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Ondanks alle lobbywerk en ondanks de campagne op de “Internationale dag van de 
prematuur” bleef het kabinet doof voor de argumenten om het kind vanaf de geboorte 
als individu te erkennen en om hem aldus een eigen recht op gezondheidszorg toe te 
kennen.  Minister De Block blijft bij haar voornemen om de wet over de laagvariabele 
zorg “as such”, dus met deze discriminatoire maatregel ten opzichte van de pasgeborene, 
te laten ingaan op 1 januari 2019.   In samenspraak met alle Belgische pediatrische 
verenigingen werd er met de steun van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en 
Gynaecologie (VVOG) de Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveuze kinderen 
(VVOC)  op 13 december een persconferentie gehouden met als titel “Geef ons een 
gezicht”.    Op de persconferentie waren 150 kinderartsen aanwezig. De petitie 
ondertekend door 1250 kinderartsen en verloskundigen werd op het kabinet 
overhandigd.    De perstekst en de affiche kunt u downloaden 
(https://www.geefonseengezicht.be/).     Met een kleine delegatie werden we door de 
kabinetschef ontvangen.   Hij liet verstaan dat hij niet te spreken was over de actie en 
niet van plan was ook maar iets aan de wettekst te wijzigen.     Ondertussen gaat de 
campagne voort en vragen we jullie massaal om ouders, vrienden die zich ook 
bekommeren om deze problematiek de petitie op www.geefonseengezicht.be te 
ondertekenen.   Op 16 december schreven de kinderartsen een open brief naar de 
minister (klik hier voor de link)    
 Indien het kabinet halsstarrig vasthoudt aan haar visie, bekijkt het bestuur samen met 
de Belgische Academie Kindergeneeskunde welke juridische stappen ondernomen 
moeten worden.   
 
Dergelijke acties vragen heel wat mankracht en financiële ondersteuning.   Bij het 
nakijken van de ledenlijst zagen we dat verschillende leden (150 op 450) hun 
lidmaatschap nog niet betaald hebben.    Het blijft ook onze bekrachtiging om alle 780 
Vlaamse kinderartsen te vertegenwoordigen.   Via de campagne “We missen je”, willen 
we alle diensthoofden en leden nogmaals oproepen om hun collega’s kinderartsen die 
nog geen lid zijn warm te maken voor de vereniging.   Lid worden kan via de VVK 
website. 
 
De najaarsvergadering was een succes en kende een grote opkomst.    Voor aanvang van 
de wetenschappelijke bijeenkomst was er een vergadering van de diensthoofden 
waarbij “kortverblijf” en “laag variabele zorg” aan bod gekomen zijn.  Het is de bedoeling 
om diensthoofden in de toekomst in aansluiting van zowel de voor- als 
najaarsvergadering samen te brengen.   De presentaties van de najaarsvergadering 
kunnen op de website teruggevonden worden  
(https://vvkindergeneeskunde.be/publicaties/2018/01/congressen-2018). 
 
Op de bestuursvergadering van november is er beslist om aan de algemene vergadering 
op 24/04/2019 te vragen om het mandaat van de huidige voorzitter A. De Guchtenaere 
tijdelijk te verlengen en A. Bael voor te stellen als toekomstige voorzitter.   Andere 
kandidaten kunnen zich tot maart 2019 aanmelden bij het VVK bestuur. 
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Noteer volgende vergaderingen in uw agenda: 
11/01/19  neonatale vergadering – UZ Brussel (organisatie F. Cools) 
27/04/19  voorjaarsvergadering – “kinderendocrinologie” – A’pen (organisatie A. Bael) 
23/11/19  najaarsvergadering - Zebra Gent  
 
We wensen jullie en jullie familie een fijn einde jaar toe alsook een goede gezondheid en 
veel werk- en levensvreugde voor 2019. 
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