
 
 

Aan: Mevrouw Maggie DE BLOCK  
 Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid 

 

 Dhr. Philippe DE BACKER 
 Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post,  

belast met Administratieve Vereenvoudiging,  
Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee 

 

 Brussel, 26 maart 2020 

 

Betreft: terbeschikkingstelling van maskers aan extramurale specialistische geneeskunde 

 

Mevrouw de Minister, 

Alweer negeert het Belgische gezondheidssysteem de artsen-specialisten buiten het ziekenhuis.  

Zij krijgen geen maskers om zich te beschermen. Ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, thuiszorgdiensten en 
(een deel van de) huisartsen krijgen er, maar dus niet de extramuraal werkende specialisten. Zij vormen het grijze 
gebied van onze gezondheidszorg. Er wordt geen rekening met hen gehouden.  

Nochtans voeren deze artsen momenteel opdrachten uit in het belang van de volksgezondheid. Sommigen van 
hen blijven de geneeskunde beoefenen in deze tijden van Covid-19, waarbij ze de vereiste veiligheidsmaatregelen 
nemen. Chirurgische maskers beschermen de zorgverlener niet; ze isoleren enkel de patiënt van de zorgverlener. 
Zorgverleners hebben FFP2- en FFP3-maskers nodig. In privépraktijken ontvangen artsen-specialisten echter 
patiënten zonder zichzelf te kunnen beschermen en zonder een potentiële drager te kunnen isoleren. Er worden 
hen hiervoor geen maskers ter beschikking gesteld. 

Het VBS vraagt de minister om artsen-specialisten die buiten het ziekenhuis werken te kunnen beschermen. Deze 
artsen hebben recht op hetzelfde respect en dezelfde veiligheid als alle andere zorgprofessionals. Ze zijn 
verantwoordelijk voor medische zorg, diagnosestelling en therapeutische keuzes. Ze springen bij voor 
ziekenhuizen waar diagnostische geneeskunde en opvolging van pathologieën momenteel baan moeten ruimen 
voor crisisgeneeskunde, urgentiegeneeskunde en intensieve zorg. Extramurale artsen-specialisten werken via 
telegeneeskunde als het kan, maar in bepaalde omstandigheden moeten zij patiënten die op dit moment liever 
niet in een ziekenhuis komen, fysiek ontmoeten.  

Het VBS vraagt de minister, die zelf arts is, om haar collega’s te helpen hun missie in het belang van de 
volksgezondheid in deze crisistijd voort te zetten. Het VBS stelt voor om artsen-specialisten te helpen om zich te 
registreren voor het ontvangen van maskers en vraagt de FOD om een procedure op te zetten om maskers af te 
leveren aan de extramurale specialisten.  

Dank u voor uw aandacht voor onze vraag.  

Samen krijgen we COVID-19 klein 

 

Dr. Jean-Luc Demeere 
Voorzitter 


