
 

 

 

PERSBERICHT 

KCE rapport over de evolutie van de huisartsenwachtdiensten 

De BVAS nam kennis van het KCE rapport, van de beschikking om de huisartsenwachtdienst te 

integreren in de urgentiediensten van de ziekenhuizen en van het herbestemmen van de 

huisartsenwachtposten om de kosten te drukken veroorzaakt door het oneigenlijk gebruik door mensen 

die onvoldoende geïnformeerd zijn over de kosten die de consultaties op deze spoedgevallendiensten 

met zich meebrengen. 

 

Deze visie die van een primaire onnozelheid getuigt kan alleen maar het aanvoelen versterken dat de 

realiteit van het huisartsenberoep volkomen miskend wordt. Het voorstel om de huisartsen 24u/24, 

7dagen/7 te doen werken en om hen daarom hun eerstelijnswerk in hun kabinetten in de steek te doen 

laten onthult een dermate diep misprijzen dat het, uit fierheid en welvoeglijkheid, dient bestreden en 

geboycot te worden.  

  

Er is voor de BVAS geen sprake van dat de essentie van de huisartsenwachtposten, met andere woorden, 

de kwaliteit van het professionele en familiale leven en de veiligheid van de huisartsen, door dit voorstel 

zou op het spel worden gezet. 

 

De BVAS eist respect voor de kwaliteit van het huisartsenwerk, respect voor de kwaliteit van hun 

beroeps- en familiaal leven en respect voor hun patiënten. Respect dat haaks staat op de werkwijze van 

de theoretici van het KCE. 

  

Alles onderbrengen in het ziekenhuis en de bevolking laten geloven dat de nabijheid van technologie 

een waarborg is voor kwaliteit en veiligheid zou niet meer van deze tijd mogen zijn. Dergelijke 

denkwijze zou moeten aan de kaak gesteld worden. Het is een regelrechte belediging aan het adres van 

het dagelijkse werk en de zelfopoffering van 10.000 huisartsen die noch hun werkuren, noch hun 

beschikbaarheid afwegen voor de 11,2 miljoen patiënten die hen hun vertrouwen schenken. 

 

Een evolutie in de huisartsenwachtdienst zal waarschijnlijk binnenkort het daglicht zien. OK.  

 

Maar het concept van de wachtdienst zoals die wordt voorgesteld door het KCE zou de aard van het 

werk van de huisartsen en van hun beroep drastisch wijzigen. De BVAS gaat daar krachtig tegen in. 

 

Tegemoetkomen aan de behoeften van de consumptiemaatschappij die door de overheid zou moeten 

worden voorgelicht is niet de essentie van het huisartsenberoep. 

   

In plaats van hun energie te verspillen aan pogingen om het huisartsenberoep te reglementeren zouden 

sommige leden van het KCE beter blijk geven van een beetje verbeelding en een beetje moed door het 

gedrag van de slecht geïnformeerde bevolking te confronteren met wat de huisartsen in hun mars hebben 

qua mogelijkheden. Dat heeft niets weg van een dure spoedgevallendienst. Ze moeten meer inzetten op 

reële mogelijkheden om al te veeleisende patiënten terug op het juiste spoor te krijgen.  

Maar dat is een ander verhaal, dat echte politieke moed vergt. 
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