
 
04 Samengevoegde vragen van 
- de heer Bart Laeremans aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de 
noodzaak van een MUG-dienst te Halle" (nr. 1395) 
- de heer Michel Doomst aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het 
oprichten van een MUG-dienst te Halle" (nr. 1399) 

  

04.01 Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mevrouw de minister, het is niet de eerste keer dat we met 
deze problematiek in deze commissie komen, zelfs niet in deze legislatuur. Er is duidelijk een 
consensus aan het groeien in Vlaanderen dat het PIT, het paramedisch interventieteam dat op dit 
moment wordt uitgebaat in Halle, een ersatzoplossing is die uitgerekend op momenten waarop levens 
bedreigd zijn geen afdoende oplossing kan bieden. 
  
Wij hebben nu vastgesteld dat de meerderheidsfracties uit de provincieraad van Vlaams-Brabant u – 
volgens krantenberichten toch – aangeschreven of gecontacteerd zouden hebben in verband met die 
noodzakelijke omzetting van het huidig paramedisch interventieteam in een volwaardige MUG-dienst 
in Halle. Nieuw is ook dat het ziekenhuis – en dat is toch wel een zeer goede evolutie – zelf bereid is 
om in het systeem te stappen en daar blijkbaar ook de nodige financiële bijdragen toe wil leveren. De 
directeur is echter enkele dagen geleden via de media komen verklaren dat dit alleen mogelijk is via 
een apart KB omdat op dit moment het maximaal aantal MUG-diensten in het land vastligt. Met een 
extra MUG-dienst in Halle zou dit aantal worden overschreden. 
  
Ik had van u dan ook graag een aantal zaken vernomen. Ten eerste, hebt u een schrijven ontvangen 
vanuit de provincie Vlaams-Brabant? Ten tweede, wanneer start u het noodzakelijk overleg met de 
betrokken ziekenhuizen en met de andere partners, waaronder de provincie en de Vlaamse overheid? 
Ten derde, binnen welke tijd kan het betrokken KB worden uitgevaardigd en gepubliceerd? 

  

04.02 Michel Doomst (CD&V - N-VA): Mevrouw de minister, we rekenen op u om de 
onrechtvaardigheid die in dit dossier zit opgelost te krijgen. Ik denk dat het een domein is waarin de 
improvisatie die we moeten meemaken eigenlijk niet meer van deze tijd is. Ze is fundamenteel 
onrechtvaardig, om niet te zeggen onmenselijk. 
  
Minister Donfut, uw voorganger, heeft gezegd dat hij zich in een periode van lopende zaken niet kon 
engageren. Het verontrustende in zijn antwoord was dat het voor ons niet alleen om een taalprobleem 
ging daar in zuidwest-Brabant maar ook dat de aanrijtijden blijkbaar bijna een half uur bedroegen, wat 
eigenlijk inzake medisch dringende interventie een totaal onaanvaardbare toestand is die wij in de 
toekomst absoluut moeten oplossen. 
  
De provincie heeft u al gecontacteerd. Wij waren ook blij dat de directeur van het ziekenhuis zei dat hij 
wel mee wil. Hij wil wel mee maar eigenlijk kan hij dat niet omdat er 80 MUG-eenheden zijn toegekend 
en zij daar niet bij zijn. Wil men een extra MUG, dan moet men de toelating hebben van de minister. 
Zij moet dan willen meewerken om dat opgelost te krijgen. 
  
Ik heb een drietal vragen. 
  
Ten eerste, ik hoor dat de evaluatie van het PIT-systeem in Halle dichtbij is. Men heeft toen gezegd 
dat het in druk was. Hoe ver staat het daarmee? 
  
Ten tweede, zijn er inderdaad al aanzetten om daarover een overleg te hebben op het terrein? 
  
Ten derde, zijn er al oplossingen voor de dispatching? Het is voor ons ook een probleem dat wij 
dikwijls vanuit de regio van zuidwest-Brabant over Gent naar Leuven moeten komen om uiteindelijk de 
medische dienst te verwittigen. 
  
Eigenlijk is de samenvatting: wanneer kunnen wij ons rendez-vous in Halle met u hebben? 

  

04.03 Minister Laurette Onkelinx: Een uitnodiging! Wauw. 
  
La présidente: Madame la ministre, tout ceci mérite une belle réponse. 

  



04.04 Minister Laurette Onkelinx: Ik zal het proberen. 
  
Ik kom terug op het steeds weerkerende debat over de aanwezigheid van een mobiele urgentiegroep 
te Halle. Ik denk dat een korte opfrissing zich opdringt. De MUG-functies in ons land werden 
toegekend aan de ziekenhuizen, die dat aangevraagd hebben aan de hand van de programmacriteria 
die werden vastgelegd door een KB van 20 september 2002, ondertekend door de ministers Tavernier 
en Vandenbroucke. Het ziekenhuis van Halle stelde zich geen kandidaat voor de functie. Dat is de 
enige reden waarom het huidige probleem zich voordoet. 
  
Tijdens de vorige regeerperiode heeft minister Demotte tien experimenten opgestart die ertoe strekken 
voor ons land het voordeel te evalueren van de aanwezigheid van een team bestaande uit een 
verpleger en een ambulancier, die tussenbeide kunnen komen bij veelvoorkomende situaties, waarbij 
men thans een MUG ter plaatse stuurt, terwijl de aanwezigheid van een team met een verpleger en 
een ambulancier zou volstaan. Dit zijn de bekende PIT-projecten. 
  
Een dergelijke PIT-team werd ingesteld in het ziekenhuis van Halle, waardoor men ook het gebruik 
van het Nederlands kon garanderen tijdens de interventies. Het experiment te Halle geniet van een 
uitzonderlijke financiering die bijna gelijk is aan wat wordt toegekend voor de MUGs. Ik kan dus 
bevestigen dat het ziekenhuis van Halle het enige in België is dat van dit statuut geniet, wat veel 
hospitaalinstellingen het benijden.  
  
Om meer specifiek te antwoorden op de vragen, kan ik het volgende zeggen. Ten eerste, ik heb tot op 
heden geen brief ontvangen van de provincie Vlaams-Brabant. Ten tweede, ik ontving evenmin een 
officiële aanvraag van de ziekenhuisdirectie van Halle inzake de MUG-functie. Ik zal waken over het 
zeer binnenkort organiseren van een ontmoeting met de diverse partners, zodat ik mondeling te horen 
kan krijgen of het ziekenhuis zich ertoe verbindt om te voldoen aan de normen voor een MUG-functie 
en met name om voor de noodzakelijke omkadering te zorgen. Dat was in het verleden niet het geval.  
  
Het is bovendien oordeelkundig een maximum aan informatie te vergaren over de noodzaak om in 
Halle een MUG-functie te programmeren. Hiertoe zal een officieel advies gevraagd worden aan de 
provinciale commissie voor dringende medische hulpverlening van Vlaams-Brabant, die als opdracht 
heeft adviezen te verstrekken inzake de materies die behoren tot de toepassing van de wet of de 
uitvoeringsbesluiten ervan en van wie het advies in dit dossier maar al te vaak verwaarloosd wordt. 
Het lijkt mij nochtans evident te zijn dat een becijferde basis van de behoeften duidelijkheid zal 
scheppen bij alle uitspraken over de relevantie van deze functie.  
  
Ten derde, indien uit het overleg zou blijken dat de MUG-functie in Halle de meest aangepaste 
oplossing zou zijn en ook de meest doenbare om te beantwoorden aan de lokale behoeften en dit aan 
de hand van een identieke financiering als die van de andere MUG-functies van het land, kan 
theoretisch voorgesteld worden om deze functie te programmeren.  

  

Dit vereist het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, afdeling Erkenning en 
Programmatie. Het KB dat het programmatiecriterium wijzigt, dient in de Ministerraad te worden 
overlegd en moet daarna voor advies naar de Raad van State. 
  
Mijnheer Dooms, ik komt tot het antwoord op uw vragen. 
  
Ten eerste, het rapport van het eerste experimentele jaar van het PIT werd verdeeld onder alle 
deelnemers van het project die daarom hebben gevraagd. Ik zal er over waken dat mijn administratie 
u hiervan een kopie bezorgt. Het rapport van het tweede jaar is voorzien voor september 2008. 
  
Ten tweede, ik kan uw verklaring over het groot aantal incidenten niet delen. De cijfers van de 
klachten die door onze hygiënische inspectiediensten werden verzameld, tonen aan dat er een zeer 
beperkt aantal klachten is. Het komt mij trouwens voor dat bij de meerderheid van de gevallen die de 
pers haalden of die in deze vergadering naar voren kwamen, het voorwerp waren van een rationele 
uitleg die mijn administratie na analyse verstrekte. Op talrijke regio’s van ons grondgebied moet men 
overigens veel langer wachten op de komst van de MUG dan in de streek van Halle, dat trouwens niet 
ver ligt van Tubeke of Anderlecht. De interventietijd voor Landen of Orp-Jauche bedraagt gemiddeld 
20 minuten. Meestal gebeurt dat door een MUG van een ander taalgebied. Bijvoorbeeld voor Landen 
is dat de MUG van Waremme. 



  
Ten derde, u weet uiteraard dat er op initiatief van Rudy Demotte een aantal initiatieven zijn opgestart 
voor het moderniseren van de dispatching van de dringende medische hulpverlening. Deze 
werkzaamheden verbeteren de organisatie, de ontwikkeling van de competenties van het personeel 
en de technologische prestaties. Voor dat laatste wordt samengewerkt met de minister van 
Binnenlandse Zaken die bevoegd is voor de technologische aspecten van het eenvormige 
oproepsysteem op het niveau van de 100-centrale. Ik feliciteer trouwens de twee administraties voor 
het werk dat zij de laatste jaren samen hebben verricht. 
  
Ten vierde, het punt dat u aanhaalt, betreft de rerouting van de oproepen naar Leuven. 

  

U weet zeker dat er op technologisch niveau beslist werd de 100-centrale en de 101-centrale van 
Leuven te verhuizen naar een nieuwe locatie. Dit is een eerste stap in de richting van een 
oproepcentrum voor de samengevoegde hulpdiensten, 112. Mijn collega van Binnenlandse Zaken is 
bevoegd voor deze specifieke kwestie. Ik stel voor dat u zich tot hem wendt om de exacte planning 
van de werkzaamheden te vernemen.  
  
Tot slot informeer ik u over het feit dat mijn administratie reeds aan de provinciale commissie van 
Vlaams-Brabant en aan die van Brussel gevraagd heeft om instructies over het transfereren van de 
oproepen te bestuderen.  

  

04.05 Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mevrouw de minister, eindelijk, na jaren, lijkt er dan toch 
enig schot te komen in dit dossier. Het gaat zeer langzaam. Ik apprecieer het echter dat u in dit 
dossier vandaag een stap vooruit zet en dat u in elk geval principieel zegt geen bezwaar te hebben 
tegen een MUG aldaar. U wilt luisteren en het dossier onderzoeken teneinde, als men aan de 
voorwaarden en de criteria voldoet, het noodzakelijke KB te laten goedkeuren. Dat is een belangrijke 
stap vooruit en dat verheugt ons.  
  
Anderzijds zegt u dat de noodzaak nog steeds niet is aangetoond, omdat Tubeke in de buurt ligt of 
omdat er in Landen ook Franstalige MUG’s zijn die zouden kunnen interveniëren. Mevrouw de 
minister, het is precies het taalprobleem dat er in het verleden reeds heeft voor gezorgd dat MUG-
diensten veel te laat op het appel waren. Daardoor zijn er reeds heel ernstige zaken gebeurd. Men 
vindt de weg gewoon niet doordat men zich niet in het Nederlands kan uitdrukken. Er is ook geen 
enkele garantie dat dit zou verbeteren. Zelfs het Erasmusziekenhuis, waar tweetaligheid verplicht is 
voor de hulpdiensten, garandeert de tweetaligheid nog steeds niet. Er is dus wel degelijk een 
probleem.  
  
Bovendien bevindt Halle zich in een zeer gelijkaardige situatie. Net als in tal van andere regio’s in 
Vlaanderen en in tal van andere klinieken waar men wel een MUG-dienst heeft, is die ook in Halle 
noodzakelijk. Daarover zijn wij het gelukkig, eindelijk allemaal eens.  
  
Mevrouw de minister, ik stel vast dat er nog geen brief is gekomen van de meerderheidsfracties van 
de provincie. Ze hadden dat nochtans beloofd. De Post is toch ook niet zó traag dat die er nog niet is.  
Mijnheer Doomst, u zal uw partijgenoten op de hoogte moeten brengen dat hun brief dringend moet 
ondertekend en verzonden worden, want ze zijn blijkbaar traag in de verzending.  
  
Het ziekenhuis heeft blijkbaar nog geen officiële aanvraag gedaan. Mevrouw de minister, ik kan u 
zeggen dat zij dat wel hebben gedaan op de regionale televisie. Ik hoop dat zij u dat ook formeel 
zullen bevestigen.  

  

Ten derde, u zegt dat u een advies zult vragen. Ik zou degenen die daarbij betrokken zijn en ook de 
provincie Vlaams-Brabant – u heeft daar ook uw connecties en wij zullen de onze gebruiken – vragen 
om een zeer stevig en sluitend dossier te maken zodat er geen betwisting meer bestaat over die 
criteria. Wij weten allemaal dat er een noodzaak is en dat er een objectieve grond is om daar een 
MUG te hebben. Ik hoop dat alle instanties nu aan een zeel zullen trekken zodat dit dossier snel kan 
worden afgewikkeld. 
  
Ik dank u in elk geval voor uw antwoord, mevrouw de minister. 

  

04.06 Michel Doomst (CD&V - N-VA): Mevrouw de minister, ik voel dat wij op de goede weg zijn en 



dat de toenadering groeit om voor dit dossier een oplossing te vinden. 
  
Ik heb nu ook wel wat meer klaarheid van u gekregen in de wijze waarop een aantal vormen van 
communicatie blijkbaar mislopen. Ik moet ook vaststellen dat het allemaal veel trager verloopt sinds ik 
uit de provincie Vlaams-Brabant weg ben. Ik ben daar nog maar zes maanden weg en het loopt 
allemaal al veel moeilijker dan vroeger. Ik zal hen eraan herinneren dat zij sneller moeten werken 
zoals dat vroeger het geval was.  
  
Ik denk dat wij heel dringend aan het ziekenhuis van Halle moeten vragen om een onderbouwd 
dossier en een onderbouwde aanvraag aan u over te maken, wat blijkbaar tot op heden nog niet is 
gebeurd. Aldus kan op objectieve basis worden gehandeld. Ik blijf erbij dat het niet meer 
aanvaardbaar is, zelfs niet één keer, dat men in onze streek bijna een half uur moet wachten op een 
dringende medische interventie. Er moet absoluut een oplossing komen. Ik denk dat wij ter plaatse in 
het ziekenhuis moeten gaan. Halle is ook een heel toffe winkelstad. Men kan daar het nuttige aan het 
aangename koppelen. Wij zouden dit echt eens ter plaatse in het ziekenhuis moeten kunnen gaan 
bekijken. 
  
Het incident is gesloten. 

 


