
 

 

 

PERSBERICHT 

De onderhandelingen over hervorming van de niet planbare zorg  

zijn volop aan de gang 

De BVAS steunt voluit een organisatie van huisartsenwachtdiensten door het beroep zelf die 

een grote vrijheid laat aan de huisartsenkringen. 

Er moet uiteraard behoedzaam worden omgesprongen met overheidsgeld.  

Het overleg georganiseerd door het kabinet van de minister van Volksgezondheid waar wij aan 

deelnemen loopt stilaan tot zijn einde. 

Het werk van onze collega Christiane JACQUEMAIN, van onze voorzitter Jacques DE TOEUF 

en van alle lokale werkgroepen, was opmerkelijk efficiënt en het resultaat is een mooie 

tegemoetkoming voor de huisartsen. 

Ook de urgentieartsen en de ziekenhuizen hebben hun steentje bijgedragen tot dit werk. 

Artsen willen hun patiënt graag de zorg aanbieden die best past bij zijn toestand. Afhankelijk 

van de plaats of het ogenblijk, van de beschikbaarheid van de verstrekkers of van de 

infrastructuur moet het antwoord worden bijgesteld. 

Zo moeten de MUG1, de PIT2, de spoedgevallendienst van een ziekenhuis, het huisbezoek, de 

consultatie bij een huisarts of in een huisartsenwachtpost als er een aanwezig is, al dan niet 

gelinkt aan een ziekenhuis, uitstel van zorg die kan doorgeschoven worden naar de 

behandelende arts tijdens de normale werkkuren, triage, regulatie, samenwerking, zijn slechts 

voorbeelden van mogelijke manieren van werken. 

Het is de rol van de huisarts om de zorg in de eerste lijn te verzekeren maar zijn werk moet 

verenigbaar blijven met een sereen leven. 

De wachtdienst moet aantrekkelijk en geruststellend zijn. In die omstandigheden kan de 

huisartsgeneeskunde opnieuw aantrekkelijk worden voor onze toekomstige collega’s.  

De lopende onderhandelingen hebben tot doelstelling overeenstemming te bereiken tussen 

efficiënte patiëntenzorg, de noden en eigenheden van de huisartsgeneeskunde, de behoefte aan 

spoedgevallendiensten en de doelmatigheid van het financieel beheer. 

In die richting zullen we verder werken. 
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1 MUG: Mobiele Urgentie Groep  
2 PIT: Paramedisch Interventie Team  


