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Spoedgevallen vs. huisarts
Het gemak dat de patiënt heeft om in de spoedgevallen op zijn wenken te worden
bediend tegen een prijsvriendelijk tarief zal ervoor blijven zorgen dat hij voor allerhande ‘bobotjes’ (hoofdpijn, rugpijn, niet goed geslapen, blijvende pijn na verstuiking twee weken eerder opgelopen… ja, de lijst kan nog veel langer!) eerst het
ziekenhuis zal binnenlopen en zo de huisarts zal kortsluiten.
Het risico om na een bezoek aan de huisarts toch verwezen te worden voor een
bijkomend onderzoek en zo tijd te verliezen is ook een punt; dan maar liever (in het
weekend) direct het ziekenhuis binnenstappen.

Eén manier die altijd helpt: maak de huisarts duidelijk goedkoper dan een bezoek aan
de spoedgevallen. Vergeet niet dat een opvang voor ‘echt’ spoedeisende hulp met
veel expertise, mankracht, logistiek 24 uur op 24, een enorme financiële inspanning
vraagt van het ziekenhuis. Dan mag er van de patiënt ook een financiële inspanning gevraagd worden, die ‘nadien’ nog altijd geretourneerd kan worden indien de
‘urgentie’ terecht was. Maar dat ligt gevoelig…
Dr. Guy Nollet via www.despecialist.eu

Sprekende
specialistenstatistieken
Volgens het jaarverslag van het VBS (zie blz. 70), van de
hand van Marc Moens zijn er méér orthopedisten, chirurgen, oftalmologen, dermatologen, klinisch biologen,
neurologen, fysiotherapeuten, urologen, pathologen, stomatologie, geriaters, plastisch chirurgen, neuropsychiaters, neurochirurgen en radiotherapeuten in Vlaanderen
dan in Franstalig België. Kortom, voor 15 van de 30 deelspecialisten of dus maar de helft van allemaal méér in
Vlaanderen! Dit voor een Belgische bevolking van in totaal
11.204.000 mensen:
•
Vlaanderen 6.441.454
•
Brussel 1.169.067
•
Wallonië 3.593.479
Cardiologie tekent zich echter schrijnend af: 535 in Vlaanderen, daarentegen 615 in Franstalig België!
Kan iemand daar beleidsmatig federaal besluiten uit trekken en daar de facto naar handelen a.u.b? In Vlaanderen
draagt men méér bij tot ’s lands begroting!
Dr. Lieve Van Ermen,
cardioloog en gewezen senator
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Ligt er iets op uw lever? Wilt u gevat reageren op een
artikel in deze krant of op onze site? Bijdragen aan
onze brievenrubriek ‘waarde redactie’ kunt u adresseren aan p.selleslagh@despecialist.eu met de vermelding ‘brieven’. Uw brieven tellen maximaal 350
woorden.
Voor langere reacties in de vorm van opiniestukken
ruimen we plaats in voor maximaal 1.000 woorden.
Graag uw adres en telefoonnummer vermelden.
Anonieme bijdragen of scheldtirades komen niet
voor publicatie in aanmerking. Brieven die aansluiten bij de actualiteit krijgen voorrang. We behouden
ons het recht voor om te lange brieven in te korten.
Voor de inhoud is de briefschrijver verantwoordelijk,
niet de redactie.
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