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Kinderen worden niet in een ziekenhuis of zorginstelling opgenomen als de zorg die zij nodig hebben thuis, in dagbehandeling of 
poliklinisch kan worden verleend. “Thuis zoveel en zolang het kan, pas in het ziekenhuis als het echt moet.” (art. 3, 24, 25 IVRK) 
De kinderverpleegkundigen waakt over onnodig verblijf in een ziekenhuis, zorginstelling of veelvuldige terugkomsten zonder doel en 
duidelijke meerwaarde in het zorgtraject van het kind en het gezin.  
 
Kinderen hebben het recht hun ouders of vertrouwenspersonen altijd en overal bij hen te hebben en omgekeerd. Ongeacht de plaats, 
het moment en duur van de zorg. 
Ze hebben recht om in een veilige en stimulerende omgeving te verblijven met voldoende toezicht, samen met en aangepast aan 
kinderen van hun eigen leeftijds- en ontwikkelingsniveau. 
Ouders of vertrouwenspersonen worden accommodatie en de mogelijkheden tot overnachting naast het kind aangeboden zonder 
dat daar kosten voor in rekening worden gebracht. Ongeacht de plaats, het moment en duur van de zorg. (art. 3, 9, 18 IVRK) 
De kinderverpleegkundigen maakt geen onderscheid in financiële en intellectuele mogelijkheden van gezinnen en in de kwaliteit van 
overnachting. Hij/zij waakt over regels en discussies die ingaan tegen dit recht en ongelijkheid veroorzaken. 
 
Kinderen en hun ouders hebben recht op eerlijke en transparante informatie gedurende het ganse zorgtraject. Van diagnose tot na 
eventueel overlijden van het kind. Deze informatie wordt aangepast aan de leeftijd van het kind, het bevattingsvermogen en de taal 
van het ganse gezin. Ongeacht de plaats, het moment en duur van de zorg. (art. 5, 12, 18 IVRK) 
De kinderverpleegkundige waakt erover en zorgt ervoor dat het kind, ouders en elk gezinslid deze informatie juist begrijpen, kunnen 
toepassen en op kunnen inspelen. Preventie heeft een belangrijke plaats in het informatieproces.  
 
Kinderen en ouders hebben recht op alle informatie die noodzakelijk is voor enerzijds het geven van toestemming voor 
onderzoeken, ingrepen, behandelingen en kinderverpleegkundige handelingen en anderzijds voor maximale participatie in het ganse 
zorgproces. Ongeacht de plaats, het moment en duur van de zorg. (art. 5, 12, 17 IVRK) 
De kinderverpleegkundige stimuleert het kind, ouders en vertrouwenspersonen om steeds hun noden en wensen ten aanzien van de zorg 
kenbaar te maken. Hij/zij erkent het kind en de ouders als ervaringsdeskundige partners in het ganse zorgtraject zodat ze te allen tijde 
kunnen meebeslissen in zorg op maat.  
 
Kinderen worden beschermd tegen onnodige onderzoeken, behandelingen en handelingen. 
Maatregelen worden genomen om pijn, lichamelijk ongemak en emotionele spanningen zowel te voorkomen als te verlichten. 
Ongeacht de plaats, het moment en duur van de zorg. (art. 5, 12, 17 IVRK) 
De kinderverpleegkundige stimuleert zinvolle zorg en waakt over onnodige onderzoeken en handelingen zonder duidelijke meerwaarde 
voor het zorgtraject van het kind en het gezin. Hij/zij voert actief medicamenteus en niet-medicamenteus pijn- en angst beleid en 
discrimineert hier niet in op basis van eigen agenda, tijdsdruk, druk van andere personen of organisatie van de eigen zorginstelling. 
 
Kinderen hebben recht op bescherming tegen elke vorm van fysische, psychische mishandeling en/of verwaarlozing zowel in het 
gezin als daarbuiten. Ongeacht de plaats, het moment en duur van de zorg. (art. 3, 9, 19 IVRK) 
De kinderverpleegkundige waakt binnen elk aspect van de zorg over deze veiligheid en heeft aandacht voor elk gezinslid, ook brussen. 
Hij/zij stimuleert en activeert een actief en open multidisciplinair en transmuraal overleg- en hulpverleningsbeleid. Ook als andere 
zorgprofessionals hier geen aandacht aan willen schenken.  
 
Kinderen hebben recht op mogelijkheden tot spelen, sociale contacten, zich te vermaken, onderwijs te genieten en te 
ontwikkelingen, aangepast aan hun leeftijd en toestand. Net zoals hun leeftijdsgenoten. Kinderen hebben recht op verblijf in een 
stimulerende, veilige omgeving waar voldoende toezicht is en die voorzien is op kinderen van alle leeftijdscategorieën. Er bestaat 
geen leeftijdsgrens voor bezoekers. Ongeacht de plaats, het moment en duur van de zorg. (art. 3, 28, 29.1 (a+c), 30 IVRK) 
De kinderverpleegkundige waakt erover dat een kind ‘gewoon’ kind kan zijn en richt processen en dagindeling zo in om dit mogelijk te 
maken. Hij/zij benadert het kind niet vanuit de ziekte, maar vanuit het integrale karakter van de kracht van het kind zijn binnen het gezin. 
 
Kinderen worden altijd verpleegd en verzorgd door medisch, verpleegkundig en ander personeel dat speciaal voor de zorg aan 
kinderen is geschoold en permanent gevormd. Ongeacht de plaats, het moment en duur van de zorg. Zorgprofessionals beschikken 
over evidence based kennis, expertise en bekwaamheid die nodig zijn om aan de integrale zorgvereisten van het kind en gezin 
tegemoet te komen. (art. 3, 19 IVRK) 
De kinderverpleegkundige draagt de verantwoordelijkheid om zich hierin te blijven scholen en te waken over zorg door zorgprofessionals 
die hierin niet bekwaam zijn.  
 
Kinderen hebben recht op verzorging en behandeling door zoveel mogelijk dezelfde personen, die onderling multidisciplinair en 
transmuraal samenwerken. Er wordt zowel individueel als door het team op een open en eerlijke manier gecommuniceerd met het 
kind en het gezin. Ongeacht de plaats, het moment en duur van de zorg. 
Hierin hebben ze het recht met tact en begrip te worden benaderd en behandeld. En dit enkel door zorgprofessionals die ook 
daadwerkelijk betrokken zijn in de zorg. Kind en ouders hebben ook het recht aan te geven wanneer ze een bepaalde 
zorgprofessional niet wensen. Hun privacy wordt te allen tijde gerespecteerd. (art. 16, 19, 29.1 (a+c), 30 IVRK) 
De kinderverpleegkundige bewaakt op alle vlakken de continuïteit van het zorgproces en helpt andere zorgprofessionals uit andere 
settings om deze continuïteit te garanderen. Hij/zij werkt hierin intensief samen met deze professionals en ziet deze als evenwaardige 
collega’s in het zorgtraject rond het kind en het gezin. Respect voor de privacy en het beroepsgeheim zijn hierin de rode draad.  
 
Kinderen en hun gezin hebben recht om deel te nemen aan de verzorging en op maximale zelfstandigheid om zolang als mogelijk 
controle te houden op het eigen zorgtraject. Als ze dit tijdelijk, om welke reden ook, niet meer zelf kunnen, hebben ze het recht hier 
op maat in ondersteund te worden. Ongeacht de plaats, het moment en duur van de zorg. (art. 3, 9, 18 IVRK) 
De kinderverpleegkundige heeft vertrouwen in het kunnen en het potentieel tot zelfstandigheid van elk individueel gezin. Hij/zij focust op 
begeleiding en het niet blind overnemen van zorg om hen terug in de kracht van zelfstandigheid te brengen en te houden.  
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Ik als kinderverpleegkundige ben trots om voor deze rechten op te komen,  
ze te verdedigen en professioneel toe te passen in elk detail van mijn dagelijks werk. 

Rechten van het zieke kind 

HANDVEST KIND & ZORG 

Dit handvest Kind en Zorg is gebaseerd op het VN verdrag inzake de fundamentele rechten van het kind (IVRK - 1989) en het EACH Charter.  
Ze zijn aanvullend op de algemene patiëntenrechten en door de VVKV vertaald vanuit het belang van de rol van de kinderverpleegkundige en ongeacht de plaats, 

het moment en de duur van de zorg. Ze vormen het fundament van het dagelijkse werk van de kinderverpleegkundige met focus op integrale ontwikkelings- en 
gezinsgerichte zorg. 
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