#Persbericht

Huisartsen in Blankenberge
Recentelijk zagen we onze collega’s in de bestuursmeerderheid van Blankenberge enkele thema’s
aanraken in het departement zorg en welzijn. Iets wat tot de kern van het beleid van een Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) behoort.
Zo werd bijvoorbeeld aangegeven dat het tekort aan huisartsen door de lokale overheid moet worden
aangepakt.
Niemand spreekt tegen dat een lokaal bestuur, stad of OCMW, zulke evoluties van kortbij moet opvolgen.
Uiteraard moet een bestuur vanuit haar competenties en bevoegdheden begaan zijn met eventuele
negatieve gevolgen van tekorten en deze helpen terugdringen waar nodig.
Ja, het klopt dat er artsen zijn in Blankenberge die een patiëntenstop gehanteerd hebben de afgelopen tijd.
Maar niet alle praktijken deden dat. En wat kan of moet een stedelijke overheid daar dan wel tegen doen?
Het aantal artsen die kunnen instromen wordt trouwens door het meerderheidsbeleid op federaal niveau
bepaald.
Moet de burger verpleegsters betalen die dan artsenpraktijken ondersteunen? Moet de lokale overheid
bijkomende financiële steun geven bij de opstart van een artsenpraktijk? Die vraag stelt zich des te meer
als de Vlaamse overheid al tot 35.000 euro ondersteuning aanreikt bij de opstart van een praktijk. Hebben
dokters in de geneeskunde dergelijke subsidies nodig?
Zo’n oplossingen lijken me toch geen taak van een lokaal bestuur en wat mij betreft zelfs helemaal geen
overheidsopdracht.
De twee andere oplossingen die men aanreikt zijn mogelijks wel waardevol. Alleen probeert men hier het
warm water een beetje uit te vinden. Er zijn nl. al groepspraktijken in onze stad. Artsen slagen er heus wel
zelf in om zich op dergelijke manier te organiseren. Dat van hen overnemen, is haast “Geneeskunde voor
het Volk”. Die praktijken vindt je in Zelzate en Antwerpen en worden door de communistische PVDA
georganiseerd. De artsen in onze stad zijn voldoende ondernemend en zullen zich, zo nodig, ook wel
verder toeleggen op groepspraktijken. Er is letterlijk een wissel van de wacht waar te nemen maar de goeie
evolutie opdat patiënten verder adequaat zouden worden geholpen is al ingezet.
OCMW-voorzitter en schepen Björn PRASSE (Open Vld): “Eind 2018 hebben met het OCMW
Blankenberge al beslist om samen met Knokke-Heist, De Haan-Wenduine, Zuienkerke en Damme een
nieuwe Eerstelijnszone (ELZ) op te richten. In die ELZ zijn we van start gegaan om alle eerstelijnszorg en
ook de welzijnsdiensten in kaart te brengen samen met de mensen uit het werkveld zelf. Daarbij zijn artsen,
kinesisten, verpleegkundigen, sociale assistenten, mensen uit de psychische gezondheidszorg, … en ook
de OCMW’s betrokken. Hierin zal in de komende maanden door de inspraak van een nieuw samengesteld
‘Veranderteam’ samen met al deze vakmensen en hun specialisme een visie worden uitgewerkt om de
eerstelijnszorg, eerstelijnswelzijn en dus de hele hulpverlening beter op elkaar af te stemmen. Doel:
efficiënter werken en nog meer toegankelijk worden voor de burger. Uiteindelijk zal dit uitmonden in een
zorgraad die in de loop van 2019 samengesteld zal worden om van daaruit over de stadsgrenzen heen het
zorgbeleid mee vorm te geven. Samen met de sector. Ook over de gemeentegrenzen heen met de artsen
samenwerken om bestaande noden in kaart te brengen en met oplossingen te komen voor problemen die
zich effectief stellen, behoort tot onze taakstelling. Als OCMW voorzitter zal ik dit in elk geval alle kansen
geven die het verdient. Maar laten we wel wezen: vooral de mensen in de sector zelf zullen hierbij
realistische oplossingen aanreiken en uitwerken.”

