



Aan de heer Jo De Cock, voorzitter van de NCAZ


18 maart 2021,


Geachte Voorzitter,


In het punt 3.2.2 van het akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 staat o.a. vermeld:


“De samenwerkingsverbanden dienen aan te sluiten bij het eenvormig oproepsysteem 1733. De 
NCAZ dringt aan op een spoedige en kwalitatieve uitrol van het systeem 1733. De 
samenwerkingsverbanden nemen de vorm aan van een VZW. Ze tonen ook aan hoe de medische 
permanentie met andere partijen van de niet-planbare zorg, zoals de lokale spoeddiensten, wordt 
georganiseerd. De functionele samenwerkingsverbanden dienen een aanvraag om erkenning in te 
dienen. 
De NCAZ dringt aan op een realistische timing van de implementatie. Ondertussen verbindt de 
NCAZ zich ertoe om, samen met de regionale coördinatoren van de huisartsenwachtposten en de 
huisartsenkringen, tegen 31 maart 2021 een cartografie op te maken van de mogelijke 
samenwerkingsverbanden. Op basis hiervan zal samen met de FOD volksgezondheid een concreet 
implementatieplan, een draaiboek en een structureel financieel kader worden opgesteld dat aan de 
NCAZ voor 30 juni 2021 ter goedkeuring wordt voorgelegd.” 

In de huidige omstandigheden lijken de tijdstippen, die vermeld worden in bovenstaande passage 
ons weinig realistisch.

De huisartsen hebben al lange tijd de handen vol met het trotseren van de Covid-crisis. De 
huisartsenkringen en wachtpostcoördinatoren hebben veel tijd en energie moeten besteden aan 
het op poten zetten en organiseren van de triage- en testcentra en worden nu weer 
geconfronteerd met de organisatie van het zo snel mogelijk vaccineren van een zo groot mogelijk 
deel van de bevolking.


Het herdenken van de organisatie van de wachtposten en het oprichten van 
samenwerkingsverbanden zal een bijkomend beroep doen op de tijd en energie van de actieve 
huisartsen. Alhoewel wij zeker achter het principe staan van een betere samenwerking, kunnen wij 
onmogelijk op dit moment die bijkomende inspanning eisen van onze collega’s.


Daarbij dient opgemerkt te worden dat aan een aantal belangrijke randvoorwaarden nog niet is 
voldaan of dat daarover nog onduidelijkheid bestaat:


	 De voorafgaande triage door de 1733 is een essentieel onderdeel in de nieuwe organisatie. 
Ondanks het feit dat hieraan al sinds 2014 wordt gewerkt en de artsen hun deel van de 
voorbereiding (opstellen en verfijnen van wetenschappelijk getoetste protocollen) al lang hebben 
afgewerkt, stellen wij helaas vast dat de overheid er nog altijd niet in is geslaagd om dit systeem 
over het ganse grondgebied te implementeren. U zult begrijpen dat de organisatie en het 
benodigde personeel helemaal anders verloopt met of zonder triage.


	 Over de financiering van de nieuw op te richten samenwerkingsverbanden is nog niets 
bekend. De ongerustheid bestaat dat de overheid er zich niet voldoende van bewust is dat door 
de oprichting van deze nieuwe vzw’s grote structuren ontstaan, die een andere competentie van 
beheer vergen dan waartoe het huidige personeel vaak in staat is. Zonder nadenken de huidige 
financieringsregels, die dateren van 2012, toepassen op deze nieuwe structuren is onmogelijk.




Het moge duidelijk zijn dat het overleg en denkwerk dat nodig is om van dergelijke ingrijpende 
veranderingen een succes te maken op dit ogenblik te veel gevraagd is van de huisartsen.


Wij dringen er daarom op aan de invoering van de samenwerkingsverbanden met twee jaar 
uit te stellen. 

Tevens staat in het akkoord NCAZ dat tegen 31 maart een cartografie zal besproken worden 
van mogelijke samenwerkingsverbanden. Wij menen dat dergelijke oefening naar 
gebiedsbepalingen eerst moet besproken en voorgelegd worden aan de 
huisartsenwachtposten om nadien met een gedragen voorstel naar de NCAZ te komen. Nu 
al voorstellen doen rond territoriumafbakeningen van de samenwerkingsverbanden is ons 
inziens ook te vroeg en gaat veel wrevel veroorzaken bij de wachtposten die hier nog niet 
voor geconsulteerd zijn geweest.


Met beleefde groeten,


Dr. Roel Van Giel

Dr. Reinier Hueting



