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Omzendbrief huisartsen rond gebruik van formulier HA01

Geachte Collega
Via de wet van 08/07/1964 betreffende de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH)
werd het 112-systeem opgericht. De dringendheid van de medische toestand van de patiënt
vormt de essentie van de hulpverlening. Dat impliceert dat de patiënt naar het dichtstbijzijnde
ziekenhuis gevoerd wordt met een functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg én die erkend zijn
binnen het 112-systeem. In onze provincie geldt dat voor alle ziekenhuizen met een functie
gespecialiseerde spoed gevallenzorg.
De regel van de dichtstbijzijnde erkende spoedgevallendienst is een strikte regel, die expliciet in
de wet staat. De wet voorziet ook een gelimiteerde lijst met gevallen waar het mogelijk is om af
te wijken van het dichtstbijzijnde ziekenhuis :
De MUG mag afwijken wegens een patiënt die om diagnostische en/of therapeutische redenen
naar een andere 112-erkende spoedgevallendienst moet dan de dichtstbijzijnde
spoedgevallendienst.
In geval van een medisch rampenplan
In geval van een medisch dossier in een ander ziekenhuis dan het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
De huisarts kan in dit laatste attesteren dat een patiënt naar een ander ziekenhuis moet dan het
dichtstbijzijnde ziekenhuis. Aan deze mogelijkheid zijn enkele wettelijke voorwaarden
verbonden, met name dat het (1) om “kwestieuze pathologie” gaat, (2) het ziekenhuis op die
campus een functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg heeft én (3) de afwijking niet meer dan
10 minuten rijden extra omvat in vergelijking met het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Als het meer
dan 10 min is wordt dit NIET toegestaan en rijdt de ambulance naar het dichtstbijzijnde
ziekenhuis en kan de patiënt desgewenst na stabilisatie verder gevoerd worden met andere
middelen dan een 112-ambulance. Het moet ook om kwestieuze pathologie gaan, wat impliceert
dat het medisch dossier absoluut noodzakelijk is voor de behandeling.
Als huisarts kan U op voorhand een attest schrijven waarin U het ziekenhuis aanduidt en de
pathologie waarvoor de patiënt in behandeling is. In bijlage vindt U een gestandaardiseerd attest
(HA01). Het moet opgemerkt worden dat deze afwijking een gunstmaatregel is, en dat, indien er
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een tekort is aan 112-middelen deze afwijking niet kan toegestaan worden. Dat gebeurt evenwel
maar in zeer uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer er een rampenplan in de
provincie is met inzet van reeds veel 112-middelen.
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