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 Aan de voorzitters medische raden 
 Aan de ondervoorzitters medische raden 
 Aan de secretarissen medische raden 
 Copy: hoofdarts 
 

Brussel, 09.02.2018 
 
Geachte Collegae, 
 
Betreft: schrijven van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en 
van Maggie De Block, federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 25.01.2018 aan 
de directies van de ziekenhuizen omtrent de vorming van locoregionale klinische netwerken. 
 
We verwijzen u naar het schrijven in bijlage gericht aan de directie van de algemene en universitaire 
ziekenhuizen omtrent de inventarisatie van de intenties tot vorming van locoregionale klinische 
ziekenhuisnetwerken. De brief vraagt de ziekenhuizen om tegen uiterlijk 15.02.2018 door te geven 
met welke ziekenhuizen ze de intentie hebben om een locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk te 
vormen en om de eventuele benaming ervan mee te delen. Dit alles moet doorgegeven worden aan 
het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. 
 

Het directiecomité van de BVAS heeft in zijn vergadering van woensdagavond 07.02.2018 deze 
situatie besproken en vastgesteld dat er geen dergelijk initiatief bestaat in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest noch in het Waals Gewest.  
 

Wij gaan er van uit dat u als medische raad inmiddels betrokken bent geworden bij de voorbereiding 
van een ontwerp van antwoord van uw ziekenhuisdirectie op deze brief van de federale en Vlaamse 
minister d.d. 25.01.2018.  
 

Als dit nog niet gebeurde, raden we u ten stelligste aan om hierover met uw directie en uw 
beheerder overleg te plegen. 
 

Als grootste artsensyndicaat verdedigt de BVAS al meer dan een jaar hardnekkig de belangen van de 
ziekenhuisartsen in deze nieuwe ziekenhuisconstructie, maar we stuiten op zware en onbegrijpelijke 
weerstand van sommige ziekenhuisbeheerders. 
 

Wij raden u aan om via uw adviesrecht als medische raad uw desiderata aangaande de 
netwerkvorming en inspraak onverwijld mee te delen aan uw beheerders van het netwerk. Vergeet 
ook niet de huisartsenkringen in deze materie te betrekken. 
 

Wij vragen u om ons uw visie en desiderata over te maken via ons e-mailadres 
info@vlaamsartsensyndicaat.be of info@vaskor.be. Wij zullen er een synthese van maken die we 
zullen overmaken aan en bespreken met de beide ministers. 
 
Met collegiale groet, 
 
 
Dr. Marc Moens  
Voorzitter VAS en BVAS 
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