
Bijlage: kwaliteit van zorg en leven 

Een volwaardig sociaal statuut voor elke HAIO of ASO, waar oog is voor 
pensioenopbouw en andere sociale beschermingsmaatregelen.  

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) heeft altijd gepleit voor een 
volwaardig sociaal statuut voor alle geneeskundestudenten. Zoals het Vlaams 
Geneeskundig StudentenOverleg (VGSO) terecht aanhaalt, zijn veel studenten zich 
op het moment van aanvatten van de vervolgopleiding absoluut niet bewust van de 
voorwaarden van het sociaal statuut.  

Het sui generis statuut biedt op dit moment maar een beperkte sociale bescherming 
(geen pensioenopbouw, geen werkloosheidsuitkering, geen vakantiegeld, geen 
eindejaarspremie, geen palliatief verlof en geen recht op ouderschapsverlof). Om deze 
reden pleit AADM in eerste instantie voor het laten meetellen van de gewerkte jaren 
als HAIO of ASO bij de berekening van het wettelijk pensioen, in een tweede fase moet 
er ook pensioenopbouw zijn binnen een nieuw volwaardig statuut.  

Verder vindt AADM het belangrijk dat na de opleiding elke arts recht op 
werkloosheidsuitkering heeft. Er zijn immers steeds meer pas afgestudeerde artsen 
die in hun gekozen discipline niet onmiddellijk werk vinden. Bijkomend is er in alle 
media meer en meer aandacht voor preventie van burn-out, palliatief zorgverlof, vader- 
en moederschapsverlof en andere maatschappelijke oplossingen. Het sociaal statuut 
van HAIO’s en ASO’s moet aan deze realiteit aangepast worden: ouderschapsverlof, 
palliatieve zorg,… moet toegekend kunnen worden. Ten slotte vindt AADM dat iedere 
arts recht heeft op betaald verlof.  

AADM wil dit veranderen en het sui generis statuut omvormen tot een volwaardig 
statuut. Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om dit te doen. Niet 
onbelangrijk is dat alle HAIO’s en ASO’s op deze manier een betere balans krijgen 
tussen werk en gezin.  

  



Een niet-vlakke carrière als arts moet mogelijk zijn. Maatregelen, in 
samenspraak met de beroepsgroep, moeten hierin genomen worden.  

Technologisering, robotisering, globalisering en demografische trends hebben een 
sterke impact op onze economie en arbeidsmarkt. Jobs en functies zullen veranderen 
en verdwijnen en nieuwe jobs en functies zullen verschijnen. We kunnen ons dus best 
voorbereiden op deze VUCA-wereld (Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous) en 
nagaan hoe we de juiste complementariteit tussen werk en privé kunnen realiseren 
zodat beide parallel kunnen evolueren. Ook voor artsen is een levenslange carrière 
als dokter niet langer vanzelfsprekend.  

Daarom vindt AADM dat elke arts uitgerust moet zijn met vaardigheden die toelaten 
om in te spelen op veranderingen en zichzelf verder te ontwikkelen. Flexibele 
loopbanen, een statuut voor vervangartsen, een herintredetraject voor artsen die even 
uit het beroep gestapt zijn, aangepaste organisatie en financiering die het mogelijk 
maken om het klinisch werk te combineren met andere taken, zijn maar een paar van 
de mogelijkheden. 

Het is hierbij van groot belang dat alle maatregelen hierover in samenspraak met de 
beroepsgroep worden genomen. 

  



Er moet voldoende ondersteuning voorzien worden voor de arts zodat hij/zij 
de taken kwalitatief kan uitvoeren. Binnen de subsidiariteit van zorg wordt 
financiering voorzien voor een verpleegkundige in de huisartsenpraktijk.  

In het laatste decennium is de functie van een praktijkverpleegkundige in de 
huisartsenpraktijk sterk geëvolueerd. Hij/zij is verantwoordelijk voor het 
instroommanagement, geeft verantwoorde adviezen aan patiënten en voert steeds 
meer medische handelingen uit onder supervisie van de huisarts. Een 
praktijkverpleegkundige zou bij de meeste huisartsenpraktijken onmisbaar moeten 
worden volgens het subsidiariteitsprincipe waarbij de huisarts de 
eindverantwoordelijkheid heeft in het beleid . 

Om deze reden vindt AADM het van essentieel belang dat alle artsen meer bewust 
worden gemaakt van de mogelijkheden en de meerwaarde van de 
praktijkverpleegkundige. Daarnaast moet er een degelijke financiering komen voor 
deze verpleegkundigen in de huisartsenpraktijk. AADM wil ten slotte de opleiding 
inhoudelijk mee ondersteunen zodat de noden van de huisarts vertaald worden in dit 
profiel. 

Het huidige systeem van accreditering is te rigide en financieel oneerlijk. Een hervormd 
accrediteringssysteem houdt rekening met de doelstellingen, de individuele noden en 
de competenties van een arts en de evoluties binnen de gezondheidszorg zoals ICT-
gebruik, deelname multidisciplinair overleg,…  

  



Een veilige omgeving waarin elke arts/zorgverlener zijn/haar job moet 
kunnen uitoefenen. Elke eerstelijnszone of ziekenhuisnetwerk heeft één 
aanspreekpunt bij de politie om veiligheid te kunnen bespreken.  

Er is enerzijds een verhoogd subjectief onveiligheidsgevoel bij artsen en anderzijds 
onderrapportage van agressie-incidenten maar op zich is het beroep van arts geen 
onveilig beroep. Er kunnen verschillende reden van agressie zijn: cash geld in huis, 
medicatie in huis, verslavingsproblematiek, verschil verwachtingspatroon van 
patiënten,…  

Artsen zijn zorgverleners die voornamelijk bezig zijn met zorgverlenen en daarom 
soms te weinig stilstaan bij de mogelijke veiligheidsaspecten van hun beroep. Agressie 
is niet alleen fysieke agressie maar ook verbale of instrumentele agressie. 

Om deze reden stelt AADM voor om in elke huisartsenkring één 
veiligheidsverantwoordelijke aan te stellen die één aanspreekpunt heeft bij de politie 
van de desbetreffende regio. Ook voor een ziekenhuisnetwerk is er binnen de 
medische raad één verantwoordelijke veiligheid en is er één aanspreekpunt bij de 
betrokken politiediensten. 

Het verbod van de derdebetalersregling wordt opgeheven zodat er in praktijken minder 
cash geld aanwezig is en discussie rond betaling tussen patiënt en arts vermeden 
wordt. 

Elke arts heeft een opleiding rond omgaan met agressie gekregen. Dit kan tijdens de 
basisopleiding of tijdens de voorgezette scholing tijdens LOK of individuele opleiding. 

  



Zelfzorg van de arts staat centraal om kwalitatieve zorg te garanderen voor 
de patiënt. Hiervoor is het belangrijk om binnen elke beleidsbeslissing oog 
te hebben voor de kern van de taak, onder andere door een continu proces 
van administratieve vereenvoudiging. 

In de enquête die AADM recent heeft afgenomen, blijkt dat administratie een grote 
bron van ergernis is. 

AADM vindt daarom dat elke beleidsbeslissing die genomen wordt, oog moet hebben 
voor de kern van de taak van de arts. Op deze manier kan er administratieve 
vereenvoudiging plaatsvinden. 

Er moet een oplijsting komen van de meest ergerlijke administratieve belasting van 
artsen en deze moeten worden weggewerkt in de komende vier jaar. De digitalisering 
moet worden aangegrepen om processen tegen het licht te houden en tot 
vereenvoudiging over te gaan in plaats van het elektronisch betonneren van papieren 
administratie. 

 


