Rechten van het kind in het ziekenhuis

Handvest Kind en Ziekenhuis
Het recht op een optimale medische behandeling is ook voor kinderen een fundamenteel recht.
Het Handvest Kind en Ziekenhuis geeft in tien punten weer welke de rechten zijn van kinderen
voor, tijdens of na een verblijf in het ziekenhuis. Het handvest is in overeenstemming met het VNVerdrag inzake de rechten van het kind en heeft evenals dat verdrag betrekking op kinderen van 0
tot 18 jaar. Daarnaast is het goedgekeurd door het WGO (Wereld Gezondheids Organisatie).
1. Kinderen worden niet in een ziekenhuis opgenomen als de zorg die zij nodig hebben thuis, in
dagbehandeling of poliklinisch kan worden verleend.
2. Kinderen hebben het recht hun ouders of verzorgers altijd bij zich te hebben.
3. Ouders wordt accommodatie en de mogelijkheid tot overnachting naast het kind aangeboden
zonder dat daar kosten voor in rekening gebracht worden.
4. Kinderen en ouders hebben recht op informatie. De informatie wordt aangepast aan de leeftijd en
het bevattingsvermogen van het kind.
5. Kinderen en ouders hebben recht op alle informatie die noodzakelijk is voor het geven van
toestemming voor onderzoeken, ingrepen en behandelingen.
6. Kinderen worden in het ziekenhuis gehuisvest en verzorgd samen met kinderen in dezelfde leeftijdsen/of ontwikkelingsfase.
7. Kinderen hebben recht op mogelijkheden tot spelen, zich te vermaken en onderwijs te genieten
al naargelang hun leeftijd en lichamelijke conditie. Kinderen hebben recht op verblijf in een
stimulerende, veilige omgeving waar voldoende toezicht is en die berekend is op kinderen van alle
leeftijdscategorieën.
8. Kinderen worden behandeld en verzorgd door medisch, verpleegkundig en ander personeel dat
speciaal voor de zorg aan kinderen is opgeleid. Het beschikt over de kennis en de ervaring die
nodig zijn om ook aan de emotionele eisen van het kind en het gezin tegemoet te komen.
9. Kinderen hebben recht op verzorging en behandeling door zoveel mogelijk dezelfde personen, die
onderling optimaal samenwerken.
10. Kinderen hebben het recht met tact en begrip te worden benaderd en behandeld. Hun privacy
wordt te allen tijde gerespecteerd.

Voor meer info omtrent de praktische toepassing van deze rechten,
kunt u steeds de verpleegkundige of kinderarts contacteren.
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Children’s Rights in Hospital

European Association for Children
in Hospital Charter
The right to an optimal medical treatment is also or children a fundamental right.
The EACH Charter explains children’s rights before, during or after a hospitalisation in ten points.
The Charter complies with the UN treaty concerning the Children’s Rights, includes all children
between ages 0 and 18 and is approved by the WHO (World Health Organisation).
1. Children shall be admitted to hospital only if the required care can not be equally well provided at
home or on a daily basis.
2. Children in hospital have the right to have their parents or guardian with them at all times.
3. Accommodation should be offered to all parents and they should be helped and encouraged to
stay. Parents should not need to incur additional costs or suffer loss of income.
In order to participate in the care of their child, parents should be kept informed about ward
routines and their active participation should be encouraged.
4. Children and parents have the right to be informed in an age appropriate and understanding
manner. Steps should be taken to mitigate physical and emotional stress.
5. Children and parents have the right to informed participation in all decisions involving their health
care. Every child shall be protected from unnecessary medical treatment and investigation.
6. Children shall be cared for together with children with the same developmental needs and shall
not be admitted to adult wards.
There should not be any age restriction for children’s visitors in hospital.
7. Children shall have full opportunity to play, recreation and education suiting their age and condition
and shall be in an environment designed, furnished, staffed and equipped to meet their needs.
8. Children shall be cared for by staff whose training and skills enable them to respond to the
physical, emotional and developmental needs of children and families.
9. Continuity of care should be ensured by the team caring for children.
10. Children shall be treated with tact and understanding and their privacy shall be respected
at all times.

For more information concerning the practical approach of these
rights, please contact the nurse or the paediatrician.

