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Betreft: verlenging overgangsmaatregel niet-spoedartsen op spoeddiensten en MUG 

 

 

Mijnheer de minister, 

 

 

Met dit schrijven vragen wij, analoog aan het verzoek van het VBS (brief van 18 juli 2016) 

uw dringend wettelijk ingrijpen om te vermijden dat de spoeddiensten en de MUG’s van de 

Vlaamse ziekenhuizen vanaf 1 januari 2017 niet meer kunnen functioneren. 

 

Om het structurele tekort aan artsen-specialisten in de urgentiegeneeskunde op de 

spoeddiensten en MUG’s op te vangen, werd door de federale wetgever als 

overgangsmaatregel voorzien dat artsen-specialisten uit 13 basisdisciplinesi, aangevuld met de 

geriatrie1, gemachtigd werden om de medische permanentie waar te nemen in een functie 

‘gespecialiseerde spoedgevallenzorg’ii en de ‘MUG’iii. 

 

De huidige overgangsmaatregel voorziet in deze uitzondering tot 31.12.2016. Als de 

overgangsmaatregel niet wordt verlengd, betekent dat dus dat de specialisten in de 13 

basisdisciplines en de geriaters vanaf 1 januari 2017 geen wachtdienst meer mogen 

verzekeren op de Belgische spoeddiensten en de MUG’s. 

 

Aangezien de normering van de ziekenhuizen ingevolge de zesde staatshervorming werd 

overgeheveld van het federale naar het deelstaatniveau moet het wetgevend initiatief voor de 

verlenging van de overgangsmaatregel hiervoor komen van de gemeenschappen, zoals dit 

overigens in een recent advies van de Raad van State werd bevestigd. 

 

Zoals u weet kampen de spoeddiensten nu al met een ernstig tekort aan artsen en 

verpleegkundigen (zie o.m. het artikel Inspecteurs hekelen onderbemanning op spoed in De 

Standaard van 14.07.2016). U begrijpt dan ook het belang om zo snel mogelijk, en uiterlijk 
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voor het einde van het jaar, een besluit te publiceren dat de overgangsmaatregel met minstens 

10 jaar verlengt. 

 

 

Wij danken u alvast voor uw optreden in dit dossier en staan uiteraard steeds tot uw 

beschikking voor nadere inlichtingen. 

 

 

Met hoogachting, 

 
Jan Stroobants 

Voorzitter 

 

 
                                                           
i Anesthesie-reanimatie, inwendige geneeskunde, cardiologie, gastro-enterologie, pneumologie, reumatologie, 

heelkunde, neurochirurgie, urologie, orthopedische heelkunde, plastische heelkunde, pediatrie, neurologie, 

geriatrie (werd toegevoegd op 11/2/2013). Bron: ministerieel besluit van 14.02.2005 tot vaststelling van de 

bijzondere criteria voor de erkenning van geneesherenspecialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de 

urgentiegeneeskunde, van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde en van geneesheren-specialisten 

in de acute geneeskunde, alsook van de stagemeesters en stagediensten in deze disciplines. Toevoeging 

“geriatrie”: zie ref. ii en iii 
ii 11 FEBRUARI 2013. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende 

vaststelling van de normen waaraan een functie “gespecialiseerde spoedgevallenzorg” moet voldoen om 

erkend te worden (BS 11.03.2013) 
iii 11 FEBRUARI 2013. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende 

vaststelling van de normen waaraan een functie “mobiele urgentiegroep” (MUG) moet voldoen om erkend te 

worden (BS 11.03.2013) 


