
 

PERSBERICHT 

Wachtdienst van de Brusselse Huisartsen : 
 

Eén uniek nummer voor eerstelijns gezondheidzorg 

02/201 22 22 

 

Brussel, 18 juni 2015 – Door de recente berichtgeving over het hoge aantal patiënten 
die door de spoeddiensten van ziekenhuizen worden opgevangen en de bijbehorende 
kosten, wil de Federatie van Brusselse Huisartsenverenigingen  (FBHAV) herinneren 
aan het bestaan van de wachtdienst van huisarten, via één centraal telefoonnummer, 
toegankelijk 24uur op 24, 7 dagen op 7, in het Nederlands, Frans en Engels: 02/201 22 
22 
 
Om de gezondheid van een patiënt te bespreken is een huisarts de eerste onontbeerlijke 
gesprekspartner, ongeacht de leeftijd van de patiënt. In 2014 is de wachtdienst van 
huisarten hervormd om deze dienst bij de Brusselse bevolking te optimaliseren.. De vzw 
GBBW (Garde Bruxelloise - Brusselse Wachtdienst), gecreëerd door de FBHAV, heeft als 
missie om de officiële wachtdienst van huisartsen in Brussel te coördineren en te 
beantwoorden aan de behoeften van de bevolking. 
 
"De oprichting van deze dienst plaatst eerstelijns gezondheidszorg door huisarten opnieuw  
op de voorgrond, terwijl het de samenwerking met de spoeddiensten van ziekenhuizen 
bevordert: de patiënt wordt naar de spoeddiensten doorverwezen als zijn 
gezondheidstoestand het vereist " aldus Dr Michel De Volder, voorzitter van de FBHAV. 
 
Vandaag de dag kan elke Brusselaar gemakkelijk toegang krijgen tot eerstelijns 
gezondheidsdiensten via het unieke nummer van de Brusselse Wachtdienst. De 
raadplegingen worden in de avond uitgevoerd, alsook in het weekend en feestdagen, in  3 
vaste wachtposten. Een dienst thuiszorg is ook voorzien in het geval dat de patiënt zich niet 
kan verplaatsen, en tijdens de nacht. Alle diensten worden geleverd onder een 
overeengekomen tarief. 
 
Om het adres van de nachtelijke wachtdiensten of de contactgegevens van een huisarts te 
vinden in één van de 19 Brusselse gemeenten: www.famgb.be 
 
Over FBHAV 
 
De Federatie van Brusselse Huisartsenverenigingen verzamelt alle verenigingen van 
huisartsen in de regio Brussel. Ze vertegenwoordigt meer dan 1.400 huisartsen en is een 
actieve partner in de ontwikkeling van het gezondheidsbeleid in Brussel. 
 
Perscontact : GBBW - 02/209 05 25 – info@gbbw.be 


