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Situering

Tekort aan huisartsen in de helft van 

de Vlaamse gemeenten
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Impulseo I evalueren

• Doel: maximaal goede spreiding huisartsen 

in Vlaanderen

�Hoe oplossing uitwerken?
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Goede spreiding         Vele factoren 

• Hangt samen met:

�Het GMD

�Impulseo I

�Patiëntenstop

�Wachtdienst

�Bijkomende factor: activiteitsgraad in werkuren 

neemt af bij huisartsen
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Minder HA, minder aantrekking

• Trend: hoe minder huisartsen in een regio 

werken, hoe minder de neiging om er zich 

te vestigen.

�Noodzakelijk dit op termijn om te buigen
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Enkele voorbeelden

• WDO a: 18 HA op 16.000 inwoners ligt

binnen kring X: groter grondgebied is

Impulseo I goedgekeurd

• zoon start bij vader in WDO a en krijgt 

20.000 euro en renteloze lening.
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Enkele voorbeelden

• Kring Y: stelt voor om 1 WDO van de 3 te 

herkennen als Impulseo I

• Duidelijke veel minder HA in dit WDO dan 

de 2 andere WDO

• Ondanks dat dit WDO het aantal artsen van 

de volledige kring onder de Impulseo I 

grens trekt
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Enkele voorbeelden

• Kring Z: 100 huisartsen voor 90.000 

inwoners, geen impulseo I

• WDO b van deze kring: 5 huisartsen voor 

10.000 inwoners

• RVB kring vraagt geen Impulseo I aan voor 

dit WDO
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Bijkomende factoren

• Middenveld trekt soms huisartsen aan in 

niet huisartsarme gebieden

� Mutualiteiten, OCMW, stad / gemeente / provincie starten 

medische praktijken op in je regio: zij zoeken huisartsen, 

verpleegkundigen en kinesisten via forfaitaire regeling.

� Geven extra financiering
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Nabije toekomst: 3/4de

Vlaanderen Impulseo I gebied?

10



Tel. Triage: extra beïnvloeding?

• Toekomst 1733 actief

�24/24u 7/7d: met minder huisartsen de 

wachtdienst dag in dag uit verzekeren

�Regio met minder huisartsen, des te 

meer wachten

�Regio met wachtpost is aantrekkelijker
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Sommige regio’s: groot tekort

• Patiëntenstop

�Tot 50% in sommige regio’s: patiënten 

vinden moeilijk tot geen GMD-houdende 

huisarts

• Mogelijk risico

�Overheid reageert op toename patiëntenstop bij 

huisartsen (kinderarts mag GMD afsluiten tot 12 jaar, 

geriater boven de 70 jaar)
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Voorbeelden van oplossingen?

• Patiënten zoveel mogelijk naar praktijk 

komen 

�Regio X: 2 HA overlijden zelfde week

�Alle hens aan dek: verweesde patiënten 

opvangen

�Patiëntenstop afgevoerd

�Patiënten vragen zoveel mogelijk naar praktijk 

te komen
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Hoe spiraal ontwarren?: hoe minder 

artsen in een regio, hoe minder neiging 

zich er te vestigen

• Graag bedenkingen, oplossingen, visie, 

…om goede spreiding in samenspraak met 

de overheid te sturen. 
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Vraag FRHAK: hoe oplossen? 

(bevraging kringen)

• Goede spreiding van huisartsen is een 

meerwaarde voor:

�Goede gezondheidszorg

�Haalbare kringwerking
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8 Vragen 

�Vraag 1: Impulseo I houdt betere spreiding 

huisartsen in: is dit een meerwaarde?

� wel degelijk

� …………………..

� …………………..
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8 Vragen

�Vraag 2: Is het huidige Impulseo I een 

VOLDOENDE goed uitgebouwd systeem?

� kan beter

� …………………..

� …………………..
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8 Vragen

�Vraag 3: zijn er alternatieven voor  

Impulseo I om huisartsen aan te trekken in 

gebieden met laag aantal huisartsen?

� aanvullingen zijn er

� …………………..

� …………………..
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8 Vragen

�Vraag 4: Andere verdeelsleutel gebruiken 

om via Impulseo I tot een betere spreiding 

van huisartsen te komen

� Er zijn alternatieven

� …………………..

� …………………..
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8 Vragen

�Vraag 5: Moet men rekening houden met 

andere bevolkingsparameters dan het 

aantal?

� kunnen belangrijk zijn

� …………………..

� …………………..
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8 Vragen

�Vraag 6: Een lange termijn strategie om 

spreiding positief te beïnvloeden?

� Voorstellen?:

� …………………..

� …………………..
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8 Vragen

�Vraag 7: Voorstellingen aanpassingen 

Impulseo I via fasering?

� korte termijn: ……………

� lange termijn: ………………

� …………………..
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8 Vragen

�Vraag 8: hoe aanpassingen aanvaardbaar 

maken voor huisartsen?

� vanuit de basis: ………..

� …………………..

� …………………..
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Tijdslijn uitwerken brainstorming

Voorstel

gewenste 

Situatie 

Impulseo: betere 

spreiding

Huidige 

Werking 

Impulseo I

Stap 1 

Stap 2 

Stap 3 

Stap 4 

2430/06/15 31/12/15 31/12 16/ 31/12/18 



Een nieuw Impulseo I 

Zin om DEEL TE NEMEN AAN verdere uitwerking 

contacteer ons

�FRHAK-verkozene, senior-arts kennisdomein 

kringen:  

Verhoeven.wim@dokterverhoeven.be

�Domeinverantwoordelijke kringen: 

gert.merckx@domusmedica.be
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