
 

 
 

Aan Mevr. Maggie De Block, 
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
Finance Tower 
Kruidtuinlaan 50/175 
1000 Brussel 

           
 Brussel, 29.11.2019 

 

Geachte Mevrouw de Minister, 

Betreft: uitvoeringsmaatregelen met betrekking tot de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in 
de gezondheidszorg wat betreft de medische permanentie door huisartsen en de erkenning van de 
functionele samenwerkingsverbanden. 

BVAS heeft kennisgenomen van een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de 
uitvoeringsmaatregelen inzake de medische permanentie door huisartsen zoals opgenomen in de wet 
inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg van 22 april 2019.  

BVAS werd terecht geïnterpelleerd door huisartsen leden aangezien de permanentie in deze 
ontwerpen nog uitsluitend door functionele samenwerkingsverbanden van huisartsenwachtposten 
kan georganiseerd worden.  

Zoals weergegeven in ons persbericht d.d. 1 april 2019 heeft BVAS met gemengde gevoelens 
gereageerd op deze kwaliteitswet maar waren wij toch bereid onze steun te verlenen aan het ontstaan 
van deze wet gezien er tal van positieve elementen in aanwezig waren.    

Zo ook hebben wij verwezen naar de wachtdienstverplichting zoals vastgelegd in afdeling 7 -
permanentie van deze wet. In artikel 23 wordt de vrijheid gelaten inzake functionele 
samenwerkingsverbanden om de medische permanentie te organiseren.  

Indien het nu echter de bedoeling zou zijn om enkel nog de samenwerkingsverbanden van 
wachtposten te erkennen tekenen wij tegen bezwaar aan tegen dit ontwerp van koninklijk besluit. Dit 
is voor de BVAS onaanvaardbaar en onverdedigbaar bij onze huisartsen leden.   

Vooreerst hebben wij bovenstaand uiteengezet dat de vrijheid tot het uittekenen van deze 
samenwerkingsverbanden op onze expliciete vraag als fundament werd opgenomen in de 
kwaliteitswet, en dit zonder voorkeur van de ene samenwerkingsvorm boven de andere.  

Tot op heden werd de mogelijkheid tot het organiseren van de permanentie overgelaten zowel aan de 
huisartsenkringen als aan de huisartsenwachtposten. 

    



 

 
 

Bovendien ligt de officiële wettelijke verankering inzake de organisatie van de wachtdiensten in 
handen van de huisartsenkringen die tot op heden uitstekend werk verrichtten zoals vastgelegd in het 
KB van 8 juli 2002 tot vaststelling van de opdrachten verleend aan de huisartsenkringen (BS 5 oktober 
2002).   

Het hierboven vermelde ontwerp van Koninklijk besluit creëert nog twee bijkomende problemen.  

- De artsen worden verplicht nog een bijkomende vzw op te richten voor het samenwerkingsverband 
naast de reeds bestaande vzw voor de wachtpost.  Deze vzw’s slorpen financiële middelen op waarvoor 
geen budget is. Dit is geld afwenden naar structuren in plaats van te investeren in patiënten. 

- Door de vereiste schaalvergroting wordt de arts geconfronteerd met zeer belangrijke verplaatsingen 
(minimum drie wachtposten en minimum 300.000 inwoners) waardoor de voordelen van het creëren 
van wachtposten teniet worden gedaan.   

Wij hebben er het volste vertrouwen in dat u deze ontwikkeling over de permanentie zal bijsturen in 
de richting van een verantwoorde keuze door de huisartsen via de organisatievorm die zij hiertoe 
kiezen en dit met het naleven van functioneringsnormen en kwaliteitsnormen die deze permanentie 
dragen. Een koninklijk besluit tot uitvoering van de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de 
gezondheidszorg van 22 april 2019 moet deze waarborgen concretiseren en finaliseren en ertoe 
komen dat die organisatie zowel kan berusten bij de huisartsenkringen als bij de 
huisartsenwachtposten, zonder onderscheid. Gezien de belangrijkheid van deze materie en de 
problemen die erop het terrein dreigen te ontstaan, zijn we uiteraard ook bereid om deze materie op 
uw kabinet te komen bespreken. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Dr. Philippe Devos, voorzitter 

Dr. Dirk Scheveneels, huisarts en ondervoorzitter 

Dr. Luc Herry, huisarts en ondervoorzitter 
 

 

 

 


