
Samenvatting verslagen vergadering stuurgroep academie pediatrie  

juni-december 2012 

 
 

1. Voorstel nieuwe leden voor college pediatrie 

 
Volgende kandidaturen voor het nieuwe college pediatrie werden aan het kabinet 

doorgegeven doorgegeven aan de FOD. 

 
GBPF: Jean Evrard -Pierre Vincke   

VVK: Myriam Azou - Hilde Van Hauthem 

BVK/SBP: José Ramet - Anne Malfroot 

Diensthoofden: JP Misson - C. Vermylen 
Beroepsvereniging: Dino Barillari - Franckx 

 

Blijven nog drie jaar op post: 

 

GBPF: Françoise Ravet 

VVK: Philippe Alliet 

BVK/SBP: Chris Van Geet 

Diensthoofden: Yvan Vandenplas 

Beroepsvereniging: Michel Pletincx 

 
2. Aanpasssing zorgprogramma pediatrie door NRZV 

 
Op 22/05 werd de laatste versie (versie 22/04/12) van de werkgroep van de NRZV 

ivm het zorgprogramma pediatrie door het college pediatrie besproken.  C. Van Geet 

heeft nogmaals een brief gericht met de opmerkingen van het college, voornamelijk 

aangaande de voorstellen voor het A-programma.  R. Van den Oever heeft geantwoord 

dat hij de bekommernissen van de academie aan de plenaire vergadering van de 

NRZV zou overmaken.    Op 14 juni heeft de plenaire vergadering van de NRZV 

hierover vergaderd en werden de opmerkingen van het college afgewimpeld en enkele 

mineure aanpassingen aan de oorsponkelijke tekst aangebracht 

 

Ph. Alliet heeft een tekst met de opmerkingen van het college pediatrie opgesteld.   

Deze werd door het voltallige college en door de Belgische academie 

Kindergeneeskunde goedgekeurd.   De tekst werd eind juni 2012 op de website van de 

BVK en VVK geplaatst en zal in het decembernummer van het Tijdschrift van de 

Belgische Kinderarts gepubliceerd worden.  Deze tekst werd overgemaakt aan het 

kabinet en de administratie van de FOD..    

 
3. Financiering medische daghospitalisatie/voorlopige hospitalisatie 

 
De beroepsvereniging zal hiervoor het voorbereidend werk doen.    Het is zeker 

belangrijk deze financiering verder uit te werken, gezien er in het nieuwe 

zorgprogramma bijkomende taken voor de kinderarts zullen zijn.  Het verkrijgen van 

nieuwe nomenclatuur zal evenwel niet eenvoudig zijn in de huidige economische 

toestand. 

 
 



 
4. Rapport over pediatrische spoedgevallen (ULB) 

 
Het rapport over pediatrische spoedgevallen werd aan het college pediatrie door de 

onderzoekers Prof De Wever, Mevr Moreau en Dr Cohen ingediend.  De response rate 

aan de vragenlijst bedroeg 50 à 60 % .   Uit de studie blijkt dat een triagesysteem niet 

vaak gebruikt werd.  Dit zou zeker ontwikkeld moeten worden.   Het college pediatrie 

wil dit als één van haar volgende actiepunten uitwerken.  De studie heeft door het 

vertrek van verschillende leden van de equipe geen duidelijke conclusie gekregen.  

Het uitwerken van de eindconclusie zal verricht worden door M. Alexander.   

 
5. Statuten 

 
De statuten van de Belgische Academie Kindergeneeskunde werden op de griffie van 

de rechtbank van Koophandel te Brussel neergelegd op 12/06/12.  Het 

ondernemingsnummer van de academie is 846.515.535.  Ze worden gepubliceerd in 

het staatsblad. 

 
 

6. Besparingen in conventie thuismonitoring en polysomnografie   

 
Aan G. Naulaers, voorzitter van de Vlaamse Werkgroep voor Preventie van 

Wiegendood werd gevraagd om aan de opgestelde tekst, goedgekeurd door G. 

François (UCL) en F. Ravet (ULG) een besluit met een samenvatting van de concrete 

voorstellen aan de tekst toe te voegen.  De finale tekst werd door G. Naulaers 

verstuurd naar de werkgroep van het RIZIV.    J. Grosswasser heeft op 21/06 via mail  

zijn akkoord betuigd aan de tekst.  Deze tekst werd gepubliceerd in het 

septembernummer van het Tijdschrift van de Belgische Kinderarts.  In de 

besparingsmaatregelen die voorliggen op de medicomut wordt voorgesteld om bruto 3 

miljoen euro te besparen voornamelijk door het beperken van de indicaties voor 

cardiorespiratoire thuismonitoring tot extreme prematuren en door het beperken van 

de indicaties voor het uitvoeren van polysomnografies.    Het samenvattend besluit 

met alternatieve voorstellen werd via Yves Louis naar Jo De Cock, voorzitter van de 

medicomut gestuurd.   

 

Het impact van deze besparing kan zonder begeleidende maatregelen de revalorisatie 

van de pediatrie van de voorbije jaren in grote mate teniet doen, gezien een 

polysomnografie ook gepaard gaat met een nachthospitalisatie. 

 

Er zou een deel van het beschikbare budget voor revalorisatie van benadeelde 

disciplines naar de pediatrie gaan (ongeveer  2 x 800.000 euro).  De helft ervan zou 

gaan naar een verhoging van het toezichtshonorarium op E.  De helft ervan zou op 

vraag van R. Van den Oever gaan naar een verhoging van de NIC honoraria. 

 

 

7. Erkenning hemato-oncologie, andere beroepsbekwaamheden in de pediatrie en 

erkenningscommissie pediatrie 

 
Het kabinet en de FOD lieten om onduidelijke redenen weten dat de erkenning 

uitgesteld wordt tot na de gemeenteraadsverkiezingen.  Correspondentie sindsdien met 



kabinet en FOD blijft onbeantwoord.  Er wordt een nieuwe brief van de voorzitters 

van beide erkenningscommissies gestuurd naar kabinet en FOD.  Een voorstel om naar 

de pers te gaan werd door de hemato-oncologen afgewezen. 

 

Ondanks het positieve advies van de Hoge Raad voor de erkenning van de andere 

bijzondere beroepsbekwaamheden in de kindergeneeskunde, is er totaal geen 

beweging in dit dossier noch op het niveau van het kabinet, noch op het niveau van de 

administratie, tot grote frustratie van de leden van de academie.   

 

De benoeming van de nieuwe erkenningscommissie pediatrie wordt vooruitgeschoven 

?? door het kabinet en de FOD. 

 
8. Nieuwe criteria stagediensten 

 
Er wordt gewerkt aan nieuwe criteria voor de erkenning van alle stagediensten (niet 

alleen pediatrie).   Er wordt voorgesteld om de erkenning van het aantal  

opleidingsplaatsen per centrum te vereenvoudigen door het te koppelen aan het aantal 

stafleden.  Het maximaal aantal op te leiden assistenten zou gelijk staan aan het aantal 

FTE stafleden pediatrie.    De activiteit van de stagedienst wordt niet meer op basis 

van bedden maar op basis van klinische activiteiten gedefinieerd.   

 

 

 

 

Voor verslag, 

 

Philippe Alliet, secretaris 


