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1. Project en situering 
Het Jeugdfilmfestival wil alle kinderen en jongeren in contact brengen met 

Europese audiovisuele creaties en op die manier een alternatief bieden aan 

het huidige film- en media aanbod. Tijdens het festival worden kortfilms, 

klassiekers, premières en verschillende, in Vlaanderen, ongedistribueerde 

films vertoond. 

Het festival wil alle kinderen de kans geven dit evenement mee te maken. 

Daarom focussen we ook op doelgroepen met verminderde mobiliteit. In 

het geval van BEDFILMPRET deden we een extra inspanning om zieke en 

bedlegerige kinderen te bereiken.  

Tijdens de krokusvakantie 2011 gaven we kinderen die tijdens het 

Jeugdfilmfestival in het ziekenhuis verbleven of niet buiten mochten/konden 

de kans om live en “on-demand” het festival mee te volgen. Zij brachten 

(online) ook hun stem uit en vormden zo de Bedfilmpretjury voor de 

kortfilms in competitie. Mobile van Verena Fels (Duitsland, 2010) werd 

gekozen tot beste kortfilm. 

 

Waaruit bestond het project? 

Streamen van de opening 

In Antwerpen tijdens de officiële opening (5 maart 2011) 

 Streaming van cameracaptatie (Rambla) van opening. 
o Aankomst van het publiek en deelname aan de 

audiovisuele installaties en animaties. 
o Verwelkoming door Aagje Dom in de cinemazaal 
o Interview met Nathalie Meskens. 
o Via skype het doelpubliek in beeld laten komen in de 

cinemazaal en t.o.v. andere deelnemende 
ziekenhuizen/instellingen (interactie). Live skype moment 
tijdens openingsceremonie tussen patiënt uit het Paola 
ziekenhuis Antwerpen en Nathalie Meskens 

 Streamen van filmpje met Nathalie Meskens als Wonderwoman 

 Streamen van de openingsfilm. 
 

Bedfilmpret  2011 
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On demand kortfilmfestival 

Tijdens de week (7-13 maart 2011) 

 Via de website van het Jeugdfilmfestival konden de deelnemers 
de kortfilms die in competitie zitten (on-demand) bekijken en 
beoordelen (winnaar werd bekendgemaakt op slotfeest). 

2. Bereik 
Volgende ziekenhuizen, instellingen of organisaties namen deel: 

 ZNA Paola kinderziekenhuis (Danny Van Tiggelen) 

 Pulderbos Revalidatiecentrum (Gery Smans) 

 GZA (Sophie Van Antwerpen / Astrid Janssens) 
o Sint Augustinus 
o Sint-Vincentius 
o Sint Jozef Mortsel 

 UZ Gent (Ilse Coomans) 

 UZ Leuven (Pieter van Impe) 

 Virga Jesse ziekenhuis Hasselt (Leen Cooremans) 

 Bednet (Els Janssens) 
 
Doelstelling was om 100 kinderen te laten genieten van het festivalaanbod 
en op die manier een voorbeeldfunctie te kunnen zijn voor andere 
(culturele) organisaties. 
 
Er werden in totaal 940 paswoorden uitgereikt. Er werd geopteerd om de 
verschillende partners veel meer paswoorden te geven dan ze nodig 
hadden. Op die manier konden zij flexibel omgaan met de paswoorden en 
was het niet nodig om bij nood aan extra‟s op het JEFF beroep te doen. 
Het was voor het JEFF ook geen moeite om meer paswoorden te maken 
dan nodig, aangezien dit liep via een online applicatie. 
 
In totaal werden 157 unieke deelnemertjes bereikt die eenmaal of 
meerdere malen inlogden en films bekeken. 
 

3. Participatie 
Het participatieve luik binnen dit project was het meest uitdagende. 

Participatie met de bedfilmpretdoelgroep kon niet rechtstreeks gebeuren. 

Omwille van praktische redenen waren er steeds gesprekken met 

opvoeders, de communicatiedienst of anderen die het project in het 

ziekenhuis opvolgden. De onderschatte val in casu was de striktheid 

waarmee ziekenhuizen omgaan met de privacy van de patiënten. Als 

(externe) organisatie is het heel moeilijk om rechtstreeks met een patiënt te 

praten. Heel vaak is dit in een voorbereidende fase ook niet mogelijk, want 

de eigenlijke doelgroep (i.e. patiënten die daadwerkelijk de filmpjes zullen 

te zien krijgen) is vaak maar enkele dagen voor het project bekend. 

Bij het persmoment werden wel jongeren betrokken die op dat moment in 

het Antwerpse ZNA ziekenhuis verbleven.  
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Uiteraard zit de participatie vooral in het receptieve karakter van het festival 

en het bedfilmpretproject. De deelnemertjes konden via het “on-demand” 

onderdeel wel actief jureren en zo beslissen welke kortfilm de winnaar werd 

van het bedfilmpretproject 

Aan de zijde van de organisatie moet vermeld worden dat er jongeren 

zetelen in de raad van bestuur van het Jeugdfilmfestival en zij hebben 

uiteraard deelgenomen aan de realisatie van dit project.  

4. Praktisch 
Aan het ganse project is een vrij intensieve researchperiode vooraf gegaan 

met vergaderingen met mensen met gelijkaardige ervaringen (cliniclown 

online project). Bedfilmpret is goed en wel gelanceerd na contacten met Els 

Janssens van Bednet. Zij bracht ons in contact met Rambla. Dit is een 

multimedia broadcast bedrijf, bekend van o.m. ABtv. Zij konden ons 

wegwijs maken in de noden en behoeftes van een livestreaming en het 

versleutelen van audiovisuele creaties. 

 

 

Via een button op de homepage van www.jeugdfilmfestival.be konden de 

deelnemers op de bedfilmpretpagina terechtkomen. Hier was tijdens het 

festival een mogelijkheid voorzien om in te loggen via het paswoord dat de 

ziekenhuizen/instellingen van ons hadden gekregen. Op die manier 

kwamen de kijkers op hun „persoonlijke‟ pagina terecht. Deze „persoonlijke‟ 

pagina was nodig om er het stemmen aan te koppelen. 

http://www.jeugdfilmfestival.be/
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Elke dag werden er 2 filmpjes extra online gezet. Op zaterdag was er dus 

de livestream te zien en vanaf maandag kwamen er 2 kortfilms per dag 

online.  
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Het is goed te noteren dat de filmpjes op een aantal manieren beveiligd 

waren: 

1. Via het paswoord om in te loggen 
2. Via een security token in de player, wat er voor zorgde dat het 

filmpje niet kon gedownload worden. 
3. Via een beveiliging in de encodering van het filmpje, waardoor het 

niet kon afgespeeld worden buiten onze pagina. 
 

Deze veiligheidsmaatregelen waren nodig om de deelnemende makers te 

overtuigen om hun creaties gratis (owv het maatschappelijke, goede doel) 

in bruikleen te geven. 

5. Promotie 
De contacten met de ziekenhuizen en instellingen zijn er gekomen via 

contacten met Bednet, vzw Hartekinderen en vzw Simon en Odil. 

Alle ziekenhuizen en instellingen zijn persoonlijk gecontacteerd. Uiteindelijk 

zijn er 3 ziekenhuizen niet op het projectvoorstel ingegaan. Met diegenen 

die wilden participeren, is er persoonlijk afgesproken om af te toetsen wat 

de mogelijkheden waren (ifv een gezamenlijke vertoning met alle patiënten, 

op technisch gebied,…). 

Sommigen besloten om zelf promotie te voeren (via het intern videokanaal, 

via eigen publicaties, via zelfgemaakte posters). Elke deelnemende partner 

kreeg wel een pakketje met posters én flyers waarin de werkwijze 

toegelicht werd en waarop het paswoord genoteerd stond voor de patiënt. 

Op die manier kon dit makkelijk gedistribueerd worden onder de patiënten. 
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6. Pers 
Door het unieke, innovatieve karakter en mede door het festivalmeterschap 

van Nathalie Meskens, vond dit project veel weerklank in de nationale en 

lokale pers. Er waren televisiereportages te zien op VTM (de dagshow) en 

ATV (nieuws). Het project werd uitvoerig besproken op Ketnet en op Klara. 

Ook in verschillende dagbladen en tijdschriften kwam bedfilmpret aan bod 

(De Standaard, De Morgen, GVA, Nieuwsblad, Mama, Libelle, enz….). Er 

werden verschillende persberichten uitgestuurd over dit project waar de 

samenwerking met Antwerpen jongerenhoofdstad 2011 telkens duidelijk 

werd vermeld.  

Op 2 maart, enkele dagen voor de start van bedfilmpret, werd een 

persmoment georganiseerd door het Jeugdfilmfestival in het Paola 

kinderziekenhuis. De festivalmeter Nathalie Meskens, VTM, ATV, Radio 1, 

Het Nieuwsblad, De Zondag en Gazet van Antwerpen waren hierop 

aanwezig. Ook drie patiëntjes zelf waren van de partij om interviews te 

geven en er werd met Nathalie en de filmploeg rondgegaan bij andere 

jonge patiëntjes. 
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7. Partners 

Stad Antwerpen 

= Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad 2011. 
= grootste subsidiënt (voorbeeldfunctie van een stad waar jongeren 
alle kansen krijgen om te participeren aan cultuur/media)  
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Fotomuseum en Cinema Zuid 

Uiteindelijk viel de opening onder de normale samenwerking met 
het JEFF, maar tijdens voorbereidende vergaderingen konden we 
wel beroep doen op bereidwillige IT- en logistieke medewerkers. 

Bednet 

= organisatie die werkt voor langdurig zieke kinderen uit het lager en 
het secundair onderwijs. Ze brengen door streaming het klaslokaal 
en de speelplaats naar het kind thuis en zo blijven deze kinderen in 
contact met hun leerkracht en vriendjes. 

Hartekinderen 
= Vereniging die ouders met kinderen of jongeren met een 
aangeboren en/of verworven hartafwijking bij elkaar brengt. 
Organiseren projecten. 

Simon en Odil 

Willen het isolement van langdurig zieke kinderen, thuis en in het 
ziekenhuis, doorbreken. 

Ziekenhuizen 

Overzicht zie punt 2 

8. Overzicht bereikte doelstellingen 

Kwantitatieve doelstelling: 

 Streven naar minimum 100 kinderen tussen 6 en 18 jaar die kunnen 

genieten van het festivalaanbod via live streaming vanuit 

ziekenhuizen. 

 Geven al deze kinderen de mogelijkheid om de 10 kortfilms in 

competitie online te beoordelen.  

Kwalitatieve doelstelling: 

 Jongeren worden mee betrokken in de voorbereiding en/of 
uitvoering van het project. 

 Via live streaming brengen ze het jeugdfilmfestival (inkomhal, zaal, 
films) i.s.m. jongeren naar het kind in het ziekenhuis en zo kunnen 
ook deze kinderen mee genieten van de films en kunnen ze mee 
zetelen in de kinderjury.  

 Laten via webcam het doelpubliek in beeld komen in de zaal 
(interactie). 

 Realiseren dit in nauwe samenwerking met Bednet, Hartekinderen, 
Rambla, ziekenhuisscholen, ziekenhuizen (Antwerpen, Leuven en 
Gent), Fotomuseum, Cinema Zuid en vormen met dit project 
mogelijks een voorbeeld voor andere culturele organisaties. 

 Bereiken met dit project een bijzondere doelgroep, nl. kinderen met 
verminderde mobiliteit en dit via de databestanden van Bednet, 
ziekenhuisscholen en via individuele contacten binnen pediatrie. 

 In de evaluatie zal bekeken worden of dit project een duurzaam 
vervolg kan krijgen na 2011.  
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9. Evaluatie en aandachtspunten 
De voorbereiding van dit project is een zoektocht geweest, waarbij enkele 

gevoeligheden bij partners naar boven zijn gekomen. We spreken ons niet 

uit over de juistheid of het terecht zijn van die gevoeligheden, maar stellen 

het vast en lanceren het als aandachtspunt voor een mogelijke volgende 

editie. 

 Zo zijn ziekenhuizen zeer gevoelig aan patiëntengegevens. Voor 
promotieacties (interviews, in beeld komen,…) is dit een belangrijk 
aandachtspunt. 

 Het grootste, inhoudelijke punt is dat ziekenhuizen eigenlijk weinig 
activiteit hebben op een zaterdag. Wij zagen in de eerste instantie 
vooral de live streaming als hoogtepunt van het project maar in de 
realiteit bleek dat het video-on-demand gedeelte meer succes 
oogstte.  

- Ziekenhuizen streven er naar om zo weinig mogelijk 
mensen tijdens het weekend in huis te hebben. 

- In het weekend is er ook een „weekenddienst‟, wat dan 
zorgt voor weinig tijd voor extra activiteiten. 

- Veel pedagogisch begeleiders of activiteitenbegeleiders 
werken niet in het weekend. 

- Bijgevolg heeft het VOD-gedeelte veel meer succes 
gekend dan het streamen van de openingsfilm. 

 Het ganse openingsevent (captatie, streaming,…) was wel een 
mooie opstap naar media-aandacht. Als eyecatcher had het dus wel 
degelijk een functie. 

 Het VOD-gedeelte zorgde voor veel flexibiliteit bij de deelnemende 
ziekenhuizen en instellingen. Allen deelden de flyers uit, maar 
sommigen gingen nog een stapje verder. 

- UZGent zond via het interne videocircuit op bepaalde 
momenten (die vooraf werden aangekondigd) de kortfilm 
van de dag uit. 

- Reva Pulderbos organiseerde aan het einde van de 
krokusvakantie een filmfestival georganiseerd met alle 
kinderen in een filmzaal en receptie achteraf. 

 Dit pilootjaar is er veel tijd gekropen in de prospectie naar de 
ziekenhuizen. Elk ziekenhuis of elke instelling is (meermaals) apart 
bezocht om het project uit te leggen en te kaderen. 

- Bij een mogelijk vervolg zou deze tijdsinvestering 
wegvallen of toch aanzienlijk verminderen aangezien de 
contacten nu warm zijn en men het project kent, draagt 
én genegen is.  


