FÉDÉRATION LIEGEOISE DES ASSOCIATIONS DE MEDECINS GENERALISTES

A.S.B.L
Président : Dr J. Sterkendries

Vice-Président : Dr J-M. LEVA

Secrétaire : Dr L. Dupuis Trésorier : Dr Cl. Guisset

Communiqué
De wachtdienst georganiseerd door de huisartsen : standpunt van de FLAMG vzw

Tegen 2020 meent senator Dominique Tilmans dat 30 tot 40% van de huisartsen die nu actief
zijn niet meer aan de wachtdienst zal deelnemen in de provincie Luxemburg en in het
arrondissement Dinant. Erger nog: het aantal patiënten per huisarts zal met 67% toegenomen
zijn. Hetzelfde zal gelden voor de andere regio’s of zelfs erger.
De statistische voorspellingen van de consultaties en huisbezoeken van de huisartsen bevestigen
deze toenemende werkdruk:

Le vieillissement
Belgique

2007

2020

2040

Population
totale

10.584.534

11.538.332

12.227.315

65 - 79

1.326.423
(12,5%)

1.582.592
(13,7%)

2.017.726
(16,5%)

80+

483.639
(4,6%)

637.584
(5,5%)

1.036.283
(8,5%)

Source : Bureau fédéral du Plan – Prévisions démographiques 2007-2060
SMWE 27 mars 2010 : La
garde en nuit profonde
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Une nuit de repos méritée?
Nombre de consultations et de visites des médecins généralistes
Belgique

2007

2020

Population totale

44.319.187

65-79

10.465.088

2040

12.486.186

15.919.266

9.057.028

14.720.640

23,6%
80+

6.870.204
15,5%

Source : Trajets de soins Dr Ri De Ridder 7/02/2009
SMWE 27 mars 2010 : La
garde en nuit profonde
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Blijft de wachtdienstverplichting (22u00-8u00) bestaan, dan zullen de toekomstige
« gepensioneerde » huisartsen uit het beroep stappen. De 50-plussers zullen een medisch attest
zenden aan hun werkgever (de kring) en de jongeren zullen het beroep verlaten met een hoger
percentage dan het huidige (30% binnen vijf jaar).
Een dergelijk voorspelbaar en voorzien scenario leidt tot de objectieve vaststelling dat de
wachtdienst in het holst van de nacht (22u00-8u00) niet meer zal verzekerd kunnen worden door
de huisartsen. Deze openbare dienst zal menswaardig onhoudbaar worden. De uitkeringen voor
de wachtdienst en voor de oprichting van huisartsenwachtposten vertragen alleen de implosie
van de huisartsenwachtdienst.
Iedere persoon die zich kan verplaatsen zou naar de consultatie van de huisarts moeten gaan
tijdens de permanentie van 8u00 – 18u00 en a fortiori tijdens de wachtdienst voor de bevolking.
Als de mentaliteiten niet veranderen, zal het onmogelijk worden om alle huisbezoeken en
consultaties te blijven nakomen binnen een redelijke termijn (< 48u00).
De wachtdienst die door de huisartsen georganiseerd wordt, moet grondig hervormd worden:
-

Voor de wacht gedurende de week

Tijdens de normale openingsuren (8u00 – 18u00) moet ieder huisarts bereikbaar blijven voor zijn
patiënten. Zo niet, dan moeten schriftelijke akkoorden opgesteld worden. Indien de huisarts de
huisartsgeneeskunde in de regel deeltijds uitoefent, dient de huisarts geschreven
samenwerkingsakkoorden met andere huisartsen van zijn huisartsenzone af te sluiten om de
permanente toegang tot huisartsgeneeskunde voor zijn patiënten te verzekeren. De Provinciale
Raad van de Orde der Geneesheren moet deze akkoorden ondertekenen en goedkeuren.
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We blijven de wachtdienst van 18u00 tot 22u00 verzekeren.
-

Voor de feestdagen en het weekend

De wachtdienst zal van 8u00 tot 22u00 verzekerd worden.
Alle oproepen tussen 22u00 en 8u00 zullen ten laste moeten genomen worden door de
spoeddiensten van de ziekenhuizen, de 100, de MUG of iets anders.
De honorariamassa voor de periode van 22u00 tot 8u00 zullen uiteraard niet meer mogen gestort
worden voor de huisartsen maar wel voor de diensten die zullen verantwoordelijk zijn voor de
wachtdienst van 22u00 tot 8u00.
Wij, huisartsen, willen wel de wachtdiensten blijven verzorgen maar niet in de huidige
dienstregeling.

Voor de FLAMG vzw

Johan Sterkendries
Voorzitter

Rue de Huy 44 4300 WAREMME
N° d’entreprise : 478.924.236

Tél.: 019 /33.02.37

www.flamg.be
Compte : 001-3659590-50

