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Beste Vrienden,
De Algemene Vergadering met een talrijke opkomst vond plaats op 10 december 2015 onder leiding
van Armando Barillari voorzitter en Yves Louis ondervoorzitter.
De diensthoofden pediatrie Franstalig en Nederlandstalig werden bijeengeroepen om te debatteren
over de huidige en toekomstige stand van zaken van de pediatrie.
In het kader van het nieuwe ziekenhuislandschap met een nieuwe financiering is deze vereniging
die de niet-universitaire ziekenhuizen vertegenwoordigt uniek en essentieel voor de toekomst van
kindergeneeskunde.
Ondanks een betere verloning van de kinderartsen zijn de fundamentele problemen van de
pediatrie nog steeds niet opgelost.
Dr. Barillari schets een volledige inventaris waarna een geanimeerd debat volgde:
-

Het nieuw financieringsmodel en de revalorisatie van het inkomen van de
(ziekenhuis)kinderarts
De sociologische evolutie van de “kinderarts”
Aanwezigheid van de kinderarts in de eerste lijn, spoedgeneeskunde en ambulatoire
activiteiten
Impact van de supspecialisaties en netwerking tussen instellingen
Impact van de regionalisatie op de gezondheidszorg en ons specialisme.

Voor elk van deze thema’s zullen de regionale ziekenhuiskinderartsen hun eigen specifiek antwoord
moeten brengen en vooral verdedigen.
Vertrekken van een ideaal berekend inkomen van de pediater lijkt ons gevaarlijk gezien de enorme
verschillen tussen ziekenhuizen regionaal en zelfs intraregionaal.
We zullen er nauwlettend opletten dat het budget van de pediatrie niet direct of indirect opgeslorpt
wordt in forfaitaire maatregelen.
De verschillen in honorering met andere specialismen die minder zwaar zijn en minder
medicolegale risico’s inhouden, zijn nog steeds niet weggewerkt.
Herijking in het kader van het nieuwe financieringsconcept van de ziekenhuizen kan enkel door
eenvoudige maatregelen te nemen zoals de revalorisatie van de toezichtshonoraria op de pediatrie
en de consultaties, die het basiswerk van de pediaters het best weerspiegelen.
Website: http://locoregionale-ped.be/nl/
Wij ontvangen graag jullie vragen en suggesties en voorstellen op mail: Barillari.ma@telenet.be
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