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Ref.: Raadplegingsactiviteiten binnen endocrinologie / COVID-19
Geachte collegae,
We namen met belangstelling kennis van uw documenten over de
verschillende urgentieniveaus die, in deze moeilijke tijden, worden
voorgesteld om poliklinische patiënten in onze praktijk in te plannen.
De afgelopen weken hebben de endocrinologen nauwgezet hun nietdringende poliklinische afspraken geannuleerd. Alleen dringende
consultaties werden behouden en nieuwe patiënten werden enkel
aanvaard op verzoek van huisartsen en/of collega's van andere
specialiteiten. Wij zijn van mening dat al onze collega’s met grote
verantwoordelijkheidszin het voorschrift van de overheid hebben
gerespecteerd en tegelijkertijd de nodige continuïteit van urgente zorg
aan hun patiënten hebben verleend.
Onze collega’s endocrinologen volgden de door u vooropgestelde
criteria om te beslissen welke patiënt in het ziekenhuis / de praktijk te
zien, welke patiënten uit te stellen en met welke patiënt contact op te
nemen via telegeneeskunde.
De leden van de raad van bestuur van de Belgian Endocrine Society
(BES) hebben overleg gehad met andere collega’s endocrinologen
over de vraag of dit overzicht kon worden aangevuld met een lijst van
ziektebeelden. Deze oefening is moeilijk, omdat in de endocrinologie
de urgentiesituatie complex is en niet alleen bepaald wordt door de
pathologie zelf, maar ook door de achtergrond van de patiënt, zijn
comorbiditeiten en de evolutie van de ziekte.
Een diabetespatiënt met meerdere complicaties (ischemische
hartziekte, nierinsufficiëntie) heeft bijvoorbeeld een nauwere en
frequentere follow-up nodig dan een andere diabetespatiënt zonder
verwikkelingen. Een patiënt met de ziekte van Graves en
gecontroleerde hyperthyreoïdie kan plotseling een oftalmopathie
ontwikkelen waardoor sneller follow-up en behandeling nodig is.
Wij zijn van mening dat het onmogelijk is om een lijst te maken
waarin rekening wordt gehouden met al deze elementen. Medische
problemen die voortvloeien uit een onvolledige lijst kunnen bovendien
aanleiding geven tot zeer moeilijke juridische kwesties.
We stellen voor om endocrinologen op individuele basis te laten
beslissen over het urgentieniveau van elke patiënt, op basis van de
medische voorgeschiedenis, het contact met andere zorgverstrekkers
en de gegevens verzameld tijdens een teleconsultatie. Onze collega's
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kunnen natuurlijk uw definitie van verschillende niveaus van urgentie
hanteren om hun keuze te staven.
We garanderen dat de activiteiten veilig zullen verlopen, rekening
houdend met de sociale afstand (in wachtkamers) en de noodzakelijke
hygiënemaatregelen.
Vanzelfsprekend staan we open om deze problematiek nader met u te
bespreken. Wij wensen het beste en vooral het veiligste beleid voor
alle patiënten in de endocrinologie.
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