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2006? 2007?
In tegenstelling tot een aantal Vlaamse politici bleef het VGV wel trouw aan
het gegeven woord. Op onze jaarlijkse statutaire ledenvergadering in
oktober 2004 te Antwerpen beloofden we onze tanden te zetten in het
dossier van het “taalgebruik in de dringende medische hulpverlening”. Ik
dank de verschillende VGV-leden die met inzet en volharding blijven
aandringen bij de betrokken instanties, en die door persoonlijke contacten
het dossier van de MUG-diensten op de taalgrens en te Brussel geleidelijk
in de goede richting stuwen. In dit nummer vindt u een overzicht van onze
initiatieven.
Met een PS-minister van volksgezondheid in de federale regering krijgt het
VGV vrijwel dagelijks de kans om zijn rol als Vlaamse waakhond te spelen.
Minister Demotte laat immers geen enkele mogelijkheid onverlet om
gemeenschapsbevoegdheden federaal te recupereren. In dit nummer
brengen we de verdere correspondentie over zijn poging om de Nationale
Raad van de Orde der Geneesheren terug unitaire structuren op te leggen.
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De minister probeert ook de Vlaamse bevoegdheid over preventieve
gezondheidszorg terug in te palmen. De Federale Overheidsdienst
Volksgezondheid – die resulteert onder Demotte - lanceerde begin dit jaar
in de ziekenhuizen een campagne over handhygiëne. Op zich een goede
zaak, maar …, vooreerst is het propagandamateriaal tweetalig (en dus een
overtreding van de taalwet) en daarenboven handelt het over preventie, dat
een Vlaamse en geen federale bevoegdheid is. Op 7 maart 2005 werd de
minister hierover in de Kamer ondervraagd, en hij moest zijn vergissing
toegeven. Maar intussen is het kwaad geschied.
Zo zit België in elkaar. Een Franstalig minister mag de taalwet overtreden
en zijn bevoegdheden te buiten gaan. In de nasleep van de BHV-crisis mag
de koning een fout begaan door zijn politieke mening te uiten en paars te
steunen tegen de oppositie in (dixit prof. em. R. Senelle). En wat doen de
Vlaamse politici van de federale meerderheid? Ze stonden erbij en keken
ernaar.
Hoe lang nog?
In het buitenland trekken ze al hun conclusies. Het is veelzeggend dat de
notoire Engelse krant “The Times” in haar editie van 9 mei België op één
lijn zet met andere kunstmatige constructies (ik citeer, inclusief de
schrijffouten): “… Belgium — the last surviving artificially created state in
Europe after the collapse of the Soviet Union, Czechoslovakia and
Yugoslavia — has tried to resolve the tensions by dividing itself into three
semi-independent regions. In the north is the Flemish-speaking Flanders,
where the largest political party is the separatist Vlaams Berlang; in the
south, the poorer French-speaking Waloonia; and embedded within
Flanders is Brussels, the only region of the country that is officially bilingual,
although in practice it is more than 80 per cent Francophone. …”.
We weten allemaal hoe het die staten de laatste decennia is vergaan!
Jan Van Meirhaeghe
Voorzitter VGV
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BALANS
OVER PROBLEEM 177, BIECHTSTOELEN
EN OUDE VLAAMSE SPREUKEN
Als Vlamingen vragen wij geen voorrechten, doch wij dulden evenmin Waalse of Franstalige
voorrechten op ons grondgebied.
Vlamingen kunnen in Waals Brabant niet automatisch stemmen voor Vlaamse kandidaten; wij hebben
dat nooit gevraagd en zullen dat ook nooit vragen.
Franstaligen in Halle-Vilvoorde kunnen op dit ogenblik voor de federale en Europese verkiezingen wel
stemmen op Franstalige kandidaten.
Dat gaat regelrecht in tegen de oude Vlaamse spreuk “Goede rekeningen, goede vrienden” of nog
“Goede afspraken, goede buren”.
Onderschat het rechtsgevoel van de Vlamingen niet.
De faciliteiten werden door de Vlamingen in Waalse faciliteitengemeenten als een overgangsmaatregel
aanvaard en geëerbiedigd.
In de Vlaamse faciliteitengemeenten werden diezelfde faciliteiten door de Franstaligen gebruikt om in
een eerste fase de Franstalige invloedssfeer te vergroten en in de huidige fase als een middel tot
gebiedsuitbreiding: op 6 maart l.l. betoogden Franstalige politieke partijen in Linkebeek immers voor de
aansluiting van de 6 Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel bij Brussel.
Dit is een regelrechte poging tot gebiedsroof.
Wij antwoorden met een andere oude Vlaamse spreuk “Wie wind zaait, zal storm oogsten”.
Onderschat het rechtsgevoel van de Vlamingen niet.
Nog niet zo lang geleden werden Waalse eisen, geformuleerd in de tabakswet i.v.m. Francorchamps, de
wapenuitvoer wet en het gemeentelijk vreemdelingenstemrecht goedgekeurd met een federale
meerderheid in de federale parlementen.
Nu wordt de behandeling van een Vlaams wetsontwerp voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde
door Walen en andere Franstaligen, in de federale Kamer geblokkeerd en op de lange baan geschoven
met vertragingsmanoeuvres waarbij biechtstoelen ter hulp worden geroepen. “Bij de duivel te biechte
gaan” is eveneens een oude Vlaamse spreuk. Behoort één van beide biechtvaders niet tot een politieke
partij die de betoging in Linkebeek op 6 maart a.s. organiseerde opdat Brussel groter zou worden door
aansluiting van 6 Vlaamse faciliteitengemeenten?
Dat een Waals wetsontwerp zonder problemen in het federale parlement kan behandeld worden, en een
Vlaams wetsontwerp wordt geblokkeerd, stemt niet overeen met een andere Vlaamse spreuk “Iedereen
gelijk voor de wet”.
Onderschat het rechtsgevoel van de Vlamingen niet.
Indien deze ongelijke behandeling van Vlamingen en Walen niet wordt gestopt en indien de pogingen
van sluipende gebiedsuitbreiding op basis van het recht van de sterkste niet worden afgeblokt, zal deze
staat door de Vlamingen niet meer als een rechtsstaat worden aangevoeld en zichzelf in de grond boren.
Daarom waarschuwen wij de Franstalige politici met een Vlaamse spreuk “De kruik gaat zo lang te water
tot ze breekt” en de Vlaamse politici die dit zouden laten gebeuren waarschuwen we met een andere
Vlaamse spreuk “Wie zijn zitvlak verbrandt, moet op de blaren zitten”.
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Het VGV eist, samen met het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) dat 45 verenigingen
overkoepelt, de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en van het gerechtelijk
arrondissement Brussel, en wijst resoluut de idee af dat Vlaanderen voor een eis van gelijke
behandeling een prijs zou moeten betalen.
Het VGV ondersteunt hiermee volledig de actie van de burgemeesters van Vlaams Brabant.
Op Hemelvaartdag spoorde minister-president Yves Leterme de Franstaligen in Vlaams-Brabant aan om
het voorbeeld van de Marokkaanse Naïma Amzil te volgen en zich aan te passen aan hun vrij gekozen
nieuwe woonplaats door Nederlands te leren.
Peter De Graeve, professor in filosofie, formuleerde het als volgt: “Lang geleden schreef Machiavelli:
‘Het is misdadig een onrecht in stand te houden om een conflict te ontlopen.’ Deze waardige en
eeuwenoude waarheid moeten de Vlaamse onderhandelaars nu in bescherming nemen tegen de niet te
stillen machtshonger en het cynisme van prinsjes als Maingain en van de democraten die hem uit vrees
of eigenbelang ter wille zijn.” (De Tijd, 06.05.05)
Op het ogenblik dat U deze tekst leest, weet U wellicht of de Vlaamse politici van de federale
regeringscoalitie het been stijf hielden of niet.
Eric Ponette
7 mei 2005
Naschrift op 12 mei 2005:
Sinds 11 mei weten we hoe de federale regering het probleem BHV oploste: door vast te stellen dat er
geen oplossing is.
De Franstalige arrogantie, die daarbij werd tentoongespreid en nog werd aangewakkerd door de
lamlendige houding van Vlaamse federale coalitiepartners, zal de Vlaamse politieke opinie radicaliseren:
een zo groot mogelijk Vlaams zelfbestuur wordt onafwendbaar.

Antwerpen, 22 maart 2005
Aan Prof. Dr. Paul VAN CAUWENBERGE
Dienst O.R.L.
UZ Gent
De Pintelaan 185
9000 Gent
Waarde Collega,
Van harte gefeliciteerd met uw verkiezing tot rector van de Universiteit Gent.
Het is terecht dat de universiteit deze zware taak aan u toevertrouwt.
Ik ben tevens verheugd dat een lid van de adviesraad VGV deze eer te beurt valt.
Met vriendelijke collegiale groet,

Jan Van Meirhaeghe
Voorzitter VGV
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FORUM
HOGE FEDERALE RAAD VOOR
DEONTOLOGIE VAN DE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN
Pogingen van minister Demotte tot federale recuperatie van de gezondheidszorg voorlopig verijdeld!

Het gezondheidsbeleid van minister Demotte scheert geen hoge toppen. De problemen blijven zich
opstapelen en er komen geen afdoende oplossingen voor de organisatie van de gezondheidszorg en
voor het financieel evenwicht van de Sociale Zekerheid. Maar dat kunnen we hem moeilijk verwijten. Hij
heeft immers een onmogelijke opdracht gekregen. De twee grote volksgemeenschappen in ons land zijn
te ver uiteengegroeid om op unitaire basis een afdoende en op de toekomst gerichte oplossing te
vinden. Het is dan ook merkwaardig dat hij sinds zijn aantreden voortdurend initiatieven neemt in
domeinen van de volksgezondheid die sinds 1980 niet meer tot de federale bevoegdheid behoren. Deze
initiatieven wijzen op een georganiseerde poging van minister Demotte en met hem van de paarse
regering tot federale recuperatie van het gezondheidsbeleid. Dat kunnen we hem wel verwijten en dat
moeten de Vlaamse politici krachtig bestrijden.
Een merkwaardig onderdeel van deze federale recuperatiepoging is het wetsontwerp tot oprichting van
een Hoge Raad voor Deontologie van de Gezondheidsberoepen. Met dat doel werd door minister
Demotte op 23 september 2004 een discussienota voorgelegd aan de Commissie Sociale
Aangelegenheden van de Senaat. Sinds 1980, met een eerste wetsvoorstel van volksvertegenwoordiger
Lode Hancké werden verschillende initiatieven in die zin genomen en daar zit ongetwijfeld iets positiefs
in. Gezondheidszorg is meer en meer een multidisciplinair gebeuren geworden. De stelling dat
deontologie niet enkel een zaak van artsen is, kan niet a priori afgewezen worden. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat dit schijnbaar lofwaardig initiatief van minister Demotte steun kreeg in verschillende
partijen en ook van goedmenende Vlaamse senatoren. Maar er zit een addertje onder het gras: deze
Hoge Raad zou een volledig unitaire Belgische instelling worden met een gelijk aantal Nederlandstalige
en Franstalige leden en waar beslissingen genomen worden met gewone meerderheid. Bovendien zou
tezelfdertijd de Orde der Geneesheren hervormd worden en een meer unitaire structuur krijgen. De
voorzichtige onderverdeling van de Nationale Raad in twee afdelingen, zoals die in 1967 vastgelegd
werd door het KB nr 79 zou teruggeschroefd worden, door de verplichting om voortaan samen te
vergaderen over deontologische problemen.
Dank zij de alertheid van onze Raad van Bestuur kon het VGV op tijd de Vlaamse instanties op dit
gevaar wijzen en zal dit federale unitaire feestje niet doorgaan. Op 10 januari 2005 verspreidde het VGV
hierover een persbericht (zie elders in dit nummer) en op 1 februari had een delegatie van het VGV een
onderhoud met Vlaamse leden van de bevoegde senaatscommissie. Ook de Nationale Raad van de
Orde der Geneesheren boog zich over dit onderwerp en voor de eerste maal in haar geschiedenis gaf
de Nederlandstalige afdeling van de Nationale Raad op 15 januari 2005 een afzonderlijk advies. Dit
advies werd unaniem gesteund door de leden van de Nederlandstalige afdeling van de Nationale Raad
en is gepubliceerd in het Tijdschrift van de Nationale Raad nr 107 van maart 2005 evenals op de
webstek www.ordomedic.be (zie hieronder).
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Het geeft ons uiteraard enige voldoening dat het VGV een nuttige bijdrage heeft kunnen leveren om
deze aanval op de nog te beperkte Vlaamse bevoegdheden af te wenden. Toch kunnen we niet spreken
van een overwinning. Het VGV heeft sinds vele jaren aangetoond dat een efficiënte organisatie van de
gezondheidszorg vereist dat de volledige bevoegdheid overgedragen wordt aan de gemeenschappen.
Reeds in 1967 werd hiertoe een kleine stap gezet toen de Nationale Raad van de Orde der
Geneesheren opgericht werd als twee afzonderlijke afdelingen die afzonderlijk of samen kunnen
vergaderen. Bij de grondwetsherziening van 1980 werd de bevoegdheid inzake gezondheidsbeleid
toegekend aan de gemeenschappen, evenwel met veel te talrijke uitzonderingen. In 1999 nam het
Vlaams Parlement een resolutie aan waarin geopteerd werd voor de volledige overheveling van de
bevoegdheid inzake gezondheidsbeleid naar de gemeenschappen en deze resolutie werd gesteund
door bijna alle Vlaamse partijen. Dezelfde eis werd onderschreven door de Vlaamse Regeringsverklaring
van juli 2004. De evolutie naar een echt Vlaams gezondheidsbeleid verloopt veel te traag en wordt
belaagd door pogingen tot federale recuperatie. Maar deze evolutie is onvermijdelijk en noodzakelijk om
een hoogstaande volksgezondheid en een leefbare sociale zekerheid zowel in Wallonië als in
Vlaanderen in stand te houden. We blijven ervoor ijveren en we blijven alert!
Robrecht Vermeulen
15 april 2005
Standpunt van de Nederlandstalige Afdeling van de Nationale Raad betreffende
voorstellen tot hervorming van de Orde der geneesheren (15.01.2005)

In zijn vergaderingen van 18 december 2004 en 15 januari 2005 onderzocht de Nederlandstalige
Afdeling van de Orde der geneesheren de wetsvoorstellen betreffende een hervorming van de Orde der
geneesheren die momenteel in de Commissie voor de Sociale Aangelegenheden van de Senaat
besproken worden. Bij het bepalen van dit standpunt baseert de Nederlandstalige Afdeling zich op de
Discussietekst Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de
gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en werking
van de Orden van de gezondheidszorgberoepen (versie gekoppeld aan de persconferentie van minister
Demotte van 23 september 2004). De Nederlandstalige afdeling maakt dit standpunt over aan de
Vlaamse senatoren en aan de minister-president en de ministers van de Vlaamse Regering die er zich in
het Regeerakkoord 2004 uitdrukkelijk toe engageren alles in het werk te stellen om de bekende
resoluties van het Vlaams Parlement van 3 maart 1999 op korte termijn te realiseren.
De Nederlandstalige Afdeling vraagt vooral aandacht voor de structuur van de in de Discussietekst
voorziene oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie voor de gezondheidszorgberoepen en voor
de in de tekst voorziene bevoegdheden van de afdelingen van de Nationale Raden van de Orden.
De Discussietekst voorziet dat een Hoge Raad voor Deontologie van de gezondheidszorgberoepen
wordt ingesteld met een tweetalige hoge magistraat als voorzitter en vierendertig leden waarvan een
gelijk aantal Nederlandstaligen en Franstaligen. Artikel 6 van de Discussietekst bepaalt dat de
beslissingen van de Hoge Raad worden genomen bij gewone meerderheid en bij aanwezigheid van ten
minste de helft van de leden. De Discussietekst voorziet niet in een Nederlandstalige en een Franstalige
afdeling. Hieruit volgt dat de grondbeginselen van de medische deontologie kunnen vastgesteld worden
tegen de wil van de meerderheid van een groep.
Daarnaast moet vermeld dat de Hoge Raad gezien artikel 5, §1, 3°, adviezen kan verlenen over de
grondbeginselen van deontologie onder meer op verzoek van een lid van de regering van de
gemeenschappen of gewesten bevoegd voor gezondheidsbeleid of aan de Voorzitters van de
Parlementen van de gemeenschappen of gewesten. Aangezien ook deze adviezen bij gewone
meerderheid worden verleend is het niet uitgesloten dat zij tot stand komen tegen de wil van de
meerderheid van de leden van de gemeenschap waartoe de bevoegde minister behoort. De
Nederlandstalige Afdeling is van mening dat zowel in het vlak van aanwezigheden als voor beslissingen
een meerderheid in elke taalgroep noodzakelijk is, al dragen dergelijke voorwaarden niet bij tot een
efficiënte werking.
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De Nederlandstalige Afdeling van de Nationale Raad vraagt zich trouwens af of een federale raad voor
deontologie voor de gezondheidszorgberoepen vandaag nog zinnig is en strookt met de resoluties van
het Vlaams Parlement van 3 maart 1999. Indien men van mening mocht zijn dat de oprichting van een
dergelijk orgaan toch nuttig is, is het de evidentie zelf dat dient overgegaan te worden tot de oprichting
van twee autonome Raden die zoals de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België en de
Académie Royale de Médecine de Belgique naast elkaar bestaan en desgevallend wel tot
gemeenschappelijk overleg kunnen beslissen.
Daarnaast vraagt de Nederlandstalige Afdeling van de Nationale Raad aandacht voor de bepalingen in
de Discussietekst betreffende de bevoegdheden van de afdelingen van de Nationale Raden van de
Orden. Artikel 20, §1, tweede lid, bepaalt: “de beide afdelingen vergaderen samen voor de uitoefening
van de bevoegdheden bedoeld in artikel 7, vijfde lid, en artikel 19, eerste lid, 1°, 6° en 9°, en kunnen
voor de uitoefening van de andere bevoegdheden samen vergaderen”.
Artikel 19, eerste lid, 1°, handelt over het vaststellen van de regelen van deontologie, en 6° van
hetzelfde lid over het verlenen van advies omtrent de toepassing of de draagwijdte van deze regelen.
Artikel 19, eerste lid, 9°, omvat de opdracht alle nodige uitvoeringsmaatregelen te nemen om de
doelstellingen van de Orde te verwezenlijken.
Hieruit blijkt dat de afdelingen van de Nationale Raad samen de regelen van deontologie MOETEN
opstellen en interpreteren. In het KB nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der
geneesheren dat momenteel de werking van de Orde bepaalt stelt artikel 14, §1, eerste lid, dat de
Nationale Raad twee afdelingen omvat die samen KUNNEN beraadslagen en beslissen over de
algemene beginselen en regelen van medische plichtenleer. De Nederlandstalige Afdeling kan niet
aanvaarden dat een toekomstige wet haar deze vrijheid zou ontnemen en haar zou verplichten met de
Franstalige Afdeling te vergaderen en te beslissen. Wel blijft de Nederlandstalige Afdeling bereid dit
zoals al jarenlang gebruikelijk op vrijwillige basis te doen.
Evenmin kan de Nederlandstalige Afdeling accepteren dat haar het recht zou ontnomen worden om
autonoom initiatieven te nemen die zij noodzakelijk acht om de doelstellingen van de Orde te
verwezenlijken. Zo is het de vraag of het zelfs nog mogelijk zal zijn met een eigen standpunt als bv. dit
schrijven naar buiten te treden indien de Discussietekst wet mocht worden.
Overigens wijst de Nederlandstalige Afdeling van de Nationale Raad op een aantal bepalingen omtrent
de bevoegdheden van de afdelingen die onduidelijk zijn en discussies omtrent tekstinterpretatie kunnen
meebrengen. Ook de teksten van de artikelen 14 en 15 van het huidige KB nr. 79 zijn terzake niet
helder.
Als hoger gezegd bepaalt artikel 20, §1, van de Discussietekst dat de afdelingen voor de uitoefening van
bepaalde bevoegdheden van artikel 19 samen vergaderen en voor de uitoefening van andere
bevoegdheden van artikel 19 samen kunnen vergaderen terwijl artikel 19 al deze bevoegdheden
gezamenlijk vermeldt als opdracht van de Nationale Raad. In dit verband merken juristen op dat er een
wezenlijk verschil is tussen het geven van een opdracht (artikel 19) en het afleiden van een opdracht of
bevoegdheid uit een tekst (artikel 20). De huidige wetgeving op de Orde stelt hetzelfde probleem. De
Nederlandstalige Afdeling is van mening dat het de duidelijkheid zou ten goede komen en vermoedelijk
de intentie van de wetgever beter zou weergeven als alle bevoegdheden aan de afdelingen toegewezen
worden en niet langer als opdrachten voor de Nationale Raad worden vermeld. Ook in andere
wetteksten waarin de Nationale Raad gelast wordt kandidaten voor te dragen voor benoemingen zou het
aangewezen zijn de Nationale Raad te vervangen door de afdeling met de voertaal van de voor te
dragen kandidaten.
Tenslotte meent de Nederlandstalige Afdeling dat de identiteit van de afdelingen wordt vergroot door niet
langer van afdelingen van de Nationale Raad te spreken maar van Gemeenschapsraden voor
deontologie die samen kunnen beraadslagen en beslissen en desgewenst samen naar buiten kunnen
treden als Federale Raad voor medische deontologie.
De Nederlandstalige Afdeling van de Nationale Raad rekent erop dat de minister-president en de
ministers van de Vlaamse Regering evenals de Vlaamse senatoren dit standpunt bijtreden bij de verdere
bespreking van de wetsvoorstellen die onder meer de hervorming van de Orde der geneesheren
betreffen.
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MUG HALLE
Dossier “Taalgebruik in de dringende medische hulpverlening” – MUG HALLE
In het vorig nummer van de nieuwsbrief werd de problematiek van de MUG-diensten in taalgemengde gebieden en
op de taalgrens door prof. Ponette geschetst. Er komt intussen beweging in dit dossier, mede dank zij de
initiatieven van het VGV. Diverse bestuursleden onderhouden geregeld contact met de betrokken burgemeesters,
Vlaamse en federale politici, ziekenhuisdirecties, huisartsen en specialisten uit de regio. Een overzicht.
Op 10 maart 2005 hadden we een gesprek met de heer Jef Jonckheere, directeur van het St-Maria Ziekenhuis van
Halle. In 2002 was er een proefproject met een MUG in het ziekenhuis van Halle, gesubsidieerd met federaal geld.
Wegens onvoldoende overheidsfinanciering kon men het project niet in stand houden.
Minister Demotte kiest voor een unitaire tweetalige oplossing, en organiseerde een vergadering tussen de directies
van de ziekenhuizen van Halle en Tubeke om een gemeenschappelijke MUG dienst uit te werken. Geen van beide
directies zijn daar voorstander van, niet in het minst wegens de taalproblematiek. Het is echter tekenend dat
Demotte altijd maar probeert het laken naar federaal te trekken.
Een week later, op 16 maart, had in het stadhuis van Halle een vergadering plaats met de burgemeesters van het
Pajottenland-Zennevallei en de directie van het ziekenhuis Halle, de urgentie-arts aldaar, artsenkring Halle,
volksvertegenwoordiger Mark Demesmaeker, het Rode Kruis, de brandweer en het VGV. Minister Demotte was
ook uitgenodigd, maar stuurde zijn kat. De burgemeesters stellen vast dat uit het antwoord van Demotte op
parlementaire vragen blijkt dat hij de problematiek minimaliseert en zelfs ridiculiseert door te stellen dat de
taalperikelen opgeklopt zijn en door de burgemeesters profileringsdrang te verwijten. De burgemeesters steunen
de uitbouw van een MUG-dienst in het ziekenhuis van Halle als de enige haalbare oplossing om een
gegarandeerde Nederlandstalige bediening van het gebied te waarborgen. Zij benadrukken dat de vraag om een
Nederlandstalige MUG niet zozeer is ingegeven door principiële overwegingen, maar vooral door de bekommernis
om een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen waarborgen, die in de noodgevallen waarover het meestal gaat
een kwestie van echt levensbelang is voor de slachtoffers. Tenslotte kunnen zij niet om de vaststelling heen dat de
aanpak van de Federale overheid bewijst dat de overdracht van bevoegdheden inzake volksgezondheid zich
opdringt.
Na deze vergadering bracht het VGV een persmededeling (zie elders in dit blad) uit, waar we ons aansloten bij de
eisen van de burgemeesters. Deze PM kreeg aandacht in De Standaard (met verwijzing naar onze webstek) en in
Artsenkrant (nr 1661 van 22/03/05).
Aansluitend kwam er ook een open brief door Dr. Siegfried Geens en collega ‘s namens de Artsenkring Halle en
Omgeving (zie hieronder).
Mark Demesmaeker (N-VA) opende enkele weken later een netplek www.sos-mug.be waar iedereen
taalproblemen bij hulpverlening kan melden. De webstek bevat ook een nuttig historisch overzicht, een petitie en
talrijke links. Voor het Nieuwsblad was het de reden om op 7 april het hoofdartikel aan de MUG-problematiek op de
taalgrens te wijden.
We raden VGV-leden en sympathisanten aan de webstek te bezoeken en de petitie te tekenen.
Jan Van Meirhaeghe
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Open brief
Als huisartsen van de Artsenkring Halle en Omgeving steunen wij de vraag naar een Nederlandstalige Medische
Urgentiegroep (MUG) in onze regio (DS16/03/05).
Het taalprobleem rond de dringende geneeskundige hulp in de streek is niet nieuw. Wel hebben we de indruk als
actoren op het terrein, met rechtstreeks contact met deze diensten, dat de problematiek zeker niet verbetert. De
pijnlijke voorvallen die de laatste tijd het nieuws haalden zijn maar een deel van het probleem.
Wij wensen de discussie in een breder kader te stellen dan enkel het taalprobleem, en minder te politiseren. Onze
bezorgdheid gaat vooral uit naar de kwaliteit van de dienst waarbij de zorg voor de zieke centraal staat. Taal maakt
inherent deel uit van kwaliteit. Zo ook correcte dispatching vanuit de dienst 100, snelheid van interventie, medischtechnische en communicatievaardigheden, respect voor de patiënt en zijn omgeving, samenwerking met de
huisarts ter plaatse en een correcte rapportering.
De zeer specifieke ligging van onze regio vraagt ook verder onderzoek. We zijn gelegen in een relatief smalle,
dichtbevolkte, corridor tussen Brussel Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië. Op dit ogenblik worden we bediend door
de Franstalige MUG van Erasmus-Anderlecht en Tubize. Hoe komt het dan dat een patiënt vaak meer dan een half
uur dient te wachten op een MUG dienst? Kunnen we dit vergelijken met andere regio’s in Vlaanderen? Brussel?
Wallonië? Wat is een aanvaardbare tijd voor een urgente dienst voor een interventie?
Deze specifieke geografische situatie vraagt naar samenwerking tussen de rand en Brussel. Structureel
kwaliteitsoverleg met Brussel is hier noodzakelijk. Enkel op deze wijze kunnen we alle patiënten een kwaliteitsvolle
urgentiegeneeskunde aanbieden in hun eigen taal. Deze vraag stelt zich zeer specifiek voor de inwoners van de
aan Brussel aangrenzende gemeenten. En door een reële en afdwingbare tweetaligheid van de Brusselse MUGdiensten zullen we ook alle Brusselse inwoners de kwaliteitsvolle zorg kunnen bieden waar ze recht op hebben.
Daarom vragen wij dringend een doorlichting van de huidige situatie, waarin de kwaliteit van de dienstverlening het
belangrijkste criterium is. Dit dient snel en efficiënt te gebeuren, aangezien elk uitstel zal leiden tot het verder
weerhouden van kwalitatieve hulp aan personen in nood.
Gezien de geografische situering en verbondenheid is overleg tussen Brussel en de Rand een noodzaak. Hieruit
moeten precieze en controleerbare afspraken en werkingsprotocols volgen.
Ook sluiten we ons aan bij de dwingende vraag naar een MUG-dienst in Halle.
Als huisartsen roepen we op tot snel en constructief overleg met alle betrokken partijen en regio’s. De zorg voor de
zieke mens is te belangrijk om te laten verzinken in communautair gekrakeel en beschuldigingen allerlei.
Dr. Siegfried Geens
Dr. Herwig Van Pottelberg
Dr. Jean-Paul Pierreux
Namens de Arstenkring Halle en Omgeving
16 maart 2005

WERKGROEP NUMERUS CLAUSUS
In de schoot van het VGV is een werkgroep “Numerus clausus” opgericht.
Wie geïnteresseerd is, kan zijn naam melden op het secretariaat.
Secretariaat V.G.V.: Ergo de Waellaan 3 – bus 14
2100 Deurne – Antwerpen - Tel: 03/322.28.50 – Fax: 03/322.45.14
e-post: vgv@vvz.uunethost.be - webstek: www.vgv.be
Het secretariaat is open alle werkdagen van 9 tot 13 uur
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PROPERE HANDEN
Oud-bestuurslid van VGV Karel Seghers bond de kat de bel aan door ons te melden dat er in het Imeldaziekenhuis
te Bonheiden tweetalige affiches ophingen over handhygiëne, dat er tweetalige badges over dat onderwerp werden
uitgedeeld en dat dit alles uitging van de federale minister van volksgezondheid.
Het tijdschrift “Kort Manifest” (nr. 137, februari-maart 2005) drukte een exemplaar van de affiche af.
Daarin lezen we o.a.: “Prévention des infections nosocomiales par la promotion de l’hygiène des mains – Preventie
van ziekenhuisinfecties door de bevordering van handhygiëne”. En verder: “Compagne nationale ‘Vous êtes en de
bonnes mains’ – Nationale campagne ‘U bent in goede handen’." Tenslotte: "Une initiative du Service Public
Fédéral Santé Publique – Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid."
Met het initiatief als dusdanig is er niets mis, doch er zijn twee problemen.
Vooreerst werden hiermee, zoals door VGV-voorzitter Jan Van Meirhaeghe werd uitgevlooid, twee taalwetten
overtreden: de taalwet over de communicatie van openbare diensten in hun relatie met hun personeel en met de
bevolking, die geldt voor de OCMW-ziekenhuizen, en de taalwet over de communicatie tussen werkgever en
werknemers in de ondernemingen, die geldt voor private ziekenhuizen.
Doch er is meer. Aangezien preventie volgens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 uitdrukkelijk toegewezen is
aan de Gemeenschappen, eigent federaal minister Rudy Demotte zich door zijn initiatief onterecht een
bevoegdheid van minister Inge Vervotte toe.
Daarom schreef Jan Van Meirhaeghe, namens de Raad van Bestuur van VGV, een brief naar de directie en de
hoofdgeneesheer van alle Vlaamse ziekenhuizen met de vraag het tweetalige campagnemateriaal te verwijderen.
Een tweede brief vertrok naar de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, die antwoordde de zaak op haar agenda te
plaatsen. Een derde werd bezorgd aan minister Vervotte met de vraag welke maatregelen zij zal nemen tegen
deze overtreding van de taalwetten en tegen de bevoegdheids-overschrijding door minister Demotte.
Bijkomende brieven over deze zaak werden door bestuurslid Jan Dockx geschreven naar de directie van
ziekenhuizen in Antwerpen en naar de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.
Voor verdere details verwijs ik naar de rubrieken “VGV-persmededelingen” en “Briefwisseling” in dit nummer. Uit dit
relaas blijkt dat VGV nodig is, niet alleen om de communautarisering van de gezondheidszorgen op de politieke
agenda te houden, doch ook om de (onprettige doch noodzakelijke) rol van Vlaamse waakhond te spelen bij
Franstalige agressie of belgicistische recuperatiepogingen.
Eric Ponette

Het is weer eens prijs. Eenzelfde federale afspraak over de begeleiding en controle van
werklozen wordt anders toegepast in Wallonië. Met als resultaat dat er in Wallonië géén
werkweigeraars meer zijn en er dus ook geen Walen kunnen gesanctioneerd worden voor het
feit dat ze niet willen werken. En dan vraagt men zich in Wallonië nog af waarom de Vlamingen
steeds meer vraagtekens plaatsen achter de federale solidariteit…
Eric DONCKIER - HET BELANG VAN LIMBURG - 08/04/2005
…De partij regeert nu al decennialang ongehinderd over het Franstalige landsgedeelte. Ondanks
alle grote plannen, solidariteitskanalen van Vlaanderen naar Wallonië en de miljardensteun
vanuit Europa kan de PS niet één fraaie realisatie voorleggen…
Rik VAN CAUWELAERT - KNACK - 30/03/2005
…Zij die dachten dat de economische en monetaire unie automatisch zou uitmonden in een
politieke unie, hebben zich vergist. De mentaliteit van de grote lidstaten is helemaal anders. Ze
willen maximale vrijheid, maar willen de unie wel gebruiken voor hun eigen doelstellingen…
Karel VAN MIERT - DE TIJD - 25/03/2005
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MEDISCHE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Solidariteitsactie voor “Leerstoelen voor jonge Academici in Congo”
In Congolees intellect investeren is ter plaatse renderen. UNIKIN-LOVANIUM is geen puinhoop maar
wel een mierenhoop van 35.000 studenten die hongeren naar wetenschap en die onderwijs krijgen in te
kleine, versleten auditoria van een vergrijzend professorenkorps.
Leerstoelen voor jonge Academici in Congo
De bedoeling van het project Leerstoelen voor jonge Academici in Congo is een duurzame stimulans te
te geven aan de verjonging van het academisch kader en een gepersonaliseerd netwerk tot stand te
brengen tussen universitaire diensten in Kinshasa en België. Dit project zal begaafde afgestudeerden
de kans geven een wetenschappelijk werk/thesis te starten door hen financieel te steunen met een
prestigebeurs zodat ze niet buiten de universiteit hun kost moeten verdienen.
De wetenschappelijke inhoud, toekenning, implementatie en opvolging van de nieuwe leerstoel wordt
bepaald door een commissie waarin de schenker (K.U.Leuven) en Congolese docenten van de
betrokken faculteit vertegenwoordigd zijn. De inhoud moet relevant zijn voor Afrika en leiden tot
wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften.
De titularis moet een jonge kandidaat academicus zijn, die een doctoraatsthesis verdedigd heeft of
voorbereidt. De schenkers kunnen aan de leerstoel de naam van de dienst toekennen of die van een
persoon die zij op speciale wijze wensen te gedenken. Een jaarlijks kapitaal van circa 7.500 euro
(300.000 BEF), overeenkomstig wedde + inkomsten van Professor in DRC, is hiertoe vereist voor een
periode van minimum 3 jaar. Met de Leerstoelen voor jonge Academici in Congo kan er een duurzaam
uitwisselingsproject groeien tussen de diensten in Kinshasa en Leuven ten voordele van beide partners.
Prioritaire noden UNIKIN (LOVANIUM)
1. Academisch Herstel
5. Gemeenschappelijk onderzoek
2. Minimale uitrusting
6. Samenwerking met de diaspora
3. Recente documentatie
7. Bezoldiging van professoren
4. Informatisering – P.C.
8. Tandartsstoelen
Met het project “Leerstoelen voor jonge Academici in Congo” beantwoorden we de eerste prioriteit:
“Relève Académique”. De overige prioriteiten worden langs andere modaliteiten aangepakt.
Onze ambitie is in 2005 middelen voor tien leerstoelen te verzamelen in een Fonds en deze als een
gouden-jubileumgeschenk aan te bieden aan onze door oorlog en politieke onrust in nood verkerende
zusteruniversiteit. K.U.Leuven werd tweemaal door oorlog verwoest, in 1914-15 en in 1940-44, en
tweemaal door wereldsolidariteit heropgebouwd. Het is onze morele plicht t.a.v. UNIKIN solidair met het
academisch corps terug te helpen opbouwen door jonge academici een kans te geven.
U kunt dit initiatief steunen door uw bijdrage te storten op rekeningnummer 432-0000011-57 met
vermelding “Gift Unikin – 1PA-CONGO1-P3610”. Giften van minstens 30 euro zijn fiscaal aftrekbaar.
Voor meer info:

Prof. em. dr. Jan Dequeker
K.U.Leuven Partnership & Academic Development
Minderbroedersstraat 5
3000 Leuven
www.kuleuven.ac.be/vesaliusonline/reglement-leerstoelen.htm
www.kuleuven.ac.be/mecenaat/projecten/congo/index.htm
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VGV-PERSMEDEDELINGEN
VLAAMSE POLITICI, STOPT DE POGINGEN VAN MINSTER DEMOTTE
TOT FEDERALE RECUPERATIE VAN HET GEZONDHEIDSBELEID!
Het Vlaams Geneeskundigenverbond (VGV) stelt vast dat minister Rudy Demotte sinds zijn
aantreden elke mogelijkheid aangrijpt om het gezondheidsbeleid, dat als persoonsgebonden
aangelegenheid in princiep een bevoegdheid van de gemeenschappen is, federaal te recupereren.
De bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen kent inderdaad inzake het
gezondheidsbeleid volgende bevoegdheden aan de gemeenschappen toe : het beleid betreffende de
zorgenverstrekking in en buiten de verplegingsinrichtingen (met evenwel meerdere uitzonderingen,
o.a. de ziekte- en invaliditeitsverzekering) evenals de gezondheidsopvoeding, alsook de activiteiten
en diensten op het vlak van de preventieve gezondheidszorg (met uitzondering van de nationale
maatregelen inzake profylaxis).
Het VGV stelt vast dat minister Demotte te pas en te onpas initiatieven neemt in verband met
gezondheidsvoorlichting en preventieve gezondheidszorg.
Zijn nieuwste projecten staan op het programma van de Interministeriële Conferentie voor
Gezondheid. Hij wil het geld van het Tabaksfonds gebruiken voor federale preventiecampagnes,
terwijl Vlaanderen een deel van dat geld wil gebruiken voor zijn antirookcampagnes. Verder wil hij
de preventieve gehoortests voor baby’s, die Vlaanderen sinds lang organiseert met “Kind en Gezin”,
naar de federale ziekteverzekering versassen.
Doch er is meer.
In de Commissie “Sociale Aangelegenheden” van de Senaat werd mede op zijn inititatief een
discussietekst voorgesteld met de titel “Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor
Deontologie van de gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor
de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheidszorgberoepen”. Dat is dus een dubbel
project.
1. Hij wil een Hoge Raad voor Deontologie oprichten, waarin alle gezondheidszorgberoepen
(geneeskunde, farmacie, tandheelkunde, kinesitherapie, verpleegkunde…) federaal worden
gegroepeerd, met paritaire samenstelling wat de taalrol betreft en een tweetalige magistraat als
voorzitter.
Die Hoge Raad zou volgende opdrachten krijgen:
• het vaststellen van de grondbeginselen van deontologie die gemeenschappelijk zijn voor het
geheel van de beroepsbeoefenaars
• het bekrachtigen van een aantal regels van deontologie, zoals voorgesteld door de Nationale Raad
van de Orden
• het verlenen van adviezen over de grondbeginselen, op verzoek van een orgaan van een Orde,
een lid van de federale regering of van de regeringen van gemeenschappen of gewesten bevoegd
voor gezondheidsbeleid of aan de voorzitters van de Kamer, van de Senaat of van de Parlementen
van de gemeenschappen of gewesten.
Dat betekent dus een nieuw federaal orgaan, waardoor de greep van de federale overheid op het
gezondheidsbeleid nog wordt verstevigd.
2. Minister Demotte wil bovendien een grondige aanpassing doorvoeren van de structuren en
procedures in de bestaande Orden van Geneesheren en Apothekers en de mogelijkheid openen voor
het oprichten van bijkomende Orden voor andere gezondheidsberoepen.
In Art. 20 § 1 van de discussietekst leest men dat de Nationale Raad is samengesteld uit een
Nederlandstalige en een Franstalige afdeling en dat beide afdelingen samen vergaderen voor de
uitoefening van bevoegdheden zoals het vaststellen van de regels van de deontologie en het geven
van adviezen over de draagwijdte van die regels, en dat ze kunnen samen vergaderen voor de
uitoefening van de andere bevoegdheden.
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Uit de vergelijking met het huidige reglement van de Orde der Geneesheren blijkt dat de minister de
Nederlandstalige en Franstalige afdelingen nu voor hogergenoemde bevoegdheden wil verplichten
samen te vergaderen, terwijl die afdelingen daartoe niet verplicht zijn volgens het huidige
reglement.
Dat betekent dus dat minister Demotte kost wat kost verschillende interpretaties van de deontologie
door de Nederlandstalige en Franstalige afdelingen wil voorkomen.
Daartegenover staat nochtans de algemene vaststelling dat opvattingen over deontologie
gedeeltelijk cultuurgebonden zijn. Men weet bvb. dat Vlaanderen en Wallonië in de praktijk een
verschillende houding aannemen tegenover de registratie van euthanasie, tegenover het Globaal
Medisch Dossier en tegenover de aanwending van gemeenschapsgelden voor medisch gebruik. Men
weet eveneens dat er binnen Europa verschillende opvattingen bestaan over abortus, euthanasie en
biogeneeskunde.
Zowel de herhaalde initiatieven van minister Demotte inzake preventie als zijn tweevoudig
deontologie-initiatief in de Commissie “Sociale Aangelegenheden” van de Senaat wijzen op eenzelfde
doelstelling : de federale recuperatie van het gezondheidsbeleid.
Indien het de Vlaamse politieke partijen, die de Vlaamse Regeringsverklaring van juli 2004 inzake de
eis tot “volledig Vlaamse bevoegdheden voor gezondheidszorg” onderschreven, ernst is, moeten zij
nu minister Demotte een krachtig halt toeroepen in zijn openlijke en bedekte pogingen om de
doelstelling van de Vlaamse Regering te kelderen. Zo niet verliezen die Vlaamse partijen hun
geloofwaardigheid.
Namens het Vlaams Geneeskundigenverbond,
Dr. Jan Van Meirhaeghe, voorzitter
Dr. Louis Ide, secretaris
Dr. Robrecht Vermeulen, ondervoorzitter
Prof. Dr. Eric Ponette, oud-voorzitter
10 januari 2005

HET OVERLEGMODEL IS OPGEBLAZEN: LEVE HET OVERLEGMODEL
In het verzekeringscomité van de ziekteverzekering stelde de regeringscommissaris van minister
Vande Lanotte zijn veto tegen de budgetaanpassing voor het revalidatiecentrum Pulderbos,
Zandhoven. Een symbooldossier, want met deze acte ontneemt Vande Lanotte de bevoegdheden
van zijn collega Demotte. Hoera! We hebben een Vlaams minister van volksgezondheid (sic).
Collega Moens riep iedereen op de vergadering te verlaten: terecht. Alleen de baas van de
socialistische mutualiteiten bleef zitten. Van Der Meeren probeerde zijn vel nog te redden door te
stellen dat de daden van zijn tafelgenoten als die van de regering niet kunnen (De Tijd van
22/02/2005).
Feit is dat de socialisten Vlaamse en Waalse én ook de bijhorende ziekenfondsen de touwtjes in
handen hebben. Zij dirigeren de gezondheidszorg (en dat al ettelijke jaren). Nochtans verzuimen zij
de echte discussie aan te gaan. Ik voorspel eerst lineaire besparingen, waardoor de collegae artsen
en ziekenhuisbeheerders die goed werken dubbel gestraft zullen worden. De besparingen die de
overconsumptie tot nul zouden moeten herleiden zullen een maat voor niets zijn. Wanneer de
gezondheidszorg op een failliet afstevent dan is dat de schuld van Stevaert en zijn kameraden.
Robert Stevaert moet trouwens goed beseffen dat het criminaliseren van de artsen, door omzetten
in de gezondheidszorg bewust te verwarren met de inkomens van de artsen, de artsen heel, heel
hoog zit.
Het VGV stelt zich de vraag of hun jonge collega’s (dertigers) die net afgestudeerd zijn, nog willen in
dergelijke situatie werken. Ze vluchten nu al naar het buitenland. Doe zo voort, Robert Stevaert, en
een artsentekort zal er vlugger zijn dan verwacht. De privéverzekeraars wrijven alvast ook in de
handen…
Doch het VGV is voor het overlegmodel en wil de huidige gezondheidszorg min of meer bewaren,
mits aanpassing. In overleg moeten we naar een solidaire Vlaamse gezondheidszorg.
Jan Van Meirhaeghe, voorzitter VGV., 25 februari 2005
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DRINGENDE MEDISCHE HULP IN HALLE EN OMGEVING
Het VGV ijvert sinds lang voor het correct taalgebruik bij de dringende medische hulpverlening in
Brussel en omgeving. De arts – patiënt relatie is hier cruciaal. Een noodzakelijke voorwaarde voor
die arts – patiënt relatie is een optimale communicatie:“dat men elkaar begrijpt”. Ten gevolge van
enkele spijtige incidenten in het Pajottenland, soms met fatale afloop, werd dit probleem de laatste
maanden acuut.
In deze Vlaamse gemeenten wordt een groot deel van de dringende medische hulp verzorgd door
Franstalige MUG-diensten van het ziekenhuis van Tubeke of van het Erasmus-ziekenhuis in
Anderlecht. Meerdere malen kwam de hulp veel te laat, omdat de telefooncentrale en de bemanning
van de MUG de Nederlandstalige plaatsnamen verkeerd of niet begrepen. De hulp is trouwens vaak
ondermaats, omdat de Franstalige hulpverleners de taal van de patiënt of de familie niet spreken.
De Vlaamse lokale politici zijn zich goed bewust van deze problemen en wensen een oplossing. Op
16 maart 2005 was er een vergadering van burgemeesters (Halle en Pajottenland) en
artsenverenigingen. Het probleem blijkt vooral te liggen in het ontbreken van een Nederlandstalige
MUG-dienst in het Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria te Halle.
Het VGV sluit zich volledig aan bij de eisen van de burgemeesters en wijst nogmaals op het feit dat
de Orde der geneesheren in dezelfde richting wijst:
Er moet zo vlug mogelijk een MUG-dienst komen in het Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria te Halle en
de overheid moet zorgen voor een realistische financiering ervan. Als relatief klein ziekenhuis met
een beperkt Nederlandstalig actieterrein tussen Brussel en Wallonië kan men redelijkerwijze niet
eisen dat het Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria te Halle alleen en zonder bijkomende subsidies de
kosten van een MUG zou dragen.
Het is onaanvaardbaar dat Minister Rudy Demotte de schuld voor het ontbreken van een MUG-dienst
in Halle legt bij de artsen en directie van dit ziekenhuis. Zijn bewering dat de kosten van een MUG
ruimschoots kunnen gecompenseerd worden door andere inkomsten is onaanvaardbaar en lijkt een
nauwelijks verholen aansporing tot overconsumptie.
Het voorstel van de Minister om een gezamenlijke MUG-dienst van Halle en Tubeke in te richten is
niet realistisch en zou noch de financiële noch de taalkundige problemen oplossen. Uit contacten
tussen die twee ziekenhuizen is reeds gebleken dat ook het ziekenhuis van Tubeke die oplossing
afwijst en niet kan verzekeren dat ze tweetalig personeel zouden inzetten.
Er wordt gevraagd dat het ziekenhuis een nauwkeurig verslag over de kosten en baten van een
MUG-dienst zou maken en dat op basis daarvan op korte termijn een tegensprekelijk debat met de
Minister zou gevoerd worden.
Indien dan blijkt dat dit probleem op federaal niveau niet kan opgelost worden, moet dit dossier
toegevoegd worden aan de eis tot communautarisering van de gezondheidszorg en zal de Vlaamse
gemeenschap zelf moeten zorgen voor de organisatie van kwalitatief hoogstaande dringende
medische hulpverlening.

Dr. Robrecht Vermeulen, ondervoorzitter VGV en Dr. Jan Van Meirhaeghe, voorzitter VGV,
17 maart 2005

…Volgens de FDF-doctrine hoeft een Franstalige zich nergens aan te passen aan zijn omgeving,
maar moet het omgekeerde wél. Zo nodig worden er internationale verdragen bij gesleurd, zoals
het Europese Kaderverdrag over de bescherming van de minderheden. Dat verdrag is bedoeld
voor de bescherming van écht verdrukte minderheden, zoals de zigeuners in Oost-Europa…
Dirk CASTREL - GAZET VAN ANTWERPEN - 06/05/2004
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PROPERE HANDEN
Er loopt in alle ziekenhuizen van het land een campagne rond handhygiëne. Deze campagne vraagt
aan alle zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, paramedici, kinesitherapeuten…) blijvende
aandacht voor een goede handhygiëne als middel in de strijd tegen ziekenhuisinfecties en de
overdracht van de ziekenhuisbacterie (MRSA).
Het VGV juicht deze campagne toe. Ze zou zelfs nog moeten uitgebreid worden naar de Rust –en
Verzorgingstehuizen én thuisverpleging, want ook daar vermenigvuldigt de MRSA zich aan hoog
tempo. Daarom zal het VGV een brief schrijven naar Minister Vervotte met de vraag of ze binnen
haar bevoegdheden ruimte ziet om de campagne ook op VLaams niveau te organiseren.
Ziekenhuisbacteriën stoppen immers niet aan de deuren van het ziekenhuis.
Wel is het VGV niet te spreken over het feit dat al het campagnemateriaal dat minister Demotte liet
ontwikkelen (folders, affiches, pins, brochures, …) tweetalig is. Dit is niet alleen in strijd met de
taalwetgeving, maar maakt de communicatie nodeloos ingewikkeld. Het is totaal onzinnig om
bijvoorbeeld in Mons of Antwerpen tweetalige folders en affiches te verspreiden. Het VGV diende
daarom een klacht in bij het Vast Comité van Taaltoezicht.

Dr. Jan Van Meirhaeghe, voorzitter VGV en Prof. Dr. Eric Ponette, oud-voorzitter VGV,
26 april 2005

…La Wallonie ne vit-elle pas, depuis des années, largement au-dessus de ses moyens, et ce
grâce à ces quelque 5 milliards d’euros de transferts en provenance de la Flandre ?...Certains,
cependant, font le pari que le redressement wallon ne pourra vraiment s’amorcer que lorsque le
sud du pays sera privé de ce respirateur artificiel que constituent les transferts…
Isabelle PHILIPPON - LE VIF/L’EXPRESS - 22/10/2004
…Een deel van de verklaring zit in de psychologie van België. Franstalige politici gedragen zich
als spreekbuizen van een culturele meerderheid, terwijl ze een minderheid vertegenwoordigen.
Vlaamse politici gedragen zich als vertegenwoordigers van een verdrukte minderheid terwijl ze de
meerderheid zijn. De Franstalige politici weten dat en gebruiken het mentale overwicht. Vlaamse
politici verschijnen bij voorbaat als geslagen hond en keren huiswaarts met een kaakslag…
Derk Jan EPPINK - DE STANDAARD - 03/02/2005
…Er is in dit land iets zeer merkwaardigs aan de hand. Op federaal vlak raken de sociale
partners het over bijna niets nog eens. Op het niveau van de regio’s wel. De Waalse regering
heeft een visionair Contrat d’Avenir gesloten met de Waalse vakbonden en
werkgeversorganisaties. De Vlaamse regering heeft destijds haar Pact van Vilvoorde gesloten
met de sociale partners en een actualisering daarvan wordt voorbereid…
Guy TEGENBOS - DE STANDAARD - 10/02/2005
…De PS heeft zich bij de onafwendbaarheid van de splitsing neergelegd. Wie daaraan nog
twijfelde, kon dinsdag terecht op de opiniebladzijde van Le Soir. Marc Uyttendaele noemde daar
Brussel-Halle-Vilvoorde ‘een antieke afspiegeling van een verdwenen wereld, die van het unitaire
België’. Hij liet verstaan dat de splitsing in de federale logica ligt. Uyttendaele is hoogleraar
staatsrecht aan de ULB, advocaat van de Franse Gemeenschap in communautaire geschillen bij
de Raad van State en het Arbitragehof…
Mark DEWEERDT - DE TIJD - 12/02/2005
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OVV-PERSMEDEDELINGEN
OPROEP TOT STEUN AAN DE VLAAMSE BURGEMEESTERS VAN HALLE-VILVOORDE
Er kan niet ontkend worden dat een massale groep Vlamingen – en zeker dezen die met de situatie in de
Vlaamse rand rond Brussel vertrouwd zijn - de splitsing van de kieskring BHV en van het gerechtelijk
arrondissement Brussel voorstaan.
In een federale staat is het niet meer dan logisch dat de grenzen van de deelstaten ook bij de samenstelling
van de kieskringen en van de gerechtelijke arrondissementen worden geëerbiedigd, zoals dat trouwens overal
elders in Vlaanderen en Wallonië reeds lang het geval is.
Wij de ondertekenaars van dit schrijven, die met het lot en de toekomst van Vlaanderen en in het bijzonder van
de Vlamingen in de Vlaamse rand begaan zijn, vinden deze splitsing dringend noodzakelijk en steunen daarom
volmondig de acties van de Vlaamse Burgemeesters en Schepencolleges van Halle-Vilvoorde. Wij
onderschrijven op dit punt ook het Vlaams regeerakkoord, dat overigens door de partijcongressen van alle
Vlaamse regeringspartijen werd goedgekeurd.
Ook een bekend Francofoon grondwetspecialist, Professor Marc Uyttendaele, erkent dat de splitsing van BHV tot
de grondwettelijke logica behoort en dat het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde een overblijfsel is van een
niet meer bestaand unitair België (zie Le Soir van 8 februari 2005).
Zeer belangrijk is ook dat deze Vlaamse eis mede is ingegeven door de gewettigde en dringende vraag naar
efficiënt en behoorlijk bestuur.
Verder moet, krachtens het arrest van het Arbitragehof van 26 mei 2003, de huidige ongrondwettige regeling in
elk geval ten laatste voor de volgende parlementsverkiezingen van 2007 aangepast worden.
Wij Vlamingen willen voor deze vroeg- of laattijdige, onafwendbare, en billijke splitsing (die reeds meer dan
veertig jaar op zich laat wachten) geen enkele prijs betalen. Immers dit laatste zou precies een duidelijk en
grof voorbeeld van communautaire discriminatie zijn.
Men herinnere zich verder ook, dat twee zeer belangrijke Vlamingen, nl. Herman Teirlinck en Stijn Streuvels,
reeds in 1959 duidelijk maakten dat wie zich van één taalgebied in een ander vestigt, zich aan dit laatste
gebied en zijn taal moet aanpassen. Een ander groot Vlaming, met name Hendrik Fayat was de drijvende
kracht achter deze stellingname.
De Vlamingen die zich in Wallonië vestigden hebben zich steeds aangepast. De meeste Francofonen van de
Vlaamse rand hebben zich, spijts de faciliteiten die hun daartoe verleend werden, nooit enige inspanning in die
zin getroost. Zij willen deze niet-aanpassing, met steun van het Brusselse FDF, nu zelfs beloond zien door
agressief anti-Vlaams annexionisme (cfr Manu Ruys, De Tijd, 8 maart 2005). Annexionisme dat zij
schaamteloos op het gebied zelf van de Vlaamse Gemeenschap, nl. te Linkebeek, kwamen verkondigen.
Dit kan zo niet verder. De grenzen van de deelstaten evenals de taalgrenzen zijn onveranderlijk.
Wij moedigen daarom meer dan ooit de Vlaamse Burgemeesters aan hun rechtmatige eisen verder uit te
dragen en wensen hierbij onze sympathie, bewondering en bemoediging voor hun standvastigheid, publiek te
uiten.
Gent, maart 2005
De ondertekenaars:
Prof. Dr. Boudewijn Bouckaert (Rechtsfaculteit Gent), voorzitter van het Overlegcentrum van Vlaamse
Verenigingen en lid Partijbestuur VLD;
Herman Candries, kolonel-vlieger stafbrevethouder b.d., ere-volksvertegenwoordiger;
Dr. Gui Celen, neurochirurg, algemeen voorzitter Marnixring Internationale Service Club;
Em. Prof. Dr. Eric Ponette (KU Leuven), radioloog, waarnemend voorzitter van het Overlegcentrum van
Vlaamse Verenigingen;
Em. Prof. Dr. Robert Senelle (Univ. Gent), constitutionalist;
Prof. Dr. Matthias Storme (univ. Antwerpen en KU Leuven), advocaat, voorzitter van de Orde van de Vlaamse
Leeuw;
Prof. Dr. Fernand Vanhemelrijck (KU Brussel, KU Leuven), historicus, gewezen algemeen voorzitter van het
Davidsfonds;
Em. Prof.Dr. Chris Van Sumere (univ. Gent), biochemicus, gewezen provincieraadslid Oost-Vlaanderen;
Wij zijn ervan overtuigd dat vele Vlamingen deze stellingname onderschrijven en bieden hen daartoe de
gelegenheid via de webstek van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen: www.ovv.info (via link naar
HERMES), of via e-postadres: secretariaat@ovv.be of via een kort schrijven naar het secretariaat van het OVV,
Passendalestraat 1A te 2600 Berchem
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HET OVERLEGCENTRUM VAN VLAAMSE VERENIGINGEN (OVV) EIST DAT “BOZAR”
OPNIEUW HET “PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN (PSK)” WORDT
Tijdens de maand maart 2003 stelde het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel zijn nieuw
jaarprogramma voor. Op het einde van de agenda werd bij monde van de voorzitter van de Raad
van Bestuur, de heer Etienne Davignon, eveneens de beslissing ter kennis gebracht dat het PSK een
nieuwe naam en een nieuw logo aannam: BOZAR. De ongebruikelijke wijze waarop deze beslissing
was genomen, zo wordt gezegd, had geenszins de instemming van de Nederlandstalige leden
gekregen. Men voelde zich gegrepen. Reeds tijdens de persconferentie werd vanuit Nederlandstalige
zijde geprotesteerd tegen de eentaligheid van naam en logo.
Aanvankelijk werd te goeder trouw gedacht dat het hier ging om een tijdelijk logo. Ook minister
Picqué was die mening toegedaan. Hij sprak zich in het parlement uit in die zin, hoewel hij er met
enig scepticisme aan toevoegde “en tout cas, je l’espère”. Maar onmiddellijk werd met opmerkelijk
grote ijver en met niet te onderschatten financiële middelen het woord BOZAR aangebracht op
drukwerk en wimpels, kwestie van geen stap achteruit meer te kunnen zetten, het moest maar
dadelijk een voldongen feit zijn.
Men moet begrip opbrengen voor de zorg om de instelling een eigentijds imago te geven met een
naam die vlot in de mond ligt, maar die naam mag niet beledigend of kleinerend zijn voor het
Vlaamse volksgedeelte. De naamkeuze, geplukt uit het lokale taalgebruik van Franstalige
Brusselaars en verfranste Vlamingen, is dan ook veeleer ongelukkig. De benaming zoeken in het
Brusselse dialect is trouwens geen argument voor de gedane keuze. De banale straatnaam BOZAR is
zeker niet van aard om bij te dragen tot de internationale uitstraling van de instelling.
Voor de federale culturele instellingen te Brussel bestaat een wettelijke verplichting om de
tweetaligheid strikt na te leven. Zo wordt bv. gesproken van “Kunsten-festival-des-Arts”, “De MuntLa Monnaie”. De Vlaamse Gemeenschap draagt langs de belastingen om voor het merendeel bij tot
de financiering van het PSK. Verschillende Vlaamse verenigingen beslisten de nieuwe naam niet te
gebruiken en protesteerden tegen de naamswijziging. Hun protesten bleven onbeantwoord of liepen
uit op een omfloerst antwoord. Ook de meeste media gewagen niet van de betwiste benaming.
De subsidiërende overheden kunnen hun eisen stellen. Indien het Paleis voor Schone Kunsten –
Palais des Beaux Arts zich naar de geest van de taalwetgeving niet wenst te gedragen, kan ook aan
de subsidiërende zijde de goede wil achterwege blijven.
Het OVV beschouwt de naamswijziging in BOZAR als een subtiele poging om de Franstalige sfeer in
het Paleis voor Schone Kunsten te versterken en kan zich voorstellen dat de Franstaligen een
naamswijziging in SCHOKU ook niet zouden aanvaarden.
Aangezien de directie van het PSK niet inging op verzoeken van individuele Vlaamse verenigingen en
van het OVV in deze materie, vraagt het OVV aan de Vlaamse politici dat zij hun
verantwoordelijkheid zouden opnemen en de naamswijziging BOZAR zouden ongedaan maken.
Namens het OVV,
Prof. Dr. Eric Ponette
Waarnemend OVV-voorzitter
29.03.2005

…Zodra om ’t even welke Vlaamse politicus wankele taaltoestanden durft aan te klagen, vragen
Franstaligen zich hardop af waarom die Vlamingen van een mug een olifant maken. Maar het
probleem van de MUG in kwestie, de Mobiele Urgentiegroep van Tubize, heeft wel degelijk een
impact die niet te onderschatten valt. Net zoals de ziekenhuizen in Brussel, waar Vlaamse
patiënten het vaker dan hen lief is moeten stellen met Nederlandsonkundig medisch personeel…
Peter DE BACKER - HET NIEUWSBLAD - 07/04/2005
Nieuwsbrief – VGV
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…Wil België een welvarend landje blijven, dan moeten de regio’s de beleidsinstrumenten krijgen
die nodig zijn om de toekomst veilig te stellen. De toestand in Vlaanderen en Wallonië is zo
verschillend dat de mogelijkheid tot specifieke maatregelen moet bestaan. Wat goed is voor het
noorden, is het daarom niet voor het zuiden. En omgekeerd. Wie dat weigert te aanvaarden, wie
daarover niet wil spreken, tekent het doodvonnis van België.
Paul GEUDENS - GAZET VAN ANTWERPEN - 19/02/2005

…Het wordt steeds duidelijker
dat alleen een groot palaver
van gemeenschap tot
gemeenschap nog enige
beweging in deze patstelling
kan krijgen. De kans op een
boedelscheiding is dit keer
veel groter dan bij alle vorige
oefeningen. De Franstaligen
schijnen zich daar meer van
bewust te zijn dan de
Vlamingen.
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Bart STURTEWAGEN –
DE STANDAARD - 19/03/2005

…Maar elke deelstaat moet
wel zelf kunnen beslissen wat
hij met zijn geld doet…
In de streek van La Louvière
zit 30 % van de mensen
zonder job. Dat vraagt een
compleet andere aanpak dan
in pakweg de regio Roeselare,
waar maar 4 % werklozen
zijn…
Het sociaal-economische
beleid zal dus anders zijn
naargelang de deelstaat.
Daarover moet de discussie
gaan als B-H-V is opgelost.
Johan Vande Lanotte - DAG
ALLEMAAL - 29/03/2005
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Aan de Voorzitter en de leden van
Nederlandstalige afdeling van de
Nationale Raad
Orde van Geneesheren
de Jamblinne de Meuxplein 34-35
1030 Brussel

Van VGV
Antwerpen, 4 februari 2005
Geachte Collegae,
Het VGV nam kennis van het
standpunt van de Nederlandstalige
Afdeling van de Nationale Raad
betreffende de hervorming van de
Orde der geneesheren, volgend uit
de vergadering van 15 januari ll..
Uiteraard zijn wij verheugd over deze
stellingname. Wij noteren dat de
Nederlandstalige Afdeling van de
Nationale Raad zich afvraagt of een
federale raad voor deontologie van
de gezondheidszorgberoepen nog
zinnig is en strookt met de resoluties
van het Vlaams Parlement van
3/3/99. En dat u niet kan aanvaarden
dat een toekomstige wet u zou
verplichten samen met de Franstalige
Afdeling te vergaderen en te
beslissen over de algemene
beginselen en de regels van de
deontologie. En dat u op uw
autonomie staat om los van de
Franstalige Afdeling initiatieven te
nemen. En dat de identiteit van de
afdelingen wordt vergroot door niet
langer over afdelingen van de
Nationale Raad te spreken, maar
over Gemeenschapsraden voor
deontologie.
Het VGV feliciteert u met de recente
besluiten, die mee helpen om de
gezondheidszorgen in dit land toe te
wijzen aan de Gemeenschappen,
waar ze, als persoonsgebonden
materie bij uitstek, thuishoren.
Met oprechte en collegiale groeten,
Dr. Jan Van Meirhaeghe
Voorzitter VGV
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Aan het College van
Burgemeester en Schepenen
Gemeentestraat 2
3054 VAALBEEK (OH)
Van Prof. Dr. O. Steeno
05/02/2005
Mijnheer de Burgemeester,
Dames en Heren Schepenen,
Betreft:
Openbaar
Onderzoek:
Bouwaanvraag v.z.w. Bremberg
Bezwaarschrift
Wonend in de onmiddellijke buurt
wensen wij tegen de geplande
afbraak, heropbouw en uitbreiding
van het domein Bremberg volgende
bezwaren naar voor te brengen:
1. Zowel de aanvraag als de
geafficheerde aankondiging van
het openbaar onderzoek zijn
juridisch
onaanvaardbaar
gezien het misleidend karakter
(“renovatie Bremberg”). Het
geruststellend karakter van
“toch maar een renovatie”
weerhoudt omwoners en andere
belanghebbenden
een
bezwaarschrift in te dienen.
2. Gezien de afbraakwerken en de
toename in volume (x3), in
oppervlakte
(x5)
en
qua
bouwhoogte
(x2)
bij
de
nieuwbouw kan men bezwaarlijk
spreken van een renovatie.
3. Waar wij thans vanuit de living
uitkijken op een bebost domein
zullen wij in de toekomst een
rechtstreeks zicht hebben op
een langwerpig gebouw in staal
en glas met een hoogte van
13,80 m over gans de lengte
van het bos (lengte gebouw 112
m) met schending van het zicht,
aantasting van de esthetiek en
de schoonheidswaarde van het
landschap alsook van het
landelijk
karakter van
de
woonomgeving.
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4. Het domein is niet ontsloten en
de toegang langs voetweg nr.
73 (“sentier” op de atlas der
buurtwegen) doorheen
een
woonparkgebied
is
onverenigbaar met de voorziene
verkeersdrukte bij de geplande
werken en de uitbating van het
nieuwe domein.
5. Bij de bouwaanvraag ontbreekt
een milieueffectenrapport en
een
aanvraag
voor
een
milieuvergunning.
6. De geplande werken zijn niet
verenigbaar met het standpunt
van de Dienst “Waters en
Bossen” en van de Gewestelijke
Commissie van Advies voor de
streek Vlaams-Brabant in 1977
(B.S. 20.04.1977, Supplement)
alwaar
zij
de
noodzaak
poneerden van een bufferzone
aan
de
rand
van
het
geklasseerde Meerdaalwoud.
7. Het tweetalig karakter van het
nieuw
gepland
Brembergdomein schaadt de
taalhomogeniteit van een
kwetsbaar taalgebied op de
taalgrens. Het doorbreekt de
natuurlijke taalgrens die het
Meerdaalwoud daar stelt. De
taalhomogeniteit dient zeker
gerespecteerd in een zone
voor
gemeenschapsvoorzieningen.
Een dergelijke zone binnen
het Vlaams Gewest dient
voorbehouden voor de eigen
gemeenschap.
Met hoogachting,
Prof. em. Dr. Omer Steeno
3053 Haasrode
a.a. Bestuur van VGV
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Aan de heer S. STEVAERT
Voorzitter Sp-a
Agora galerij
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel
Van VGV
Antwerpen, 16 februari 2005
Geachte Heer,
In bijlage het droevige relaas van
een dame die vorige zomer
overleed in een situatie waar zij
behoefte had aan dringende
medische hulpverlening.
Dit is probleem nr 178.
Dit probleem stelt zich omdat u en
uw partij de behandeling van wat u
noemt “het probleem nr 177” niet
ter harte nemen.
De splitsing van Brussel-HalleVilvoorde is meer dan een
flamingant symbooldossier alleen.
Onder meer het taalgebruik bij
dringende medische hulpverlening
in Brussel en de taalgrensgebieden
hangt eraan vast.
De Vlaamse mensen in die
gebieden hebben recht op een
betere hulpverlening in
noodsituaties, en dat betekent in de
eerste plaats in hun eigen taal.
Zoals vaak is hier de Vlaamse strijd
ook een sociale strijd.
Graag hadden wij over de materie
van het taalgebruik bij dringende
medische hulpverlening met u een
gesprek. Wij vaardigen voor dat
gesprek mensen af die vanuit hun
praktijk dagelijks met de
problematiek geconfronteerd
worden. Het is de bedoeling op een
constructieve wijze een efficiënte
bijdrage te kunnen leveren tot de
oplossing van het probleem.
Wij zien uw antwoord tegemoet, en
tekenen met oprechte groeten,
Dr. Jan Van Meirhaeghe
Voorzitter
Dr. Robrecht Vermeulen
Ondervoorzitter
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Bijlage
Subject: Uit Het Nieuwsblad
(januari 2005)
”Moeder is gestorven omdat ze
Nederlandstalig was”'

Dilbeekse familie klaagt slechte
behandeling van Vlamingen door
MUG-dienst Erasmus aan
GROOT-BIJGAARDEN - MarieLouise De Wael (30) en haar vader
Jerome barsten nog altijd van
woede en onmacht als ze
terugdenken aan de dood van hun
moeder en echtgenote op 8
augustus in de Saviokerk in
Dilbeek. Het MUG-team van het
Erasmusziekenhuis liet veertig
minuten op zich wachten en was
enkel bemand met een Franstalig
urgentieteam. Christiane De Celle
overleefde haar hartstilstand niet.
,,Mijn moeder is gestorven omdat
ze Nederlandstalig was. Dit kan
iedereen in de regio overkomen'',
zo stelt de familie die met een
pijnlijk rouwproces worstelt.
8 augustus 2004 staat voor eeuwig in
de herinnering van Marie-Louise en
Jerome De Wael gebrand. ,,We waren
die zondagmorgen nog gaan zwemmen
in Dilkom. Toen gingen we samen naar
de mis in de Saviokerk waar mijn
moeder actief was in de parochie. Ze
had net de omhaling gedaan, toen ze
plots in elkaar zakte'', doet MarieLouise het verhaal.
Franstalig
”Ik studeer verpleegkunde. Ik heb haar
veertig minuten lang zelf gereanimeerd
met kunstmatige beademing en
hartmassage. Iemand in de kerk belde
de hulpdiensten. Na tien minuten was
er een ambulance van de brandweer
van Dilbeek ter plaatse maar die
hebben niet het gespecialiseerde
materiaal van een MUG-wagen. Pas na
40 minuten daagde de MUG van het
Erasmusziekenhuis op. De drie leden
van het urgentieteam spraken enkel
Frans en stelden zich bijzonder in de
hoogte op. In het Frans joegen ze op
een weinig hoffelijke manier iedereen
buiten. Op dat moment leefde mijn
moeder nog. Toen de artsen even later
de kerk buitenkwamen, kregen we pas
echt een klap in ons gezicht.
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‘Elle est morte. C'était parce qu'elle
est néerlandophone qu'on l' a laissé
creper’, zo klonk het botweg. We
wisten niet wat we hoorden. Toen we
achteraf terug binnen gingen, lag mijn
moeder daar weinig respectvol
halfnaakt in de kerk.''
Alhoewel het incident al vijf maanden
achter de rug is, vertellen Marie-Louise
en Jerome pas nu hun verhaal.
,,We voelen ons woedend, machteloos
en onheus behandeld. Het bemoeilijkt
ons rouwproces enorm. Een maand na
de dood van mijn moeder kregen we
een factuur van bijna 700 euro voor de
MUG-interventie, onmiddellijk te
betalen. Blijkt dat het
Erasmusziekenhuis verkeerde
documenten invulde waardoor de
mutualiteit ons een hele tijd niet kon
terugbetalen. Het ergste is dat het
Erasmusziekenhuis ons zelfs de exacte
doodsoorzaak van mijn moeder niet wil
meedelen. Ook onze huisdokter moet
het stellen met een nietszeggend
velletje papier. Mijn moeder is nooit in
het Erasmusziekenhuis zelf geweest
maar werd onmiddellijk opgehaald door
de begrafenisondernemer. Ik
telefoneerde herhaaldelijk naar het
Erasmusziekenhuis om uitleg te vragen
maar elke keer werd ik afgescheept en
hoorde ik op de achtergrond telkens
encore une flamande . Ik ben zelf
vijftalig, ik heb niets tegen Franstaligen
maar ik kan niets anders dan
concluderen dat Nederlandstaligen niet
welkom zijn in het Erasmusziekenhuis''.
Marie-Louise De Wael stuurde haar
verhaal inmiddels ook door naar het
VTM- programma Recht van Antwoord
van Goedele Liekens.
,,Wat wij hebben meegemaakt is erg.
Maar het kan nog alle dagen gebeuren.
De regio Dilbeek hangt voor MUGinterventies volgens de huidige regeling
af van het Franstalig
Erasmusziekenhuis. Dit is een schande.
Hebben wij als Vlamingen geen recht
op efficiënte hulp in onze eigen taal?'',
vragen Marie-Louise en Jerome zich af.
Het Erasmusziekenhuis was niet bereid
commentaar te geven.
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Aan VGV-bestuur
Van Vlaams Neutraal Ziekenfonds
18/02/2005
VLAAMS NEUTRAAL
ZIEKENFONDS NIET KLEIN
GEKREGEN !
De klacht van de Controledienst
voor de Ziekenfondsen (CDZ)
tegenover het Vlaams Neutraal
Ziekenfonds 236 (VNZ) werd naar
de
parlementaire
prullenmand
verwezen. In de commissie voor de
Sociale Zaken stelde minister
Demotte vast dat de Landsbond
van de Neutrale Ziekenfondsen de
machtiging
van
het
Vlaams
Neutraal
Ziekenfonds
niet
ingetrokken heeft. Bijgevolg wordt
deze aangelegenheid – aldus
Demotte
–
als
afgehandeld
beschouwd.
Het Vlaams Neutraal Ziekenfonds
wenst een dankwoord te richten
aan de parlementsleden van
verschillende politieke partijen die
hun
Vlaamse
overtuiging
consequent volgden en deze
schandelijke intimidatiepoging van
de Controledienst met succes
aangevochten
hebben.
Het
ziekenfonds
dankt
ook
de
verschillende
Vlaamse
verenigingen
die
via
persmededelingen of prikacties
ageerden tegen de poging van de
Controledienst om ons ziekenfonds
monddood te maken op Vlaams
vlak. Ook een woord van dank aan
onze leden die ons massaal
hartverwarmende
reacties
toestuurden. En tenslotte ook een
gebaar van waardering naar de
verantwoordelijken van de Neutrale
Landsbond die juridisch weerwerk
leverden en in een treffend
schrijven aan de Controledienst
hun vertrouwen in ons ziekenfonds
herbevestigden en ons de terechte
vrijheid laten om het Vlaams
geweten in de sociale sector te
blijven vervullen.
Het Vlaams Neutraal Ziekenfonds
is dus niet geplooid voor de
politieke druk om zijn Vlaamse
standpunten bij te sturen of in te
slikken!
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We stellen vast dat we het enige
ziekenfonds zijn in Vlaanderen dat
dit standpunt al jaren uitdraagt: de
christelijke, socialistische, liberale
en onafhankelijke ziekenfondsen
blijven de unitaire ziekteverzekering
verdedigen. Meer dan ooit zullen
we onze Vlaamse boodschap
verkondigen. We rekenen erop dat
alle overtuigde Vlamingen onze
rangen versterken en definitief
kiezen voor een ongebonden
Vlaams én Neutraal ziekenfonds!
De directie van het
Neutraal Ziekenfonds

Vlaams

Graag hadden wij over de materie
van het taalgebruik bij dringende
medische hulpverlening met u een
gesprek. Wij vaardigen voor dat
gesprek mensen af die vanuit hun
praktijk dagelijks met de
problematiek geconfronteerd
worden. Het is de bedoeling op een
constructieve wijze een efficiënte
bijdrage te kunnen leveren tot de
oplossing van het probleem.
Namens het Vlaams
Geneeskundigenverbond,
Met de meeste hoogachting,

Voor meer informatie kan u steeds
terecht op 0800 - 179 75 of op
onze
ongewijzigde
webstek
www.vnz.be.

Dr. Jan Van Meirhaeghe
Voorzitter

Mevrouw Inge Vervotte
Minister van Volksgezondheid
Koolstraat, 35,
1000 Brussel

Prof. Dr. Eric Ponette
Oud-voorzitter

Van VGV
Antwerpen, 22 februari 2005

Dr. Robrecht Vermeulen
Ondervoorzitter

Aan de heer Bert Claerhout
Hoofdredacteur Tertio
Louys Frarynlaan 75
2050 Antwerpen

Geachte Mevrouw Minister,

Van VGV

De problematiek van de dringende
medische hulpverlening in en rond
Brussel en op de taalgrens is ons al
langer bekend.
Recente gebeurtenissen (met
onlangs nog een sterfgeval, zie
bijlage) tonen aan dat de huidige
regeling schromelijk tekortschiet.
Het Pajottenland en de Zennevallei
hangen voor de dringende
medische hulpverlening door MUGdiensten af van het Brusselse of
Tubeke, en deze ploegen worden
doorgaans bemand door
Nederlandsonkundig personeel.
Wij kregen de melding van een
slachtoffer van een motorongeval
dat in Vloesberg met een
dijbeenbreuk meer dan 35 minuten
moest wachten op de hulpdiensten
uit Ronse omdat de centralist zijn
oproep in het Nederlands eerst niet
begrepen had.

Oostkerke, 05/03/2005

De Vlaamse mensen in die
gebieden hebben recht op een
betere hulpverlening in
noodsituaties, en dat betekent in de
eerste plaats in hun eigen taal.
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Geachte Heer,
Eind vorig jaar verscheen in uw
blad een vraaggesprek met de heer
Justaert (CM) onder de titel:
“Gezondheidszorg splitsen is
onwijs”.
Het VGV (Vlaams
Geneeskundigenverbond) is het
met die visie oneens. Wij brengen
al jaren argumenten aan waarom
het wél wijs is de gezondheidszorg
te splitsen.
Op 24/12/04 hebben wij u
aangeschreven met de vraag ons
in uw tijdschrift de mogelijkheid tot
wederwoord te bieden. In bijlage
laten we trouwens ter herinnering
een kopie van die brief.
Wij ontvingen tot op heden van u
geen antwoord.

Mei-Jun 2005

Toch willen wij aandringen op een
vraaggesprek omwille van het
objectiviteitsbeginsel. Als de heer
Justaert een forum kreeg, is het
maar normaal dat over een
controversieel onderwerp ook de
andere visie aan bod komt.
Wij herhalen dus onze vraag om in
uw opinieweekblad onze
argumenten voor een splitsing van
de gezondheidszorg te kunnen
voorstellen.
Wij zien uw antwoord tegemoet, en
tekenen hoogachtend,

Dr. Jan Van Meirhaeghe, voorzitter
Dr. Louis Ide, bestuurslid.
Nota van de redactie : tot op
09.05.05 kregen we geen antwoord
op deze brief.

Aan Mevr. M. De Coninck
Voorzitter OCMW
Lange gasthuisstraat 33
2000 Antwerpen
Van Dr. J. Dockx
Deurne, 15 april 2005
Geachte Voorzitter,
Ik ben zo vrij U te wijzen op de
onwettelijkheid van de campagne
“U bent in goede handen – Vous
êtes en de bonnes mains”,die
momenteel loopt in alle hospitalen
in Vlaanderen.
Vooreerst is preventieve
gezondheidszorg een
gemeenschapsmaterie en is deze
campagne het zoveelste bewijs van
federale recuperatie.

Maar vooral is de taalwetgeving
geschonden die duidelijk stelt dat
de voertaal in Vlaanderen in alle
openbare instellingen het
Nederlands is.
Derhalve verzoek ik U de OCMW
ziekenhuizen te “ontsmetten” van
deze provocerende affiches, folders
en badges en gezien het
inhoudelijk belang, deze actie
uitsluitend in het Nederlands verder
te zetten zonder federale
verwijzing.
Met de meeste hoogachting,
Dr. J. Dockx
Huisarts
2100 Antwerpen (Deurne)
a.a. VGV-bestuur

Aan VGV-bestuur
Van Dr. Karel Seghers
7 maart 2005
Vrienden,
Ik zag in het Imeldaziekenhuis te
Bonheiden dat er uitgaande van de
federale minister van
volksgezondheid tweetalige
affiches hingen over handhygiëne
en dat er tweetalige badges over
hetzelfde onderwerp werden
uitgedeeld.
Dit kan mijns inziens totaal niet. Ik
meen dat het V.G.V., en ook
andere Vlaamse organisaties en
ook politieke partijen, hier krachtig
moeten reageren. Ik vraag mij af of
het V.G.V. zich niet tot alle
Vlaamse ziekenhuisdirecteurs kan
richten om op deze
onaanvaardbare toestand te
wijzen.
Vrienden, ik reken op jullie en het
V.G.V. en ook op andere Vlaamse
organisaties.
Soms stel ik mij de vraag of
Minister I. Vervotte, de Vlaamse
minister voor volksgezondheid, hier
niet tekort is geschoten.
Vriendelijke groet,
Dr. Karel Seghers
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Aan de hoofdgeneesheer
Aan de directeur
van alle Vlaamse ziekenhuizen

Aan VGV-bestuur
Van Vaste Commissie voor
Taaltoezicht

Van VGV
Brussel, 27 april 2005
Antwerpen, 19 april 2005
Waarde Collega, Geachte
Mevrouw, Mijnheer Directeur,
In de ziekenhuizen loopt een
campagne ter preventie van
ziekenhuisinfecties door de
bevordering van de handhygiëne.
Zij kreeg de titel mee: “U bent in
goede handen – Vous êtes en de
bonnes mains”.
Voor deze campagne worden
affiches en folders gebruikt, en het
personeel draagt goed zichtbare
pins.

Betreft: Tweetalige campagne
over handhygiëne in de
ziekenhuizen.
Mijnheer,
Ik heb de eer u de goede ontvangst
te melden van uw brief van 19 april
2005 betreffende de in de rand
vermelde aangelegenheid.

Ik zal niet nalaten deze zaak op de
agenda van de Vaste Commissie
voor Taaltoezicht te laten inschrijven
en u het gevolg mee te delen dat
aan uw brief wordt gegeven.
Hoogachtend,

A. Van Cauwelaert-De Wyels
De Voorzitter

Op zich een lovenswaardig
initiatief. Deze campagne is echter
tweetalig, en dat kan niet in een
openbaar ziekenhuis in
Vlaanderen. De taalwet is van
openbare orde, en mededelingen
naar personeel, bezoekers en
patiënten moeten in Vlaamse
ziekenhuizen ééntalig in het
Nederlands zijn.
In de private ziekenhuizen geldt het
decreet op het taalgebruik in de
ondernemingen van 17 juli 1973
waarbij de communicatie tussen
werkgever en werknemer in een
homogeen taalgebied in de taal
van dat gebied dient te gebeuren,
in casu uitsluitend in het
Nederlands.
Minister Demotte werd over deze
tweetalige campagne in de Kamer
geïnterpelleerd op 7 maart 2005,
en gaf trouwens zijn vergissing toe.
Wij vragen u snel een einde te
maken aan deze onwettige situatie,
en de nodige maatregelen te
nemen om alle campagnemateriaal
te verwijderen.
Wij zien uw actie tegemoet, en
tekenen, met collegiale groeten en
de meeste hoogachting,

Dr. Jan Van Meirhaeghe
Voorzitter VGV
Prof. Dr. Eric Ponette
oud-voorzitter VGV
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Mevrouw Inge Vervotte
Minister van Volksgezondheid
Koolstraat, 35,
1000 Brussel
Van VGV
Antwerpen, 28 april 2005
Geachte Mevrouw Minister,
In de ziekenhuizen loopt een
campagne ter preventie van
ziekenhuisinfecties door de
bevordering van de handhygiëne.
Zij kreeg de titel mee: “U bent in
goede handen – Vous êtes en de
bonnes mains”.
Voor deze campagne worden
affiches en folders gebruikt, en het
personeel draagt goed zichtbare
pins.
Op zich een lovenswaardig
initiatief. Deze campagne is echter
tweetalig, en dat kan niet in een
openbaar ziekenhuis in
Vlaanderen.
De taalwet is van openbare orde,
en mededelingen naar personeel,
bezoekers en patiënten moeten in
Vlaamse ziekenhuizen ééntalig in
het Nederlands zijn.
In de private ziekenhuizen geldt het
decreet op het taalgebruik in de
ondernemingen van 17 juli 1973
waarbij de communicatie tussen
werkgever en werknemer in een
homogeen taalgebied in de taal
van dat gebied dient te gebeuren,
in casu uitsluitend in het
Nederlands.
Minister Demotte werd over deze
tweetalige campagne in de Kamer
geïnterpelleerd op 7 maart 2005,
en gaf trouwens zijn vergissing toe.
Wij hebben nog een veel
belangrijker bezwaar tegen deze
campagne die uitgaat van de
Federale Overheidsdienst
Volksgezondheid. De heer Demotte
bezondigt zich voor de zoveelste
keer aan federale recuperatie:
“Preventie” is uw Vlaamse
bevoegdheid!
Welke maatregelen zal u nemen
om deze dubbele onwettige
toestand te verhelpen?
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Namens het Vlaams
Geneeskundigenverbond,
Met de meeste hoogachting,
Dr. Jan Van Meirhaeghe
Voorzitter
Dr. Robrecht Vermeulen
Ondervoorzitter
Prof. Dr. Eric Ponette
Oud-voorzitter
Open brief aan
Kardinaal Danneels
Van Dr. J. Dockx
April 2005
Geachte Excellentie,
Het ziet er naar uit dat we met de
verkiezing van Paus Benedictus
XVI nog een tijd zullen moeten
wachten op een “Imprimatur” op de
bijsluiter van de pil. Niet dat de
jeugd zich tegenwoordig laat
inspireren door pauselijke
encyclieken. Tijdens mijn meer dan
20 jarige loopbaan werd niet
éénmaal een religieuze oprisping
gemaakt bij een pilvoorschrift.
Sterker nog: bij de bevraging van
mijn dochter naar de reacties op
school werd laconiek meegedeeld
dat er andere meer boeiende
gespreksonderwerpen zijn. Want
Paus Benedictus XVI: Uw grote
vijand is niet de vrouw, de homo,
de pil of abortus, maar de
Onverschilligheid. Mijn generatie
reageert nog kritisch. De volgende
reageert niet meer: het zal hun
worst wezen wat er in Rome
bekokstoofd wordt door een selecte
club van Oude Mannen waardoor
het Vaticaan steeds meer gelijkt op
een RVT dan op het Katholiek
Centrum. Want uw nieuwe baas is
78 jaar. Men zegt dat hij het
voordeel verdient van de twijfel.
Maar ik ken echter geen mannen
van 78 die nog grote spirituele
daden hebben verricht. Zijn
conservatieve carrière voorspelt
eerder weinig goeds. Stel dat zijn
pontificaat in het beste geval 5 jaar
duurt. Hij zal wel een hogere
gemiddelde levensverwachting
halen gezien zijn leven zonder
kommer of kwel verloopt
(bijvoorbeeld door het ontbreken
van gezinslast). Maar, Geachte
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Excellentie, dan bent U 77 jaar en
adviseer ik u, indien u deze job
wordt aangeboden, te weigeren
omwille van gezondheidsredenen.
Want eigenlijk ben ik opgetogen dat
U behouden bent teruggekeerd
naar Mechelen. Wie zou U anders
kunnen opvolgen? Mag ik U, als
primaat van de Kerk in België,
onderstaande suggestie doen. Uw
kansen op de pauselijke vacature
in Rome zijn verkleind. Uw
zichtbare vijanden zijn overleden
w.o. de wereldvreemde kardinaal
Schotte. Als U nu eens Uw eigen
stempel drukt op de Belgische Kerk
door wat tegenwind te blazen
richting Rome.
Ik geef u enkele voorbeelden.
Uw zienswijze is principieel tegen
abortus, maar u spreekt zich niet
meer uit over contraceptie of
geheelonthouding. U legt zich neer
bij de nieuwste medische inzichten
(veilig condoomgebruik versus
aids) en U laat de bio-ethiek over
aan ethici. Daar kan ik mee leven!
U veroordeelt principieel actieve
euthanasie, maar erkent passieve
euthanasie en verwerpt
therapeutische hardnekkigheid.
Ook daar is mee te leven.
Maar bovenal erkent u dat er geen
onderscheid is tussen het
vrouwelijke en het mannelijke
intellectuele vermogen in zijn meest
brede betekenis en in het bijzonder
deze ten dienste van de Kerk.
U zal dan wellicht de verdere
leegloop van de kerken niet kunnen
verhinderen, maar wel de kloof
verkleinen tussen de Kerk en de
Onverschilligen en weliswaar niet
als Paus, maar als “grote”
Kardinaal de geschiedenis ingaan.
J. Dockx
Huisarts Deurne
a.a. VGV-Bestuur
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Aan VGV
Van Guido Ghekiere
21 april 2005
Waarde redactie,
Misschien kan aan Cliveti een
vertaling bezorgd worden van het in
het Belang van Limburg op 16 april
verschenen relaas van een in het
Brusselse Sint-Pietersziekenhuis
opgenomen Opittenaar: "Ik heb
tientallen keren comprends pas
gehoord" en "ik kreeg zelfs geen
water als ik het niet in het Frans
vroeg".
Een waarschijnlijk voor Cliveti
onbestaande realiteit, aangezien
betrokkene vermoedelijk geen
klacht heeft ingediend.
Misschien kan ook even verwezen
worden naar de in De Morgen van
3 maart verschenen reportage over
het onderzoek "Strings of mistakes"
dat stelt dat "acht op tien medische
blunders te wijten zijn aan foute
communicatie". Het gros van deze
medische blunders gaat dan nog
om een foute communicatie in de
eigen taal.
A fortiori neemt de kans op een
foute communicatie toe wanneer
het een anderstalige arts betreft.
Hogervermeld onderzoek besluit
dan ook dat "als je de taal niet heel
goed spreekt of begrijpt, de kans
op misverstanden veel groter is.
Dan is het, hoe bekwaam de arts
ook is, veel moeilijker om de goede
medische zorgen te geven". Het
niet naleven van de taalwetgeving
in het tweetalige Brussel, schaadt
de gezondheid...

Mocht het ooit zo ver komen (*),
dan voel ik mij als Vlaming niet
alleen belazerd: ik voel me ook
gediscrimineerd omdat ik geen
gelijkaardig recht krijg (waarom zou
ik niet in Brussel mogen gaan
stemmen als sommige Franstaligen
dit wél mogen?).
Ik zou dan ook klacht willen
indienen wegens het toekennen
van rechten aan Franstaligen, die
ik, als Vlaming, niet krijg. Ik neem
immers aan dat dit zowel tegen de
grondwet als tegen de
antidiscriminatiewet is.
Kunnen jullie desgevallend voor
juridische bijstand helpen zorgen?

(*) ook al bestaat daar, als
compensatie voor de splitsing van
BHV, geen enkele reden toe: eerst
hadden de Franstaligen geen
eisen, zeiden ze, en als ze er nu
toch menen te moeten formuleren,
kunnen zij deze nog altijd op het
Forum ter sprake brengen - mits zij
de regering niet doen vallen
natuurlijk, maar daar beslissen zij
dan zelf over
Met beste groeten,
Dr. Willem Amery

Vriendelijk dank bij voorbaat.

Guido Ghekiere
Aan VGV
Van Dr. Willem Amery
3 mei 2005
Beste,
De geruchten rond het toekennen
van een 'inschrijvingsrecht' aan
Franstaligen uit de Rand of zelfs uit
gans Halle-Vilvoorde, nemen
steeds maar toe.
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VGV - programma
Wij bezoeken
Groeninge Museum
In het kader van het thema “Corpus”
“Memling en het portret”
11 juni 2005 – 15 uur
Vooraf kan men “tussen huid en
orgasme” en “soul” bezoeken.
Nadien volgt een gezellige pint.

Brugge

Nog aan te raden
Amsterdam

Van Gogh Museum
1. Egon Schiele – Weense Expressionist –
tot 19 juni 2005
2. Tekeningen van Van Gogh –
van 2 juli tot 18 september 2005

Antwerpen

Etnografisch Museum
Gegoten voor de eeuwigheid
Bronzen meesterwerken uit Indië en de
Himalaya – tot 26 juni 2005
Museum voor Schone Kunsten
1. Het allermooiste uit het Prentenkabinet
Tweede selectie : De Braeckeleer, de Keyser,
Mellery, Smits, Wouters, Ensor
2. Rijksmuseum op bezoek– tot eind 2006
Kunst und Ausstellungshalle
Dschingis Khan und seine Erben
– van 17 juni tot 25 september 2005

Bonn

Voor inlichtingen en ticketreservatie gelieve eerst contact op te nemen met het secretariaat van het VGV
Ergo de Waellaan 3, bus 14 – 2100 Deurne-Antwerpen
Tel: 03/322.28.50 – Fax: 03/322.45.14
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VGV - programma
Nog aan te raden
Brugge

Corpus – Cultuurfestival
Tentoonstellingen – Muziek – Dans – Gastronomie

Van 7 mei tot 11 september 2005
Groeninge Museum
De Portretten van Memling –
van 8 juni tot 4 september 2005
Residenzschloss
Das Geheimnis des Jan van Eyck –
tot 31 oktober 2005

Dresden

Kunsthal Sint-Pietersabdij
El Fruto De La Fe – 16de eeuwse Vlaamse
Kunst van het eiland La Palma –
tot 5 juni 2005

Gent

Dr. Guislain Museum
Verborgen Werelden – tot 4 september 2005
Museum Boijmans - van Beuningen
Alles over Dali – tot 12 juni 2005

Rotterdam

Kunsthal
Willem De Kooning - tot 3 juli 2005
Museum voor Moderne Kunst
Etienne Elias Retrospective –
tot 12 juni 2005

Oostende

Voor inlichtingen en ticketreservatie gelieve eerst contact op te nemen met het secretariaat van het VGV
Ergo de Waellaan 3, bus 14 – 2100 Deurne-Antwerpen
Tel: 03/322.28.50 – Fax: 03/322.45.14
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VVMV - BERICHTEN
Nota van het bestuur van het VVMV
aan de Vlaamse Overheid

Onderwerp : Het preventiebeleid in Vlaanderen 175/25j
Algemeen
Sinds 25 jaar is Vlaanderen verantwoordelijk voor het eigen preventiebeleid.
Doorheen deze kwarteeuw gingen veel geld en mankracht naar allerlei initiatieven.
De Vlaamse wetenschappelijke artsenverenigingen zijn benieuwd naar de evolutie
van de doelstellingen en de behaalde resultaten.
Zij stellen zich kandidaat om inter- en transdisciplinair mee te werken aan de verdere
uitbouw van het preventiebeleid in Vlaanderen.

Een concreet aanbod
o Er wordt werk gemaakt van een voorstel om een studiedag te organiseren (einde
2005/ begin 2006) waarop de Vlaamse overheid de krachtlijnen van het gevoerde
preventiebeleid voorstelt en hierover een evaluatie maakt naar behaalde
resultaten en kostprijs.
o De Vlaamse Wetenschappelijke Artsenverenigingen werken in de loop van het
jaar tijdens een aantal werkvergaderingen rond een aantal thema’s en brengen
verslag uit over hun voorstellen voor een gezamenlijke strategie in de toekomst.
o Tot slot doet de bevoegde Vlaamse overheid samen met de artsenverenigingen
een voorstel rond concrete gezamenlijke preventie-strategieën.

Commentaren
Een visie
Niemand twijfelt aan het belang van preventie en evenmin aan het feit dat de
zorgvrager hierbij centraal staat.
Over de rangorde van de prioriteiten in het preventiebeleid en de te hanteren
strategieën zijn de meningen al minder duidelijk.
Toch lijkt het logisch dat de patiënt, onder de hoede van de GMD houdende huisarts,
zelf verantwoordelijkheid opneemt of het beleid op zijn minst mee aanstuurt.
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Concrete problemen
o In de levensloop van een persoon komen heel wat preventie-actoren aan bod.
Van vóór de geboorte, over de zuigelingen- en adolescententijd tot de
arbeidssituatie en de ouderenzorg is het aanbod groot en vooral verspreid.
In vele gevallen is de huisarts de begeleider die het dichtst bij de patiënt staat en
de langste staat van dienst uitmaakt.
o Een groot probleem vormt het doorgeven van gegevens van geboorte, over
zuigelingenraadpleging, schoolarts - CLB, arbeidsgeneeskunde, CGGZ naar de
GMD houdende arts.
De elektronica heeft al gezorgd voor een belangrijke hulp bij opslag en
structurering van gegevens, maar die dingen aan elkaar binden op een werkzame
wijze is er nog niet.
o Daarnaast zijn er dan ook de pediater, de gynaecoloog, de cardioloog, de
dermatoloog, de radioloog, de psychiater en ga zo maar door, die elk op een
zinvolle manier hun deel van het preventiebeleid invullen.

Afstemming is de boodschap
o In onderling overleg moeten de artsen de knelpunten kunnen vastleggen en
voorstellen aanreiken om tot een betere afstemming te komen.
o De overheid kan modellen en instrumenten aanbieden om effectiever te werken
en goede analyses te maken die voor snelle bijsturing kunnen zorgen.
o De verzekeraars hebben zeker een belangrijke taak bij de informatiegaring en het
aanbieden van data. Zij kunnen mee structuur bieden en zo de afstemming
verbeteren.
o Ook de industrie moet een taak hebben (vaccins, medicatie, voorlichting) die het
geheel kan ondersteunen.
o De opleidings- en onderzoekscentra worden uitgenodigd om mee de
doelstellingen te ondersteunen en te verfijnen.

BESLUIT
Wanneer Vlaanderen terecht aanspraak maakt op het beheer van de volledige
gezondheidszorg, kan het misschien best eerst bewijzen leveren van het goed
beheer van deze op zich eerder beperkte materie als preventieve gezondheidszorg.
De wetenschappelijke verenigingen zijn vragende partij om aan deze evaluatie
mee te werken en zeker om een verder coherent beleid te ondersteunen.
Auteur : Dr Chris Geens Huisarts
Ondervoorzitter VVMV
Europalaan 27
1600 St Pieters-Leeuw
e-post : geens.dewilde@pandora.be
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DE VLAAMSE GEZONDHEIDSZORGMEESTER

Vlaanderen stelde vijf jaar geleden een eerste Vlaamse bouwmeester aan. Het moest een persoon
zijn met een groot moreel gezag die van de Vlaamse regering ruim krediet kreeg om een lange
termijn visie te ontwikkelen, adviezen te formuleren en het Vlaamse architecturaal bezig zijn te
stimuleren.
Blijkbaar was dit een idee van minister Wivina Demeester die hiervoor haar inspiratie vond bij “
De Nederlandse Rijksbouwmeester” en de Catalaanse overheid. De kandidaten werden aan een
zeer strenge selectie onderworpen want de verwachtingen waren hoog gesteld en mochten niet
bedrogen worden.
De aanstelling, vijf jaar later , van een opvolger van Bob Van Reeth, die tot zeer grote algemene
tevredenheid zijn functie heeft ingevuld, brengt de figuur van “De Vlaamse bouwmeester” weer
voor het voetlicht.
Maar ook het recent aantrekken van een “Vlaamse topsportmanager” wijst in dezelfde richting.
Er wordt gezocht naar iemand met een visie en met gezag, die er moet voor zorgen dat meerdere
initiatieven tot ontwikkeling komen. Wordt het nu niet hoog tijd dat de Vlaamse overheid ook
een “ gezondheidszorgmeester” aanstelt? Het aanstellen van de eerste bouwmeester werd door de
toenmalige minister als een belangrijk element van het beleid beschouwd.
Wat zijn de mogelijke taken van zo’n Vlaamse zorgmeester?
1. Een visie ontwikkelen aangaande de Vlaamse gezondheidszorg
2. Toekomstperspectieven uittekenen
3. De kwaliteit van de initiatieven van de Vlaamse overheid bewaken.
Wij mogen ervan uitgaan dat Vlaanderen een hoge zorgkwaliteit biedt, een veelvoud van
initiatieven heeft lopen en redelijk creatief te werk gaat. Toch lijkt een overlegplatform
noodzakelijk. De zorgmeester heeft er de leiding over en alle initiatieven die de overheid zelf
organiseert of stuurt moeten een verplicht advies krijgen.
Deze functie moet een globaal gezondheidszorgbeleid mogelijk maken en bestaande en nieuwe
initiatieven op elkaar afstemmen en begeleiden.
Er is nood aan een soort reflectiekamer die documenten produceert over werking en
infrastructuur.
Gezondheidszorg is immers allesomvattend en niet enkel beperkt tot geneeskunde en
zorgverstrekking.
In alle facetten van het maatschappelijk leven is de gezondheidszorg aanwezig.
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Enkele voorbeelden om dit duidelijk te maken:
o Voedingsketen
o Verkeer
o Arbeid
o Veiligheid
o Milieu
o Wonen
De coördinatie van het globale gezondheidszorgbeleid is geen luxe maar een noodzaak.
Alhoewel de overheid zelf rechtstreeks weinig of geen zorgen aanbiedt moet zij er wel voor
zorgen dat er een voldoende en evenwichtig aanbod is.
Wij gaan er in dit land vaak van uit dat ons aanbod tot de beste ter wereld behoort, maar zijn wij
er zo zeker van en kan er echt niets beter?
Wat te denken van de verschillende aspecten van de zorgaanbod problematiek? Welke
reconversie of ondersteuning zijn mogelijk en noodzakelijk?
Hoe kan men bestaande toestanden evalueren en er zo nodig op ingrijpen? Hoe kan men
onbeschikbare zorg toch aanbieden?
Van een overheid mag men verwachten dat zij met zorg te werk gaat en respect afdwingt door
haar initiatieven. Ondersteunen van het werk van de mensen, die actief zijn op de meest diverse
wijze binnen de gezondheidszorg, is een essentiële overheidstaak. Maar misschien moet een sterk
persoon van buitenaf aangetrokken worden die met inventiviteit en gedrevenheid een visie
ontwikkelt die in overleg met alle betrokken partijen een kwaliteitsvol gezondheidszorgbeleid kan
op de sporen zetten en houden. Deze functie kan op regelmatige wijze geëvalueerd worden, maar
toch moet er voldoende ruimte bestaan om deze zware taak in alle vrijheid en sereniteit te
kunnen invullen. De zorgmeester moet kunnen beschikken over een degelijke ploeg van
medewerkers die hij zelf grotendeels kiest.
Lokale en regionale initiatieven moeten in een vroeg stadium advies kunnen krijgen zodat dit
werkelijk bijdraagt tot een positieve bijsturing. Hier kunnen ook referentiekaders gehanteerd
worden die bij vergelijkbare projecten werden gebruikt.
Zo heeft heel Vlaanderen de kans om op een gelijkwaardige manier een beoordeling te krijgen
van de territoriale zorg-initiatieven. Van de bestaande organisaties en instellingen wordt verwacht
dat zij zich schikken naar de spelregels van dit nieuwe initiatief en de behoeder ervan.
Verenigingen als het VVMV voelen zich erg aangesproken om de idee van een Vlaamse
zorgmeester aandachtig te bestuderen en met een positieve bril te bekijken.
De Vlaamse overheid en vooral de Vlaamse Gemeenschap zelf, kan er in navolging van de
“Vlaams Bouwmeester” een bijzonder goed voordeel aandoen.
Chris Geens
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VGV LEDEN BEVRAGING
Naam……………….……………………. Voornaam………………………
Adres…………………………………………………………………………
E-postadres………………………………………………………….………..
A.

OVER PERIODIEK en NIEUWSBRIEF

Leest U:
PERIODIEK
Regelmatig ............................................. O
Occasioneel ........................................... O
Nooit....................................................... O
PERIODIEK – DE NIEUWSBRIEF
Regelmatig ............................................. O
Occasioneel ........................................... O
Nooit....................................................... O

Welke rubrieken leest U bij voorkeur:
Politieke Actualiteit................................. O
Medische Actualiteit ............................... O
Medische Ethiek..................................... O
Medische Deontologie ........................... O
Verslagen VGV Activiteiten.................... O
VGV Mededelingen................................ O
VGV Persmededelingen ........................ O
VGV Cultuur
Tentoonstellingen ............................ O
Boekbesprekingen........................... O
VVMV Berichten..................................... O
Medische Ontwikkelingssamenwerking . O
Forum..................................................... O
Historische bijdragen ............................. O
Personalia .............................................. O
In Memoriam .......................................... O
Briefwisseling ......................................... O

Welke nieuwe rubriek(en) zou U wensen: ....
B.

OVER STRUCTUURCOMMISSIE VGV-PUBLICATIES

Het Bestuur van het VGV heeft beslist een structuurcommissie “Publicaties van het VGV” op te
richten.
Alle leden van het VGV, die geïnteresseerd zijn om aan de werkzaamheden van deze
commissie
deel te nemen, worden verzocht zich te melden bij voorzitter Dr. Jan Van Meirhaeghe op
het adres van het VGV secretariaat.
O Ja, ik wil meewerken
O Ik wens nadere toelichting
O Ik wens niet mee te werken

AUB dit blad terugzenden naar: Dr. Jan Van Meirhaeghe, Secretariaat VGV,
Ergo de Waellaan 3 bus 14, 2100 Deurne – Antwerpen
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