
 
 

Vanuit verschillende wachtgebieden krijgen we steeds meer mails in verband met de 
rol van de HAIO in de wachtkring. 

Het blijkt dat de wachtkringen de aanwezigheid van PO’s met HAIO’s steeds 
frequenter gaan zien als een manier om de wachtdruk te verminderen voor henzelf. 
Daarbij wordt frequent het argument gebruikt dat de PO’s collegiaal moeten zijn en 
dat de PO’s er toch voor betaald worden. Er wordt daarbij volledig voorbij gegaan 
dat dit een extra belasting is voor de PO. Die is immers verplicht van achterwacht te 
zijn voor zijn HAIO. Bovendien heeft de HAIO recht op recuperatietijd na zijn/haar 
wacht van > 12 uur indien de wacht op een zondag of weekdag valt. Dat wilt ook 
zeggen dat de PO bijvoorbeeld geen HAIO heeft op maandag als de HAIO de zondag 
van wacht geweest is, of de vrijdag als de HAIO van wacht geweest is 
donderdagnacht. 

Vanuit Overstag keuren we een dergelijke misbruik van de PO af. Wie als PO extra 
wachten wilt doen samen met zijn HAIO kan dit steeds ..op vrijwillige basis. Het gaat 
echter niet op dat een PO verplicht wordt meer wachten te doen dan niet PO’s en 
dus gepenaliseerd wordt omdat hij/zij de verantwoordelijkheid voor de opleiding van 
de toekomstige collega’s op zich wilt en durft te nemen. 

De adviezen zijn nochtans duidelijk: 

In het Huishoudelijk Reglement van het ICHO VZW en SUI vzw staat het als volgt: 

Het aantal en de verdeling van de wachten gebeurt in een billijk beurtsysteem en 
volgens het reglement van de lokale wachtkring. De praktijkopleider zal de huisarts-
in-opleiding inschakelen voor de wachten als hij/zij oordeelt dat de huisarts-in-
opleiding daarvoor de noodzakelijke competenties bezit. In elk geval blijft de 
praktijkopleider beschikbaar om de huisarts-in-opleiding te superviseren indien nodig. 

Omdat er geen strikte wettelijke omkadering bestaat i.v.m. het doen van wachten 
heeft het ICHOvzw hierbij enkele aanbevelingen geformuleerd (cfr. de brochure “hoe 
word ik huisarts ?”: rubriek 21.27): 

• het is aangewezen dat praktijkopleider en huisarts-in-opleiding vóór het 
ondertekenen van het contract duidelijke afspraken maken over de 
wachtbeurten (minima, maxima, periodes, enz.); 

• het lijkt billijk dat de huisarts-in-opleiding ongeveer de helft van de wachten van 
de praktijkopleider doet waarbij hij/zij de eerste drie maanden best geen 
wachten zelfstandig doet (omdat hij/zij dan nog onvoldoende beroepservaring 
heeft) en hij/zij er relatief meer doet in zijn negende jaar. De huisarts-in-
opleiding doet dus best geleidelijk aan meer zelfstandige wachten in functie 
van zijn/haar kennis en ervaring; 

• de lijsten van de wachtdienst vermelden best de naam van de praktijkopleider én 
de huisarts-in-opleiding samen als één wachtbeurt. Zowel naar de geest van 
de opleiding als volgens de wettelijke bepalingen (Ministerieel Besluit dd. 



14/11/1997 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de 
stagemeesters in de huisartsgeneeskunde: art. 4) is het logisch dat het duo 
praktijkopleider-haio op de wachtlijst vermeld staan vermits de 
praktijkopleider alle wachten van zijn/haar haio superviseert en dus steeds 
van “achterwacht” is. Het feit dat de haio geen disponibiliteitsvergoeding 
ontvangt voor zijn/haar wachten maar de praktijkopleider wel, staaft dat ook 
het RIZIV bovenstaande logica volgt. 

Het Vlaams Artsensyndicaat beschrijft het als volgt: 

Op grond van artikel 7 van het MB van 1 maart 2010 dienen haio’s deel te nemen 
aan de plaatselijke wacht. Een bewijs van inschrijving in de plaatselijke wachtdienst 
dient ook overgemaakt te worden aan de Erkenningscommissie. Praktijkwachten in 
de werkweek kunnen wel nog afgesproken worden tussen de praktijkopleider en de 
haio. Deze zitten vervat in het basispakket en worden niet extra vergoed. Het is ook 
nuttig om het bestuur van de wachtkring mee te delen dat eigenlijk het duo 
praktijkopleider-haio op de wachtlijst dient te staan, en niet haio én praktijkopleider 
met een afzonderlijke wachtbeurt. Want in het laatste geval worden de 
praktijkopleiders gepenaliseerd aangezien ze sowieso bereikbaar moeten zijn tijdens 
wachten van de haio. 

Als uw wachtkring u dus tegen uw eigen wens wilt verplichten van meer wachten te 
doen dan de gemiddelde collega dan stellen wij voor dat u dit formeel weigert per 
aangetekend brief aan de wachtdienstverantwoordelijke, U zet ook het ICHO en 
Overstag in copie. 

U gebruikt in uw brief volgende argumenten: 

1. de HAIO moet geen wachten doen in het kader van de wettelijke verplichting van 
iedere erkende huisarts om mee te draaien in de georganiseerde wachten wel 
in het kader van zijn opleiding. Maar dit is een contract tussen HAIO ICHO en 
PO en niet met de wachtkring, de organisator van de wettelijke wacht. 

2. de HAIO kan en mag wettelijk geen afzonderlijk wachten doen zonder PO. 
3. Po kan door niemand verplicht worden meer dan 120 uur wachten van de HAIO te 

begeleiden. Noch door de wet noch door de wachtkring noch door het ICHO 
en zelfs niet door de HAIO zelf. 

4. de PO kan niet verplicht worden meer dan het gemiddeld aantal wachten te doen 
van zijn kring. 

5. Zonder begeleiding en akkoord van de PO is de HAIO niet verzekerd om wachten 
te doen (KB van 02/06/2006) en dus mag hij geen wachten doen. 

U besluit dat rekening houdend met voorgaande er bij geen vrijwillig akkoord van de 
PO alleen volgende regeling van toepassing kan zijn: “De po doet zijn normale 
hoeveelheid wachten waarvan enkele gelijktijdig met de HAIO als één wacht en niet 
als 2 wachten.” 

Wij hopen dat dit de zaak duidelijk stelt. We herhalen ook nog eens extra dat het 
elke PO toegestaan is om op VRIJWILLIGE basis meer wachten te doen, samen met 
de HAIO. Maar dit is uitsluitend de keuze van de PO en zijn HAIO samen. 


