
Bijlage: Organisatie van de zorg 

Iedere patiënt moet de juiste zorg op de juiste plaats krijgen. De 

eerste toegangspoort voor zorg blijft bij de huisarts.  

Goede afspraken maken goede vrienden. In een steeds complexere zorg waarin 

interdisciplinair samenwerken een belangrijkere plaats krijgt, zijn goede afspraken 

noodzakelijk.  

Wij vertrekken vanuit de eerste lijn als basis van het nieuwe gezondheidszorgsysteem, niet in 

een confrontatiemodel maar complementair aan de tweede en derde lijn. Dit vraagt een 

duidelijke (h)erkenning van de deskundigheid van de huisarts met het respecteren van het 

takenpakket van de huisarts maar vereist anderzijds ook dat iedere huisartsenpraktijk moet 

garant staan om dit basistakenpakket te kunnen uitvoeren.  

De toegangspoort voor de medische zorg voor iedere patiënt is de GMD-houdende 

huisartsenpraktijk. Vanuit zijn vertrouwensrelatie, soms levenslang, met de persoon met een 

zorgnood is hij/zij bij uitstek geplaatst om de zorgnoden van de persoon te beluisteren en 

adviezen uit te brengen die kunnen bijdragen aan het voorkomen van aandoeningen, aan 

vroegdetectie en  -interventie, aan de genezing en het aanpassen van de leefstijl van de 

persoon.  

De specialist is een domeinspecifieke deskundige die een geselecteerde patiëntenpopulatie 

verzorgt. De specialist is hiervoor verbonden aan een zorginstelling en kan hierbij zijn/haar 

expertise volledig tot uiting laten komen. In het kader van de toenemende chronische zorg zal 

een spiraalmodel van samenwerking tussen huisarts en specialist noodzakelijk zijn.  

 

  



Elke arts moet deelnemen aan de regionale wachtdienst binnen de 

structuur van een ziekenhuis of een georganiseerde wachtdienst voor 

huisartsen. 

AADM is sinds jaar en dag zeer begaan met een goede wachtdienstorganisatie. Enerzijds is 

dit een kwaliteitsvol, toegankelijk, veilig en betaalbaar zorgaanbod voor niet-planbare zorg 

voor de patiënt. Anderzijds is dit een zorgorganisatie die veilig, haalbaar en goed ondersteund 

is voor de artsen. 

De huisartsenkring dient voor AADM de enige wettelijke organisator van de 

huisartsenwachtdienst te blijven. De huisartsenkring organiseert deze zo kwalitatief mogelijk 

zodat een juiste werk-vrijetijdsbalans mogelijk is voor de leden van de huisartsenkring en de 

wachtdienst haalbaar blijft voor de huisartsen (wachtdienstfrequentie, patiëntencontacten en 

rijafstanden). AADM vraagt een aangepaste omkadering (wachtposten, 1733, …) met 

voldoende financiering om de wachtdienst efficiënt te organiseren. 

De wachtdienst per specialisme wordt georganiseerd op ziekenhuisnetwerkniveau. Iedere 

specialist is verplicht om zich aan te sluiten bij deze regionaal georganiseerde wachtdienst ook 

al werkt hij/zij exclusief extramuraal. 

Iedere arts neemt wettelijk verplicht deel aan de wachtdienst behalve in het kader van vooraf 

afgesproken uitzonderingen zoals leeftijd, ziekte, zwangerschapsrust, … 

Ook tijdens de wachtdienst moet iedere patiënt de juiste zorg op de juiste plaats krijgen. 

Sluitende zorgtriage moet daarom op alle niveaus (eerste lijn, tweede en derde lijn) gebeuren. 

Voor de zorgtriage van start kan gaan, zijn goede afspraken nodig tussen de verschillende 

zorglijnen. Continuïteit betekent ook dat relevante medische gegevens beschikbaar kunnen 

zijn voor andere hulpverleners in functie van de noodzaak voor goede zorg. Dit gebeurt onder 

duidelijke voorwaarden en afspraken.  

De wachtdienstregeling moet op een performante wijze aan de bevolking gecommuniceerd 

worden. Door het triagesysteem wordt misbruik van het wachtdienstsysteem onmogelijk 

gemaakt. 

 

  



Het is cruciaal dat de huisartsenkringen groot genoeg zijn en verder 

professionaliseren. 

Het belang van een sterke kringorganisatie is voor AADM niet te onderschatten. De 

huisartsenkring is steeds een plaats geweest van innovatie voor de huisartsgeneeskunde. Er 

komen heel wat uitdagingen op de huisartsenkringen af. Dit biedt opportuniteiten, maar ook 

gevaren. AADM stimuleert daarom de verdere professionalisering van de huisartsenkringen. 

Iedere huisarts zal het bevestigen: de huisartsenkring is een perfect aanspreekpunt voor 

iedere huisarts, bevordert de collegialiteit onder collega’s, ondersteunt de huisarts in de 

continue professionele vorming en organiseert de wachtdienst. Maar er is nog meer. Dankzij 

de huisartsenkringen nemen de huisartsen een centrale rol op in de gezondheidszorg. De 

huisartsenkring biedt een backofficestructuur aan die de eerstelijnshuisartsenpraktijken 

ondersteunt in het realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg. Goed 

georganiseerde huisartsenkringen zijn een onmiskenbare partner voor de organisatie van de 

eerste lijn. Door een goed overleg met de tweede lijn zorgen huisartsenkringen ook voor het 

vlot schakelen tussen de eerste en tweede lijn.   

Deze backofficestructuur kunnen we enkel waarmaken en verder uitbouwen via een verdere 

professionalisering van de huisartsenkring. AADM ondersteunt deze ontwikkeling. 

Hiervoor evolueren huisartsenkringen op termijn best naar een bepaalde grootte. De minimale 

grootte van een huisartsenkring lijkt hierbij een gebied dat overeenkomt met 75.000-125.000 

inwoners (Eerstelijnszone Vlaanderen). Maar huisartsenkringen kunnen uiteraard ook voor 

grotere omschrijvingen kiezen (bv. meerdere eerstelijnszones). De financiële draagkracht van 

de kring zal hierdoor ook toenemen waardoor de kring zich professioneel kan laten 

ondersteunen (kringcoördinator, secretariaat, …). Dit komt uiteindelijk ten goede van alle 

artsen van de huisartsenkring. 

Huisartsen die zich voor de kring inzetten, moeten hiervoor ook correct vergoed worden en 

professioneel ondersteund worden.  

Een sterke kringorganisatie zal huisartsen, mede ondersteund door AADM, verder op de kaart 

zetten. Zowel op lokaal vlak als op regionaal vlak zullen de huisartsen steeds een 

onmiskenbare partner zijn. Dankzij de huisartsenkringen wordt de stem van de huisartsen 

collectief gehoord. AADM zal de volgende jaren dan ook alle gewicht geven aan de verdere 

uitbouw en ondersteuning van de huisartsenkringen. 

  



Ziekenhuisnetwerken moeten toelaten dat specialisten zich professioneel 

verder kunnen ontplooien en moeten zorgen voor voldoende faciliteiten die 

de werkomstandigheden verbeteren (bv. crèches, ondersteunende 

huishouddiensten,…). 

Alle artsen die een belangrijke rol opnemen als vertegenwoordiger binnen 

een medische raad of een eerstelijnszone, moeten de ruimte en middelen 

krijgen om deze rol professioneel op te nemen.  

Doelstelling van ziekenhuisnetwerken is tot een rationalisatie van het zorgaanbod te komen 

die enerzijds concentratie van gespecialiseerde zorg mogelijk maakt en anderzijds aansluit bij 

de eerste lijn om samen de zorg voor de patiënt te optimaliseren. 

Dure technologie wordt toegewezen op het niveau van het netwerk, niet op het niveau van het 

ziekenhuis. Deze concentratie van zorg heeft als gevolg dat elke specialist verbonden is met 

een ziekenhuis of ziekenhuisnetwerk.  

Zo kunnen specialisten zich verder ontplooien en kan er gezorgd worden voor voldoende 

faciliteiten die de werkomstandigheden verbeteren. 

Op ziekenhuisnetwerkniveau moet een fonds worden opgericht voor het vergoeden van de 

artsen-vertegenwoordigers. In dit fonds storten alle artsen-specialisten verbonden aan het 

ziekenhuisnetwerk, een gelijk percentage van hun bruto-honoraria. 

Op deze manier kunnen alle artsen die een vertegenwoordigende rol willen opnemen, dit ook 

doen en worden ze niet geremd door het huidige financieringsmechanisme van hun discipline. 

 

 

 

  



De wetenschappelijke beroepsverenigingen bepalen voor elke discipline 

een basistakenpakket binnen een praktijk/dienst en een netwerk.  

Een belangrijk debat in de concentratie van zorg is de vraag welke behandelingen specialisten 

nog mogen doen in een basisziekenhuis en welke behandelingen geconcentreerd worden. 

Belangrijk is daarbij of de bijkomende onderzoeken mee verhuizen naar de supraregionale 

centra. 

Daartegenover staat dat elke specialist de beste zorg voor zijn patiënt wil en dat voor een 

aantal ingrepen er heel wat evidentie is om tot concentratie over te gaan. 

Wie gaat de keuze maken wie wat nog mag doen? Momenteel is dit een overheidskeuze die 

vooral ingegeven is door een besparingsdrang en niet altijd kwalitatieve zorg vooropstelt. 

AADM kiest ervoor dat de wetenschappelijke (beroeps)verenigingen per discipline deze keuze 

maken. Zij hebben de expertise en de onafhankelijkheid om in het belang van de kwaliteit van 

de zorg te kiezen welke behandelingen het best geconcentreerd worden. 

Elke wetenschappelijke (beroeps)vereniging zou per discipline een basistakenpakket moet 

opstellen op vier niveaus : 

1. De expertise die elke specialist van die discipline moet bezitten. 

2. De expertise die per dienst per ziekenhuis aanwezig moet zijn (subspecialisatie). 

3. De expertise die op het niveau van het regionaal ziekenhuis aanwezig moet zijn 

en dus niet in elk ziekenhuis van het netwerk. 

4. De expertise die supraregionaal georganiseerd moet worden, meteen duidelijk 

afsprakenplan over welke elementen van de behandeling in het supraregionaal 

centrum moeten gebeuren en welke elementen in de verwijzende diensten. 

 

 

  



Er is nood aan transparantie en afstemming tussen de federale overheid en 

de gemeenschappen over de budgetten en bevoegdheden om tot een 

coherent gezondheidsbeleid te komen. 

Het vastleggen van doelstellingen is een primaire voorwaarde om te komen tot een 

toekomstsolide, kwalitatief hoogstaande, toegankelijke en performante 

gezondheidszorgorganisatie met visie. De financiële ruimte om deze 

gezondheidsdoelstellingen te realiseren zijn een randvoorwaarde hierbij. 

Bij het uitvoeren van deze gezondheidsdoelstellingen moeten de beroepsgroepen van de 

verschillende actoren ((huis)artsen, specialisten en alle andere zorg- en hulpverleners) en de 

patiënt en zijn/haar vertegenwoordigers  van in het begin betrokken worden, 

verantwoordelijkheid krijgen en kunnen opnemen. 

Het gezondheidszorgsysteem blijft een dynamisch gebeuren: uit de regelmatig uitgevoerde 

tussentijdse evaluaties op de verschillende niveaus moeten conclusies getrokken worden die 

dan het verdere beleid aansturen. 

De opeenvolgende staatshervormingen hebben tot een versnippering van het 

gezondheidszorgbeleid geleid. Dit staat de noodzakelijke hervormingen in de weg. 

Er moet daarom een reparatie van de zesde staatshervorming komen. Tot dan moet veel meer 

met asymmetrische federale akkoorden worden gewerkt zodat elke gemeenschap haar eigen 

gezondheidzorgbeleid verder kan ontwikkelen. 

 

 

 

 


