
Dr. Stefan Teughels 

Voorzitter WP Vlaanderen 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=roger+renders+huisarts+deurne&source=images&cd=&cad=rja&docid=HqMPV4IBIiWw0M&tbnid=rvfRN9JwrPEAQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.actuamedica.be/open/AK_Jdm_News/NL/AK-20120921-1043.html&ei=JmO4UfCaDIrG0QWHnYGAAg&psig=AFQjCNFA5uIkD23_PW4HxL1dxahxdGVeWA&ust=1371120846099085


 De pro en contra’s van een wachtpost 

 

 Moeilijkheden en uitdagingen  

 

 Mogelijkheden van Wachtposten (in) 
Vlaanderen 
 





 Dalend aantal artsen 

 Vergrijzing makkelijker op te vangen 
 Makkelijker vol te houden , ook voor oudere collega’s 

 Makkelijker vol te houden, ook bij dalend aantal 

 Continuïteit garanderen 

 Veiligheid tijdens wachtdiensten 

 Professionalisering huisartsenwachtdienst 

 ‘Oneigenlijk gebruik’ spoeddiensten 

 ‘Bottom up’ organisatie 



 Betere organisatie en comfort 

◦ Secretariaat 

◦ Uitrusting kabinet 

◦ Ofwel RPL ofwel HB/slechts 12 u 

◦ Makkelijker wachten wisselen 

◦ “Thuisfront niet gegijzeld” 

◦ Globale wachtbelasting minder 

 

 Veiligheid 

◦ Chauffeur/begeleiding bij HB 

◦ Betere afspraken ordediensten 

◦ Beveiligd gebouw 

 

 
 



 Financieel rendement per dagdeel groter 

 

 Uitstraling en imago: gebouw is meer dan stenen 

 
 Collegialiteit  

◦ Ruimere contacten 

◦ Niet alleen van wacht 

 Advies 

 Soepele afspraken 

 ‘Gezellig’ 

◦ Solidair 

 Niet betaalde honoraria gedeeld in poolsysteem 

 

 



 Kwaliteit/professionaliteit 
◦ Registratie 

 Bij klachten 

 Statistieken 

 agressie 
 “shoppers”, verdovende middelen,…  

◦ Mogelijkheid voor kwaliteitsprojecten (vb. UWI) 
◦ Verslaggeving elektronisch 
◦ Dysfunctionerende artsen 
◦ Beschikbaarheid dossiergegevens : toekomst ? 
 

 Patiëntentevredenheid 
 bereikbaarheid, snelheid, uniek nummer, vast adres, … 

 



 Financieel 
◦ Veel geld naar omkadering 

◦ Wat als er geen subsidies meer zijn? 

 Belasting 
◦ Zondagnacht… (1x/jaar) 

◦ Afstand huisbezoek 

◦ Patiëntenontevredenheid door afstand 

◦ Urgenties? 

 Huidig comfort 
◦ Home sweet home 

◦ Inslapen  

 

 

 



 Verlies aan autonomie 
◦ Pottenkijkers 

◦ Niet eigen werkritme 
 Uren en invulling van shift 

 Secretariaat, bestuur, afspraken, protocollen,… 

◦ Wachtdienst minder wervend 

 

 Achterdocht t.o.v. overheid 

 

 Te laagdrempelig  

 

 



Als Vlaams Patiëntenplatform vzw willen we volgende elementen meegeven voor de 
wachtdiensten:   
 
• De eerste lijn is niet zichtbaar voor patiënten. Als we willen dat patiënten zich 

meer richten tot de wachtdiensten is een versterking en een zichtbare eerste lijn 
nodig.  

 
• Een derde betaler voor alle wachtdiensten voor alle patiënten is erg 

belangrijk. De betaalbaarheid van de eerste lijn versterkt de toegankelijkheid. Op die 
manier zou kunnen voorkomen worden dat patiënten zich rechtstreeks tot de 
spoeddiensten wenden.  

 



Spoed en triage  



 

 

 

 

 

 

 Probleem toegankelijkheid: patiënt beslist! 

 Doorverwijzing spoed: 
◦ Moet in 2 richtingen kunnen! 

 

 



 
 
 
 
 
 

 Triage: 
◦ Zorg op maat 
◦ Triage voor alle niveaus 
◦ Protocollen (medisch en oriëntatie patiënt) 
◦ Wettelijk kader en erkende opleiding triagisten 



 

 Wachtposten: 
◦ Indeling bij ziekenhuizen 

◦ Belangrijk voor zichtbaarheid eerste lijn 

◦ Brussel: WP overdag (week) voor mensen die geen 
HA hebben; belangrijke functie om mensen te 
begeleiden naar een huisarts 

◦ Inschakelen van wachtapotheek bij de wachtpost 



Nederlands model samenwerking 



“De homo consumens” 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=supermarkt&source=images&cd=&docid=lYgI-q2snResyM&tbnid=s6LxQ3cLDnI6mM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.active12.ch/low-carb-supermarkt/&ei=c-nDUavjJbCo0AXw0oDwAg&bvm=bv.48293060,d.d2k&psig=AFQjCNEZB0aXuBZOao8TldecIfMndGZxdA&ust=1371880144564745


 

 

 

 

 

 
◦ Brussel: gebruik spoed tijdens deze periode 

 

◦ Wallonië: HA niet verantwoordelijk voor de nuit noire 
(artsen die wensen kunnen op vrijwillige basis instaan voor 
pall. patiënten en WZC) 

   Mogelijkheid telefonische consultaties 



 

 wijziging van het KB van 8 juli 2002 m.b.t. de opdrachten van de 
huisartsenkringen. Vanaf nu is er een nieuwe normering inzake het absoluut 
minimum huisartsen van wacht gedurende de dag en nacht. 

 Vanaf nu geldt volgende normering: 

 

 De huisartsenkring voorziet een absoluut minimum van 1 huisarts van wacht 
per 100.000 inwoners tussen 8.00 uur en 23.00 uur, en van 1 huisarts per 
300.000 inwoners tussen 23.00 uur en 8.00 uur.  

  

  

 De nieuwe regeling is een minimum-regeling. De huisartsenkringen kunnen 
ook blijven verder werken zoals vroeger, met hetzelfde aantal huisartsen van 
wacht (maar er is nu dus ook de mogelijkheid minder huisartsen van wacht te 
voorzien). De permanentievergoedingen blijven gelden zoals vroeger. 

 





Wachtposten in Vlaanderen 

2003: eerste huisartsenwachtpost in België 
HAK Deurne-Borgerhout Dr. Roger Renders 



Wachtposten in Vlaanderen 

2013 2122372 inwoners (1/3 
totale bevolking) 

2000 artsen  



Wachtposten in Vlaanderen 

2014-2015 



Belangen 
behartigen 

Koepelorganisatie Samenwerking 



 Zorgen voor een toegankelijke en betaalbare zorg 
voor patiënten op een vaste locatie in de regio 
tijdens de wachtdienst  

 De uitwerking van een triagesysteem dat een 
vlotte doorstroming biedt aan patiënten naar 
het juiste niveau van zorg .  

 Verbetering van de kwaliteit van het 
huisartsgeneeskundig handelen  

 Meer comfort en veiligheid voor de artsen. 
 Verbetering van de collegialiteit en 

samenwerking  



Samenwerken  

wachtposten@domusmedica.be 
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www.wachtposten.be  




