
Impulseo: financiële ondersteuning voor huisartsen 

 

 

1. Context 

Het Impulsfonds werd ingevoerd in 2006 om de goede toegankelijkheid van de 

eerstelijnsgezondheidszorg te waarborgen. De huisarts speelt daarbij een belangrijke centrale rol. Via 

de zesde staatshervorming werd die bevoegdheid aan de deelentiteiten overgedragen. In Brussel is de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie sinds 2015 bevoegd voor dat dossier. Om huisartsen te 

stimuleren om een activiteit als huisarts uit te oefenen of te blijven uitoefenen in het Brussels Gewest 

worden verschillende premies uitgereikt. 

Concreet is de doelstelling van die premies jonge huisartsen bijstaan bij de vestiging van hun praktijk en 

ze stimuleren om zich in een prioritaire zone te vestigen. Momenteel wordt volledig Brussel als een 

prioritaire zone beschouwd. 

2. Wat is Impulseo in Brussel? 

Er zijn momenteel drie soorten premies waarop huisartsen een beroep kunnen doen, indien ze gevestigd 

zijn in een van de negentien gemeenten van het Brussels Gewest.  

- IMPULSEO I – de vestigingspremie – is bedoeld om jonge huisartsen te motiveren een 

praktijk op te starten in het Brussels Gewest. Huisartsen die zich in een van de negentien 

Brusselse gemeenten vestigen hebben recht op een premie van 25.000 euro. Een 

bijkomende voorwaarde is dat ze minstens vijf jaar in het Brussels Gewest blijven. Anders 

moeten ze (een deel van) de premie terugbetalen. 

- IMPULSEO II – een tegemoetkoming voor de loonkosten van een bediende die belast is met 

het onthaal en het praktijkbeheer in een huisartsenpraktijk. Die tegemoetkoming bedraagt 

maximum 6.300 euro per jaar. Om de tegemoetkoming te ontvangen moet jaarlijks een 

dossier worden ingediend.  

- IMPULSEO III – een tegemoetkoming voor kosten voor diensten van een telesecretariaat. 

Die tegemoetkoming bedraagt maximum 3.619 euro en moet ook jaarlijks worden 

aangevraagd.  

 

3. Resultaten 

In 2017 werden 45 vestigingspremies (Impulseo I) aangevraagd, tegenover 31 in 2016. In 2017 werden 

94 Impulseo II-premies aangevraagd. Dat zijn er 7 meer dan in 2016. Het aantal aangevraagde Impulseo 

III-premies is stabiel gebleven tussen 2016 en 2017.  

 

Tabel: Aantal in het Brussels Gewest toegekende Impulseo-premies, 2009-2017 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014-15* 2016 2017 

Vestigingspremie 18 13 12 16 31 34 31 45 

Impulseo II en III** 28 29 40 87 54 71   

Impulseo II       
 

94 101 

Impulseo III  
      

27 28 

 


