
Preventieve gezinsondersteuning  

Hoe gemeten? Aandeel kinderen dat in het eerste levensjaar minstens 3 huisbezoeken of consulten kreeg 

door Kind en Gezin. Telling op basis van contactmomenten zoals geregistreerd in Mirage 

(databank Kind en Gezin).  

Wanneer gemeten?  Kinderen geboren in 2013 (voor kinderen geboren in 2014 loopt het eerste levensjaar nog) 

Bron    Mirage, Kind en Gezin 

EVOLUTIE 
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Kinderen met moeder van niet-belgische origine
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huisbezoeken in eerste levensjaar 



DUIDING  

Deze indicator steunt op de registratie van de contacten die regioteamleden van Kind en Gezin hebben met gezinnen en 

kinderen.  

De indicator geeft weer hoeveel % van de kinderen minstens 3 consulten of huisbezoeken kregen. Andersoortige 

contacten (bv spreekuren opvoedingsondersteuning) werden niet meegeteld. 

De cijfers geven aan dat Kind en Gezin in het algemeen meer dan 90% van de (niet-overleden) kinderen die in 2012 

levend geboren werden in het Vlaams Gewest bereikt via minstens 3 contacten. 

Het bereik van kinderen in kansarmoede en kinderen met een moeder van niet-Belgische origine ligt duidelijk hoger. Dit 

komt vooral omdat er meer moeders van Belgische origine voor opvolging kiezen door een andere instantie (bv ONE, 

Franstalige tegenhanger van Kind en Gezin) of door huisarts/kinderarts.  

Het Kinderrechtencomité heeft België nog in 2010 opgeroepen dringend doelgerichte maatregelen te treffen om de 

gezondheidstoestand van kinderen uit de meest kwetsbare gezinnen tijdens het eerste levensjaar te monitoren, de 

toegang tot gezondheidszorgdiensten voor alle kinderen te waarborgen en ouders aan te moedigen om gebruik te maken 

van de gezondheidszorgdiensten die voor hun kinderen beschikbaar zijn. Deze aanbeveling sluit aan bij het recht op 

gezondheid (art. 24) en het feit dat alle rechten (en dus ook het recht op gezondheid) voor alle kinderen moeten gelden, 

zonder enige discriminatie (art. 2). 

MEER INFORMATIE 

Meer informatie over de grafiek? 

We geven de % voor alle kinderen, opgesplitst naar kansarmoede (bepaald door Kind en Gezin) en opgesplitst naar 
origine van de moeder (= nationaliteit van de moeder bij haar geboorte). 
 
Tijdens hun contacten met gezinnen gaan de verpleegkundigen en gezinsondersteuners van Kind en Gezin na of er 
signalen zijn van kansarmoede.  
Kansarmoede wordt hierbij gedefinieerd als een duurzame toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om 
voldoende deel te nemen aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals onderwijs, arbeid en huisvesting. Uit 
deze definitie worden 6 selectiecriteria afgeleid op basis waarvan wordt nagegaan of een kind beschouwd wordt te leven 
in kansarmoede. Het gaat om het maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouders, het stimulatieniveau van de 
kinderen, de arbeidssituatie van de ouders, de huisvesting en de gezondheid. Wanneer een gezin zwak scoort op 3 of 
meer criteria, spreken we over kinderen die in kansarmoede leven. (Kind in Vlaanderen, 2013, p123) 
 
Meer informatie over de bron? 

Diederik Vancoppenolle, Kind en Gezin 

Meer informatie over het onderwerp?   

Zie publicatie Kind in Vlaanderen: 

http://www.kindengezin.be/brochures-en-rapporten/rapporten/kind-in-vlaanderen/  

http://www.kindengezin.be/brochures-en-rapporten/rapporten/kind-in-vlaanderen/

