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Kandidatuurdossier
Prijs Sociale Pediatrie 2022
Sinds de oprichting in 1982, onder toezicht van de Franse stichting (la Fondation de
France) ijvert de Fondation Mustela voor een constante verbetering van het welzijn van
het kind. Ze zet zich in om concrete ondersteuning te bieden aan professionelen in de
kinderzorg, onderzoek te ondersteunen en preventie in de volksgezondheid te
bevorderen.
In België de Fondation Mustela organiseerde voor de eerste maal in 2020 deze prijs, in
samenwerking met de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde (BVK), de
Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde (VVK) en de Groupement Belge des
Pédiatres de langue Française (GBPF). De prijs wordt om de 2 jaar uitgegeven.

Wat betekent sociale pediatrie?
Het is een benadering van de algemene gezondheid voornamelijk gericht op het kind,
gebaseerd op de preventie en opvoeding van gezinnen in elke omgeving die risico
lopen.
Zij ziet erop toe dat de rechten en de behoeften van het kind gewaarborgd blijven om
zo hun psychomotorische en fysische ontwikkeling te bevorderen vooral bij de meest
kwetsbaren.
Door gebruik van epidemiologische gegevens worden toepasselijke programma’s
ontwikkeld voor gezondheidszorg en preventie in de pediatrie.
Tussenkomsten behartigen een toenadering tussen de kinderen en de volwassenen.
Ten slotte is sociale pediatrie gebaseerd op het gebruik en het poolen van middelen en
netwerken van familiale en institutionele aard en van de scholen en de
gemeenschappen.

Nuttige informatie
1- De prijs is bedoeld om steun te bieden aan één of max. twee Belgische
projecten in het kader van het welzijn van het kind, gezond of gehandicapt,
vanaf geboorte tot 12 jaar en dit in zijn familiale of institutionele omgeving
(Kinderdagverblijven, educatieve centra). Totale som voor één of twee projecten
is 8.000 euro. In geval van 2 projecten, ieder 4.000 euro.
2- Het is een project op het terrein, geleid door een arts:
- Pediater,
- Arts van Kind en Gezin
- Arts van een kinderdagverblijf,
- Schoolarts,
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Een project kan ingediend worden door een arts, op individuele basis of door
een medewerker van een multidisciplinaire groep.
3- De toekenning van de prijs moet het bekroonde project realiseerbaar maken. Er
kunnen geen andere commerciële financiële partners zijn. Het bedrag wordt in
twee delen toegekend: de helft bij de selectie van het project, het resterende
saldo bij de presentatie van het project op het jaarlijkse congres van de
Belgische Vereniging Voor Kindergeneeskunde van 2024 in Brussel (plaats later
mede te delen). Een lid van het wetenschappelijk comité zal de vorderingen van
het project tussen de selectie- en de presentatiefase beoordelen.
4- De laureaat verbindt zich ertoe het bekroonde project voor te stellen op het
eerstvolgende jaarlijkse congres van de Belgische Vereniging Voor
Kindergeneeskunde (2023) en de vorderingen/resultaten te presenteren onder
de vorm van een orale communicatie op volgende het jaarlijkse congres (2024).
5- Het aantal deelnamen aan de prijs is niet beperkt, ook een laureaat mag in
volgende jaren opnieuw solliciteren voor de prijs
Samenstelling van het wetenschappelijk comité:
Voorzitster:


Professor em Dr. Anne Malfroot

Pediater
UZ Brussel
Vorig Voorzitter Belgische
Vereniging Kindergeneeskunde
BVK
Vrije Universiteit Brussel VUB

Leden:


Professor Dr. Ann De Guchtenaere

Pediater
Voorzitter Belgische Academie voor
Kindergeneeskunde
Vorig Voorzitter Vlaamse Verenging
Kindergeneeskunde (VVK)



Professor Dr. Mark Wojciechowski

Pediater
Vorig diensthoofd
departement pediatrie
UZ Antwerpen



Mevrouw Marlene Reyns

Vroedvrouw en Voorzitster Vlaamse
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Beroepsorganisatie van
Vroedvrouwen (VBOV)


Professor Dr. Sofie De Schepper

Dermatoloog Kliniekhoofd
Departement dermatologie
UZ Gent
Vice-president Belgian Society for
Pediatric Dermatology BSPD



Dr. Patrick Schlesser

Pédiatre
Médecine psychosociale
SOS Familles
CHC Clinique de l’Espérance
Montegnée/Liège
Délégué par le Prof. Dr. Pierre
Philippet, Président du Groupement
belge des pédiatres de langue
française GBPF



Dr. Sandra Pannizzotto

Pédiatre
Chef de Clinque CHU de Liège -site
CHR Liège, Citadelle
Chef du secteur de Pédiatrie
Sociale CHU Sart Tilman, CHU
Notre Dame des Bruyères, CHR
Liège
Université de Liège



Madame Annick Nouls

Sage-femme en chef
Maternité
CHU Ambroise Pare
Mons



Madame Sylvie Leruth

Infirmière en chef
Service de pédiatrie
Clinique Notre-Dame De Grâce
Gosselies



Dr. Nicolas Delvaux

Pédiatre-néonatologue
CHU de l'Hôpital Civil Marie Curie
Charleroi

Voor de Fondation MUSTELA
Mevrouw Hilde Weckx
Algemeen Directeur
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Bijlagen voor de samenstelling van het kandidatuurdossier:
Uw dossier wordt getypt in 2 talen (Nederlands/Engels) en dient volgende
documenten te bevatten (enkel volledige dossiers worden aanvaard):
1 – De inlichtingsfiche zoals op blz. 8, aangevuld met een foto.
2 – Een brief met uw kandidatuur.
3 - Een curriculum vitae van de verantwoordelijke arts van het project met
aanduiding van:
*
*

de wijze en plaats van uitvoering
de samenstelling van het team dat zal meewerken aan het project met
naam en functie.

4 – Een presentatie van het project op blz. 9 en het voorziene budget op blz.
10.

De deadline voor het indienen van het dossier is:

Woensdag 31 Augustus 2022
Dossiers in te dienen per e-mail aan:

fondationmustela@expanscience.be
Tél. : +32 (0)2 466 38 26 / Fax : +32 (0)2 466 23 03

www.fondation-mustela.be
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INLICHTINGSFICHE
Prijs Sociale Pédiatrie 2022

Foto

Naam (hoofdletters) van de : ……………………………………………………………………………..
Verantwoordelijke van het project
Voornaam
: ………………………………………………………………………………
Datum en geboorteplaats
Nationaliteit

: ………………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………………

Professioneel statuut (zelfstandige, loontrekkende …):………………………………………..
Adres werk

: ………………………………………………………………………………

Telefoon en Fax(werk)
Mobiele telefoon
Email

: ………………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………………

Samenstelling van het team in dit project, naam en bevoegdheid van de
leden: ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………......................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Hoe bent u in contact gekomen met deze prijs?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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Model voor voorstelling van het project (max 3 blz)
TITEL VAN HET PROJECT
1. DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT
Waarom dit project?
Welke doelstellingen wenst u er mee te bereiken? Welk is de impact?
Welk publiek wenst u te betrekken?
Hoeveel kinderen/ouders zijn betrokken?
Zijn er reeds of zullen er ouders betrokken worden bij de uitvoering of
oppuntstelling van het project?
Hoe voorziet u de evaluatie van uw actie (geef minstens 2 criteria waar
rekening mee gehouden moet worden)
2. DE REALISATIE VAN HET PROJECT
Hoe gaat u tussenkomen? Op welke wijze?
Voorziene startdatum?
Voorziene einddatum?
Heeft u medewerkers voorzien? Preciseer
Heeft u een stuurgroep? (Zo ja, wie maakt er deel van uit, zo neen,
waarom?)
3. DE PROJECT MIDDELEN
Welke zijn de interne en externe bronnen die aan uw actie zijn toegewezen?
Welke materiële middelen voorziet u?
4. VOORZIENE BUDGET (Zie model blz 10)
EVENTUELE BIBLIOGRAFIE EN ICONOGRAFIE
Bijkomende informatie die u wenst toe te voegen
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VOORZIENE BUDGET
Preciseer de voorziene uitgaven, die nodig zijn voor de verwezenlijking van het
project.

UITGAVEN

Bedrag in Euro

TOTAAL
Bedrag in Euro

Dotatie Fondation Mustela

8 000 Euro

TOTAAL
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