
                            Perscommuniqué                                                                                                        

Verslag van de vergadering van de Locoregionale Ziekenhuis Kinderartsen, gehouden te Sint- 

Lambrechts-Woluwe  dd. woensdag 14 december 2016. 

 

De vergadering werd gehouden in nauwe samenwerking met de Belgische beroepsvereniging van 

Kinderartsen (VBS) en in aanwezigheid van de leidinggevende Dr. Armando Barillari,  Dr. Yves Louis 

en Dr. Michel Pletincx. 

Op de agenda :  Impact op de pediatrie  van de hervormingsplannen en rationalisering van Minister   

De Block in de ziekenhuissector. 

Er werd tevens acte genomen van het arrest van de Raad van State dat het KB van 2014 

Zorgprogramma pediatrie vernietigt. 

De gevolgen van het invoeren van  een structuur met netwerken en rationalisering, dus een 

vermindering van het aanbod in pediatrische functies (diensten), kwam uitvoerig aan bod. 

Verder werden de voorstellen tot  hervorming van de financiering van de ziekenhuizen en de 

hervorming van de nomenclatuur besproken. 

Ook de geplande herschrijving van het KB 78 van 1967 werd bekeken. 

De talrijke aanwezigen (45 diensthoofden of hun vervanger) willen deze  ambitieuze plannen 

constructief  benaderen, en zullen via hun vertegenwoordigers in de Belgische Academie voor 

Pediatrie, hun medewerking verlenen  inzake de aanpassing  van het KB 78 en  de 

wijzigingsvoorstellen ten aanzien van de nomenclatuur. 

Er werd echter met unanimiteit gesteld dat in de hertekening van de pediatrische functies in een 

netwerk zowel de functie pediatrie, materniteit als spoeddienst op eenzelfde site dient 

gecentraliseerd te worden om zo een kwaliteitsvolle en medico-legale verantwoorde dienstverlening 

te kunnen aanbieden. 

De kinderartsen wensen niet de speelbal te worden van de overheid, de ziekenhuisbeheerders en de 

mutualiteiten in de toewijzingen van de diensten in een politico-regionale context. 

Indien er akkoorden worden gesloten die ingaan tegen de belangen van de kinderartsen of indien 

een planning wordt uitgetekend zonder overleg zullen de pediaters hiertegen krachtig reageren 

Concreet : geen splitsing van de pediatrie, materniteit en spoed, de eerste drie diensten die 

prioritair geprogrammeerd zullen worden. 

Dit communiqué geldt als een verwittiging aan de overheid, federaal en regionaal, en aan de 

verschillende stakeholders 
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