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Kinderartsen ongerust over impact Zorgprogramma’s voor Kinderen op 

kwaliteit zorgverlening 
 
De verenigingen van kinderartsen zijn zeer ongerust over de gevolgen die de maatregelen opgenomen in de nieuwe 

koninklijke besluiten betreffende de Zorgprogramma’s voor Kinderen zullen hebben op de kwaliteit van de 

zorgverlening aan hun patiënten. 

In het kader van een actualisatie van het zorgprogramma 2006 had de Nationale Raad voor 

Ziekenhuisvoorzieningen (NRZV) aan het College Pediatrie in 2012 gevraagd naar zijn visie op de pediatrische 

zorgverlening. 

De NRZV bracht in de daaropvolgende maanden een tekst naar voren waarop het College veel kritiek had, omdat 

er met zijn fundamentele opmerkingen absoluut geen rekening was gehouden. Het College richtte daaromtrent 

verschillende brieven aan de NRZV en de betrokken minister. 

Een vertegenwoordiging van de Belgische Academie voor Kindergeneeskunde had een ontmoeting met 

kabinetsleden om hen onze kritiek toe te lichten, vooral voor wat het basisprogramma kindergeneeskunde betreft. 

Ongeveer 2 jaar lang werden wij verder niet op de hoogte gebracht over de inhoud van de teksten die in de maak 

waren. 

Heel plots en onverwacht verschenen echter op het einde van de regeerperiode een aantal koninklijke besluiten 

die aan de hand van diverse zorgprogramma’s de zorgverlening voor kinderen organiseren, zonder dat daarover 

overleg was gepleegd met de in de Academie vertegenwoordigde representatieve kinderartsenverenigingen 

(Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Belgische Beroepsvereniging van Kinderartsen, Belgische Vereniging 

voor Kindergeneeskunde, Groupement Belge des Pédiatres de Langue Française, de universitaire kinderafdelingen), 

het College Pediatrie en de Vereniging van Locoregionale Ziekenhuiskinderartsen, bij wie deze reorganisatie 

wellicht de meeste impact zal hebben. 

Bovendien zijn sinds 1 juli de gewesten bevoegd voor de uitvoering van de programma’s. Het ware verstandiger 

geweest de kinderartsen die bezorgd zijn over het welzijn van hun patiënten te raadplegen in plaats van 

wetsartikelen uit te vaardigen die soms moeilijk te begrijpen zijn, soms vatbaar voor dubbelzinnige interpretatie en 

waarvan de auteurs de gevolgen blijkbaar niet ingeschat hebben. Onze verenigingen zullen daarom te gepasten 

tijde de nodige gedetailleerde argumentatie naar voren brengen. 

Wij herhalen onze grote bezorgdheid over de gevolgen van al deze maatregelen op de kwaliteit van de pediatrische 

zorgverlening. Dit schrijven is een open vraag om de federale en gewestelijke overheden te kunnen ontmoeten om 

hen te wijzen op de gevaren van een te strikte toepassing van de wetteksten. 
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