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Geachte lezer 

De Belgian Association of Surgical Trainees (BAST) wenst, als officieel vertegenwoordigingsorgaan van 

de assistenten algemene heelkunde, samen met de nationale Vereniging voor Arts Specialisten in 

Opleiding (VASO-AMSF) te reageren op de recente nieuwsberichten omtrent ‘klassengeneeskunde’ in 

het UZ Leuven. In dit systeem wordt patiënten het voorstel gedaan om een éénpersoonskamer te 

nemen voor de garantie dat een staflid (in het artikel gelijkgesteld aan professor) de volledige ingreep 

uitvoert en niet de assistent.  

Wij willen we ons niet uitspreken in de discussie of het systeem dat in UZ Leuven zou worden toegepast 

wettelijk of ethisch verantwoord is. Wij willen echter wel enige nuancering brengen binnen de 

discussie dat kwaliteit te koop zou zijn en dat het enkel de professor is die deze kan bieden. De kwaliteit 

– en dus eindresultaat – van een ingreep is naast de capaciteiten van de professoren, die niemand 

hoger inschat dan ons, ook afhankelijk van een intense samenwerking tussen de professor, zijn of haar 

assistenten, en een team van verpleegkundigen en paramedici. Bovendien zijn de assistenten 

waarover men spreekt, afgestudeerde artsen die zich verder bekwamen in een specialisme, en wordt 

enkel de verantwoordelijkheid toevertrouwd die overeenstemt met zijn of haar graad van opleiding. 

Er zijn meerdere studies uitgevoerd die de uitkomst van een operatie tussen opleidingsziekenhuizen 

en niet-opleidingsziekenhuizen vergelijkt. Zowel bij minder complexe ingrepen (zoals een appendix 

verwijderen) als bij complexe ingrepen scoren opleidingsziekenhuizen beter.[1-4] Er zijn ook studies 

uitgevoerd die de uitkomst van een standaard operatie vergelijken tussen de professor of een 

gesuperviseerde assistent. Deze konden enkel aantonen dat de assistent iets meer tijd nodig had maar 

dezelfde kwalitatieve zorg leverde.[5-6] 

Wij betreuren dan ook de algemene tendens in de berichtgeving dat de zorg die assistenten zouden 

leveren “tweederangs” en minder kwaliteitsvol zou zijn. Als BAST en VASO promoten wij een degelijke 

opleiding maar zonder enige compromis wat betreft kwaliteit van zorg voor de patiënt. Wat ons betreft 

is het niet de kamerkeuze die beslist wie er opereert maar wel de moeilijkheid van de ingreep, de 

medische voorgeschiedenis van de patiënt en het bereikte niveau van de assistent. Wij hopen met dit 

persbericht deze misvatting te kunnen corrigeren.  
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Uit naam van de assistenten algemene heelkunde en meer uitgebreid de arts-specialisten in 

opleiding,  

De Belgian Association of Surgical Trainees (BAST) en de nationale Vereniging voor Arts Specialisten 

in Opleiding (VASO-AMSF) 
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Voor het originele artikel en het antwoord van het UZ Leuven, zie onderstaande url’s 

https://www.demorgen.be/binnenland/eenpersoonskamer-dan-opereert-de-prof-b567f58e/ 

https://www.demorgen.be/binnenland/uz-leuven-start-intern-onderzoek-maar-vastbesloten-de-

regel-te-blijven-toepassen-baafe667/ 
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