
 
 

Met de medewerking van  

 
https://sites.google.com/site/praaggroep/home  
https://ordomedic.be  
http://www.domusmedica.be  
http://doctors4doctors.be  
http://atypischehuisarts.blogspot.be  
http://www.echtt.be 
http://www.ordederartsenwvl.be/westvlaanderen  
ovl@artsinnood.be : 0800 23 460 

 
https://twitter.com/praag_groep  
WGHG75 
 
Wenst u een voordracht, bijscholing voor uw 
kring of LOK-groep: 
 
meer info 
 

Dr. Ralph Pacqueu, huisarts 
Beekstraat 4, 8800 Roeselare 

 +32 51 22 38 07 
Ralph@Pacqueu.be 

of 
Gert.Merckx@domusmedica.be 
sophieroelandt_be@yahoo.com 

 

 
 
 

Veiligheidsplan 2016 

 
 
Geweld en agressie beletten de artsen en 
zorgverleners in de uitoefening van hun taken van 
medische bijstand. De hulpverleningsplicht mag 
niet verhinderd worden. De behandelings-
overeenkomst en de inspanningsverbintenis 
kunnen beiderzijds beëindigd worden. Zowel de 
arts als de patiënt hebben rechten en plichten. 

De veiligheid van de arts en zorgverstrekker dient 
prioritair te zijn. Er is nood aan een hiërarchie 
voor de incompatibiliteiten in de wetgeving en 
rivaliserende waarden van de regels en normen. 
Beroepsgeheim, privacywet, patiëntenrechten 
mogen de niet-absolute hulpverleningsplicht niet 
in de weg staan.  

Voor de veiligheid van de arts en zorgverstrekker 
dienen een aantal wettelijke, medico-legale en 
deontologische aanpassingen plaats te vinden. 
De overheid, de Orde, de kringen, de 
ziekenhuizen, de zorgverstrekkers staan voor een 
belangrijke taak van zorgvuldigheid. 

Iedereen kan ondertussen een aantal 
maatregelen nemen en dit veiligheidsplan 
invullen. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUL 
TOLERANTIE 

 

PRaag  
Patrik Roelandt  
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De twaalf geboden voor de overheid 

 
A. Gegevensverzameling en verspreiding van 

de aanbevelingen. 
 Enquête naar geweld. 
 Registratie van agressie 
 Besafe.be en veiligheidvanartsen.be 
 Sensibiliseringscampagne zerotolerantie.  

 
B. Concrete politionele acties. 

 Preventieve politiebegeleiding. 
Oproepingsrecht. 

 Snelle interventies bij geweld. 
 Pro-actieve melding van risico-adressen. 
 Controle op lijsten van risico-adressen. 

 
C. Juridische aanpassingen. 

 Inschrijving in het veiligheidsplan 2016. 
 Incompabiliteit wetten en regels 

oplossen. 
 Uitzonderingen toevoegen aan 

privacywet en beroepsgeheim. 
 Inschrijving veiligheidsmaatregelen in  

wettelijke erkenning huisartsenkringen 

 

 
 
Bevoegde instanties?  

Orde der Artsen, 
Nationale Raad 
en Provinciale 
Raden. 

Ministerie van Justitie, Binnenlandse 
Zaken, Volksgezondheid.  
Directie Veiligheid en Preventie IBZ. 
Provinciale Veiligheidscel. 
Vlaams ministerie van Welzijn. 

Veiligheid binnen de Kring 

 
A. Gegevensverzameling en verspreiding van 

de aanbevelingen. 
 Registratie van incidenten. 
 Bijhouden van risico-adressen. 
 Bijscholing rechten en plichten huisarts. 
 Sensibiliseringscampagne zerotolerantie. 

 
B. Structurele acties 

 Centraal oproepnummer met dispatcher 
en traceersysteem 

 Huisbezoek met chauffeur 
 Inrichten wachtpost 
 1733 met veiligheidsprotocol. 

 
C. Statutaire, organisatorische aanbevelingen. 

 Aanstellen veiligheidscoördinator. 
 Aangifteplicht van agressie. 
 Posttraumatische bijstandshulp. 

Noodstopgids invullen. 
 Samenwerkingsprotocol met politie. 
 Huisartsenpraktijkpermanentie 

organiseren. 
 
 
 
 
 
 
 Bevoegde instanties? 

Huisartsenkringen 
Domus Medica 
 

Vlaams ministerie Volksgezondheid 
FOD Volksgezondheid 
RIZIV 
De politiezone. 

 

Veiligheidsmaatregelen bij de arts. 

 
A. Technopreventieve maatregelen. 

 Bouwkundige beveiliging 
 Alarmsystemen  
 Camerabewaking  
 Groepspraktijken  

 
B. Persoonljke bescherming. 

 Een verdedigingsmiddel. 
 Alarmknop op gsm. 
 Elektronisch betalen. 
 Begeleiding op huisbezoek. 

 
C. Slachtofferopvang. 

 Agressietraining. 
 Slachtofferhulp 
 Arts in nood. Doctors4doctors. 
 Collegiale bijstandsplan uitwerken. 

 

 

Bevoegde instanties? 

Uzelf. 
Uw architect. 

De ministers. 
Domus Medica 
De Orde. 
 

 


