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Situatieschets

• Meldingen van een onveiligheidsgevoel binnen de kring

• Enquête in 2013 om de noden te documenteren

– 26 vragen

– Responsrate van 81 % bij de collega’s

– Sint-Niklaas had dan een weekendwacht én een weekwachtregeling, deze 
enquête is gebeurd vóór de opstart van de wachtpost (2015)



Ondernomen stappen

• Enquête 2013

– 15% reeds slachtoffer

– 73 % eigen maatregelen

– 94 % wil afspraken met politie

– Signaal geven dat geweld tegen hulpverleners niet kan

– Overleg tussen huisartsenkring en politie :

• Opstellen van een getekend protocol

• Opstellen stappenplan (formaat getuigschrift voor verstrekte hulp)

• Persaandacht (geschreven pers en regionale televisie)



Protocol

• Enkel wachtdienst Sint-Niklaas/Nieuwkerken

• Vanaf 01-03-2013

• Praktisch

– Telefoon door HA naar politie bij (vermoeden) van een risicosituatie

– Telefonische hercontactname door politie naar HA

• Indien geen probleem : afgehandeld

• Indien geen contact of noodsituatie : politieploeg wordt ter 
plaatse gestuurd









Resultaat

– Kwantitief : klein effect

• Geen majeure incidenten 

• 1 à 3 meldingen voor bijstand per jaar 

– Kwalitatief : groot effect

• Sterk verhoogd veiligheidsgevoel artsen 

• Effect van opstart Huisartsenwachtpost Waasland

– Tweede bevraging in 2016 om te evalueren en nog te verbeteren



Huisartsenwachtpost

• Specifieke organisatie

– Centrale hoofdpost Sint-Niklaas

– 1 satelliet Beveren-Waas

– 1 satelliet Sint-Gillis-Waas

• Politiezone Sint-Niklaas valt geografisch niet samen met de 
wachtpostlocaties



• De wachtpost zorgt voor eigen veiligheidsmaatregelen :

– Registratie van élke aanvraag (consultatie of huisbezoek) op 
rijksregisternummer

– De onthaalbalie is volledig in glas, de deur naar de kabinetten is enkel 
van binnenuit te openen

– De slaap- en ontspanningsruimtes zijn gescheiden van de 
patiëntenzone

– Er zijn alarmknoppen aan de onderkant van de bureaus in de 
kabinetten

– Onthaalpersoneel is getraind in aanpak patiënten



• De wachtpost zorgt voor eigen veiligheidsmaatregelen :

– De rijdende wacht wordt gevoerd door een chauffeur die desgewenst 
mee binnen gaat

– Er wordt bij voorkeur betaald met Bancontact, zowel op de wachtpost 
als bij huisbezoeken



Resultaat in cijfers

Vergelijkende resultaten 
Enquête 

2013-2016



Heeft u zich in het verleden reeds onveilig gevoeld tijdens de uitoefening 
van uw beroep als huisarts in de dagdagelijkse praktijk , dus buiten de 
officiële wachtdienst ?
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Heeft u zich in het verleden reeds onveilig gevoeld tijdens de uitoefening 
van uw beroep als huisarts tijdens de officiële wachtdienst ?
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Heeft u reeds verbale agressie ervaren tijdens de officiële wachtdienst ?

59%

22% 21%

41%

78% 79%

2 0 1 3 2 0 1 6  ( W E E K ) 2 0 1 6  ( W E E K E N D )

ja neen



Heeft u reeds fysieke agressie ervaren tijdens de officiële wachtdienst ?
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Neemt u maatregelen als u van wacht bent om uw veiligheid(gevoel) te 
verhogen ?
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Heeft u het gevoel dat de wachtpost u voldoende veiligheid biedt tijdens de 
uitoefening van uw weekendwacht (zittend of rijdend) ?
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Heeft u reeds beroep gedaan op de politie tijdens het uitoefenen van uw 
officiële wachtdienst ?
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Vindt u het protocol dat is afgesloten is 
tussen de politie en de kring van Sint-
Niklaas/Nieuwkerken in 2013 nog 
steeds zinvol en noodzakelijk ?

94%

6%

94%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ja neen

2013 2016

Vindt u het zinvol om het protocol uit 
te breiden naar de wachtpost
(voor de centrale post in Sint-
Niklaas en de 2 satellieten in Beveren 
en Sint-Gillis-Waas) ?
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Toekomst

• Huisartsen werken zelf actief aan hun veiligheid in hun praktijkruimtes

• Aangifteplicht stimuleren en begeleiden

• Gedeelde medische informatie artsen – politie : initiatieven vanuit de 
Federale Overheid : hoe te realiseren ?

• Quid “risicolijst” binnen de kring (agressie en middelenmisbreuk) : hoe 
communiceren naar de leden zonder afbreuk te doen aan het medische 
geheim ?



Toekomst

• Uitrol naar andere artsenkringen : probleem van versnippering 
politiezones

• Mogelijke piste : via 101 of 100 centrale

• Andere hulpverleners : hebben soms eigen veiligheidscontroles : 
psychiatrie Sint-Niklaas

• Alternatieven

• private veiligheid

• andere organisatie wachtdienst



Toekomst
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Samenwerkingsprotocol



Samenwerkingsprotocol



Samenwerkingsprotocol



Samenwerkingsprotocol



Samenwerkingsprotocol



Samenwerkingsprotocol



Zijn er nog vragen?


