
In cijfers

Onze missies

Onze activiteiten

Impact

Ons netwerk

Informatiebronnen

120.000
bezoekers 
per jaar

13 
jaar

netwerking

550
aanvragen 

per jaar

430
tweetalige pagina’s 

en artikels

Hospichild is een website met informatie en hulpbronnen over het gehospitaliseerde 
kind in het Brussels Gewest voor zowel ouders als professionelen 

uit de pediatrische sector

www.hospichild.be

Inzamelen, structureren en vulgariseren 

van relevante informatie

Structurele actualisering van 
deze informatie

Maandelijks versturen van een nieuwsbrief naar de netwerkpartners

Onderhouden van een specifiek netwerk 
voor de pediatrische sector 

Activering van het netwerk door 

regelmatig een gezamenlijk 

evenement te organiseren

Onthaal en begeleiding 
van informatieaanvragen 

Expertise en 
activering 

van het netwerk 
voor 

professionelen 

Website 
en 

sociale media

Informatie en hulpbronnen 
rond de ziekenhuisopname 

van kinderen in het 
Brussels Gewest 

ter beschikking stellen

Facilitering 

De vragen van ouders 
en professionelen

 beantwoorden en 
content vulgariseren 

Het overleg van 
actoren rond 

innoverende projecten 
ondersteunen

 

Deelname aan 
werkgroepen, 

vergaderingen, 
symposia… 

Studie van 2003 (ULB) rond zieke 
kinderen in het Brussels Gewest

 Partnerships met professionele actoren
   Symposia, lezingen en vergaderingen

Juridische boeken, filosofische boeken…
Institutionele websitesWebsites van de politieke overheden 

Websites van de pediatrische sector

 Nieuwsbrieven van verenigingen in de pediatrie 

Sociale media

Spontane vragen van professionelen 
 Symposia, lezingen en vergaderingen  

Voor het nieuws 
en de 

agenda

Voor de 
permanente 

content

Oplossen van tal 
van problemen

 van 
professionelen en 

ouders 

Gemandateerd door

Partnerverenigingen Ziekenhuizen Ziekenfondsen

www.hospichild.be

Centrum voor Maatschappelijke 
Documentatie en Coordinatie vzw

02/639.60.29
info@hospichild.be

Verenigingstraat, 15 - 1000 Brussel

@Hospichild
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Aanmaak van 
een documentaire

 catalogus 
(Infor-Mêle) 

Strategische 
verankering in 

de Brusselse 
wereld van de 

pediatrie

Betere 
wederzijdse 

kennis 
van de actoren 

Opvolging of 
co-constructie 
van digitale 

projecten 

Overmaken van 
de bezorgdheden van 

het werkveld 
aan de politici

Sociaal Brussel


