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Orde veroordeelt Demedica
De Nationale Raad van de Orde
der Geneesheren is niet te  spreken
over het initiatief van Demedica
om patiënten artsen anoniem te
laten quoteren. De Orde staat wel
machteloos tegen het initiatief en
kan niet ingrijpen.
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Geen versnelde erkenning WGC
Vlaams minister van
Volksgezondheid Steven Vanackere
(CD&V) is niet te 
vinden voor een versnelde
 erkenning (en subsidiëring) van 
de wijkgezondheidscentra. 
Dat zei hij afgelopen week in 
het Vlaams Parlement.
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ECCEO
Het ECCEO-congres in Istanbul was
voor de leden van Belgian Bone
Club een gelegenheid om uit te
pakken met de resultaten van een
kwaliteitsonderzoek rond de
 werking van Belgische centra voor
botdensitometrie.
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BCFI gaat digitaal
Het Belgisch Centrum voor
Farmacotherapeutische Informatie
heeft een nieuwe elektronische
versie van het Gecommentarieerd
Geneesmiddelenrepertorium uit-
gewerkt, specifiek bestemd voor
gebruik op PDA’s en/of
Smartphones die draaien op
Microsofts Windows Mobile 
besturingssysteem.
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Ziedaar de wereld
Guillaume Bijl heeft het S.M.A.K. in
Gent grondig onder handen geno-
men. De goedaardige vos is zijn
streken niet verloren. Pendelend
tussen humor en 
tragiek verschijnt een scherpe
 analyse van onze omgeving en de
evoluties in de maatschappij.
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DEZE WEEK

L
eden van de commissies Volksgezond-
heid en Sociale Zaken in het parlement
buigen zich momenteel over de beleids-

nota’s die minister Onkelinx voor deze twee
 domeinen indiende. In de nota over het luik So-
ciale Zekerheid stelt de minister dat de maat -
regelen die ze neemt om de koopkracht en het
welzijn van de burger te beschermen voort -
borduren op maatregelen die in de vorige
 regeerperiode werden genomen. Ze stipt verder
aan dat het in evenwicht houden van het
 budget een belangrijk element in de beleids -
nota is. In het luik Volksgezondheid legt
 Onkelinx  uiteraard opnieuw de nadruk op haar

Kankerplan. Maar ook de promotie van de huis -
artsgeneeskunde krijgt ruim aandacht in de be-
leidsnota. Veel nieuwigheden hoeft u daarbij
niet te verwachten. Impulseo I en II, de softe
echelonnering, de administratieve vereenvou-
diging en de organisatie en de veiligheid van de

wachtdiensten zijn enkele van de middelen die
Onkelinx wil aanwenden om de huisarts -
geneeskunde opnieuw aantrekkelijk te maken.

Onkelinx legt kaarten op tafel
Federaal minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS)
legt in haar beleidsnota’s Volksgezond-
heid en Sociale Zaken de krachtlijnen van
haar politieke plannen bloot. De promotie
van de huisartsgeneeskunde maakt daar,
naast uiteraard het Kankerplan, promi-
nent deel van uit. | Filip Ceulemans

N
a een lange aanloop organiseerde ons
land in 1997 voor het eerst een gezond-
heidsenquête bij circa 10.000 Belgen.

De peiling kreeg opvolging in 2001 en 2004. Be-
doeling ervan is op een systematische manier
de subjectieve gezondheidstoestand en de
zorgbehoeften van de bevolking na te gaan. De
resultaten laten de overheden toe hun gezond-
heidsbeleid op te volgen en eventueel bij te

sturen om beter in te spelen op de reële be-
hoeften. In de editie 2008 schotelen de enquê-
teurs circa 6.000 gezinnen mondelinge en schrif-
telijke vragen voor. “Dit jaar komen voor het
eerst vragen over pijn en over het levenseinde
aan bod”, legt dokter Jan Van Der Heyden van
het WIV uit. Pijn bevraagt men mondeling. “Dit
is uiteraard een subjectief gegeven maar via ge-
valideerde instrumenten is het toch mogelijk

dit te meten. Dat gebeurde nooit eerder. Het
laat ons toe hierover een representatief beeld
te krijgen”, aldus Van Der Heyden. In samen-
werking met de onderzoeksgroep zorg rond het
levenseinde van de VUB werden aan de schrif-
telijke peiling ook een zestal gevalideerde vra-
gen over het levenseinde, over euthanasie en
palliatieve zorg, toegevoegd. Binnen een jaar, in
mei 2009, moet het veldwerk rond zijn. Daarna
volgt de verwerking van de resultaten en einde
2010 is het onderzoeksrapport klaar.

Gezondheidsenquête bevraagt levenseinde
Voor het eerst stelt de vierjaarlijkse gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk
Instituut Volksgezondheid (WIV) vragen rond het levenseinde. Ook nieuw is een 
module ‘pijn’. Het veldwerk start binnen enkele weken en neemt ongeveer een jaar
in beslag. | Geert Verrijken

De promotie van de huisartsgeneeskunde krijgt ruime aandacht in de beleidsnota van Laurette Onkelinx.

Lees meer op pagina 6.

Lees door op pagina’s 8 en 9.
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