
H
et KB is midden april in het Staats-
blad verschenen. Het legt beper-
kingen op voor de organisatie van

pediatrische intensieve zorg.  Deze pa-
tiëntjes moeten na stabilisatie op de
spoedgevallendienst zo snel mogelijk wor-
den opgenomen op de pediatrische inten-
sieve zorg. Enkel UZ Leuven en UZ Gent
voldoen aan de normen van het KB om
pediatrische intensieve zorg te kunnen or-
ganiseren.

“Door het nieuwe KB zullen zeer kritieke
kinderen langer op een  spoedgevallen -
dienst moeten verblijven, in afwachting
van een opname op een afdeling intensieve
zorg. Dat is medisch en ethisch onverant-
woord. Het is duidelijk dat er in de prak-
tijk ettelijke uren zullen verlopen voor-
aleer één van de twee potentieel erkende
pediatrische intensieve zorgcentra per ge-
meenschap (voor Vlaanderen UZ Gent en
UZ Leuven, nvdr) het ernstig zieke kind

zullen komen oppikken op de verschillen-
de spoedgevallendiensten in het land.”

Geen advies
Het BeCEP is boos, omdat noch de be-

roepsvereniging van spoedartsen, noch
de wetenschappelijke vereniging, noch de
nationale raad voor dringende medische
hulpverlening, noch het college kwaliteit
urgentiegeneeskunde werden gevraagd

advies uit te brengen aan de minister,
over de mogelijk negatieve consequenties
voor het acuut ernstig zieke kind.

“Dit adviesrecht, dat betrekking heeft
op acute zorg, werd door het BeCEP vorig
jaar nog op vraag van de minister voorge-
steld als één van de belangrijke preventie-
ve verbeterpunten aan het beleid van ons
land”, legt dr. Jan Stroobants uit. “Nog te
vaak worden wij  geconfronteerd met niet-

ingeschatte kwalijke gevolgen van be-
leidsbeslissingen, zeker wanneer deze
eenzijdig werden gestuurd door specifieke
belangengroepen, die geen enkele voeling
hebben met spoedgevallendiensten of
Mug’s.”

Raad van State
Acuut ernstig zieke kinderen zijn volgens

de spoedartsen ook kritieke patiënten
en hebben recht op een goed georgani-
seerd medisch beleid op het moment, op
de plaats en met de middelen die nodig
zijn. Dit beleid wordt nu in het gedrang ge-
bracht  door wereldvreemde bureaucratie,
zo luidt het.

“Dit KB zal in zijn huidige vorm ongetwij-
feld kinderen doden”, halen de spoedart-
sen uit. “Wij hopen dan ook dat dit KB zo
spoedig mogelijk door de Raad van State
wordt geschrapt. Er moet een nieuw KB ko-
men, na een inhoudelijke discussie over
kwaliteit en haalbaarheid met alle betrok-
ken terreinexperten. Dit om tot een verant-
woorde organisatie te komen voor acuut
ernstig zieke kinderen. Het zijn de objectie-
ve noden van deze kwetsbare patiënten-
groep die moeten primeren op alle andere
belangen, van welke aard ze ook zijn.”

Patrick De Cock

Het Belgian College of Emergency
Physcians (BeCEP) is niet te spreken
over het nieuwe KB over de normen
waaraan het zorgprogramma voor
kinderen moet voldoen. Er is volgens
de spoedartsen geen waarborg voor
een efficiënte en kwaliteitsvolle door-
stroming van kritiek zieke kinderen
naar een eenheid intensieve zorg.
“We vrezen dat er kinderen zullen
sterven door deze ondoordachte 
nieuwe regelgeving”, zegt voorzitter
Jan Stroobants.
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Zorgnet Vlaanderen wel tevreden met KB

Het  advies van de Nationale raad voor zieken-
huisvoorzieningen over een nieuw zorgprogramma
pediatrie vormde de vertrekbasis voor dit KB. Het
nieuwe zorgprogramma voor kinderen ligt ook in
de lijn van de concepten die Zorgnet Vlaanderen
hierover uitschreef.

“Daarin krijgt functiedifferentiatie en taakher-
schikking tussen ziekenhuizen, die onderling ver-
bonden zijn via klinische netwerken, vorm, wat ook
gebeurt in de toonaangevende landen”, aldus Zorg-
net Vlaanderen. “Zo beschikt Nederland over 108
bedden voor pediatrische intensieve zorg, verdeeld
over acht ziekenhuizen. Deze acht centra werken
niet alleen nauw samen met de andere  zieken -

huizen, maar delen ook hun richtlijnen en hun 
opleidingsprogramma’s voor personeelsleden.”

Zorgnet Vlaanderen is dan ook tevreden dat de fe-
derale overheid de laatste twee jaar “blijk gaf van
een meer internationaal geïnspireerde aanpak, weg
van een discussie waarin het aantal kinderartsen
centraal stond in plaats van de kinderen zelf”. 

“Voor het kind telt namelijk maar één ding: een
beroep kunnen doen op een ervaren kinderarts,
binnen de kortst mogelijke tijd en in de juiste setting
aangepast aan het risicoprofiel van de pathologie.
Eindelijk zijn er ook in ons land erkenningscriteria
voor de afdelingen pediatrische intensieve zorgen
voor kinderen met de hoogste risicoprofielen.”

Twee knelpunten in het nieuwe zorgprogramma
volgen volgens Zorgnet Vlaanderen de kwaliteitslo-
gica niet. Zo kan een ziekenhuis niet langer iden-
tieke pediatrische zorg aanbieden op verschillende
campussen, ook al voldoet elke campus aan alle
erkenningsvoorwaarden. 

Een tweede knelpunt is het ontbreken van over-
gangsbepalingen voor het nieuwe zorgprogramma
voor kinderen. Als de overheid kwaliteitsvolle en
duurzame samenwerking wil ondersteunen, dan
moeten de actoren ook de tijd krijgen om die te
realiseren.  

P.D.C.

Spoedartsen luiden de alarmbel

‘Kinderen zullen sterven door nieuwe regelgeving’

Jan Stroobants: “Er moet een nieuw KB komen, na een inhoudelijke discussie over kwaliteit en haalbaarheid met alle betrokken terreinexperten.”
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Hoewel het KB nog wat manco’s kent, betekent de invoering van kwaliteitseisen toch een flinke stap vooruit. Dat zegt
Zorgnet Vlaanderen. “Alle zorg voor kinderen concentreren in een handvol ziekenhuizen is onmogelijk”, luidt het. 


