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Chronisch zieke kinderen zijn in de eerste plaats kinderen  

Hoe kinds voel je je nog als je op school om de haverklap met de ambulance naar het ziekenhuis moet 

worden gebracht omdat je maagsonde uitvalt? Hoe groot is de teleurstelling voor een chronisch ziek 

kind dat niet naar de buitenschoolse opvang of een zomerkamp kan omdat er niet genoeg omkadering 

is? En wat met de ouders van die chronisch zieke kinderen die kopje onder dreigen te gaan omdat ze 

continu 10 ballen in de lucht moeten houden? Kinderen en ouders verdienen de juiste ondersteuning 

op het juiste moment, in de thuisomgeving, op school en op de werkplek.  

De puzzelstukken om hiervan een realiteit te maken liggen klaar. Gaan onze beleidsmakers ermee aan 

de slag om stukje voor stukje ouders écht mama en papa te laten voelen en chronisch zieke kinderen 

écht kinderen te laten zijn?  

En dan valt de safety cocon van het ziekenhuis plots weg  

Het ziekenhuis voelt voor ouders als een veilige haven. Omringd door specialisten die dag en nacht 

voor hen klaar staan. Met de stempel ‘chronisch ziek’ op zak moeten ze op een bepaald moment 

uitvaren. De gespecialiseerde ondersteuning valt weg en ouders hebben het gevoel dat ze er alleen 

voor staan. De dagelijkse zorg komt dan in de thuiszorg terecht. Hoewel ze hun uiterste best doen, zijn 

thuisverpleegkundigen nog geen kinderverpleegkundigen. De zorg voor chronisch zieke kinderen 

vraagt andere handelingen en gespecialiseerde materialen. Daarom is er dringend meer nood aan 

professionele ondersteuning thuis. Niet alleen om de medische handelingen correct uit te voeren, 

maar ook om de ouders te ontzorgen en hen de ruimte te geven om de draad van het leven opnieuw 

op te pikken. Naast gespecialiseerde verpleegkundige zorg, kunnen gezinszorg en zorg op afstand 

hierbij helpen.  

Op en af naar school met de ambulance  

Niet elke crèche, school of buitenschoolse opvang kan of wil een kindje met een chronische 

aandoening opnemen. Terwijl het net belangrijk is voor kinderen om te kunnen spelen, leren en 

ontdekken met leeftijdsgenootjes. Het klinkt misschien spannend, maar geen enkel kind vindt het fijn 

om enkele keren met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht te worden omdat bijvoorbeeld het 

pompje van de maagsonde uitvalt. Vrij absurd dat dit moet gebeuren, want dit is een handeling die 

een leerkracht of begeleider zou kunnen doen. Ouders leren deze handelingen als mantelzorger ook 

en ontvangen hiervoor een attest. Wat houdt ons tegen om leerkrachten en begeleiders hetzelfde 

attest te geven zodat onnodige hospitalisaties kunnen worden vermeden en een chronisch ziek kind 

gewoon een schoolgaand kind als een andere kan zijn?  Het federale protocolakkoord om de omgeving 

rond een patiënt meer zorgtaken te laten opnemen, ligt klaar. Waar wachten we op?  

Een oplossing voor alles tegelijk  

Ouders van chronische zieke kinderen zijn gespecialiseerde jongleurs. Ze houden 10 ballen continu in 

de lucht: de zorg voor hun chronisch zieke kinderen, de opvoeding van hun andere kinderen, hun 

werksituatie, hun relatie met hun partner, de was en de plas, terug deelnemen aan het gewone leven, 

etc. Ouders van chronisch zieke kinderen hebben nood aan flexibiliteit op het werk. Waarom geven 

we hen geen flexibele verlofstelsels om zorg met werk te combineren?  

Laat het duidelijk zijn. Als mantelzorger ben je niet op zoek naar zorg voor je zieke kindje enerzijds, en 

hulp voor je gezin en jezelf anderzijds. Je bent op zoek naar een oplossing voor alles tegelijk. Daarom 

is het belangrijk dat mantelzorgers ondersteuning krijgen bij alle aspecten van hun leven.  
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Thuisverpleegkundigen die gespecialiseerde zorg aan huis kunnen geven, gezinszorg om het 

huishouden en de alledaagse ondersteuning draaiende te houden, crèches en scholen waar chronisch 

zieke kinderen zorg kunnen krijgen, een werkgever die flexibel is en verlofstelsels die zorg en werk 

mogelijk maken. Het zijn allemaal onderdeeltjes van de grotere oplossing voor chronisch zieke 

kinderen en hun ouders.  

Tijd voor actie  

Een conceptnota m.b.t. respijtzorg in de thuisverpleegkunde ligt klaar. Die wordt vandaag besproken 

in de Commissie Welzijn en bevat de puzzelstukken om de levenskwaliteit van chronisch zieke kinderen 

en hun ouders te verbeteren. Als organisaties zijn we tevreden met de parlementaire aandacht voor 

dit topic. In het belang van de kinderen en hun ouders kruisen we de vingers dat onze beleidsmakers 

deze conceptnota snel omzetten in een decreet en de terugbetaling afstemmen met het federale 

niveau.  
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