
 

Brussel, 18 april 2020 

Mevrouw Sophie Wilmès 
Eerste Minister 
Beleidscel en Secretariaat van de Eerste 
Minister 
Wetstraat 16 – 1000 Brussel 
sophie.wilmes@premier.fed.be 
 
 
Mevrouw Maggie De Block 
Minister van Volksgezondheid 
Finance Tower 
Kruidtuinlaan 50/175 
1000 Brussel 
info.maggiedeblock@minsoc.fed.be 
 
 

BEL UW ARTS VANUIT UW KOT 
 

Geachte Mevrouw de Eerste Minister 
Geachte Mevrouw de Minister,  
 
 
Het Verbond van Belgische beroepsverenigingen van artsen-specialisten (afgekort VBS) is bezorgd over 

de gezondheid van de Belgische bevolking. De sluiting van de raadplegingen in de ziekenhuizen en in 

de extramurale setting behoudens dringende gevallen of essentiële zorgen, de schrik van de patiënten 

om naar het ziekenhuis te gaan, de telefonische raadplegingen van de behandelende arts leiden ertoe 

dat de patiënten niet meer op raadpleging durven komen waardoor ze hogere risico’s lopen of zelfs 

definitief hun gezondheidstoestand dreigen te hypothekeren.  

Het VBS is ten zeerste verbaasd dat tuincentra en doe het zelf zaken opnieuw hun deuren mogen 

openen mits het nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen maar dat de raadplegingen in en buiten 

het ziekenhuis moeten gesloten blijven. De extramuraal werkende specialisten, zoals eerder reeds 

aangeklaagd in onze brieven, worden bovendien vergeten bij de verdeling van het nodige 

beschermingsmateriaal. Zij worden volledige uitgesloten uit het systeem. 

Ons doel is de “collateral damage” te beperken en tegelijkertijd de patiënten verzorgen van de COVID-

19. 

Het VBS voert een enquête bij zijn 8900 leden artsen-specialisten van 31 specialistische disciplines over 

de manier waarop de lockdown maatregelen kunnen teruggeschroefd worden en de activiteiten 

opnieuw opgestart worden. Wij zullen niet nalaten u op de hoogte te houden.  
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In afwachting vragen wij met aandrang dat de raadplegingen zowel extramuraal als binnen het 

ziekenhuis kunnen heropgestart worden. U vindt in bijlage een lijst van de prioriteiten. 

 

  

 

Dr. Jean-Luc Demeere 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Lijst van de prioriteiten  

1. Heropenen van de secretariaten om de teleconsultaties toe te laten. De patiënten moeten 

telefonisch contact kunnen opnemen met hun arts-specialist. Hij is het best geplaatst om de 

toestand van de patiënt in te schatten en te oordelen of de verplaatsing van de patiënt naar 

de consultatie, het ziekenhuis of de spoeddiensten noodzakelijk is. De arts-specialist kan 

telefonisch reeds een aantal problemen oplossen en elektronisch geneesmiddelen 

voorschrijven. 

2. De kankerscreening mag niet belemmerd worden. Een vrouw die een knobbeltje opmerkt in 
de borst zal mogelijks niet naar de huisarts bellen en zal wachten tot de heropstart van de 
consultatie van haar gynaecoloog. Deze laatste zal geen mammografie kunnen uitvoeren (niet 
essentieel onderzoek). Welke aansprakelijkheid loopt hij? Een extramurale dermatoloog 
rapporteerde de detectie van een melanoom tijdens zijn consultatie die toegankelijk gebleven 
is terwijl de patiënt normaal in het ziekenhuis raadpleegt.  
Dit impliceert de selectieve heropstart van de laboratoria en de diensten medische 
beeldvorming.  

3. De “normale” opvolging van de oncologische pathologieën en van de patiënten onder 

anticoagulantia moet verzekerd worden. 

4. De “normale” opvolging moet verzekerd worden van de chronische patiënten die een 

specifieke behandeling nodig hebben zoals hepatitis C, cirrose, gecompliceerde diabetes, auto-

immune aandoeningen maar ook in de reumatologie, allergieën enz. Deze patiënten zijn 

gekend door de arts-specialist maar zij kunnen of durven niet meer telefoneren naar het 

ziekenhuis of hun arts-specialist 

5. Voor de invaliderende aandoeningen die geen normaal leven meer toelaten moet de arts-

specialist naar aanleiding van een teleconsultatie kunnen uitmaken of de patiënt de collaterale 

beschadiging kan verdragen zoals bedlegerigheid in thuishopitalisatie of integendeel beter zou 

geholpen worden door een meer agressieve en efficiëntere aanpak, wat dan een semi-urgentie 

wordt.  

6. Tenslotte, de cardiovasculaire, de pneumologische, gastro-enterologische, pediatrische 

pathologieën die na een teleconsultatie moeten kunnen geholpen worden. Gevallen van 

myocardinfarct niet behandeld met thrombolyse (definitieve letsels) werden ons 

gerapporteerd door heel ontgoochelde cardiologen. Kinderen met allergische 

ademhalingsstoornissen worden niet meer op optimale manier behandeld, net zoals de 

uitdrogingsverschijnselen ingevolge gastro-enteritis niet meer efficiënt worden behandeld 

Zonder een selectieve heropening van de consultaties van de artsen-specialisten mits het in acht 

nemen van de veiligheidsvoorschriften, waarbij de teleconsultatie bevorderd wordt, zullen de 

patiënten vroeg of laat collaterale schade ondervinden en kunnen zij verantwoording vragen. 

Het VBS wenst de sanitaire veiligheid te verzekeren om maximaal de rechtstreekse of 

onrechtstreekse collaterale schade te beperken in tijden van COVID-19.  

 


