Aan Mevrouw Maggie De Block
Minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid
Kruidtuinlaan 50/175
1000 Brussel

Cc Aan Dr. Christian Léonard
Algemeen directeur Sciensano

Brussel, 31 maart 2020

Geachte Mevrouw de Minister,

Naar aanleiding van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart om de eerder
genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april, en daarna met mogelijk
nog twee weken, d.w.z. tot en met 3 mei, wenst BVAS graag verduidelijking wat betreft de
zorgverstrekking van privépraktijken.
De Sciensano website vermeldt volgende procedure voor de ambulante zorgverstrekking in een privépraktijk (versie 18 maart 2020):
Met ingang van 14 maart 2020 worden alle niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen in
alle algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen in ons land uitgesteld, om de capaciteit te
waarborgen om patiënten COVID-19 de best mogelijke zorg toe te kunnen dienen. Deze maatregel is
ook van toepassing op de ambulante zorg, in privé-praktijken.
Preventieve noodzakelijke handelingen zoals vaccinaties (vooral bij kinderen jonger dan 15 maanden)
en neonatale screening, moeten wel verder worden gezet.
Naast het nemen van de maatregelen hieronder, is het ook belangrijk dat zorgverstrekkers die ook
(deels) in een ziekenhuis werken, te allen tijde beschikbaar blijven voor hun bijdrage aan de
zorgverlening daar.
Nu de maatregelen verlengd worden met 2 weken (tot mogelijk 4 weken) stellen zich in de praktijk
vragen rond de toepassing van de dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen. Daar waar
bepaalde consultaties, onderzoeken en ingrepen aanvankelijk als niet dringend konden worden
beoordeeld en dus werden uitgesteld zoals gevraagd, kan bijkomend uitstel voor de komende weken
mogelijks problematisch worden.

Patiënten met chronische aandoeningen voelen zich momenteel in de steek gelaten door hun
huisartsen en specialisten. Artsen van hun kant zien zich geconfronteerd met een deontologisch en
moreel dilemma wanneer zij deze consultaties dienen te weigeren aan hun patiënten.
Gelet op de verlenging van de maatregelingen zouden wij dan ook graag aandringen op een specificatie
van bovenstaande Sciensano-adviezen wat dringend en niet-dringend betreft, zodanig dat de zorg voor
de bevolking gewaarborgd kan blijven en er geen secundaire morbiditeit en mortaliteit ontstaat ten
gevolge van de COVID-maatregelen.
Met collegiale hoogachting,

Dr. Philippe Devos,
Voorzitter

Dr. Marc Moens,
Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat (VAS),
Erevoorzitter BVAS

