
6. Preventie  
De artsen hebben zich steeds toegelegd op alle aspecten van de preventie: 

gezondheidsopvoeding en gepersonaliseerd advies om gezond te blijven, vroegtijdige 

screening, vaccinatie, revalidatie, deelname aan screening, Kind & Gezin en 

schoolgeneeskunde. Bij preventie speelt iedereen een rol maar de huisarts voelt zich in zijn 

dagdagelijkse praktijk hierbij zeer nauw betrokken, omdat preventie een essentiële activiteit is 

die meer en meer van zijn tijd in beslag neemt. 

De preventiepolitiek moet correct worden gefinancierd en onderhandeld met de 

beroepsgroepen zodat ze efficiënt is en om versnippering te vermijden.   

  

 De BVAS is van plan om zowel op federaal, gewestelijk  als op gemeenschapsniveau druk uit 

te oefenen. Dit is des te belangrijker omdat deze autoriteiten niet altijd op coherente manier te 

werk gaan. Dikwijls maken zij de gezondheid van de bevolking ondergeschikt aan 

economische belangen. De anti-tabak-politiek met zijn ergerlijke uitvluchten is hiervan een 

sprekend voorbeeld. 

  

7. Tijdige en correcte betaling door Justitie  
Het ministerie van Justitie doet heel veel beroep op artsen. Onder meer gerechtspsychiaters, 

wetsdokters en toxicologen moeten in opdracht van Justitie heel wat werk verzetten. In het 

verleden is meermaals gebleken dat niet alleen de betalingstermijn ruimschoots werd 

overschreden, ook de hoegrootheid van de honoraria van een groot aantal prestaties is 

ondermaats. De BVAS zal blijven overleg plegen met de FOD Justitie om voor deze beperkte 

groep van huisartsen en artsen-specialisten, een correcte en vooral ook een tijdige betaling te 

bekomen.  

  

8. IJveren voor een kwaliteitsvolle geneeskunde  
De BVAS en haar leden promoten al decennia een kwaliteitsvolle geneeskunde. De kwaliteit 

van de Belgische geneeskunde mag op wereldvlak dan wel van topniveau zijn, kwaliteit is een 

dynamisch proces. In dit kader is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de Orde van 

geneesheren. (Huis-)artsen die zich bezondigen aan sektarische praktijken, mogen – wat de 

BVAS betreft – de geneeskunde niet meer te beoefenen en de Orde moet hen dan ook 

schrappen. 

  

9. Stopzetting erkenning van niet-conventionele praktijken  
In 2013 heeft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx, ondanks de 

negatieve adviezen, homeopathie als een niet-conventionele praktijk erkend. Het is belangrijk 

dat de homeopathie enkel door artsen mag worden beoefend, wat een toegeving van de 

minister was. Enkel een arts mag een diagnose stellen en oordelen of homeopathie opportuun 

is. Dit geldt ook voor de drie andere niet-conventionele praktijken: osteopathie, acupunctuur 

en chiropraxie. Enkel artsen mogen acupunctuur toepassen en zowel osteopathie als 

chiropraxie moeten in alle gevallen worden voorgeschreven. Net als bij homeopathie 

ontbreekt vandaag nog steeds EBM-materiaal om die erkenningen te ondersteunen. 

 

10. Bestrijden van de wet op de esthetische geneeskunde  
De wet tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen uit te voeren van niet-

heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde is een schoolvoorbeeld van 

hoe het niet moet, waarbij esthetisch handelen diametraal tegenover het therapeutisch 

handelen wordt geplaatst. De creatie van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist 

in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde en de bijhorende wet, wijzen op 

 onwetendheid over de bestaande medische praktijk en over de kwaliteitscriteria.  


