstellen van een jaarlijks rapport en het organiseren van een terugkoppeling van de 

verkregen gegevens  naar de ziekenhuizen toe. 

 

4. Practische werking college pediatrie 

 

a) Het bureau 

Het huishoudelijk reglement schrijft voor dat het college binnen zijn schoot de leden van het 

bureau kiest voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.  Het bureau is samengesteld uit de 

voorzitter, de ondervoorzitter en twee secretarissen.   Het bureau regelt en coördineert de 

activiteiten alsook de administratieve en financiële aspecten.  Ze stelt de agenda van de plenaire 

vergadering op en organiseert de uitnodigingen.  Ze is verantwoordelijk voor het opstellen van de 

notulen en de rapporten.  Ze is tevens bevoegd voor de public relations. 

Tijdens de eerste vergadering van het college op 26 oktober 2009 werd volgend bureau eenparig 

verkozen: 

Voorzitter: Prof C. Van Geet 

Ondervoorzitter: Dr M. Alexander 

Secretaris: Prof Y. Vandenplas en Prof G. Verellen 

 

 

 



b) De plenaire vergadering van het college 

De plenaire vergadering is samengesteld uit de door het KB benoemde leden alsook uit de door 

het college aangeduide deskundigen.  Om de drie jaar wordt de helft van de leden vervangen.   

Voor het uivoeren van haar opdracht kan de vergadering beslissen tot een tijdelijke of 

permanente verruiming.  De geassocieerde leden hebben geen stemrecht.  Er kunnen tijdelijke of 

vaste werkgroepen opgericht worden voor het uitvoeren van een specifieke opdracht. 

c) Werkgroepen 

De werkgroepen kunnen monodisciplinair (één betrokken college) of multidisciplinair zijn 

(meerdere betrokken colleges).  Ze worden opgericht door de plenaire vergadering of 

vergaderingen en bestaan uit leden van het college of de colleges en uit experten.  De voorzitter 

van een werkgroep moet een lid van het college of als er meer zijn, van één van de colleges.  Bij 

multidisciplinaire werkgroepen moeten voorzitter en secretaris lid zijn van verschillende colleges. 

 

5. Voorgestelde onderzoeksonderwerpen voor het eerste werkjaar 

Voor het eerste werkjaar heeft het college twee onderzoeksonderwerpen vastgelegd, met name een 

advies in verband met de subspecialisaties in de kindergeneeskunde en een studie in verband met de 

daghospitalisatie en voorlopige hospitalisatie pediatrie.  Uit deze inventaris moet een voorstel komen 

tot een betere organisatie en financiering van deze vorm van hospitalisatie. 

 

6. Wisselwerking Belgische Academie Kindergeneeskunde en College pediatrie. 

Het college pediatrie is een bij MB opgericht orgaan die zich per jaar bezig houdt met het uitwerken 

van één of hoogstens enkele vraagstellingen, die uiteindelijk moeten leiden tot voorstellen die de 

zorgkwaliteit moeten verbeteren. 

De Belgische Academie Kindergeneeskunde is daarentegen een vereniging waarin het bestuur van 

elke pediatrische vereniging in België (Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde, Groupement Belge 

de Pédiatres de Langue Française, Belgische Vereniging Kindergeneeskunde,  Diensthoofden 

universitaire kinderafdelingen, Beroepsvereniging) vertegenwoordigd is.   Zij behandelt maandelijks 

alle onderwerpen in verband met de zorg voor kinderen die door het bureau of door één van de 

stichtende pediatrische verenigingen op de agenda geplaatst worden.  Dit kunnen zowel 

onderwerpen van organisatorische, inhoudelijke, wetenschappelijke of representatieve aard zijn. 

In het eerste werkjaar van het college worden onderwerpen zoals de subspecialisaties binnen de 

kindergeneeskunde en de daghospitalisatie pediatrie, die reeds binnen de Belgische Academie 

Kindergeneeskunde werden uitgewerkt, verder gefinaliseerd of via aanvullende studies uitgediept.  

Uiteindelijk zal er over deze onderwerpen een finaal rapport opgesteld worden voor de federale 

overheid. 


