KINDERRECHTEN IN DE
GEZONDHEIDSZORG
UITNODIGING SLOT OPEN FORUM 17 NOVEMBER 2011

Elk jaar legt de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen een traject af rond een actueel thema gerelateerd aan
kinderrechten. In 2011 ging onze aandacht naar het thema Gezondheid. Een onderdeel van het traject is de
Open Fora, waarop deskundigen samen met een beperkt aantal geïnteresseerde aanwezigen door middel van
studie en discussie tot een beter begrip van de problematiek trachten te komen.
Op donderdag 19 mei organiseerde de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen haar Open Fora over “Toegang tot de
gezondheidszorg” en “Kinderrechten en ziekenhuis. Op 15 juni organiseerden we een Open Forum over
“Kinderen en jongeren: geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie”.
Op deze drie Open Fora konden deskundigen samen met geïnteresseerde aanwezigen verschillende deelthema’s
bestuderen en bediscussiëren. Naar goede gewoonte mondden deze overlegmomenten uit in een standpunt en
een reeks aanbevelingen ondertekend door de 29 leden van de Kinderrechtencoalitie. Samen met bijdragen van
sprekers bundelde de Kinderrechtencoalitie haar standpunt in het cahier ‘Kinderrechtenforum’.
Wij nodigen u van harte uit op het Slot Open Forum van 17 november 2011, in De Markten te Brussel, waarop
de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen het ‘Kinderrechtenforum 8 / 2011: Kinderrechten in de gezondheidszorg’
aan u voorstelt.

PROGRAMMA

9u30:

Onthaal

10u00: Verwelkoming door Mevr. Karin Maes, voorzitster van de raad van bestuur van de
Kinderrechtencoalitie

10u10: De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen stelt haar standpunt en aanbevelingen inzake Kinderrechten in
de gezondheidszorg voor

10u40: Een korte toelichting door de Kinderrechtencommissaris Dhr. Bruno Vanobbergen bij "(In)druk", de
recente publicatie van het Kinderrechtencommissariaat over kinderen met een diagnose van
gedragsstoornis en een eerste reactie op de aanbevelingen van de Kinderrechtencoalitie.

11u00: Mevr. Hilde Timmermans
van de
Gezinsbond:
Korte toelichting uit bevindingen uit
belevingsonderzoek bij ouders van kinderen die opgroeien met een etiket en een eerste reactie op de
aanbevelingen van de Kinderrechtencoalitie.

11u20: Koffiepauze

11u35: Dhr. Dirk Moors, adjunct-kabinetschef, brengt een eerste reactie op de aanbevelingen van de
Kinderrechten NGO’s vanwege coördinerend minister kinderrechten Pascal Smet
11u50: Dhr. Bart Van Hoof, Raadgever Geestelijke Gezondheidszorg, kabinet van Minister Vandeurzen,
brengt een eerste reactie op de aanbevelingen van de Kinderrechten NGO’s

12u05-12h30: Debat met publiek

Afsluitende receptie met broodjes.

Het geheel, inclusief het debat, zal in goed banen worden geleid door Dhr. Patrick Martens (Knack).

PRAKTISCH

INSCHRIJVEN
De inschrijvingen zijn beperkt tot 75 deelnemers. De deelnameprijs bedraagt 15 euro. Een exemplaar van het
Kinderrechtenforum en de broodjesreceptie zijn inbegrepen. Leden van de Kinderrechtencoalitie en studenten
kunnen gratis deelnemen, maar dienen eveneens op voorhand in te schrijven.
Inschrijven kan tot en met 10 november 2011 per e-mail naar annick.geers@kinderrechtencoalitie.be en
door storting op het rekeningnummer IBAN BE87 0013 3588 3794, BIC GEBABEBB van de Kinderrechtencoalitie
met vermelding van de naam van de deelnemer + slot open forum 17 november.

BEREIKBAARHEID
Het Open Forum vindt plaats in de spiegelzaal van De Markten, Graanmarkt 5, 1000 Brussel.
Met het openbaar vervoer
Neem de trein tot in Brussel Centraal. Neem daar de metro in de richting Erasmus of Koning Boudewijn.
Afstappen halte Sint-Katelijne/Ste-Cathérine. Neem de uitgang aan de achterkant van het metrostel. Ga op de
Vismarkt richting Sint-Katelijnekerk. Ga op het einde van het plein (aan de kerk) naar rechts. Op het SintKatelijneplein in de richting van de bomen stappen (Oude Graanmarkt). De Markten ligt nu aan de rechterzijde.
(Tijd van Centraal-Station tot De Markten: ong. 15 min.)

Met de wagen
Het adres is Graanmarkt 5, 1000 Brussel. Een gedetailleerde wegbeschrijving kan u berekenen via
www.mappy.be.

DE KINDERRECHTENCOALITIE
De Kinderrechtencoalitie is een netwerk van NGO’s dat wil toezien op de naleving van het Verdrag inzake de
Rechten van het Kind, actief wil bijdragen aan de promotie van de rechten van het kind en actief en
constructief wil bijdragen tot het rapportageproces inzake de naleving van het IVRK. Sinds de oprichting van de
Kinderrechtencoalitie Vlaanderen in 1996 is het steeds de betrachting geweest om aan netwerking te doen
door mensen, organisaties en ideeën samen te brengen omtrent rechten van kinderen. Het netwerk bestaat
momenteel uit 29 NGO’s.
Door NGO’s samen te brengen en de krachten te bundelen voor overleg, informatie-uitwisseling en
gezamenlijke actie creëert de Kinderrechtencoalitie een forum en vormt het een structuur om als gezamelijke
gesprekspartner naar buiten te treden, wat de slagkracht en de impact van de NGO-activiteiten verhoogt. Dit
zal op zijn beurt de emancipatie van kinderen ten goede komen.
De Kinderrechtencoalitie stelt zich op als ‘kritische waarnemer’ van de toestand van de rechten van kinderen in
Vlaanderen en België. Vanuit die waakhondfunctie bundelt ze positieve en negatieve ervaringen m.b.t. de
naleving van het Verdrag en treedt ze hierover in overleg met andere partners. Het netwerk rapporteert
vijfjaarlijks bij het VN-Comité voor de Rechten van het Kind te Genève over de implementatie van het Verdrag.
Eén van de middelen die de Kinderrechtencoalitie hierbij hanteert is de organisatie van Open Fora. Op deze
momenten zijn NGO’s, academici, beleidsinstanties, semi-overheden en individuele geïnteresseerden welkom
voor discussie en overleg. Na de Open Fora wordt binnen de Kinderrechtencoalitie verder gediscussieerd over
het behandelde onderwerp en in het najaar worden aanbevelingen aangenomen. Deze worden samen met de
teksten van sprekers opgenomen in een ‘Kinderrechtenforum’ dat in november 2010 wordt gepubliceerd. Dit
‘Kinderrechtenforum’ dient verder ook als bronnenmateriaal bij de samenstelling van het volgende alternatief
rapport.
De Kinderrechtencoalitie bestaat uit:
Arktos, Beweging voor Kinderen zonder Papieren, Child Focus, CREFI, DCI-Vlaanderen, Gezinsbond, In Petto,
JUNA, Kinder-en Jongerentelefoon, Kinderrechtenhuis, Kinderrechtswinkels, Liga voor Mensenrechten, Plan
België, Vivès, bzn Atlas, Ecpat België, GRIP, Jeugd en Vrede, Medimmigrant, Onderzoekscentrum Kind en
Samenleving, Steunpunt Jeugdhulp, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Uit de Marge, Unicef België, Vlaams
Welzijnsverbond, VCOV, Vlaams Internationaal Centrum, Welzijnszorg en Rondpunt.

Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw
Pacificatielaan 5
9000 Gent
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info@kinderrechtencoalitie.be
www.kinderrechtencoalitie.be
Met de steun van de Vlaamse overheid

