
De vaste huisdokter



Nuttige info
De huisdokter
• De huisdokter is het eerste aanspreekpunt over gezondheid voor de patiënt.
• De huisdokter coördineert de gezondheidszorgen van de patiënt.
• Elke patiënt heeft maar één vaste huisdokter of groepspraktijk.

Betaling
• De huisdokter berekent de prijs van de raadpleging op basis van vastgestelde nomenclatuurnu-

mers*.
• Een groot deel van de raadpleging is verzekerd via de mutualiteit. Meestal is dat ongeveer 75 

%, bij verhoogde tegemoetkoming is dit 90 %.
• De patiënt krijgt van de mutualiteit, afhankelijk van zijn statuut, ongeveer 75 % of 90 % terug-

betaald.
• Het deel dat de patiënt zelf betaalt heet ‘het remgeld’.

Organisatie
• De huisdokter kan op verschillende manieren werken: in een eenmanspraktijk, een groeps-

praktijk, een wijkgezondheidscentrum*, bij Geneeskunde voor het Volk* …
• De huisdokter werkt op afspraak en/of met een vrij spreekuur.
• De huisdokter kan ervoor kiezen om te werken aan geconventioneerd* tarief of niet.

Weekends en feestdagen
Er is ook ’s avonds of tijdens het weekend en op feestdagen een huisdokter beschikbaar. Dit noe-
men we ‘wachtdienst’. Meer info over wachtdiensten of wachtposten vind je achteraan*.

Tolken
Als de patiënt geen of onvoldoende Nederlands spreekt, kan er best iemand meegaan om te tol-
ken. De tolk is bij voorkeur een volwassene en iemand die de patiënt vertrouwt. Kinderen tolken 
beter niet.

Vertrouwen
• Een huisdokter schrijft niet altijd medicatie voor. Soms is rusten het belangrijkste en is er geen 

medicatie nodig.
• Een huisdokter kan een bepaalde behandeling voorschrijven. Als de behandeling niet werkt, 

kan de patiënt best opnieuw naar de huisdokter gaan. Soms is er een doorverwijzing nodig 
naar de specialist...

• Een huisdokter heeft beroepsgeheim. Hij vertelt niets over zijn patiënten aan anderen.

Contact
Heb je als hulpverlener vragen aan de huisdokter? Contacteer de huisdokter best telefonisch.

* Deze term verduidelijken we achteraan deze map bij ‘veel voorkomende termen’.
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ziek genezenhuisdokter

De vaste huisdokter
1  Ziek?

2  Ik ga naar de huisdokter.
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mensen in België

of

vaste huisdokter

3  In België hebben de mensen een vaste huisdokter.

4  De huisdokter woont in een huis in mijn buurt.

5  De huisdokter kan een man of een vrouw zijn.
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bla bla bla... bla bla bla...

6  De huisdokter is iemand die ik kan vertrouwen.
 Hij vertelt niets over mij aan andere mensen.
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identiteitskaart geldkleefbriefje

Een afspraak bij de vaste huisdokter
1  Ik ben ziek. Ik maak een afspraak bij de vaste huisdokter.

2  Ik neem mee: identiteitskaart, kleefbriefje mutualiteit, geld.
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3  Ik ga op afspraak naar de vaste huisdokter.

4  De huisdokter onderzoekt mij.

5  De huisdokter zegt wat ik moet doen.
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bewijs betaling

voorschrift medicijnen attest afwezigheid  
werk/school

6  Ik betaal de huisdokter.

7  De huisdokter geeft mij: bewijs betaling, voorschrift medicijnen, 
attest afwezigheid werk/school.
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