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__________________________________________________________________________________

Geachte collegelid,
Brussel telt onvoldoende Nederlandstalige huisartsen. Dat bleek eens te meer uit de cijfers die
mijn collega uit het Vlaams Parlement, Annabel Tavernier, eerder dit jaar opvroeg: in het
volledige Brusselse Hoofdstedelijk Gewest zijn er slechts 155 huisartsen ingeschreven op de
Nederlandse taalrol. In navolging hiervan maakte Vlaanderen een extra subsidie van 200.000
euro vrij voor de Brusselse Huisartsenkring (BHAK).
Die 200.000 euro helpt de BHAK uiteraard om haar leden beter te ondersteunen maar kan
geenszins beschouwd worden als een oplossing voor de capaciteitsnood in de Nederlandstalige
zorg. Vandaag werkt zo’n 64% van de huisartsen van de BHAK met een patiëntenstop. Voor
de Vlamingen die nog geen huisarts hebben, is dat natuurlijk dramatisch. In eerste instantie is
het natuurlijk de GGC – waar u samen met uw collega, Alain Maron, bevoegd bent voor welzijn
en gezondheid – die instaat voor de organisatie van de zorg in Brussel.
Ik kan alleen maar vaststellen dat er in het kader van de GGC geen aandacht is voor de
specifieke nood aan Nederlandstalige huisartsen. Zo publiceerde de GGC in 2018 een studie
omtrent de verwachte evolutie van het aantal huisartsen in Brussel. Die studie toonde aan dat
er een 500-tal extra huisartsen zou nodig zijn tegen 2027. Die studie hield echter geen rekening
met taal. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen Franstalige en Nederlandstalige huisartsen.
Ook de BHAK wees in het verleden al meermaals op die tekortkoming en vraagt daarom een
nieuwe studie die ook talenkennis in kaart moet brengen. Wat mij betreft zou de VGC hier ook
meer een voortrekkersrol op zich moeten nemen. Hoe groot is het tekort aan huisartsen die het
Nederlands onvoldoende machtig zijn? Waar zitten die tekorten exact? Zijn er bepaalde
gemeentes met grotere tekorten dan andere? Wat zijn de oorzaken? Waarom ontstaat dit tekort?
Waarom slagen we er niet in om meer Nederlandstalige huisartsen aan te trekken? Als we die
info hebben, dan kan er al tenminste gerichter ingegrepen worden. Vandaag is die info er niet
en wordt dit probleem onvoldoende au sérieux genomen. Maar intussen zien veel Vlaamse
Brusselaars zichzelf wel geconfronteerd worden met de aartsmoeilijke opdracht om een huisarts
te vinden.
Graag had ik u hieromtrent volgende vragen gesteld:
1.
Wat doet u vandaag om het tekort aan Nederlandstalige huisartsen in Brussel te
verhelpen?
2.
Zal u verdere acties ondernemen om de Nederlandstalige huisartsen in Brussel
beter te ondersteunen? Wat zal u doen om meer Nederlandstalige huisartsen naar
Brussel te krijgen?
3.
De huisartsenkring opperde in de media dat er een studie moet komen die de
bestaande noden inzake Nederlandstalige huisartsen in kaart brengt. Wat onderneemt u
concreet om de opmaak van een dergelijke studie te faciliteren?
Alvast bedankt voor uw antwoorden.

