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Naar aanleiding van de “Dag van de Rechten van het Kind” op woensdag 20 november 2013 willen de 

kinderartsen het “Handvest van de rechten van het gehospitaliseerde kind” (Leiden, 1998) opnieuw 

onder de aandacht brengen. Dit handvest werd uitgewerkt door de “European Association for 

Children in Hospital” (EACH) en omschrijft op welke ondersteuning elk gehospitaliseerd ziek kind 

recht heeft. Daarvoor baseren zij zich op het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind dat 

ook ondertekend werd door ons land. 

Dit charter bevat voor kinderartsen de basisprincipes voor een kindvriendelijk beleid voor 

gehospitaliseerde en bij uitbreiding ook ambulant verzorgde zieke kinderen.  

Het Zorgprogramma Pediatrie (KB 2006) bepaalt zowel de voorwaarden van medische en 

paramedische omkadering als de architecturale normen waarbij wettelijk rekening gehouden moet 

worden met de specifieke noden van kinderen. Er is o.a. voorzien dat kinderen die verzorgd worden 

in het ziekenhuis audio-visueel moeten gescheiden zijn van volwassenen, dat ouders steeds in elke 

omstandigheid bij hun kind moeten kunnen overnachten en ook een ruimte moeten hebben voor 

ontspanning, dat kinderen recht hebben op psychologische ondersteuning, een spelbegeleidster en 

verzorgd moeten worden door verpleegkundigen met specifieke ervaring bij kinderen.  

Op dit ogenblik blijven veel van deze voorwaarden dode letter omwille van een persisterende 

belangrijke onderfinanciering van de ziekenhuizen in het algemeen en kindergeneeskunde in het 

bijzonder: het verzorgen van kinderen is arbeidsintensief en de financiering van de specialistische 

geneeskunde in ons land is nog steeds in voorname mate gebaseerd op het uitvoeren van technische 

prestaties. 

Er kondigen zich nog meer besparingsmaatregelen aan in de ziekenhuissector. Eén van de voorstellen 

is het vergoeden van de ligduur in het ziekenhuis op basis van het aantal overnachtingen in plaats 

van op basis van het aantal ligdagen. Voor de ziekenhuizen betekent dit een belangrijk 

inkomensverlies aangezien de ligduur zeer kort is (2,7 dagen gemiddeld).  Ziekenhuisdirecties zullen 

nog minder geneigd zijn om in kinderafdelingen te investeren. 

Einde dit jaar wordt  de publicatie van een nieuw Zorgprogramma Pediatrie verwacht. Het College 

Pediatrie dat zeer intensief meegewerkt heeft aan de herziening van het KB krijgt, ondanks herhaald 

aandringen bij het kabinet en de administratie,  geen inzage in de definitieve tekst.  Zonder vooruit te 

lopen op de inhoud vrezen wij dat teruggekomen wordt op de maatregelen voor een kindvriendelijk 

ziekenhuis waar we jaren voor geijverd hebben.  

De kinderartsen zijn zeer bezorgd over de rechten van het kind in het ziekenhuis en vragen aan de 

overheid om de nodige middelen ter beschikking te stellen om het handvest ook in de praktijk te 

kunnen uitvoeren. 
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