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Wereldhuisartsendag op zondag 19 mei: de BVAS dankt de huisartsen voor
de unieke plaats die zij vervullen in de samenleving
Brussel, 16 mei 2013

19 mei, de dag die door de wereldorganisatie van huisartsen werd uitgeroepen tot
wereldhuisartsendag! Van deze dag wil de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten
(BVAS) dan ook graag gebruik maken om de huisartsen in de bloemetjes te zetten en om
hen te bedanken voor de belangrijke rol die zij vervullen in onze samenleving.
De huisarts van de 21ste eeuw kent een unieke plaats onder de burgers. Hij/zij wordt
beschouwd als de vertrouwenspersoon bij uitstek. De huisarts is dagelijks toegankelijk en
kent geen wachtlijsten. De huisarts is het eerste aanspreekpunt van de patiënt voor alle
gezondheidsproblemen en -vragen. De huisarts bepaalt, na anamnese, klinisch onderzoek en –
indien nodig - enkele aanvullende technische onderzoeken, de diagnose en de verdere
behandeling en opvolging van zijn/haar patiënt. De huisarts verwijst zijn/haar patiënt
adequaat door naar de geneesheer-specialist.
Een optimale communicatie is noodzakelijk en betekent een meerwaarde voor de kwaliteit
van zorg van de individuele patiënt.
Om de huisarts te ondersteunen in zijn/haar (individuele of groeps-) praktijk, kent de overheid
een financiële steun (Impulseo) toe aan de huisartsen die gebruik maken van, of een bediende
voor het praktijkbeheer, of van een telesecretariaat. De BVAS wil de huisartsen er dan ook
graag aan herinneren dat deze Impulseo-aanvragen nog kunnen worden ingediend tot eind
juni 2013. Ze wil de huisartsen hier graag verder bij helpen. Het Vlaams Artsensyndicaat is
immers erkend als steunpunt van het Participatiefonds. Meer informatie kan u terugvinden op
de website van het Vlaams Artsensyndicaat (http://www.vlaamsartsensyndicaat.be).
Het belang van de huisarts in onze maatschappij kan niet genoeg worden benadrukt. Elke
huisarts verdient dan ook een pluim! Daarom krijgen de huisartsen die lid zijn van het Vlaams
Artsensyndicaat een informatieve muismat als geschenk. Hierop staan de tarieven voor
raadplegingen en courante technische verstrekkingen vermeld die gelden vanaf 1 mei 2013.
Op deze manier vergemakkelijkt de BVAS het schrijven van getuigschriften voor verstrekte
hulp en helpt zij de huisartsen tijd te besparen bij het opzoeken van specifieke
nomenclatuurnummers. Een volledige tariefkaart wordt eveneens bij gevoegd.

De BVAS wil benadrukken dat deze muismat een eerste symbolische actie is in het kader van
de verdere administratieve vereenvoudiging. De BVAS maakt er de komende jaren een
prioritair actiepunt van en zal alles in het werk stellen om de huidige administratieve overlast
te bestrijden, onder meer door het aantal attesten te reduceren. In die context engageert de
BVAS zich om met Recip-e het project van het elektronisch voorschrijven van
geneesmiddelen uit te rollen, in de eerste plaats ten dienste van de huisartsen.
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