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De Belgische gezondheidszorg staat 
hoog aangeschreven. Ondanks die 
goede reputatie blijven ze bij Dokters 
van de Wereld niet blind voor enkele 
tekortkomingen van ons gezond-
heidssysteem. “Er bestaan in ons land 
verschillende toegangspoorten voor 
gezondheidszorg, maar voor de meest 
kwetsbaren blijven die gesloten. Voor 
hen zijn de drempels naar de huisarts 
of specialist enorm hoog”, zegt Nel 
Vandevannet, directeur Belgische Pro-
jecten bij Dokters van de Wereld. Vooral 
kinderen en jongeren uit die kwetsbare 
gezinnen vormen de achillespees van 
onze gezondheidszorg. “Zeker omdat 
een gebrek aan goede medische verzor-
ging tijdens de jeugdjaren definitieve 
gevolgen kan hebben: onbehandelde 
ziektes, schoolachterstand, …”

Ziekteverzekering voor elke 
minderjarige in ons land

Hoe ontstaat die gebrekkige toegang tot 
gezondheidszorg voor kwetsbare kinde-
ren en jongeren? Vandevannet legt de 
vinger op de wonde: “In ons systeem is 
het statuut van de ouders gelijkgesteld 

met dat van hun kinderen. En daar zijn 
die laatsten de dupe van. Voor Dokters 
van de Wereld is het maatschappelijk 
onverantwoord om de toegang tot 
gezondheidszorg voor minderjarigen, 
met of zonder wettig verblijf, afhankelijk 
te stellen van financiële of administra-
tieve voorwaarden.”
Voor Vandevannet is het meer dan tijd 
om een ziekteverzekering toe te kennen 
aan alle schoolgaande minderjarigen 
die in België verblijven. “Zo zouden we 
meer tegemoetkomen aan de letter en 
de geest van artikel 24 van het Kin-
derrechtenverdrag”, vertelt ze. “Daarin 
staat dat ieder kind recht heeft op 
gezondheid en op de toegang tot de 
voorzieningen voor de behandeling van 
ziekte en herstel van de gezondheid.”

Samenwerken op het terrein

Als humanitaire organisatie werkt 
Dokters van de Wereld dagelijks samen 
met andere actoren op het terrein om 
de situatie van kwetsbare kinderen 
en jongeren goed in te schatten en 
eventuele ziektes op te sporen. “We 
bundelen de krachten met ziekenhuizen 

en de diensten van Kind & Gezin voor 
gratis onderzoeken, geneesmiddelen en 
vaccins. Onze maatschappelijk werkers 
zorgen ervoor dat die doorverwijzingen 
vlot verlopen. Daarnaast komen we 
ook via onze 500 Belgische vrijwilligers 
in contact met groepen die we anders 
nooit zouden ontmoeten, zoals kinderen 
uit Roma-gezinnen of kinderen van wie 
de ouders dakloos zijn. Die vrijwilligers 
zijn onze lokale barometer rond de 
toegang tot medische verzorging, zowel 
nationaal als internationaal. Dankzij hen 
kunnen we cultuursensitieve zorg verder 
ingang doen vinden in de klassieke 
zorgstructuren.”
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“We mogen kwetsbare minderjarigen 
niet in de kou laten staan”

1 op de 5 baby’s uit kwetsbare gezinnen heeft geen referentiearts. Nochtans is een 
goede medische opvolging van bij de geboorte de manier bij uitstek om sociale 
gezondheidsongelijkheden terug te dringen. Nel Vandevannet, directeur Belgische 
projecten bij Dokters van de Wereld, trekt aan de alarmbel. “Waarom laten we 
de toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare minderjarigen afhangen van 
administratieve en financiële voorwaarden?”


