
Toelatingsproef voor studies geneeskunde en contingentering van artsen.

Noodzaak voor een goed gezondheidsbeleid of schadelijke regelneverij?

De discussie over de noodzaak om het aantal artsen te beperken duurt reeds vele jaren en 
is in de laatste paar jaar opnieuw actueel geworden.  Om te begrijpen waarom het regelen 
van het aantal artsen in België zo moeilijk is, moeten we even naar het verleden gaan kijken.

In de negentiende en begin van de twintigste eeuw was geneeskunde in Vlaanderen bijna 
uitsluitend een Franstalige aangelegenheid. Artsen kwamen grotendeels uit de verfranste 
burgerij, ze kregen hun opleiding in het Frans en Frans was een vooraanstaande 
wetenschappelijke taal.

Dat er in de geschiedenis beroemde Vlaamse artsen waren, helpt ons niet verder: 
universiteiten en geneeskunde waren tot in de 19e eeuw beperkt tot een kleine internationale
elite met het Latijn als voertaal.  

Er was wel een uitzondering: onze Jan-Baptist Van Helmont.  Hij heeft de verdienste dat hij 
in 1659 als eerste een geneeskundig boek in het Nederlands schreef met als titel 
“Dageraed, oft nieuwe opkomst der geneeskonst in verborgen grondt-regelen der natuere”. 
Hij verantwoordde het gebruik an het Nederlands als volgt: “Ik schrijve dit in mijn 
vaderlandsche tael, op dat mijnen naesten in 't gemeyn daer af geniete, verstaende dat de 
waerheyt nergens naeckter en verschijnt, dan daer sy van alle cieraet ontbloot is”.

Onze beroemde collega beschouwde dus het gebruik van het Latijn door artsen als een 
sieraad om de waarheid en hun onwetendheid te verbergen. 

Ook in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815 tot 183 was de voertaal aan onze 
faculteiten geneeskunde het Latijn.

In 1830 kregen we een grondwet die de vrijheid van taal garandeerde. Het Frans werd dus 
de voertaal aan onze universiteiten.  Maar er kwam reactie van Vlaamsgezinde burgers en 
artsen. In 1892 schreef Lodewijk De Raet de verhandeling “Hoger onderwijs voor het volk”.  
In 1924 werd te Leuven onder impuls van Mgr. Sencie de vereniging “Vlaamse Leergangen” 
opgericht.  

In 1922 werd het Algemeen Vlaams Geneesherenverbond gesticht als tegenhanger 
machtige Franstalige beroepsvereniging, de Fédération Médicale Belge. Het AVGV was een 
federatie van lokale Vlaamse beroepsverenigingen. Een van die verenigingen was ons 
Doktersgild Van Helmont dat in 1936 in Brussel opgericht werd. Ons Doktersgild was er dus 
al heel vroeg bij en heeft een belangrijke rol gespeeld in de strijd voor de vernederlandsing 
van het beroep van arts.  

Nederlandstalig geneeskunde-onderwijs in Vlaanderen kwam er pas in de 20e eeuw. In 1923
kregen we een gedeeltelijke vernederlandsing van de Gentse universiteit en in 1930 werd de
universiteit Gent volledig Nederlandstalig. Ik laat hier de kortstondige vernederlandsing van 
de Gentse universiteit van 1916 tot 1918 tijdens de Duitse bezetting buiten beschouwing.  In 
de Leuven was er vanaf 1930 een volledig curriculum in het Nederlands en natuurlijk ook in 
het Frans. De faculteit geneeskunde in Antwerpen werd opgericht in 1965 en de 
Nederlandstalige VUB pas in 1969.  Het duurde dus tot 1969 vooraleer er een volledig net 
van Nederlandstalige faculteiten geneeskunde hadden en er was uiteraard een grote 
achterstand. 

Ondertussen waren er nog andere maatschappelijke evoluties. Door de verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering kreeg iedereen toegang tot geneeskunde en nam het beroep van arts
een hoge vlucht. Er was een enorme vooruitgang van de geneeskunde. De geneeskunde 
werd steeds efficiënter en de kosten stegen exponentieel. De derde belangrijke evolutie is 
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de omvorming van België tot een federale staat.  

Om de toestand van het artsenaanbod in Vlaanderen en de achterstand van Vlaanderen te 
kennen ben ik te rade gegaan in het verslagboek van het symposium “De Vlaamse 
geneesheer en het Vestigingsbeleid” dat in 1978 ingericht werd door het Vlaams 
Geneesherenverbond.

De artsendensiteit in België verdubbelde op minder dan 25 jaar en bereikte 18,8 per 10.000 
inwoners in 1975. We stonden daarmee in de negen landen van de toenmalige Europese 
gemeenschap op de tweede plaats. Enkel Italië had meer artsen. Enkel België en Italië 
hadden geen wettelijke beperking van de opleiding tot arts of van de toegang tot het beroep 
van arts. 

Als we artsendensiteit in België opsplitsen volgens taal is het duidelijk dat de plethora aan 
artsen een Franstalige aangelegenheid is.  Franstalig België stond in 1977 met 28,75 artsen 
per 10.000 inwoners afgetekend aan de kop in Europa, ver voor Italië (22,7). Met 13,78 
artsen per 10.000 inwoners viel Vlaanderen net onder het Europees gemiddelde.  

Het aantal Nederlandstalige artsen in en rond Brussel was bedroevend laag. In Vlaamse 
gemeenten met taalfaciliteiten was de toestand niet veel beter. Daar lag het aantal 
Franstalige artsen op 84% en het aantal Franstalige huisartsen op 64%. In de andere 
Vlaamse gemeenten rond Brussel, dus zonder taalfaciliteiten, schommelde het aantal 
Franstalige huisartsen tussen 9% voor Machelen en 67% voor Hoeilaart.

Ook bij de studenten geneeskunde was er een Franstalig overwicht. In het academiejaar 
1977-78 waren er 8.092 studenten geneeskunde aan Franstalige universiteiten tegenover 
6.429 aan Nederlandstalige universiteiten (verhouding 56/44). Het Franstalige overwicht in 
de geneeskunde nam dus verder toe.

Op het symposium in 1978 werd de volgende conclusie geformuleerd: “De onrustwekkende 
expansie van de studentenaantallen in de geneeskunde en het impact van de overbezetting 
in de geneeskunde op de medische consumptie en op de kosten van de ziekteverzekering 
moeten, noodzakelijk, afgeremd worden”

Dat klonk als een noodkreet, maar de jaren gingen voorbij en er gebeurde niets. Pas in 
1997, dus 19 jaar later, werd eindelijk werk gemaakt van de beperking van het aantal artsen.
Toen besliste de federale regering dat die beperking zou doorgevoerd worden door middel 
van contingentering van het aantal RIZIV-nummers en niet in de eerste plaats door 
beperking van het aantal artsen diploma's. Dit kan eigenaardig lijken, maar het kon moeilijk 
anders in het federale België met zijn onvoltooide staatshervorming en versnipperde 
bevoegdheden. 

De federale overheid gebruikte de bevoegdheid die ze had, namelijk de financiering via het 
RIZIV.  Er zouden slechts een beperkt aantal RIZIV-nummers uitgereikt worden en deze 
contingentering van RIZIV-nummers voor artsen en tandartsen zou gelden van 2004 tot 
2018. Het RIZIV-nummer is noodzakelijk om terugbetaling door de ziekenfondsen te krijgen 
van de geleverde prestatie en van de geneeskundige voorschriften.  Geneeskunde 
uitoefenen met een artsendiploma maar zonder RIZIV-nummer is misschien niet onwettig, 
maar praktisch gezien onmogelijk.  

Het resultaat van 7 jaar contingentering werd in 2012 voorgesteld op een symposium 
ingericht door het Vlaams Geneeskundigenverbond met de steun van het Doktersgild Van 
Helmont.

Aanvankelijk waren er voor gans België 700 nieuwe artsen per jaar voorzien. Dit werd 
verdeeld in 60% voor afgestudeerden van Vlaamse universiteiten en 40% voor Franstalige 
afgestudeerden, 43% huisartsen en 57% specialisten. Het jaarlijks contingent werd na 
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enkele jaren verhoogd tot 1230 nieuwe artsen met een RIZIV-nummer.

Met deze verdeling die overeenstemt met de bevolking zou het nog één generatie of 
ongeveer 40 jaar duren vooraleer het Franstalige overwicht in de geneeskunde zou 
weggewerkt zijn.  We kunnen de Vlamingen dus geen gebrek aan geduld verwijten.

Vlaanderen stelde vanaf 1998 een strenge toelatingsproef voor geneeskunde-studies in.  Dit 
resulteerde in een drastische daling van het aantal studenten in het eerste jaar geneeskunde
en zeven jaar later in een duidelijke daling van het aantal artsendiploma's.   Na 7 jaar waren 
er niet voldoende nieuwe Vlaamse artsen om het contingent volledig op te vullen en was er 
vooral een tekort aan huisartsen.

In de Franse Gemeenschap bestaat er geen toelatingsproef voor geneeskunde.  Iedereen 
met een humaniora-diploma kan studies geneeskunde aanvatten.  Het gevolg is: veel 
eerstejaarsstudenten en een slaagpercentage in het eerste jaar geneeskunde aan de 
Franstalige faculteiten van 32%.  Er waren na 7 jaar meer Franstalige jonge artsen dan 
voorzien in het contingent en er was vooral een groot overschot aan specialisten.

Het was aanvankelijk de bedoeling om aan de Franstalige faculteiten de selectie, een soort 
numerus clausus, uit te voeren na het eerste jaar, zoals in Frankrijk.  

Alhoewel het overschot aan artsen vooral bestond in Franstalig België en de maatregelen 
om dat te verhelpen er veel te zwak waren, rees juist daar fel protest van de studenten. 
Daarbij kwam nog een gerechtelijke uitspraak die het Franstalige selectiesysteem op losse 
schroeven zette. De numerus clausus na het eerste jaar geneeskunde opgeschort en het 
aantal afgestudeerden steeg nog verder. 

Het beperken van het aantal studenten geneeskunde aan de Vlaamse universiteiten heeft 
een aantal gunstige gevolgen. Ten gevolge van de toelatingsproef kunnen in Vlaanderen 
enkel de beste studenten geneeskunde-studies aanvatten.  Daarmee is het onderwijs 
verbeterd en mag men verwachten dat er meer bekwame artsen gevormd worden.  De 
slaagkans in het eerste jaar is gestegen tot 90% en van wie de studies aanvat zullen 85% 
het einddiploma halen.  Dus een efficiënter gebruik van het budget voor geneeskunde-
onderwijs en heel wat minder mislukte en ontgoochelde studenten die jaren studie verloren 
hebben.  Door hun aantal te verminderen kunnen Vlaamse artsen gemakkelijker een praktijk 
uitbouwen en doen ze voldoende ondervinding op om op een optimale manier geneeskunde 
uit te oefenen.

Het strenge Vlaamse beleid heeft ook nadelen :  70% van de kandidaten zakken voor de 
toelatingsproef en kunnen dus geen geneeskunde-studies aanvatten.  Daarbij zijn 
ongetwijfeld een aantal bekwame en goed gemotiveerde jongeren die geen kans kregen om 
geneeskunde te studeren in aan een Vlaamse univesiteit.  

De waarde van het Franstalige beleid bestaat vooral in de grotere vrijheid :  iedereen krijgt 
kans op een medische loopbaan.  Als die vrijheid gekoppeld zou zijn aan de 
verantwoordelijkheid voor de gevolgen ervan, zou daar niets mis mee zijn.  Maar 
volksgezondheid is nog grotendeels een federale bevoegdheid en de gevolgen van het lakse
beleid van de Franse Gemeenschap worden gespreid over gans België.   

Ieder jaar vragen meer Franstalige afgestudeerden een RIZIV-nummer dan voorzien in het 
Franstalige contingent. Om dat probleem tijdelijk op te lossen werd het systeem van 
afvlakking of lissage ingevoerd. Dit betekent dat RIZIV-nummers die voorzien zijn voor de 
komende jaren vooraf mogen uitgereikt worden.  Aanvankelijk betekende dit dat die 
nummers moesten afgetrokken worden van het contingent van het daarop volgende jaar.  
Later werd die periode verlengd tot 2018.  Dus zal in 2018 de afrekening gemaakt worden en
moeten RIZIV-nummers in overtal weggewerkt zijn. 
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Dat is de theorie. Ze is wel wettelijk vastgelegd, maar we moeten ook kijken naar de realiteit.
In 2018, dat is binnen drie jaar, moet het resultaat van de beperking van artsen door middel 
van contingentering in evenwicht zijn. Naarmate we dichter bij 2018 komen wordt het steeds 
duidelijker dat het evenwicht niet zal bereikt worden.

De bedoelingen van de vorige federale minister van volksgezondheid waren duidelijk: meer 
Franstalige artsen opleiden en daarna alle beperkingen voor de Franstalige afgestudeerden 
geneeskunde afschaffen. 

Dat heeft ze reeds gezegd in 2010, maar het bleek toch niet zo eenvoudig te zijn. Ze heeft 
wel haar best gedaan.  Toen het federaal parlement op 17 april 2014 ontbonden werd was, 
was deze zaak nog niet geregeld en van dan af mocht de regering Di Rupo enkel nog 
lopende zaken afhandelen. Op 23 augustus 2014, dus lang na de verkiezingen en toen het 
reeds duidelijk werd dat er een regering zonder de PS kon gevormd worden, deed minister 
Onkelinx nog een poging om met een KB te redden wat te redden viel. Toen maakte ze een 
KB waarbij alle houders van het diploma van arts het RIZIV-nummer eindigend op 000 
konden krijgen. Dat KB is nog steeds van kracht.

Op 11 oktober 2014 legde de regering Michel de eed af en kregen we een nieuwe minister 
van Volksgezondheid. Nu kreeg een Vlaamse excellentie die portefeuille en voor het eerst 
sinds meer dan 50 jaar was de minister van volksgezondheid een arts.  We mochten dus 
hopen op een eerlijke oplossing. 

Maar een eenvoudige oplossing ligt niet voor de hand. Minister Maggie De Block erfde een 
verziekte toestand en staat onder zware druk van de Franstalige faculteiten geneeskunde.  
Het wordt voorgesteld als zou met het toepassen van de contingentering onrecht aangedaan
worden aan de vele Franstalige studenten geneeskunde die ter goeder trouw hun studies 
aangevat hebben. Maar waren die studenten wel ter goeder trouw? Ze moesten toch weten 
welke de wettelijke regeling was en ze hebben bewust een risico genomen.

We moeten er ook op wijzen dat een diploma geneeskunde zonder terugbetaling van 
prestaties door het RIZIV, bezwaarlijk als een onrecht kan beschouwd worden.  Het diploma 
geneeskunde is waardevol, ook zonder RIZIV-nummer. Er zijn immers talrijke mogelijkheden
voor een mooie loopbaan waarvoor geen RIZIV-nummer nodig is, vooral in de administratie 
en in de industrie.  Dat zijn mooie kansen waartoe de Franstalige artsen in overtal toegang 
hebben, terwijl Vlaamse jongeren, die niet geslaagd waren voor de toelatingsproef, deze 
kansen niet kregen. We mogen verwachten dat, zelfs indien de contingentering correct 
toegepast wordt, het Franstalig overwicht in die medische beroepen zal toenemen.

Deze regering werd gevormd om communautaire vrede te brengen en er zouden dus geen 
communautaire eisen gesteld worden. Geen communautaire eisen stellen, zou moeten 
betekenen dat de bestaande wetgeving toegepast wordt. Inzake contingentering nu de 
spelregels veranderen ten nadele van Vlaanderen is daarmee niet te verzoenen.

Minister Maggie De Block is minder duidelijk over haar intenties dan haar voorgangster.  We 
kunnen enkel oordelen naar wat ze publiek verklaart en dat is niet geruststellend. Op 27 
januari 2015 verklaarde ze dat “het naar haar mening niet wenselijk is dat studenten die de 
opleiding reeds hebben aangevat nog een quota opgelegd krijgen”.  Indien ze dat zou 
uitvoeren zou dat betekenen dat alle afgestudeerden tot 2020 een RIZIV nummer zouden 
krijgen.  Daarmee zou het aantal Franstalige artsen bovenop het afgesproken contingent 
kunnen stijgen tot meer dan 2000 of vier maal het volledige Franstalige jaarcontingent. 

Vergeet daarbij niet dat de artsenaanbod in Franstalig België een heel stuk boven het 
Vlaamse aanbod en boven het gemiddelde in Europa ligt. Volgens een recente studie is het 
aantal huisartsen in Franstalig België 21% hoger dan in Vlaanderen en het aantal 
specialisten 35% hoger. Indien alle Franstalige afgestudeerden toegang krijgen tot het 
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beroep van arts, komen zij bovenop de reeds hogere densiteit aan artsen. 

Daarmee zou gans de opzet van de contingentering teniet gedaan worden en de gevolgen 
daarvan zijn op communautair vlak niet neutraal. Een groot aantal Franstalige artsen zouden
toegelaten worden tot het beroep in gans België en hun prestaties zouden door het RIZIV 
terugbetaald worden. Aan Vlaamse zijde zouden geen extra artsen kunnen toetreden tot het 
beroep, vermits dit overtal aan artsen er niet bestaat. Door de toelatingsproef werden ze 
jaren geleden belet hun studies aan te vatten. 

We mogen dus vrezen dat een groot aantal Franstalige artsen zich zullen vestigen in Brussel
en in de Vlaamse rand rond Brussel, in taalgrensgemeenten en aan de Vlaamse kust, waar 
ze zullen bijdragen tot verdere verfransing.  We mogen ook vrezen dat het grote aantal 
artsen zal leiden tot overconsumptie op kosten van het RIZIV, vooral in Brussel en Wallonië. 
Dus een verdere stijging van de geldtransfers vanuit Vlaanderen naar Brussel en Wallonië. 
Overconsumptie in Wallonië en financiële transfers vanuit Vlaanderen zijn helemaal niet van 
de baan, zoals enkele recente studies aantonen.

Dan stelt zich de vraag: laat Vlaanderen dit allemaal gebeuren? Veel protest van Vlaamse 
politici hebben we niet gezien.  Vlaamse verenigingen zoals het Doktersgild Van Helmont, 
het VGV en het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen hebben niet stil gezeten.  In 
november 2014 verspreidde het VGV een persbericht.  In december 2014 schreef het VGV 
een brief aan minister De Block, maar kreeg geen antwoord.  Op 30 maart 2015 schreven 
het VGV en het OVV een gezamenlijke brief aan Minister De Block en daarop heeft ze wel 
geantwoord. 

In haar antwoord is ze minder resoluut dan in haar hoger vermelde verklaring van 27 januari.
Ik citeer uit haar brief van 22 april 2015: “De door u aangehaalde problematiek is inderdaad 
zeer reëel en prangend. ….. We nemen uw bezorgdheden aldus zeker ter harte en zullen al 
het nodige doen om tot een aanvaardbare en rechtvaardige oplossing te komen. Nu het gaat
om een complexe problematiek zal u ook wel begrijpen dat deze oplossing niet van vandaag
op morgen kan gevonden worden, maar u kan erop vertrouwen dat wij dit dossier prioritair 
behandelen en er groot belang aan hechten”.

Daarmee weten we natuurlijk nog niet wat uiteindelijk uit de bus zal komen. Het zal 
waarschijnlijk een compromis worden dat voor niemand echt bevredigend zal zijn.  Zo 
komen we tot de ondertitel van deze bijdrage: Noodzaak voor een goed gezondheidsbeleid 
of schadelijke regelneverij?

Is een beperking van het aantal artsen noodzakelijk voor een goed gezondheidsbeleid?  Of 
heeft Vlaanderen zichzelf in de voet geschoten met de strenge toelatingsproef voor 
geneeskunde?

Er bestaan inderdaad enkele theoretische redenen om het aantal artsen niet te beperken: 
Een eerste reden is de vrijheid. De overheid moet de vrijheid enkel beperken indien dat 
noodzakelijk voor een ordelijke samenleving. Onze hersenen zijn onze enige grondstof. Is 
het dan wel verstandig de opleiding tot arts te beperken?  Het zeer moeilijk om vast te 
leggen hoeveel artsen we moeten vormen om over een tiental jaar aan de noden te voldoen.

Dat kunnen redenen zijn om een beperking van het aantal artsen af te wijzen. Maar indien 
we kiezen voor die vrijheid moet die keuze consequent toegepast worden. We kunnen niet 
volledige vrijheid eisen en dan verlangen dat de gemeenschap zou zorgen voor een goed 
inkomen voor alle afgestudeerden. Indien we vrij mogen kiezen moeten we ook zelf instaan 
voor de gevolgen van die keuze.  Gezien het belang en de kosten van moderne 
geneeskunde moet de overheid tussenkomen om het algemeen belang te vrijwaren. Een 
regeling van de toegang tot het beroep is dus noodzakelijk voor een goed beleid. 
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Maar geldt dit ook voor de opleiding van artsen?  De gemeenschap investeert veel middelen 
in de opleiding van artsen en ook daarvoor zijn de middelen beperkt.  De gemeenschap mag
dus eisen dat die middelen optimaal zouden gebruikt en dat de opleiding van artsen zuinig 
en efficiënt zou gebeuren.  Er zijn dus goede redenen om ook de opleiding tot arts te 
beperken. 

Maar is een efficiënte beperking wel mogelijk indien de sluikwegen wijd open staan en indien
indien de afgesproken beperkingen niet door alle partijen nageleefd worden? Ten gevolge 
van onze onvoltooide staatshervorming, maar ook door de Europese regels van vrij verkeer 
van personen staan die sluikwegen inderdaad wijd open. De RIZIV-nummers kunnen eerlijk 
verdeeld worden tussen afgestudeerden van Vlaamse en Franstalige Belgische 
universiteiten, maar met dat RIZIV-nummer kan men in gans België geneeskunde 
uitoefenen.  Afgestudeerden uit andere lidstaten van de EU vallen buiten de contingentering.
Zij kunnen een RIZIV-nummer krijgen buiten het contingent.  

Vlaanderen heeft de beperking van het aantal artsen uitgevoerd zoals op federaal niveau 
afgesproken was.  Ik laat hier in het midden of de beperking aan Vlaamse kant wel optimaal 
aangepakt werd. De Franse gemeenschap is de afspraken niet op een eerlijke manier 
nagekomen. Er is hier een duidelijk gebrek aan wat in Duitsland “Bundestreue” genoemd 
wordt, het in goede trouw met mekaar samenwerken. 

Een eerlijke oplossing moet erin bestaan dat de afgesproken beperking van het aantal 
artsen door alle partijen eerlijk toegepast wordt. Voor de toekomst kan een andere en betere 
werkwijze afgesproken worden, maar niet voor het verleden. 

De huidige impasse is hoofdzakelijk te wijten aan de versnippering van bevoegdheden. Een 
minimum zou moeten zijn dat Vlaanderen niet alleen bevoegd is voor de studies 
geneeskunde maar ook voor de toegang tot het beroep van arts. Met de zesde 
staatshervorming zal Vlaanderen daarin iets meer bevoegdheid krijgen, maar de 
versnippering van bevoegdheden zal nog verergeren.  Met een volledige bevoegdheid 
inzake toegang tot het beroep van arts zou Vlaanderen het aantal artsen kunnen in toom 
houden en zorgen voor optimale kwaliteit van de geneeskunde. Om de kwaliteit van de 
geneeskunde te waarborgen, zou de kennis van het Nederlands als voorwaarde kunnen 
gesteld worden om in Vlaanderen geneeskunde uit te oefenen. Dat is niet in strijd met de 
Europese regels en wordt zelfs aanbevolen door Europa. 

De Gemeenschappen die bevoegd zijn voor opleiding van artsen zouden ook zelf moeten 
instaan voor de financiële gevolgen van hun beleid.  Daarom zullen we verder ijveren voor 
de volledige overheveling van de volksgezondheid met inbegrip van de financiering naar de 
Gemeenschappen, zoals dit ook stond in de besluiten van het symposium van 2012.

Dan stelt zich natuurlijk de vraag: wat met Brussel?  Volgens de Grondwet is Vlaanderen in 
Brussel bevoegd voor persoonsgebonden zaken.  Door de zesde staatshervorming wordt 
dat op de helling gezet en het ziet er niet goed uit voor de Brusselse Vlamingen.

Indien er een tekort aan Vlaamse artsen bestaat, wordt het nog moeilijker om Vlaamse 
artsen te overtuigen om zich in Brussel te vestigen en om er zo voor te zorgen dat Vlaamse 
patiënten in Brussel en omgeving ook in hun taal kunnen behandeld worden. Wat er gebeurt 
met de Brusselse Huisartsenkring en hun wachtdienst en met de regeling van 
kinderbijslagen in Brussel klinkt ook niet goed voor de Brusselse Vlamingen.

Toch mogen we niet pessimistisch zijn.  Het Doktersgild Van Helmont verdedigt reeds 79 jaar
de belangen van de Vlaamse artsen en patiënten in Brussel en omgeving.  Het Vlaams 
Geneeskundigenverbond doet dat in Vlaanderen reeds 93 jaar.  We hebben heel wat bereikt.
Goede geneeskundige zorg voor Vlaamse patiënten en in het Nederlands is in Brussel veel 
beter beschikbaar dan in eerste helft van de 20ste eeuw.  Er valt wel nog veel te verbeteren. 

6 / 7



Met de zesde staatshervorming zetten we in Brussel een stap achteruit. Wat ook de 
oplossing mag zijn die voor de contingentering uit de bus komt, we mogen verwachten dat er
in de komende jaren het Franstalige overwicht in de geneeskunde verder zal toenmen en dat
het nog vele jaren zal duren om tot een evenwicht te komen. Waakzaamheid en inzet van 
Vlaamse artsen blijft noodzakelijk. Ook het Doktersgild Van Helmont blijft noodzakelijk en 
heeft nog vele jaren nuttig werk voro de boeg!

Robrecht Vermeulen
20 juni 2015
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