
Visie van het college pediatrie op het laatste voorstel van de werkgroep van 

de NRZV voor herziening van het zorgprogramma pediatrie. 

 

Ph. Alliet, G. Verellen, C. Van Geet namens het college pediatrie* 

 

* M. Alexander, Ph. Alliet, M. Azou, A. Barillari, Ph. Lepage, M. Pletincx, F. Ravet, Y. Vandenplas, C. 

Van Geet, G. Verellen.  

 

Inleiding 

In september 2011 heeft de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevrouw L. 

Onkelinx het advies gevraagd van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (NRZV) 

"inzake een nieuwe conceptueel kader voor het zorgprogramma voor kinderen, waarbij men 

evolueert van een uniek model (zoals nu vastligt in het KB van 13 juli 2006) naar een 

modulair en eventueel geëchelonneerd concept waarbij door samenwerking tussen diensten en 

instellingen synergieën kunnen gecreëerd worden”. 

 

De werkgroep samengesteld uit leden van de NRZV en voorgezeten door Dr R. Van Den 

Oever, won het advies in van het College Pediatrie, Zorgnet Vlaanderen en Santhea.  Er werd 

met deze experten vergaderd op 16/11, 29/11 en 14/12 2011.   In deze vergaderingen werd 

kennis genomen van het document getiteld "Toekomst van de ziekenhuispediatrie in België"
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dat door de voorzitter van het college Pediatrie, Prof. Van Geet naar voor werd gebracht, de 

studie "Kwaliteitsvolle zorg voor het kind in het ziekenhuis, nu en in de toekomst" van de 

hand van Dr. Pauwels voor Zorgnet Vlaanderen, en de nota van Santhea "Nouvelles 

perspectives pour la pédiatrie", toegelicht door Dr Dusart.    Tevens heeft de werkgroep een 

presentatie gekregen van het eindrapport van de studie BePASSTA (Belgian Pediatric Short 

Stay Study) door Prof. A. De Wever en Dr. L. Cohen met aandacht voor de behandeling van 

kinderen in de spoedgevallendiensten, in voorlopige hospitalisatie en in daghospitalisatie. 

 

Voorstel herziening KB door werkgroep NRZV 

Op basis van deze verschillende expertadviezen en studienota’s werd er door de voorzitter van 

de werkgroep van de NRZV een overzicht gemaakt van de gezamenlijke aandachtspunten en 

beleidsprioriteiten om vervolgens te komen tot een voorstel van samenhangende 

zorgprogramma's en functies voor kinderen.  De inhoud van het voorstel werd meerdere 

malen getoetst en aangepast rekening houdend met uitgebreide reactienota’s ingediend door 



het BVAS, Zorgnet Vlaanderen, Santhea en het college pediatrie.   De laatste versie van het 

voorstel van de werkgroep van de NRZV dateert van 23/05/12.  Hierin worden drie 

zorgprogramma's voor kinderen (A, B en C) voorgesteld met een duidelijke vorm van 

echelonnering. Elk zorgprogramma bevat een aantal functies, welke dienen te voldoen aan 

bepaalde normen om erkend te worden.  Hieronder worden in het kort de krachtlijnen 

weergegeven: 

 

I.  Zorgprogramma voor kinderen A (ZPA) 

 

Het zorgprogramma A bevat drie afzonderlijke functies waarvan 1) en 3) te samen en 

2) afzonderlijk dienen te worden erkend: 

 

1) functie eerste opvang pediatrische spoedgevallen 

2) functie chirurgisch pediatrisch dagziekenhuis 

3) functie observatie of voorlopige hospitalisatie  

 

Een kinderarts is permanent aanwezig tijdens de normale werkuren in de instelling 

omdat naast de functie eerste opvang pediatrische spoedgevallen ook de functie 

voorlopige hospitalisatie of observatie en de functie chirurgisch pediatrisch 

dagziekenhuis worden geëxploiteerd in het zorgprogramma voor kinderen A.   

 

II. Zorgprogramma voor kinderen B (ZPB) 

 

Het zorgprogramma voor kinderen B bevat steeds naast de drie vermelde functies van 

het zorgprogramma voor kinderen A de functie klassieke hospitalisatie en kan ook de 

functie medisch pediatrisch dagziekenhuis exploiteren. 

 

1) functie (gespecialiseerde) pediatrische spoedgevallen 

2) functie chirurgisch pediatrisch dagziekenhuis 

3) functie klassieke hospitalisatie 

4) functie observatie of voorlopige hospitalisatie 

5) functie medisch-pediatrisch dagziekenhuis 

 

III. Zorgprogramma voor kinderen C (ZPC) 



Met uitzondering van de functie pediatrische intensieve zorgen (PICU) vereist de 

erkenning als zorgprogramma voor kinderen C de afzonderlijke erkenning en 

exploitatie van alle vermelde functies van het zorgprogramma B onder bedoelde 

voorwaarden: 

 

1) functie (gespecialiseerde) pediatrische spoedgevallen 

2) functie chirurgisch-pediatrisch dagziekenhuis 

3) functie klassieke hospitalisatie 

4) functie observatie of voorlopige hospitalisatie  

5) functie medisch-pediatrisch dagziekenhuis 

6) functie subspecialisatie 

7) functie pediatrische intensieve zorgen (PICU) 

 

Opmerkingen college pediatrie 

Na de constructieve gesprekken die initieel gevoerd werden binnen de schoot van de 

werkgroep van de NRZV, was het college pediatrie ontgoocheld na het ontvangen van zowel 

het eerste als de nadien licht aangepaste voorstellen.  Het college vindt hierin verschillende 

tegenstrijdigheden en mist een duidelijke toekomstvisie op de pediatrische ziekenhuiszorg, die 

volgens haar gebaseerd moet zijn op volgende vaststellingen en bekommernissen: 

 

(1) Het dalend aantal kinderen dat gehospitaliseerd moet worden en de kortere verblijfsduur 

maakt de nood aan pediatrische bedden kleiner.   De toegenomen ernst van de pathologie 

maakt de nood aan een adequate paramedische en medische omkadering groter.  Om deze 

zorg adequaat toe te dienen en om de kost hiervan  maatschappelijk te kunnen verantwoorden 

is een kritische massa noodzakelijk.  Hierbij moet er gewaakt worden over een evenwichtige 

geografische spreiding en over een voldoende buffercapaciteit om piekperiodes te kunnen 

opvangen.   Ziekenhuizen die opteren om zich qua zorgaanbod te heroriënteren en geen 

pediatrische activiteit meer aan te bieden mogen niet gepenaliseerd worden en moeten nog 

een spoedgevallenzorg kunnen organiseren. 

 

(2)  De zorg voor kinderen in het ziekenhuis moet gebaseerd zijn op het charter van het kind.   

Om dit zowel qua infrastructuur als qua medische en paramedische omkadering optimaal te 

realiseren, moeten alle ziekenhuisactiviteiten voor kinderen die gepaard gaan met een 

wachtactiviteit (materniteit, verloskwartier, N*, spoedgevallen, hospitalisatie) op één campus 

georganiseerd worden.  Ziekenhuizen moeten een incentive krijgen om dit te realiseren.   

Zowel de medische als de chirurgische daghospitalisatie bij kinderen vergen dezelfde 

infrastructurele en paramedische omkadering als gehospitaliseerde kinderen.   Het risico op 

complicaties en de kans op een verlengd verblijf kan niet volledig op voorhand ingeschat 

worden.  Zowel omwille van bovenvermelde redenen als om medicolegale redenen dienen 

ook deze ziekenhuisactiviteiten bij kinderen op dezelfde campus gelocaliseerd te zijn.   Net 



zoals in Nederland zouden de wetenschappelijke verenigingen van de kinderartsen samen met 

de kinderverpleegkundigen en de ziekenhuisdirecties gezamenlijk het charter voor het zieke 

kind moeten ondertekenen. 

 

(3)  De aard en de zwaarte van de wacht van een ziekenhuiskinderarts is van die aard dat 

slechts een gemiddelde van hoogstens 1 op 4 dagen als veilig en sociaal aanvaardbaar wordt 

gezien.   De verplichting vanuit Europa om de opleiding van (kinder)artsen te beperken tot 

48-60 uur/week maakt deze vraag nog dwingender (KB 12.12.2010).  Om te vermijden dat 

een correcte  geografische spreiding van de pediatriediensten in het gedrang komt, is het 

behalen van een activiteitsnorm, zoals voorgesteld in de studie Cannoodt-Casaer noodzakelijk 

en blijft de minimale omkadering van 4 kinderartsen best behouden.  Indien een 

kinderafdeling in stand wordt gehouden omwille van geografische uitzonderingsmaatregelen, 

zonder dat er aan de vereiste activiteitsnormen wordt voldaan, dienen hiervoor financiële 

compensaties  voorzien worden om toch tot de nodige medische omkadering te kunnen 

komen. 

 

(4)  Momenteel zijn er onvoldoende kinderartsen beschikbaar om alle pediatriediensten van 

minstens 4 kinderartsen te voorzien.   Een verdere hergroepering van de kinderafdelingen 

moet gestimuleerd worden.  De ziekenhuisactiviteiten van de kinderartsen moeten verder 

beter gehonoreerd worden.  Het aantal assistenten in opleiding moet in functie van het 

vervullen van al deze steeds complexere taken en rekening houdend met de 

werktijdsbeperking uitgebreid worden. 

 

 

Voorstel college pediatrie 

Het ontwikkelen van een nieuwe toekomstgerichte visie op de organisatie van de 

kindergeneeskunde moet het hoofddoel zijn van een nieuw zorgprogramma pediatrie.  Hierin 

moet concentratie in plaats van versnippering van aanbod centraal staan om enerzijds de 

kwaliteit van de zorg te verbeteren en aan te passen aan de huidige en toekomstige noden 

maar moet de uitbouw hiervan ook maatschappelijk betaalbaar en haalbaar (qua manpower) 

gehouden worden. 

 

Alhoewel het college pediatrie initeel géén voorstander was van het creëren van een 

zorgprogramma A, kan zij onder bepaalde omstandigheden instemmen met een dergelijk 

ZPA, op voorwaarde dat er geen onrealistische verwachtingen of bevoegdheden worden 

opgewekt waardoor de kwaliteit en veiligheid van zorg in het gedrang dreigen te komen.    

 

1. Een zorgprogramma A (ZPA) kan dan ook voor het college pediatrie alleen maar 

dagchirurgie omvatten, op de ogenblikken dat de kinderarts op de campus aanwezig is, naast 

raadplegingen kindergeneeskunde.  Indien er een spoedgevallendienst op die campus 

aanwezig is, kan de kinderarts door de urgentie-arts gecontacteerd worden om het kind zo 



nodig naar een zorgprogramma B door te sturen.   Een dergelijke spoedgevallendienst zal zich 

dus vooral beperken tot kleine (traumatische) chirurgie. 

 

Een voorlopige hospitalisatie toestaan in een ZPA is onverantwoord.  Beslissen of een kind al 

dan niet moet gehospitaliseerd worden is medisch en medico-legaal gezien één van de 

moeilijkste beslissingen in de kindergeneeskunde.  Door een observatiefunctie te verbinden 

aan een ZPA verplicht men de constante aanwezigheid van een kinderarts elke dag van de 

week tijdens de werkuren.  De voorziene bestaffing van 2 FTE voor ZPA en 5 FTE voor ZPB, 

waarin de kinderartsen van ZPA wel deel uitmaken van een zorgprogramma B, om twee 

permanenties op de twee campussen jaar in – jaar uit te organiseren is niet realistisch en gaat 

in tegen de noodzaak tot concentratie.  Een voorlopige hospitalisatie enkel mogelijk maken 

tijdens de “werkuren” is trouwens onwerkbaar.  Kinderen presenteren zich tijdens de dag, 

avond en nacht, zowel tijdens de week als het weekend.  Zoals blijkt uit de BEPASSTA studie 

komt een leeuwenaandeel van de kinderen trouwens buiten de gewone “werkuren” naar 

spoedgevallen.     

In diezelfde optiek is het ook onverantwoord om een M dienst met N* toe te laten in een 

campus met ZPA, waar er alleen tijdens de kantooruren in de week een kinderarts zou zijn.  

Urgenties bij pasgeboren doen zich uiteraard ook 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 voor. 

 

2. Het zorgprogramma B onderscheidt zich van het zorgprogramma A door de permanentie  

overdag tijdens de werkdagen en de  continue oproepbaarheid van een kinderarts, 24 u op 24.  

Om die reden kan een M dienst met N*, alhoewel wettelijk gescheiden van het 

“zorgprogramma pediatrie” medisch en medicolegaal enkel verantwoord worden op dit 

echelon.  Naast de  raadplegingen pediatrie en chirurgisch daghospitaal, die ook in een ZPA 

georganiseerd kunnen worden onder hoger vernoemde voorwaarden, horen hier ook de 

gespecialiseerde pediatrische spoedgevallen (met consult kinderarts 24 u op 24 u), de 

(nacht)hospitalisatie, de observatiefunctie en het medisch pediatrisch dagziekenhuis thuis. 

 

3. Het zorgprogramma C onderscheidt zich van het zorgprogramma B door de supplementaire 

continue oproepbaarheid van kinderartsen met bijzondere beroepsbekwaamheden.   Een 

pediatrische intensieve zorgen kan al dan niet deel uitmaken van een zorgprogramma C. 

 

Financiering 



De erkenning en ontwikkeling van een functie voorlopige hospitalisatie en een functie 

medisch dagziekenhuis kaderen zeker in de in de toekomstvisie van de ziekenhuispediatrie.  

De nodige financiering voor de infrastructuur en de paramedische en medische omkadering 

dienen evenwel voorzien te worden. 

 

Besluit 

Het college pediatrie kan zich niet scharen achter belangrijke punten in het voorstel tot 

wijziging van het zorgprogramma pediatrie van de NRZV omwille van de versnippering van 

zorg die de facto voorgesteld wordt, in plaats van de concentratie van zorg .  De NRZV haalt 

trouwens zelf terecht aan dat er concentratie van zorg nodig is met een voldoende kritische 

massa en dat voor de kwaliteit van zorg alle ziekenhuisactiviteiten voor kinderen die gepaard 

gaan met een wachtactiviteit (materniteit/N* spoed) bij voorkeur op één campus dienen 

gelokaliseerd te worden. Een toekomstvisie over de organisatie van de medische zorg voor 

kinderen moet dan ook aan deze aangehaalde bezorgdheden weerspiegeld worden. 

 

 

Meer in het bijzonder heeft het college problemen met onderstaande voorstellen: 

 

1. ZPA  met observatiefuctie (alleen tijdens de kantooruren): 

Dit  is onaanvaardbaar en niet realistisch, vermits het een verkapte E-dienst is met 

minder kwaliteitsnormen . 

 

2. ZPA met materniteit (en N*) is onaanvaardbaar opnieuw omwille van ernstige 

kwaliteitsproblemen.  Problemen met pasgeborenen doen zich niet enkel voor tijdens 

de daguren/weekdagen. 

 

3.  Het kritische aantal van kinderartsen wordt niet met het huidige voorstel opgelost: de 

nood wordt opgedreven, de inefficiënte inzet ook: 2 kinderartsen voor ZPA (2) + 3 

kinderartsen voor ZPB (3): voor ZPB is dit te weinig; voor ZPA kunnen deze nooit 

kwalitatief goede zorg leveren. 

 

 

Wat volgens het college pediatrie wel kan zonder teveel afbreuk te doen aan kwaliteit en met 

efficiëntere inzet van kinderartsen: 



  

ZPA met enkel chirurgisch DHP voor kinderen op het ogenblik dat kinderarts daar 

raadpleging doet en dus ter plekke aanwezig is, zonder observatiefunctie, zonder pediatrisch 

daghospitaal en zonder materniteit. 
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