Huishoudelijk Reglement Wacht
Art. 1
De Tandartsenwacht Kring Land van Aalst verbindt zich tot het opstellen van de wachtdienst tijdens de
weekends en op feestdagen en dit voor de zorgregio Aalst.
Hieraan kan iedere collega deelnemen die zich houdt aan de deontologische regels binnen de
tandheelkunde
Art. 2
De wachtlijst wordt voor een kalenderjaar opgemaakt volgens de wensen van de deelnemende tandarts.
Voor het opstellen van de wacht krijgt hij/zij de mogelijkheid om drie weekends aan te duiden waarop hij/
zij geen wacht wil verzekeren. Bij het opstellen van de lijst wordt hiermee rekening gehouden.
Elk lid wordt in kennis gesteld, kan eenmalig wijzigingen aanbrengen binnen de 2 weken, waarna de lijst
definitief wordt en doorgegeven aan de PGC.
In geval van overmacht dient de tandarts van wacht alle maatregelen te treffen om de continuïteit van
zorgen te waarborgen, de wachtverantwoordelijke en de PGC te verwittigen.
Art. 3
De collega die meewerkt aan de wacht verbindt er zich toe bereikbaar te zijn op zaterdag,
zondag ,feestdagen en de door het RIZIV erkende brugdagen van 9u tot 18u
Een wachtdienst bestrijkt normaal een weekend. Bij feestdagen bevat de wachtdienst één dag, vermeld
zoals hierboven.
Indien een officiële feestdag aansluit aan een weekend dan kan de wacht worden opgesplitst.
Art. 4.
De Tandartsenwacht Kring Land van Aalst maakt voor zijn wachtdienst gebruik van een centraal
oproepnummer ( 053.709095 ) welke verschijnt in de regionale weekbladen , kranten, gemeentelijke
infobrochures
Elk lid van de kring krijgt een kaart met de gegevens van de wacht, die hij/zij voor het venster kan plaatsen.
Art. 5
Tijdens de wacht dient de collega van wacht enkel de noodzakelijke tandheelkundige zorgen toe.
Hij zal er zich altijd van vergewissen wie de tandarts van de patiënt is. Hij zal zijn collega op de hoogte
brengen van zijn tussenkomst en dit per brief, E-mail, fax of telefonisch.
In geen enkele omstandigheid wordt de patiënt een afspraak tijdens de wacht gegeven .
In verband met honorering dient de collega zich te houden aan de adviezen van het RIZIV.
Art. 6
Maltoestanden worden overgemaakt aan de Provinciale Geneeskundige Commissie van Oost- Vlaanderen.

