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VA N  O N Z E  M E D E W E R K E R

JEROEN BERNAER
ANTWERPEN In Merksem

wordt dit najaar een nieuwe
wachtpost voor huisartsen opge-
richt. Eind dit jaar moet daar nog
een extra post bijkomen in het
centrum van Antwerpen.
De nieuwe wachtpunten komen
er door het grote succes van de
post voor Deurne en Borgerhout.
Die werd, net als de post Medi-
nuit in Molenbeek, in 2003 opge-
richt als pilootproject. Later
kwamen daar pilootposten bij in
kleinere steden als Herentals,
Brugge en Turnhout.
Eind 2006 besliste federaal mi-
nister van Volksgezondheid Rudy
Demotte (PS) geld vrij te maken
voor de oprichting van tien nieu-
we wachtposten in de Belgische
grootsteden. Zo werden dit jaar
al nieuwe wachtposten geopend
in Charleroi, Brussel en Gent.
Ook in Luik komt er binnenkort
een wachtpunt. 
Antwerpen krijgt op termijn dus
twee nieuwe posten. 
Waar die nieuwe centrale wacht-
diensten zullen komen, is nog
niet helemaal duidelijk. De post
in Merksem komt waarschijnlijk
in het Jan Palfijnziekenhuis. De
wachtpost in het centrum komt
mogelijk in het gebouw van het
Rode Kruis aan de Belgiëlei. 
‘We onderhandelen nog met het
Rode Kruis’, zegt huisarts Koen
Maus. Hij is verantwoordelijk
voor de nieuwe post in Antwer-
pen-centrum. ‘Het Rode Kruis
had enkele beloftes gedaan, maar
komt die nu niet na. Daarom pra-
ten we nu ook met een andere
partner over een geschikte loca-
tie. De onderhandelingen zitten
in een te vroeg stadium om er al
veel over te kunnen zeggen.’
Het doel van de posten is de
weekendwachtdiensten van
huisartsen te centraliseren en
onnodige bezoeken aan de spoed-
diensten van ziekenhuizen te be-
perken. Nu gaan patiënten in het
weekend vaak naar de spoedaf-
deling van het dichtstbijzijnde
ziekenhuis, omdat ze de huisarts
van wacht moeilijk kunnen vin-
den. 
Dat ze vaak minder vertrouwen
hebben in een huisarts die ze niet
kennen, speelt daarbij ook een

rol. Door een wachtcentrale zul-
len patiënten altijd op hetzelfde
adres terechtkunnen en minder
geneigd zijn meteen naar de
spoeddienst te gaan.
Voorts moet een patiënt bij de
huisarts contant betalen, terwijl
de betaling op de spoedafdeling
uitgesteld kan worden. De huis-
artsenposten kunnen ook hier
een oplossing bieden. ‘We vragen
de patiënten wel contant te beta-
len, maar als dat niet kan, treffen
we een regeling met het zieken-
fonds’, zegt Roger Renders, ver-
antwoordelijk voor de wacht-
dienst in Deurne en voorzitter
van de huisartsenkring Deurne-
Borgerhout. 
Voor de artsen is vooral de veilig-
heid van de wachtposten van be-
lang. In een grootstad worden
huisartsen, vooral in het week-
end, vaak met agressie gecon-
fronteerd. In de wachtpost kan
een dokter met wachtdienst reke-
nen op minstens één collega.
Bovendien wordt er een speciale
alarmknop geplaatst, zodat de
politie bij erg agressieve patiën-
ten snel hulp kan bieden. ‘We wil-
len volledige veiligheid, zowel
voor de patiënten als voor de ge-
zondheidswerkers’, zegt Koen
Maus.

De artsen in de posten zullen
geen huisbezoeken afleggen, ten-
zij de patiënt onmogelijk zelf
naar de dienst kan komen. In dat
geval zal een chauffeur de wacht-
dokter naar het huis van de zieke
brengen. ‘Die kan de arts be-
schermen. Ook verliest de dokter
geen tijd meer met het zoeken
naar parkeerplaats’, zegt Roger
Renders.
De tien nieuwe wachtposten in
België zullen elk jaar geëvalueerd
worden. Op basis van de evalua-
ties wordt beslist of de posten
met hun werking kunnen door-
gaan of niet.

- site: www.huisartsenwachtpost.
be 

Nieuwe wachtposten voor 
Door het succes van de huisartsenwachtpost in Deurne, komen er in Antwerpen twee extra posten bij. Net als in andere Belgische

steden wordt het project hier uitgebreid.

’s Nachts en in het weekend gaan mensen te vaak naar spoeddienst, in plaats van huisarts. © An Nelissen

Systeem van centrale
wachtpunten moet 
veiligheid van artsen 
garanderen

BRUSSEL Het hof van beroep
in Reims besliste gisteren dat Mi-
chel Fourniret gehoord moet wor-
den over de verdwijning van de
19-jarige mentaal gehandicapte
Marie-Angèle Domèce. Gevreesd
wordt dat het proces uitgesteld
wordt tot 2009. 
Fourniret wordt nu formeel be-
schuldigd van ontvoering, ver-
krachting en moord op acht meis-
jes en jonge vrouwen, onder wie
de Belgische Elizabeth Brichet.
Dit najaar zou het hof van assisen

van het Franse Charleville-Méziè-
res oordelen over Fourniret en
zijn vrouw, Monique Olivier.
Maar nu dreigt het proces vertra-
ging op te lopen, tot ergernis van
de familie van de slachtoffers. 
Het ‘nieuwe’ dossier komt noch-
tans niet uit de lucht gevallen. In
2005 al bekende Monique Olivier
dat ze in de buurt was toen het
meisje uit Auxerre vermoord
werd. Het paar dat daar in ’88
woonde, zag Marie-Angèle langs
de baan lopen. Fourniret noemde

haar meteen un beau petit sujet,
zoveel als een ‘klein lekker ding’,
en zette een val voor haar op. Hij
sleurde het meisje mee op een
aardeweg en kwam enige tijd la-
ter terug bij zijn vrouw, met de
woorden ‘dat hij niet had kunnen
bereiken wat hij wilde’. Dat hij
haar door wurging vermoord
had, bekende hij volgens zijn
vrouw wel. Maar haar lichaam is
nooit teruggevonden.
Tegenover de speurders is Fourni-
ret dat verhaal altijd blijven ont-
kennen. Maar het hof van beroep
van Reims meent dat er voldoen-
de aanwijzingen zijn om hem

minstens te verhoren over de fei-
ten en de zaak daarna eventueel
aan het dossier toe te voegen. 
Overigens zijn er nog meer
moorddossiers waar Fourniret
aan gelinkt wordt. In dezelfde pe-
riode van de verdwijning van Ma-
rie-Angèle Domèce verdween in
Auxerre ook de Britse studente
Joanna Parrish.
Zij was op de plaatselijke univer-
siteit ingegaan op een adverten-
tie waarin een man een jonge stu-
dente zocht om bijlessen Engels
te geven aan zijn zoontje. Jaren
later werd haar vermoorde li-
chaam teruggevonden. De adver-

tentie was een klassieke truc van
seriemoordenaar Fourniret om
slachtoffers te lokken. Ook in ons
land verdween een Japanse stu-
dente aan de universiteit van
Louvain-La-Neuve die ingegaan
was op een advertentie van een
man die vroeg om pianolessen te
geven aan zijn zoontje. Van de
jonge vrouw is sindsdien geen
spoor meer gevonden. 
Als nu elke zaak waaraan Fourni-
ret gelinkt wordt, aan het onder-
zoek zal worden toegevoegd, vre-
zen de familieleden van de slacht-
offers dat het nog jaren zal duren
voor het proces kan beginnen. (tv)

Michel Fourniret verdacht van nog een moord 
Familie van de slachtoffers vreest dat het proces tegen serie-
moordenaar Fourniret wordt uitgesteld.


