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Interpellatie van de heer Dominiek Lootens-Stael tot mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Onderwerp: De gebrekkige tweetaligheid van de Brusselse wachtdiensten  

 

 

Enkele jaren geleden beslisten de Vlaamse en de Franstalige wachtdiensten in Brussel om 

samen te werken en voortaan de wachtdienst in Brussel als 1 organisatie te organiseren onder 

de benaming Garde Bruxelloise - Brusselse Wachtdienst (GBBW). 

 

Daar kwam toen al fel protest tegen vanwege een minderheid van de Brusselse Huisartsenkring, 

die daarvoor de Nederlandstalige wachtdienst uitbaatte, uit vrees dat dit tot onaanvaardbare 

taaltoestanden zou leiden voor de Brusselse Vlamingen. 

 

Wat in de sterren stond geschreven is inmiddels kennelijk ook uitgekomen. Op de webstek van 

de Brusselse Huisartsenkring (BHAK) lezen we in verband met de GBBW: "Bij gebrek aan 

voldoende Nederlandstalige artsen is de Nederlandskundigheid (momenteel) enkel 

gegarandeerd tijdens de formele wacht (weekend en feestdagen), niet in de week. Ook enkel 

voor de rijdende wacht en de centrale wachtpost 1000 (Athena)". 

 

Hierover ondervraagd door mijn collega Barbara Pas in het federale parlement antwoordde de 

minister van volksgezondheid dat de Gemeenschappen bevoegd zijn voor de erkenning van de 

huisartsenkringen en de wachtdiensten.  

 

De minister onderstreepte echter ook het belang van de naleving van de rechten van patiënten 

waarbij vereist is dat elke patiënt duidelijk kan communiceren met de gezondheidsbeoefenaar 

die hem de zorg verstrekt. Hij wil hiervoor de gezondheidsinspecteurs inschakelen om dit te 

controleren en zo nodig dwangmaatregelen laten treffen.  

 

De VGC heeft de belangen van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel te behartigen en ook in 

het bijzonder die op het vlak van Gezondheid en Welzijn.  

 

- Mijn vraag is dan ook wat het College op dit vlak zal ondernemen?  

 

- Is het College op de hoogte van deze situatie?  

 

- Welke initiatieven zal de collegevoorzitter nemen om direct, via de eigen 

bevoegdheden, of indirect, via contacten op andere niveaus, om de tweetaligheid van de 

wachtdiensten te garanderen?  

 

 

Dominiek Lootens-Stael 


