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LOKALE HEIBEL OVER 
WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM IN MENENWORDT 
SYMBOOLDOSSIER

‘Zit De Block dan alleen 
met artsen in?’ 

Minister De Block (Open VLD) houdt de goedkeuring 

van een wijkgezondheidscentrum in Menen tegen. De 

lokale Open VLD is blij, critici reageren boos en spreken 

van een ideologische strijd.
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‘Het kabinet-De 

Block heeft het over 

het draagvlak voor 

het 

wijkgezondheids-

centrum bij de 

zorgverleners. 

Terwijl het om de 

patiënten moet 

gaan’ 

JAN DE MAESENEER  

Professor 
huisartsgeneeskunde 

Om de toegankelijkheid 

van de gezondheidszorg in de 

West-Vlaamse grensstad Menen te 

verbeteren, wil een groep artsen 

een wijkgezondheidscentrum (‘De 

Piramide’) oprichten. Maar na hevig verzet, onder meer 

van de lokale Open VLD-afdeling, heeft minister van 

Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) beslist 

het project ‘on hold’ te zetten. ‘Ongezien’, klinkt het bij 

critici, onder wie professor huisartsgeneeskunde Jan De 

Maeseneer (UGent). ‘De ideologische strijd van de libera-

len tegen de wijkgezondheidscentra heeft een nieuw 

hoogtepunt bereikt.’

Een andere welingelichte bron heeft het over een ‘poli-

tiek symbooldossier’. Dat spreekt De Block tegen, al heeft 

ze de perceptie tegen, aangezien ze een moratorium op 

wijkgezondheidscentra heeft afgekondigd. Eind vorig 

jaar kondigde ze aan dat de werking van de wijkgezond-

heidscentra doorgelicht zou worden. Tot die audit op ta-

fel ligt, mogen er geen nieuwe komen.

Het dossier van het wijkgezondheidscentrum ‘De Pira-

mide’ in Menen was ruim vóór het moratorium inge-

diend. Toch staat het project nu op de helling.

Volgens de oprichters van ‘De Pira-

mide’ kan het nieuwe centrum het 

toenemende huisartsentekort in 

Menen oplossen. ‘De manier van 

werken trekt jonge huisartsen aan, 

want het is beter combineerbaar 

met het privéleven dan in een solo-

praktijk’, zegt directeur Peter De-

poot.

Waarom blijft de goedkeuring 

dan uit? ‘Eerst moet uitgeklaard 

worden of de vrije keuze van de pa-

tiënt gevrijwaard blijft’, zegt Els 

BRUSSELIdeologische 
splijtzwam 

Lees verder onderaan 



Cleemput, de woordvoerster van De Block. ‘We hebben 

signalen ontvangen dat de zorgverleners in Menen elkaar 

in de haren zitten. We moeten dus bekijken of er wel con-

sensus bestaat over het nieuwe wijkgezondheidscen-

trum.’

Die argumenten klinken de oprichters bekend in de 

oren. Op een pamflet tegen ‘De Piramide’ haalt Open 

VLD Menen een hele rist principiële bezwaren aan, waar-

onder ook de vrije keuze van de patiënt. Patiënten zou-

den moeten kiezen tussen hun huidige huisarts en ver-

pleegdienst en het nieuwe wijkgezondheidscentrum. Het 

wijkgezondheidscentrum zou ‘oneerlijke concurrentie’ 

betekenen. Bovendien vrezen de Open VLD’ers een aan-

zuigeffect, het wijkgezondheidscentrum is ‘de beste ma-

nier om kansarmoede aan te trekken’.

Bij Open VLD Menen zijn ze blij dat de minister heeft 

geluisterd naar de lokale bezorgdheden. 

Volgens professor Jan De Maeseneer wordt bij de hele 

heibel vergeten dat er eerst en vooral patiënten zijn die 

nood hebben aan toegankelijke zorg. ‘Het kabinet-De 

Block heeft het over het draagvlak voor het wijkgezond-

heidscentrum bij de zorgverleners. Terwijl het om de pa-

tiënten moet gaan. Zit de minister niet met hen, maar al-

leen met de zelfstandig verpleegkundigen en artsen in? 

Nergens in de regelgeving staat dat er “draagvlak” moet 

zijn voor de komst van een wijkgezondheidscentrum.’

Ideologische splijtzwam 

Het verzet tegen het wijkgezondheidscentrum in Menen 

wordt niet toevallig aangevoerd door de lokale Open VLD-

en N-VA-afdelingen. Die partijen zijn niet te vinden voor 

het ‘gratisverhaal’ dat in het leven werd geroepen ‘op vraag 

van de voormalige socialistische ministers van Volksgezond-

heid’.



Wie in een wijkgezondheidscentrum is ingeschreven, kan er 

gratis terecht bij huisartsen, verpleegkundigen en 

kinesisten . De centra worden gefinancierd door vaste 

maandelijkse bedragen die ze via de ziekenfondsen voor elke 

ingeschreven patiënt krijgen, ongeacht hoe vaak de patiënt in 

kwestie langskomt.

In ruil mag de patiënt niet ‘shoppen’. Raadplegingen bij huis-

artsen, verpleegkundigen of kinesisten buiten het wijkge-

zondheidscentrum worden niet terugbetaald. In 2015 waren 

er al 151 zulke centra in heel België, tegenover 110 in 2010. 
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