Staking gevangenisartsen vanaf dinsdag 15.10.2013

Op vrijdag 27 september hebben BVAS voorzitter, Dr. LEMYE, en Dr. MEGANCK, medisch expert, een
ontmoeting gehad met de kabinetschef van Mevrouw Turtelboom, minister van Justitie. Er stonden
twee probleempunten op de agenda: enerzijds de zeer laattijdige verloning van de gevangenisartsen
en het abrupt stopzetten van hun wachtvergoeding en anderzijds de problemen van administratieve
en financiële aard inzake de vergoeding door Justitie van de medische experten.
De BVAS raad van bestuur van 9 oktober 2013 besliste de staking van de gevangenisartsen die
morgen 15.10.2013 ingaat officieel te steunen. De BVAS vindt het onaanvaardbaar dat er artsen van
wacht worden aangeduid terwijl het beschikbaarheidshonorarium dat voor hen werd voorzien
zonder meer wordt geschrapt.
Het enige mogelijke alternatief, met name beroep te doen op het hulpnummer 112, zal het
Ministerie van Justitie veel meer kosten omdat het politieagenten zal moeten mobiliseren om de
gevangene naar een ziekenhuis te begeleiden.
Op de vraag om het nodige budget vrij te stellen gaf het kernkabinet geen voldoende antwoord
zodat de staking van de wachtdienst in de gevangenis effectief doorgaat.
De BVAS raad van bestuur van 9 oktober 2013 heeft tevens beslist alle Belgische huisartsenkringen
op te roepen solidair te zijn met de gevangenisartsen en te weigeren in te springen om hun stakende
gevangenisartsen te vervangen. Die vervangingen zouden bovendien de normale werking van de
lokale wachtdiensten in het gedrang brengen.
In verband met de vereenvoudiging van de expertiseprocedure en de tijdige betaling van de
medische experten heeft het kabinet van de minister van justitie de BVAS voorstellen tot wijzigingen
aanhoord en heeft toegezegd deze te zullen bestuderen.
Onze eerste bezorgdheid geldt echter de betaling van de gevangenisartsen: geen vage beloften
meer, maar een correcte en tijdige betaling nu.
De BVAS is solidair met de gevangenis artsen. Staking is een hoogst zeldzaam wapen voor artsen,
maar alle limieten werden door de minister van Justitie en de regering overschreden.
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