
 

 

PERSBERICHT 

Wereldhuisartsendag 

 

Brussel, 19 mei 2015 

De wereldorganisatie van huisartsen heeft 19 mei uitgeroepen tot Wereldhuisartsendag. Van 

deze dag maakt de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) traditioneel gebruik 

om de huisartsen te bedanken voor de belangrijke rol die zij vervullen in onze samenleving 

en haar leden-huisartsen met een originele attentie te voorzien.  

De huisarts is niet zomaar een arts, maar een belangrijke vertrouwenspersoon van de patiënt. 

Iedere dag zet de huisarts zich in voor de continue zorg van de patiënten en is hij of zij de 

persoonlijke link tussen de patiënt en de gezondheidszorg. 

Als vrije beroeper dient de huisarts zelf te beslissen hoe hij zijn praktijk wenst te organiseren. 

De BVAS zet zich dagelijks ten volle in om voor elke individuele arts het beste te 

verwezenlijken. Vandaag de dag worden de huisartsen evenwel steeds meer met een 

verplichtende overheid geconfronteerd. Een goed voorbeeld is de verplichte 

derdebetalersregeling die in principe vanaf juli 2015 van start gaat. De BVAS blijft ervan 

overtuigd dat een systeem van de derdebetalersregeling moet bestaan, maar enkel voor die 

patiënten die het daadwerkelijk nodig hebben. Een “keuzerecht” voor de arts anders dan een 

“verplichting” voor de arts. De huisarts, houder van het Globaal Medisch Dossier (GMD), is 

immers het best geplaatst is om de patiënten te herkennen waarvan de financiële situatie de 

derdebetaler vereist. 

Dit geldt eveneens voor wat betreft de informatietechnologie in de gezondheidszorg. Dat ICT 

steeds belangrijker zal worden om een kwalitatief hoogstaande en efficiënte patiëntenzorg te 

blijven verzekeren, kan niet ontkend worden. Door toenemende specialistische en chronische 

zorg komt de patiënt met een groter aantal verschillende artsen in contact. Daarnaast zijn er 

meer groepspraktijken en netwerken, ontstaat er meer taakverdeling en samenwerking, is er 

meer betrokkenheid van patiënten bij hun eigen medische gegevens... Communicatie wordt 

hierdoor steeds belangrijker. Dat is alleen mogelijk door een verregaande informatisering in de 

zorg. Maar wel met het volste respect van de privacy uiteraard en zonder verplichting.  

Als huisarts heeft u de laatste jaren ongetwijfeld ook de impact van de informatisering op uw 

praktijk gevoeld. Dagelijks noteert de huisarts in zijn elektronisch medisch dossier (EMD) 

symptomen, diagnosen, resultaten van onderzoeken en voorgeschreven medicatie. Steeds meer 

huisartsen maken gebruik van het elektronische geneesmiddelenvoorschrift, Recip-e. Het 

akkoord artsen-ziekenfondsen voorziet een forfaitair bedrag voor huisartsen die via het EMD 

ten minste 100 SUMEHRS opladen en toegankelijk maken via Vitalink of Intermed. Vanaf 

2016 zullen de praktijktoelage en telematicapremie voor huisartsen worden geïntegreerd 

waarbij naast een vast bedrag ook een variabel bedrag wordt ingevoerd waarbij rekening wordt 

gehouden met het effectief gebruik van telematica. In de toekomst zal de ICT in de 



 

 

huisartsenpraktijk alleen maar toenemen. De BVAS zal erover waken dat de nodige garanties 

kunnen geboden worden aan de artsen. 

Om de huisartsen te huldigen op deze wereldhuisartsendag en hen te ondersteunen in hun 

huidige en toekomstige geïnformatiseerd takenpakket, krijgen de huisartsen die lid zijn van het 

Vlaams Artsensyndicaat een eID-reader toegestuurd en dit i.s.m. BNP Paribas Fortis.  

De Raad van bestuur van de BVAS 

 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: 

Het BVAS secretariaat op info@absym-bvas.be of 02/644 12 88  
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