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Inleiding 

 

Leerstof 

• cursusmateriaal 

o slides (Toledo)  zitten vervat in deze samenvatting 

o lijst van wetgeving 

• thema’s 

o rechtsbronnen in de gezondheidszorg 

o juridisch kader voor de beroepsuitoefening van artsen (WUG, statuut ziekenhuisarts, Orde 

der artsen) 

o rechten en plichten van artsen (therapeutische vrijheid, recht op honorarium, 

beroepsgeheim, …) 

o rechten en plichten van patiënten (vrije keuze van arts, geïnformeerde toestemming, 

patiëntendossier, …)  

• leerdoel: juridisch kader leren kennen dat arts-patiëntrelatie mee bepaalt 

 

Examen 

• schriftelijk examen (1ste en 2de examenkans) 

• gelijke puntenverdeling voor beide onderdelen 

o 10 ptn Deontologie 

o 10 ptn Medisch recht 

• 1 open vraag van Medisch recht 

o alle examenvragen krijgen we vooraf! 

• te kennen leerstof: hoorcolleges + slides (aanbevolen lectuur wordt vermeld per college) 

• OPEN BOEK: gebruik van de lijst van wetgeving is toegestaan !! 

o geen eigen nota’s! 

o wat mag wel? 

▪ markeren / onderlijnen / … 

▪ vermelden van andere artikels (enkel de naam vh artikel, NIKS anders vb. ook niet ‘zie 

artikel …’) 

• antwoord  

o moet beperkt blijven tot voorziene ruimte (voor- en achterkant vragenblad)  

o moet niet noodzakelijk bestaan uit volzinnen  mag ook schematisch worden opgebouwd 

o wees volledig en motiveer uw antwoord 

o geef, waar mogelijk, de wettelijke grondslag 

 

 

 

  



Ine Bollen     Medisch recht | 2017 - 2018
  

 

2 | P a g i n a  
 

Rechtsbronnen in de gezondheidszorg 

 

Inleiding: medisch recht vs deontologie 

 

Deontologie = beroepscode: eerder gedragsbepalingen, geen wettelijke regels 

• implicatie: mag geen fundamentele rechten van derden beperken (vb. code van makelaars 

mag niet bepaalde klanten uitsluiten) 

• itt wetgeving: hier knn fundamentele rechten wel in beperkt worden 

 

Medisch recht heeft verschillende rechtsbronnen 

 

Overzicht (duiding: vide infra) 

1. Wetgeving 

2. Rechtspraak  

3. Rechtsleer  

4. Samenspel van rechtsstatelijke en niet-rechtsstatelijke actoren 

 

1. Toestroom aan specifieke wetgeving 

• wettelijk vastgelegde regels 

o vb. Koninklijk Besluit, Ministerieel Besluit, … 

o vb. wet vastgelegd in Kamer van Volksvertegenwoordigers 

• verhouding recht – gezondheid = lange geschiedenis  

o aanvankelijk: gewoon toepassing van algemene regels Grondwet, Burgerlijk wetboek, 

Strafrecht, administratief recht  

o maar nu is medisch recht echt afzonderlijke wetstak! 

▪ met eigen specifieke wetgevingen en principes vb. toegang artsenberoep, epidemies, … 

▪ oorzaken van toegenomen juridisering 

 wijzigende maatschappelijke opvattingen 

➢ vb. bepaalde activiteiten mogelijk die dat decennia geleden nog nt waren vb. 

abortus en euthanasie 

➢ patiëntenrechten 

➢ … 

 snelle technologische vooruitgang 

➢ door technologische vooruitgang: nieuwe (oa ethische) vragen duiden op  w 

soms omgezet in wetgeving 

➢ vb. medisch begeleide voortplanting, onderzoek op embryos … 

 Europese doorwerking 

➢ bepaalde beslissingen w genomen binnen Europa  worden dan omgezet in eigen 

land 

✓ voornamelijk op Federaal niveau 

✓ beslissingen gaan vaak over realiseren vd interne markt 

✓ opmerking: in welke mate deze beslissingen/wetten/… vanzelf geldig zijn in 

lidstaten  zie verderop (stuk over ‘gelaagde rechtsorde’) 

➢ vb. medische experimenten, organen, hulpmiddelen, geneesmiddelen, menselijke 

weefsels, … 

 

2. Rechtspraak en de claimcultuur in de gezondheidszorg 

• juridische principes krijgen mee vorm door rechtspraak 

o rechtspraak gebeurt door onafhankelijke, onpartijdige rechters die uitspraak doen over 

geschil: obv wetgeving en ongeschreven beginselen 

o uitspraken over geschillen zorgen mee voor invulling wat juridisch kader is waarbinnen ZH/ 

arts/… opereert 

• strafrechtelijke aansprakelijkheid arts  

o gaat over echte fouten tgn wetgeving 
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o vb. onopzettelijke slagen en verwondingen, schending beroepsgeheim, schuldig 

hulpverzuim, schriftvervalsing, … 

• burgerrechtelijke aansprakelijkheid arts 

o burgerrecht gaat over verhouding met bv ZH 

o doel: schadevergoeding krijgen owv (vaak fysieke) schade die men heeft geleden owv 

medisch handelen of verzuim ervan 

o contractueel of buitencontractueel (van belang voor verjaring) 

▪ contractueel: niet echt contract dat getekend w maar feit dat je ‘met pt in zee gaat’, dus 

eigenlijk een stilzwijgend contract 

▪ buitencontractueel: als pt en arts zelf niet knn kiezen 

 vb. op spoed bewusteloze patiënt behandelen 

o voorwaarden: pt moet 3 zaken aantonen 

▪ fout 

 “bonus pater familias”: principe vd goede huisvader 

 aantonen dat arts niet heeft gehandeld als goede huisvader (goede arts) het zou 

doen binnen deze situatie (rekening houdend met urgentiegraad vd situatie) 

▪ schade  

▪ causaal verband tss beiden 

o moeilijkheden v dit aansprakelijkheidsrecht 

▪ bewijsmoeilijkheden en dure en tijdrovende procedure voor pt ++ 

▪ arts-patiënt relatie 

▪ problemen op verzekeringsvlak 

o om aan moeilijkheden gehoor te geven: wet medische ongevallen van 31 maart 2010  

subjectief recht op integrale vergoeding igv MOZA 

▪ MOZA = Medisch Ongeval Zonder Aansprakelijkheid 

 fonds medische ongevallen is dus alternatief vergoedingssysteem 

 doel: ptn naast aansprakelijkheidsrecht toegang geven tot schadevergoeding 

ondanks afwezigheid fout 

▪ bestaat NAAST aansprakelijkheidsrecht  dus GEEN aansprakelijkheidsimmuniteit voor 

artsen! 

▪ enkel van toepassing op burgerlijke aansprakelijkheid (niet op strafrechtelijke) 

▪ nieuwe advies- en vergoedingsprocedure voor Fonds (keuze) 

 info hieronder = zelf opgezocht  niet te kennen maar handig vond ik zelf 

➢ FMO = adviesorgaan over aansprakelijkheid en ernst vd schade 

➢ kosteloos voor slachtoffer  drempelverlagend 

➢ snel: termijnen vastgesteld 

➢ eenvoudig: fonds verzamelt alle inlichtingen 

➢ advies  3 mogelijkheden 

✓ aansprakelijkheid 

✓ MOZA 

✓ geen aansprakelijkheid en geen MOZA 

➢ vergoeden van slachtoffer in MOZA voor zover schade voldoet aan één vd 

ernstvoorwaarden 

• opmerking: 3 hoogste hoven in ons land 

o Hof van Cassatie = hoogste rechter ih land voor rechtspraak 

▪ kan eerdere beslissingen (vonnis / arrest) vernietigen 

▪ wel dialoog tss lagere rechters en Hof van Cassatie nodig (want in principe mogen lagere 

rechters wel andere beslissing nemen maar gebeurt niet) 

o Raad van State = toezichtsorgaan vd rechtbank 

▪ administratief toezicht 

▪ zijn ook echte rechters 

o Grondwettelijk Hof = hof dat kijkt of nieuwe wetgeving wel voldoet aan grondwet 

▪ opmerking: wat staat in grondwet? 

 scheiding der machten + bevoegdheden hierbinnen 

➢ horizontale machtenscheiding 
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✓ principe: verdeling vd macht in wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht 

die nooit bij één en zelfde persoon of instantie mogen berusten 

✓ welke 3 machten? 

❖ wetgevende macht: federale parlement (Kamer van 

Volksvertegenwoordigers en Senaat) 

❖ uitvoerende macht: koning en regering (ministers) 

❖ rechterlijke macht: rechters 

✓ Groot Brittanië: ‘checks and balances’ om te voorkomen dat bepaald deel vd 

regering te machtig wordt 

➢ fundamentele staatsstructuur 

✓ verticale scheiding der machten = bevoegdheidsverdeling tss vss overheden 

op nationaal, regionaal en lokaal niveau 

 grondrechten, fundamentele vrijheden 

 

3. Rechtsleer en toename van wetenschappelijk onderzoek 

• onderzoek binnen rechten: rechtsgeleerde geschriften waarin recht wordt beschreven en soms 

kritieken worden uitgedrukt op bepaalde wetgeving 

• enorme toename vh wetenschappelijk onderzoek  bewijst ook ruimheid vh medisch recht 

o ongeziene opmars doctoraatsonderzoeken aan Belgische universiteiten in 

gezondheidsdomein 

o toegenomen aantal en omvang vakspecifieke handboeken  

▪ recent ‘Handboek Gezondheidsrecht’ telt twee volumes van elk meer dan 1600 pagina’s 

▪ verdubbeling omvang handboek H. Nys, Geneeskunde, recht en medisch handelen in 

vergelijking tot eerste editie van 1991 

• internationale en nationale tijdschriften gezondheidsrecht 

• belang v grensoverstijgende en multi- en transdisciplinaire onderzoeksgroepen en -netwerken 

 

4. Samenspel van rechtsstatelijke en niet-rechtsstatelijke actoren 

• deontologische raden (en beroepscodes) 

• advies-, overleg- en controleorganen in de gezondheidszorg op alle bestuursniveaus 

o Federaal  

▪ vb. Federale Raad voor huisartsenkringen, Raadgevend Comité Bio-ethiek, Commissie 

Rechten van de patiënt, Nationale paritaire commissie geneesheren-ziekenhuizen, 

Controle en Evaluatiecommissie (euthanasie), Commissie voor medisch en 

wetenschappelijk onderzoek op embryo’s in vitro, … 

o Vlaams niveau 

▪ vb. Vlaamse adviesraad voor de Erkenning van Verzorgingsvoorzieningen (VAR), 

Koninklijke Vlaamse Academie 

o EU niveau 

▪ agentschappen (EMA, ECDC, …)  

▪ wetenschappelijke comités  

• praktijkrichtlijnen, standaarden en protocols 

o uiteenlopende doelstellingen 

▪ patiënttevredenheid 

▪ kwaliteitszorg 

▪ kostenefficiëntie 

▪ risicopreventie 

o uitgaande van overheid, normalisatie-instellingen of beroepsgroepen 

▪ publieke technieken en instellingen (Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie 73 Wet 

14/7/1994) 

▪ geconditioneerde zelfregulering: Mdeon 

 Mdeon = deontologisch platform samengesteld uit verenigingen van medici en 

paramedici  doel: kwaliteitsvol kader creëren voor info over en promotie van GM’en 

en medische hulpmiddelen 

▪ ziekenhuizen, verenigingen, beroepsgroepen & NGO’s (CEBAM) 
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 CEBAM = Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (EBM) 

➢ onafhankelijk, multidisciplinair en interuniversitair medisch wetenschappelijk 

instituut (niet-gouvernementele organisatie) 

➢ wil werken volgens EBM-principes aanmoedigen 

o verhouding praktijkrichtlijnen tot algemene zorgvuldigheidsnorm? 

▪ praktijkrichtlijnen zijn géén wetregels: zijn niet afdwingbaar 

 dus zijn niet juridisch bindend!! 

 pas als ze opgeheven w tot wetgeving: juridische betekenis 

▪ praktijkrichtlijnen geven mee inhoud aan zorgvuldigheidsnorm: geven aan hoe arts best 

zou handelen in bepaalde gevallen 

 waarde van beoordelingselement is afhankelijk van gezag in sector, actueel karakter, 

kwaliteit, toegankelijkheid, … 

 kwaliteitsgericht versus kostenbesparend 

▪ naleving praktijkrichtlijn sluit aansprakelijkheid niet uit 

 dus je kan handelen volgens praktijkrichtlijn niet aanhalen om niet aansprakelijk te 

zijn bij begaan van medische fout 

 

Gezondheidsrecht in een gelaagde rechtsorde 

 

Gelaagde rechtsorde  vss rechtsorden / bestuursniveaus 

• Vlaams 

• Federaal 

• Europese unie = supranationale rechtsorde 

o hof: EU Hof van Justitie  

• Raad van Europa = supranationale rechtsorde 

o belangrijkste: Europees Verdrag vd Rechten vd mens (EVRM) 

▪ rechtstreeks ingrijpen op ons recht! = “directe werking” 

▪ m.a.w. als je vindt dat je in deze rechten bent geschonden, kan je dit onmiddellijk 

inroepen als je bij ons voor rechter moet verschijnen 

o bepalend hof: Europees Hof voor Rechten vd mens (EHRM) 

 owv grote complexiteit (medisch) recht: afstemming nodig, hiermee houden veel juristen zich 

bezig 

 

Bevoegdheidsverdelende regels in gezondheidszorg 

 

Bevoegdheidsverdelende regels tussen federale en deelstatelijke niveau 

• persoonsgebonden bevoegdheden omvatten vss aspecten van gezondheidsbeleid (art. 5 §1 I 

BWHI 1980) 

o 1° Beleid betreffende zorgenverstrekking in en buiten verplegingsinrichtingen (met reeks 

uitzonderingen)  

o 2° Geestelijke gezondheidszorg in verplegingsinrichtingen buiten ziekenhuizen 

o 3° Oudereninstellingen 

o 4° Geïsoleerde diensten voor behandeling en revalidatie 

o 5° Long term care revalidatie 

o 6° Eerstelijnsgezondheidszorg en ondersteuning vd gezondheidszorgberoepen vd eerste lijn  

o 7° Gezondheidszorgberoepen (met uitzonderingen) 

o 8° Gezondheidsopvoeding, activiteiten, diensten en initiatieven inzake preventieve 

gezondheidszorg  

• meer Vlaamse bevoegdheden na 6e staatshervorming  

o meer homogene bevoegdheden voor ouderenzorg, geestelijke en 1e-lijnsGHZ 

o grotere inspraak in ziekenhuisbeleid: erkenningsnormen 

▪ kan nu dus zelf bepalen aan welke criteria ZH moeten voldoen om erkend te w 

▪ MAAR uitzonderingen 

 organieke wetgeving blijft federaal 
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➢ organieke wetgeving bepaalt basiskenmerken van ZH’en, ZH-diensten, regeling 

VPK activiteiten, … 

➢ dat is geregeld comcvia Grondwettelijk hof 

 programmatie (mogelijkheid van bilaterale overeenkomsten) 

 impact op federale budgetten (uitz.: bilateraal akkoord) 

 financiering van ziekenhuizen (met uitzonderingen)  

➢ infrastructuur w communautair 

➢ operationele kant vh ZH blijft federaal (cfr. infra) 

o erkenning van gezondheidszorgberoepen 

▪ erkenningsnormen blijven federaal opgesteld 

▪ maar Vlaanderen mag zelf erkenningen toekennen en procedures voorzien 

o belang van samenwerkingsakkoorden 

• federale bevoegdheden in GHZ 

o crisisbeleid (acute pandemie) 

o interpersoonlijke solidariteit  RIZIV 

o dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) 

o organieke regelgeving en programmatie 

o financiering van de ziekenhuizen  

▪ enkel operationele kant vh ziekenuis! 

▪ uitz.: A1, A3 van BFM en regels mbt vastleggen en verrekening BFM 

 BFM = Budget Financiële Middelen 

o uitoefening vd geneeskunde 

• Grondwettelijk Hof/ afdeling wetgeving Raad van State  complexe taak: afbakening 

bevoegdheden 

 

Supranationale ontwikkelingen 

• doorwerking van EU-recht in medisch recht 

o primaire wetgeving = verdragen 

▪ nieuwe benaming vd vss verdragen sinds verdrag van Lissabon (2007) 

 Verdrag betreffende de EU (VEU) 

 Werkingsverdrag (VWEU) 

 EU-Handvest  

▪ deze verdragen samen zouden knn gezien w als ‘Grondwet vd EU’ 

 owv protest lidstaten (die eigen grondwet erdoor bedreigd zagen) mag dit niet zo 

genoemd w 

 maar eigenlijk dus wel grondwet (zeker EU-handvest) 

▪ deze verdragen hebben in lidstaten vd EU “directe werking”!! 

 dwz dat ze niet moeten omgezet w in eigen land om van kracht te zijn 

 vb. als pt zich per se in buitenland wil laten behandelen, mag hij dit ondergaan zonder 

voorafgaande toestemming vd ziekenkas en dit dient terugbetaald te w 

➢ owv wet ‘vrij verkeer van personen’ 

➢ uitzondering: hele dure behandelingen, …  wel voorafgaande toestemming nodig 

o secundaire wetgeving: verordeningen, richtlijnen, besluiten (art. 288 VWEU) 

▪ verordening 

 heeft algemene strekking 

 verbindend in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat (dus 

moet niet w omgezet in lidstaten) 

▪ richtlijn 

 verbindend tav te bereiken resultaat maar lidstaten hebben bevoegdheid om vorm 

en middelen te kiezen  

 moet wel omgezet w in lidstaten (binnen bepaalde omzettingstermijn) maar lidstaat 

wat meer vrijheid in hoe resultaat bereikt w 

▪ (besluit: verbindend in alle onderdelen tav adressanten) 

o constitutionele principes van EU-recht 
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▪ EU-recht is constitutionele rechtsorde: staat niet los vh eigen recht, zijn in elkaar 

verheven 

▪ Hof van Justitie: voorrang van EU-recht (HvJ 15/7/1964, nr. 6/64, Costa t. Enel)  Europees 

recht gaat voor op nationaal recht! 

▪ directe werking (HvJ 5/2/1963, nr. 26/62, Van Gend & Loos) 

• grondrechtenbescherming op supranationaal (EU Handvest, EVRM) en nationaal niveau 

(Grondwet) 

 

Veelheid aan rechters 

• van “la bouche qui prononce la loi” naar “les bouches qui prononcent le droit” 

• welke rechters? (cfr. ook boven) 

o interne rechtscolleges  

▪ gewone rechter 

▪ Raad van State 

▪ Grondwettelijk Hof 

o belangrijke invloed van supranationale rechtscolleges  

▪ EU: Hof van Justitie 

▪ Raad van Europa: EHRM 

 

Toegenomen belang van EU-gezondheidsbeleid (bij dit stuk heb ik geen notities – vermoedelijk omdat 

hier niks van gezegd is want ik heb heel goed opgelet, al zeg ik het zelf… 😊 indien nodig voor oplossen 

examenvragen, zoek ik nog wel wat extra info op) 

• voorbeelden van secundaire EU-wetgeving mbt gezondheidszorg 

o Geneesmiddelenwetgeving (zie o.m. reeds: Richtlijn 65/65/EEG, vervangen door Rl. 

2001/83/EG) 

o Medische hulpmiddelenwetgeving (o.m. Richtlijn 93/42/EEG) 

o Menselijke weefsels en cellen (Richtlijn 2004/23/EG) 

o Wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties (Rl. 2005/36/EG) 

o kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie 

(Richtlijn 2010/53/EU)  

o Patiëntenrechten bij grensoverschrijdende zorg (Rl. 2011/24/EU) 

o Klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (Verordening 536/2014/EU 

vervangt Richtlijn 2001/20/EG) 

o Gegevensbescherming (Verordening 2016/679/EU vervangt Richtlijn 95/46/EG – 

25/5/2018) 

o … 

• Primair EU-recht: gezondheid als recente en beperkte bevoegdheid 

o uitdrukkelijke bevoegdheid sinds Verdrag van Maastricht (art. 168 VWEU): publieke 

gezondheid vs gezondheidszorg 

o ondersteunen, coördineren of aanvullen vh optreden vd lidstaten (art. 6 a VWEU) 

▪ bescherming & verbetering van menselijke gezondheid 

▪ geen harmonisatie (art. 2, 5, derde lid VWEU)  

o gedeelde bevoegdheid: gemeenschappelijke veiligheidsvraagstukken voor in Verdrag 

genoemde aspecten (art. 4.2 k) 

▪ organen, bloed, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen (art. 168, 4, a en c VWEU) 

▪ maatregelen op veterinair en fytosanitair gebied rechtstreeks gericht op bescherming vd 

volksgezondheid (art. 168, 4, b VWEU) 

• verdragsbepalingen met impact op gezondheid: sluipende bevoegdheid 

o beginsel van attributie van bevoegdheden 

o integratiebeginsel in artikel 9, 114(3), 168(1) en 169 VWEU: verzekeren van hoog niveau 

van gezondheidsbescherming in elk EU-beleidsdomein 

▪ landbouw, milieu, transport, mededinging, consumentenbescherming, onderzoek, … 

▪ interne marktbepaling (art. 114 VWEU) als grondslag voor gezondheidsbeschermende 

maatregelen 
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Grondrechtenbescherming en gezondheidszorg 

 

Grondrechten vinden we terug in 

• Belgische Grondwet 

• EU: Handvest 

• Raad van Europa: EVRM en protocols 

• internationale verdragen en verklaringen  maar beperkte afdwingbaarheid 

 

1. Grondrechten in Belgische grondwet 

• Sociale grondrechten versus klassieke grondrechten (doe- versus afweerrechten)  

• Sociaal grondrecht op bescherming vd gezondheid en geneeskundige bijstand (23, 3de lid, 2° 

Gw) 

• Gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel, vrijheid van persoon, eerbiediging privé- en 

gezinsleven, … 

 Grondwettelijk Hof toetst formele wetgeving aan grondrechten (& analoge rechten in bindende 

verdragen) 

 

2. Inhaalbeweging door EU: Handvest 

• ondertekend in Nice op 7 december 2000 

• Verdrag van Lissabon (art. 6 VEU) 

o heeft zelfde bindende kracht als verdragen! 

o Unie zal toetreden tot EVRM (mits unanieme goedkeuring)  

▪ Menselijke waardigheid, Integriteit, Rechten van kind, eerbiediging van privéleven, 

bescherming persoonsgegevens, … 

• EU Grondrechtenbescherming niet nieuw 

o trage start (eigendomsrecht) 

o grondrechten maken deel uit van EU-rechtsbeginselen  

 Hof van Justitie toetst Europese wetgeving en nationale omzettingswetgeving aan mensenrechten 

 

3. Raad van Europa: EVRM en protocols 

• supranationaal karakter: klachten & toezicht door EHRM 

• welke rechten? 

o recht op leven, alsook op lichamelijke en geestelijke integriteit 

o recht op privéleven (art. 8 EVRM) omvat alle aspecten van fysieke/psychische integriteit 

o recht te huwen of een gezin te stichten (quid recht op medisch begeleide voortplanting?) 

o grondrechten van gedetineerden bij medische (dwang)behandeling (art. 3 EVRM) 

 

4. Andere internationale Verdragen en verklaringen 

• er zijn tal v andere internationale Verdragen en verklaringen 

o Raad van Europa: Verdrag inzake Mensenrechten en Biogeneeskunde (Oviedo, 4 april 1997) 

o Verenigde Naties 

▪ Universele Verklaring Rechten van de Mens (1948) 

▪ BUPO- en ECOSOC- verdragen (1966) 

▪ Rechten van het kind (1989) en personen met een handicap (2006) 

o Unesco: menselijk genoom (1997), genetische data (2003), … 

o WGO 

▪ Verklaring van Alma Ata (1978)  

▪ Verklaring van Amsterdam (1994) 

• Doorgaans enkel onrechtstreekse invloed  

o uitzondering: BUPO-verdrag (directe werking) 

o Richtlijn 2005/28/EG: klinische proeven uitgevoerd overeenkomst Verklaring van Helsinki 

(World Medical Association) 
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Juridisch kader voor beroepsuitoefening van artsen 

 

1. toegang en uitoefeningsvoorwaarden: wet uitoefening gezondheidszorg-

beroepen (WUG) 

 

WUG schrijft voor wie beroep arts mag uitoefenen 

 geeft géén positieve beschrijving maar enkel op onrechtstreekse wijze!  

 

Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende uitoefening vd gezondheidszorgberoepen (WUG)  

• eigenlijk geregeld in oude wetgeving: KB nr. 78 van 10/11/1967 

• ‘KB nr. 78’ geeft verkeerde indruk dat dit KB is dat zomaar door ander KB kan vervangen w 

maar is eigenlijk WET! 

o binnen interne rechtsorde is er hiërarchie   

▪ grondwet 

▪ wetskrachtige bepalingen (federale en deelstatelijke wetten) 

▪ verordeningen: koninklijke besluiten, decreten, ministeriële besluiten, … 

o WUG is géén KB maar heeft kracht van wet!!  kan niet zomaar door regering gewijzigd w 

en vervangen door nieuw KB 

▪ Er is wetswijziging nodig om dit te kunnen wijzigen 

▪ Daarom beter over WUG te spreken ipv KB  

• dit is aanbouwwetgeving/ wettelijk kader waaraan men iets toevoegt 

o vb. toevoegen GZHZ-beroep  wat is er zoal toegevoegd? 

▪ aparte regeling in WUG voor  

 verpleegkundige (1974) 

 kinesitherapeut (1995) 

 vroedvrouw (2006) 

▪ recent uitgebreid met  

 klinisch psychologen en (wet 4/4/2014) 

 klinisch orthopedagogen (wet 10/7/2016) 

▪ ondersteunende beroepen in WUG 

 zorgkundige (2001) 

 hulpverlener-ambulancier (2008) 

 ondersteunende geestelijke gezondheidszorgberoepen (2016) 

o hierdoor w dit volledig onleesbaar!!   

• wet is gecoordineerd op 10 mei 2015 

o toen is eigenlijk wet hernummerd opdat het terug meer leesbaar werd (ook aantal 

inconsistenties ontstaan hierdoor) 

o inhoudelijk niets veranderd 

• nu roep voor wetswijziging! 

o heeft minister De Block aangekondigd (federaal minister) in september 

o doel: volledig herschrijven met totaal nieuwe uitgangspunten 

▪ huidige kader: toegespitst op gezondheidszorgberoepen  toelaten al dan niet deel 

GZHZ uit te oefenen 

▪ nieuwe wet: meer vertrekken vanuit zorgbehoeften vd ptn  daaraan beroepen 

koppelen 

o ondertussen jaar verder  wetswijziging zit er precies toch niet helemaal aan te komen  

we gaan het nog even moeten doen met oude wet 

• zéér strikte kijk naar wie GNK mag beoefenen 

o aanvankelijk enkel (tand)artsen en vroedvrouwen bevoegd om op zelfstandige wijze (deel 

van) geneeskunde te beoefenen  

o paramedici 

▪ technische hulpprestaties ivm stellen van diagnose of uitvoeren vd behandeling & 

toevertrouwde handelingen onder verantwoordelijkheid van arts  

▪ vb. audiologen, podologen, …  hele lijst van beschikbaar bij KB! 
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Huidige juridische kader voor de gezondheidszorg-beroepen is sterk hiërarchisch gestructureerd  

verhouding GZHZ-beroepen voorstellen als piramide 

 
• top vd piramide: knn zelfstandig GNK beoefenen (niet onder toezicht ander beroep) 

o artsen  

o tandartsen 

o vroedvrouwen als ze medische handellingen stellen ikv normale bevallingen 

▪ bij complexe bevallingen mogen ze dit niet zelfstandig doen! 

o klinisch orthopedagogen en –psychologen zijn (in resp. 2014 en 2016) toegevoegd! 

▪ ook aan TOP!  knn zelfstandig mbt hun expertisedomein handelingen stellen 

▪ ook diagnosestelling ! 

▪ maar beide beroepen mogen ook door artsen beoefend w 

• 2e niveau: kinesitherapeuten 

o zeker band met arts vereist: mogen enkel behandelen op voorschrift van arts 

o maar staan hoger dan VPK owv enkele essentiële verschillen 

▪ knn andere handelingen dan die wat bij naam w genoemd op voorschrift arts 

▪ hebben geen gedetailleerde lijst handelingen waartoe ze zich moeten beperken 

 in WUG staat wel welke handelingen onder kiné vallen maar is zeer ruim 

geformuileerd en zeker niet gedetaileerd 

 VPK’en hebben wel lijst medische handelingen die ze mogen doen onder supervisie 

(KB, gedetaileerd) 

o maar mogen geen diagnose stellen 

• 3e niveau = enkel handelingen uitvoeren onder supervisie van arts 

o VPK 

▪ in 1974 toegevoegd 

▪ gedetailleerde lijst van verstrekkingen staat in KB 

o paramedici 

▪ hebben plaats die artsen ondersteunen bij diagnose, vooraf aan diagnose, … 

▪ vb. audiologen, podologen, …  

▪ hele lijst van beschikbaar bij KB! 

o vroedvrouwen bij complexe bevallingen 

• 4e niveau = ondersteunend 

o zorgkundigen 

o hulpverlener-ambulancier 

o ondersteunende geestelijke beroepen 
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• wat met psychotherapie? 

o er w niet gesproken over ‘psychotherapeuten’ in wet 

o psychotherapie w gezien als voorbehouden behandelingsvorm 

▪ w afzonderlijk vermeld in wettekst 

▪ kan uitgeoefend door 

 klinisch psychologen 

 klinisch orthopedagogen 

 artsen 

▪ er is overgangsregeling voorzien! 

 want heel wat VPK behandelden reeds ptn met psychotherapie alvorens wet in 

werking trad 

 overgangsregeling: medische beroepen die beschikken over bachelordiploma en op 

ogenblik intreden vd wet hier diploma voor hebben: mogen dit blijven doen 

➢ dus deze mensen komen mbt psychotherapie plots bovenaan piramide  is 

verstoring vd piramide 

 

Toegangsvoorwaarden tot beroep arts 

• staat in WUG! 

• na 6e staatshervorming (januari 2014): erkenning medische beroepsuitoefenaars naar 

deelstaten (dus geregeld in Vlaanderen zelf) 

o medische beroepsgroepen w door vlaams agentschap benoemd 

▪ toekennen vd erkenning 

▪ bepalen procedures 

o MAAR dit is relatief: moet aan federale erkenningsvoorwaarden voldoen 

▪ daarom ligt WUG nog steeds voor hervorming op tafel 

• wettelijke voorwaarden om gezondheidszorgberoep uit te oefenen 

o titel: diploma, opleidingstitel of erkenning (art. 3 WUG) 

o visum van diploma (art. 25 WUG) 

▪ vroeger door provinciale GNK commissie 

▪ nu door FOD Volkgsgezondheid 

o inschrijving bij beroepsorde (art. 25 WUG) 

▪ igv van toepassing 

 bij artsen: Orde der Artsen 

 bij tandartsen niet het geval 

▪ wat dan van vrijheid van vereniging?  

 hier hebben we geen vrijheid: we moeten ons inschrijven en bepaald bedrag betalen! 

 ooit aangevoerd voor rechter  Hof van Cassatie heeft gezegd dat dit géén probleem 

is want is geen ‘vereniging’ maar orde die toeziet op waardigheid van beroep, 

deontologische regels  

➢ heeft te maken met goede uitoefening vh artsenberoep 

➢ bovendien kan jejezelf nog verenigen in samenwerkingsverbanden, … 

o bijzondere beroepsbekwaamheden en beroepstitels (KB 25/11/1991) 

o geplande hervorming van WUG in deze legislatuur 

 

PGC = provinciale GNK commissie 

• vroeger bevoegd met verstrekken van visum van diploma  nu verschoven naar FOD 

Volksgezondheid 

• hebben toch aantal belangrijke bevoegdheden 

o intrekken visum = als bewarende, administratieve maatregel of sanctie 

▪ als administratieve maatregel: bij fysieke of psychische ongeschiktheid om zonder risico 

uitoefening van beroep voort te zetten (art. 119, §1, 2° b WUG) 

▪ als bewarende maatregel: in afwachting van deskundigen-advies (of als arts zich 

onttrekt aan deskundigenadvies) of bij fysieke of psychische ongeschiktheid en vrees 

voor ernstige gevolgen (art. 119, §1, 2° b WUG) 
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▪ als straf: als uit strafregister blijkt dat gerechtelijk verleden vd beoefenaar niet strookt 

met uitoefening van beroep en blijkt dat men veroordeeld is voor feiten voldoende 

relevant voor beroepsuitoefening (art. 119, §1, 2° h WUG) 

 MAAR dan zou men ook strafblad moeten knn inkijken maar mogen ze niet dus 

eigenlijk niet echt controle mogelijk 

o schorsing van visum bij ernstige en eensluidende aanwijzingen waaruit blijkt dat 

beroepsuitoefening voor zware gevolgen voor ptn of volksgezondheid doet vrezen (art. 119, 

§1, 2° i WUG) 

▪ visum tijdelijk schorsen: tijdelijk niet rechtsgeldig  mag dan niet beroep uitoefenen! 

▪ is altijd tijdelijk! 

o beperkende voorwaarden opleggen (ipv intrekking / schorsing) 

 

Fundamenteel begrip in WUG: “geneeskunde” 

• begrip “geneeskunde”  wat is dit, wie mag welke handelingen stellen? 

• WUG geeft géén positieve beschrijving maar enkel op onrechtstreekse wijze!  

o nergens echt definitie GNK in hele wet!! 

o om begrip GNK toch bepaalde definitie te geven  gekeken naar misdrijf van onwettige 

uitoefening GNK (= negatieve benadering vh begrip GNK) 

▪ misdrijf van onwettige uitoefening vd geneeskunde (art. 3 §1 WUG): gewoonlijk 

verrichten door persoon die wettelijke voorwaarde niet vervult, van elke handeling die 

tot doel heeft, of w voorgesteld tot doel te hebben, bij menselijk wezen  

 onderzoeken vd gezondheidstoestand 

 opsporen van ziekten en gebrekkigheden 

 stellen vd diagnose, instellen of uitvoeren van behandeling van fysieke of psychische, 

werkelijke of vermeende pathologische toestand,  

 inenting 

▪ naast therapie: ook preventie (inentingen), diagnose en louter esthetische ingrepen (art. 

3, §1, lid 4 WUG) 

• opmerkingen 

o gaat dus om gewoontemisdrijf! 

▪ gevolg: als persoon handelingen stelt die niet juiste beroep heeft  is in fout!! 

 vb. kinderverzorgster die koortswerend middel geeft: valt onder deze 

delictsomschrijving! 

➢ zelfs plakkertje kleven valt onder deze definitie! 

 vb. mantelzorgers die voor zieke zorgen 

➢ vielen ook onder deze delictsomschrijving 

➢ maar is nu toegevoegd in WUG zodat ze niet vervolgd knn w! 

▪ één vd voorstellen voor wetswijziging WUG: dit verhelpen door te bepalen dat men enkel 

onder dit delict valt dat als je dit doet als beroep / met financieel voordeel 

 zo is het al in Nl bepaald 

 dan is probleem vd kinderverzorger, … al opgelost (en zou wet voor mantelzorger er 

niet apart moeten zijn) 

o effectiviteit vd voorgestelde behandeling is niet relevant 

o gaat niet enkel om handelingen die tot doel hebben diagnose te doen of pt te behandelen 

maar ook over voorstellen tot doel te hebben! 

▪ dus ook chinese GNK, handoplegging, …: als dit gebeurt met doel om iemands GZH-

zorgtoestand te verbeteren is dit delict 

 is  om mensen te beschermen tgn kwakzalvers 

▪ DUS niet-conventionele praktijken (chiropraxie, accupunctuur, …) vallen hier ook onder! 

 zolang er gn wet is die bepaald wie niet-conventionele praktijken knn beoefenen: mag 

niet als ze gn arts zijn 

 in realiteit: heel wat andere medische beroepsgroepen beoefenen niet-conventionele 

praktijken  misdrijf!! 

 arts die aan handopleiding doet, maakt zich niet schuldig aan DIT misdrijf (natuurlijk 

wel schade mogelijk door onzorgvuldige handelen  ander misdrijf) 
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o andere voorbehouden handelingen (vb. zws-afbreking, euthanasie, …)  staan niet in dit 

artikel maar zijn gekoppeld aan eigen strafbaarstelling 

 

2. uitoefening niet-coventionele praktijken 

 

Niet-conventionele praktijken: maken ook deel uit van wat GNK is  

• vb. accupunctuur, chiropraxie, homeopathie 

• geregeld in wet v 29/04/1999 

o “Gewoonlijk verrichten van handelingen die tot doel hebben de gezondheidstoestand van 

een menselijk wezen te bevorderen en/of te bewaken, met inachtneming van de in deze 

wet opgenomen voorschriften en voorwaarden” (art. 2, §1, 2° wet) 

• wet tot op vandaag niet volledig oké 

o na meer dan 15 jaar: nog steeds geen individuele registratie 

o patiënten mogen beroep doen op deze beroepsgroepen  grijze zone  

▪ vraag bestaat 

▪ maar heel aantal personen mogen wettelijk deze handelingen niet stellen (want valt 

onder GNK  mag in principe enkel door artsen) 

o erelonen van aantal v deze praktijken w door mutualiteiten terugbetaald (ikv aanvullende 

verzekeringen) !! 

▪ zelfs igv gedaan door personen die daartoe niet bevoegd zijn 

▪ bepaalde vormen ilegale uitoefening w blijkbaar gedoogd 

• betekent niet dat er nooit veroordelingen zijn voor uitoefening niet-conventionele praktijken 

o niet prioriteit van parket maar gebeurt wel 

o vb. kiné die op voorschrift arts accupunctuur uitvoerde  volgens WUG mag kiné enkel 

niet-invasieve manipulaties doen 

▪ accupunctuur = (minimaal) invasieve therapie dus valt niet onder WUG  niet wettelijk 

bevoegd om handeling te stellen! 

 Hof van Cassatie heeft bevestigt dat dit niet mocht 

▪ osteopathie wschl niet strafbaar want kan je onder handelingen vh WUG wel 

onderbrengen! (want kiné = geen gedetailleerde lijst) 

 

Wie kan vndg dze praktijken wettelijk uitoefenen? 

• altijd kijken naar specifieke medische verrichtingen die dit beroep van WUG kan 

o mag sowieso NIET autonoom!  wel altijd op voorschrift vd arts 

o VPK die niet-conventionele handelingen uitvoert?  zal nooit wettelijk zijn want knn alleen 

lijst vh KB doen (gedetailleerde verstrekkingen vd VPK)! 

• natuurlijk niet alleen van belang of het mag door deze wet: ook zien dat er geen nalatigheid / 

onzorgvuldig handelen is omdat het niet EBM is  ook strafbaar 

 

Wet 29/04/1999: eerste uitvoeringsbesluiten 

• dit is kaderwet  voorziet dat er nog heel wat KB’s moeten gebeuren 

o aanvankelijk kwamen er géén KB’s  niet oké 

• KB 26/3/2014: algemene voorwaarden voor uitoefening van alle niet-conventionele praktijken 

o verplichte beroepsverzekering en minimumdekking (art. 5 KB) 

o registratie (art. 8 wet; art. 6-7 KB) 

o regels naleven inzake bekendmaking aan publiek (art. 8-9 KB) 

o enkel arts mag chirurgische ingrepen verrichten, geneesmiddelen injecteren, 

farmacologische sedatie toepassen (art. 10 KB) 

• KB 26/3/2014: bijzondere voorwaarden voor homeopathie 

o registratie als homeopaat: artsen, tandartsen en vroedvrouwen mits diploma homeopathie 

(en overgangsmaatregel) 

▪ wijzigt dus niks want is iedereen die dit al kon met WUG (top piramide) 

▪ homeopathische middelen w gezien als ‘geneesmiddelen’ 

o  “op complementaire wijze aan zijn gezondheidszorgberoep” 
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o werking aangetoond volgens Evidence Based Medicine (voor artsen mits naleving van 

medische deontologie-code) 

• als wet ooit in werking zou treden  plichten van beoefenaars 

o wet vereist registratie van niet-conventionele praktijk en vd individuele beroepsbeoefenaar 

(art. 8 wet) 

o opvragen van recente diagnose bij arts (art. 9 wet) 

▪ uitzondering: schriftelijke en ondubbelzinnige weigering patiënt 

o plicht om kwaliteitsvolle dienstverstrekking te verlenen 

o geen conventionele behandeling ontzeggen (art. 9 wet) 

o plicht tot informatieverstrekking en informed consent  

o beroepsgeheim respecteren (art. 9 wet)  

o uitwisseling informatie met arts of tussen beoefenaars niet-conventionele praktijken mits 

akkoord patiënt (art. 9) 

o bijhouden, inzage en afschrift patiëntendossier (art. 9) 

 

3. statuut vd ziekenhuisarts 

 

Arts tewerkgesteld in ZH  niet enkel WUG maar ook ziekenhuiswet belangrijk 

• geregeld in Ziekenhuiswet van 07/08/1987  

o gecoördineerd door KB van 10/07/2008  enkel hernummering 

• tewerkstelling ziekenhuisarts  3 mogelijkheden 

o ambtenaar (vb. militair ZH, UZ Gent)  w éénzijdig aangesteld door overheid 

o werknemer: arbeidsovereenkomst of benoemingsakte waarbij beide partijen (arts en 

ziekenhuis) akkoord vormen 

o zelfstandige: contract 

o opmerking: in universitair ZH moet minstens 70% gesalarieerd zijn = ambtenaar of 

werknemer (met arbeidsovereenkomst) 

• “geneesheer verbonden aan ziekenhuis” (art. 8, 4°)  

o overeenkomst of benoemingsakte: niet noodzakelijk schriftelijk (dus is vormvrij gegeven) 

o ZH kan zeggen “je bent niet onze ziekenhuisarts maar hebt hier gewoon ptn” 

▪ dwz dat  

 arts geen stem heeft in medische raad 

 ZH arts zomaar mag ontslaan zonder maatregelen en procedures van normaal (met 

oa verzwaard advies medische raad) te doorlopen 

▪ dan moet je voor rechtbank knn bewijzen dat je wél ZH-arts bent verbonden aan dat ZH 

 liefst heb je schriftelijke overeenkomst 

 maar soms niet  functies bewijzen om rechter overtuigen dat je ZH-arts bent en 

dus kan genieten van bescherming door wet 

➢ aanwijzingen: erelonen centraal geïnd, lid van medische raad, ingeschakeld in 

wachtdienst, diensthoofd, … 

• gelijkgesteld met ziekenhuisarts: tandartsen en apothekers of masters in chemie gemachtigd 

om analyses van klinische biologie te verrichten (art. 9) 

 

Ziekenhuiswet  wettelijke bepalingen 

• dwingende wettelijke bepalingen primeren !! 

o alle afspraken die w gemaakt in ZH mbt artsen in algemeen of met u in persoon moeten in 

overeensteming met die dwingende bepalingen zijn 

▪ men kan hier niet van afwijken! 

▪ je kan beslissingen laten nietigverklaren omdat ze tegengaan op ziekenhuiswet 

 dit is relatieve nietigheid (uitleg van http://elfri.be/absolute-en-relatieve-nietigheden) 

➢ betreft niet openbare orde maar beschermt regels inzake privaat belang 

➢ belangen van 1 partij w beschermd 

➢ relatieve nietigheid kan (itt absolute) gedekt w: igv contracten betekent dit oa dat 

wat door partijen vrijwillig is uitgevoerd niet ongeldig w 

http://elfri.be/absolute-en-relatieve-nietigheden
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 itt openbare nietigheid: dan kan iedereen nietigheid inroepen (sanctionering van regel van 

algemeen belang, openbare orde, of goede zeden) 

o vb. recht op adviesbevoegdheid medische raad (titel IV Ziekenhuiswet) 

• aanvullende wettelijke bepalingen: hiervan mag men wel afwijken in intern reglement 

 

Interne normen in ziekenhuis 

• individuele vs algemene regeling 

o primaat vd individuele algemene regeling vd rechtsverhoudingen: geheel van afspraken die 

rechtsverhoudingen bepalen  

▪ natuurlijk rekening houdend met dwingende bepalingen 

▪ als je dit wil veranderen: dwingend advies medische raad nodig 

o primeert algemene regeling op individueel contract? 

▪ vb. je werkt er al 10 jaar en dan verandert regeling  invloed op u? 

▪ NEE: individueel contract primeert want dit wil niet zeggen dat je dit indivudeel hebt 

goedgekeurd 

 dus ZH zou alle individuele overeenkomsten moeten veranderen 

 daarom is er in individuele contract vaak ‘kettingclausule’ opgenomen die zegt dat je 

alle toekomstige wijzigingen in algemene regeling aanvaardt 

➢ dwz dat alle wijzigingen vanzelf wel op u van toepassing zijn 

▪ bij publiek ZH (vb. UZ Gent): situatie is anders! 

 want je bent sowieso al eenzijdig aangesteld 

 publiek ZH = overheid op zich  kan reglementen opstellen! 

➢ bij nieuwe algemene regeling werkt dit sowieso wél door naar uw persoon 

• medisch reglement inzake organisatie en coördinatie vd medische activiteit in ZH 

o organieke aspect: besluitvormingscircuits 

o ook hier éénzijdig: door ZH-beheerder opgelegd (natuurlijk met advies medische raad) 

• financiële regeling vd ZH-arts: verplichte centrale inning (art. 133) 

o honorarium w centraal geïnd 

o reglement van centrale inning (art. 149-150) 

▪ eigenlijk overeenkomst!!  echt overeenstemming tss beheerder en medische raad 

▪ dus niet zomaar opgelegd, géén reglement 

o voorwaarden kostenaanrekening op erelonen (art. 155) 

▪ van geïnde erelonen knn kosten afgehouden w  verzwaard advies MR nodig 

▪ voorwaarden vb. enkel igv niet begrepen in budget financiële middelen (lijst van welk 

deel van uw inkomen sowieso naar ZH gaat) 

• inspraakmodellen van ziekenhuisarts bij besluitvorming 

o formele adviesprocedure waarbij medische raad (verzwaarde) adviezen uitbrengt over 

beleidsbeslissingen (art. 137-141) 

▪ je bent vertegenwoordigd in medische raad: hoe meer halve dagen je tewerkgesteld 

bent, hoe zwaarder stem in verkiezen vertegenwoordigers in medische raad 

▪ bij belangrijke beslissingen ZH (vb. ontslag arts, aanstelling hoofdgeneesheer, …): 

ziekenhuisbeheerder heeft verzwaard advies nodig vd medische raad 

 ziekenhuisbeheerder is VERPLICHT advies in te winnen bij medische raad  medische 

raad is belangrijk orgaan 

 verzwaard advies = als minstens 2/3 negatief advies geeft 

➢ vb. niet akkoord met aantselling deze nieuwe arts, ontslag deze arts, … 

➢ is eigenlijk negatief BINDEND advies: bindend voor ziekenhuisbeheerder! 

 igv < 2/3 meerderheid in medische raad kan ZH-beheerder in principe beslissing 

gewoon naast zich neerleggen 

o rechtstreeks overleg in permanent overlegcomité met gedelegeerden ziekenhuisbeheer en 

medische raad (art. 142) 

▪ ZH kan permanent overlegcomité oprichten  

▪ hierin knn aantal belangrijke beslissingen genomen w (enkel mogelijk igv voldoende 

vertrouwen tss medische raad en ZH-beheerder) 
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4. wetgeving mbt Orde der Artsen 

 

Statuut, structuur en lidmaatschap 

• publiekrechtelijke rechtspersoon 

o toelating tot beroep 

o beroepsplichten bepalen en handhaven door tuchtstraffen 

• structuur 

o 1 Nationale Raad (twee afdelingen) 

o 1 Nederlandstalige en één Franstalige Raad van Beroep  

o 10 Provinciale Raden 

• verplichte inschrijving op de lijst 

o niet strijdig met vrijheid van vereniging (art. 11, §2 EVRM) volgens Cassatie en EHRM 

(Europees Hof vd Rechten vd Mens) 

▪ vrijheid van vereining?  geen vrijheid: we moeten inschrijven en bedrag betalen 

▪ ooit aangevoerd voor rechter  Cassatie en EHRM hebben gezegd dat dit géén probleem 

is want is geen ‘vereniging’ maar orde die toeziet op waardigheid van beroep, 

deontologische regels  

 heeft te maken met goede uitoefening vh artsenberoep 

 bovendien kan jejezelf nog verenigen in samenwerkingsverbanden, … 

o bijdrageverplichting 

 

Deontologische normering: Code en adviespraktijk 

• Code van geneeskundige plichtenleer 

o grondslag: art. 15, §1, eerste lid KB nr. 79 

o regels en beginselen mbt zedelijkheid, eer, bescheidenheid, eerlijkheid, waardigheid en 

toewijding  onontbeerlijk voor uitoefening van het beroep  

o deontologische code is nooit bindend verklaard! 

▪ in KB is voorzien dat Koning deontologische code bindend KAN verklaren bij ministerraad 

▪ daarom heeft code géén juridische kracht 

 dus je kan niet zeggen “ik veroordeel u obv deontologische code” 

 men mag er wel naar verwijzen als het bevestiging is van alg deontologische regels 

➢ want men aanvaardt bepaalde bepalingen vd deontologie als autonome rechtsbron 

➢ Cassatie: Orde mag bepalingen niet toepassen, maar wel citeren/verwijzen 

 praktijk: Code opleggen langs contractuele weg (vb. bij goedkeuring 

samenwerkingsverbanden van artsen)  

• adviezen (art. 15, §2 KB nr. 79): geen dwingend karakter  

• preventieve maatregelen (Cass. 18/10/2011: op grond van tuchtbevoegdheid – art. 6 KB nr. 

79?) 

 

Medisch tuchtrecht 

• Orde der Artsen heeft tuchtrechtelijke bevoegdheid 

o tuchtrecht is géén strafrecht 

o finaliteiten vh tuchtrecht 

▪ waken over naleven van geneeskundige plichtenleer 

▪ handhaven van eer, bescheidenheid, eerlijkheid en waardigheid van artsen 

▪ kwaliteitsbewaking (sanctioneren van ondeskundig handelen) 

• tuchtinbreuken: nullum crimen sine lege (geen tuchtbreuk zonder wet) geldt niet  

o maar er zijn wel aantal wettelijk omschreven tuchtmisdrijven 

• tuchtsancties: nulla poena sine lege (enkel tuchtstraffen oplegbaar in wettelijk kader) geldt 

wel (art. 16, 1ste lid KB nr. 79) 

o mogelijke straffen 

▪ waarschuwing 

▪ censuur 

▪ berisping 

▪ schorsing in recht om geneeskunde uit te oefenen (max 2 jaar) 
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▪ schrapping vd lijst 

o tuchtsanctie is gebonden door het evenredigheidsbeginsel (art. 3 EVRM): men mag niet 

meer straffen dan nodig 

• tuchtprocedure en rechten van verdediging: toepasselijkheid van art. 6 EVRM (EHRM, Le 

Compte II) 

o Orde kan schorsing/schrapping/… uitroepen  MAAR volgens Europees Hof vd Rechten vd 

Mens (EHRM) is uitoefenen van beroep een burgerlijk recht 

▪ recht om geneeskunde in vrij beroep uit te oefenen: is van burgerlijke aard (want gaat 

om uitoefening van vrij beroep) 

▪ daardoor heb je recht  

 eerlijke en openbare behandeling 

 binnen redelijke termijn 

 door onafhankelijke en onpartijdige instantie bij wet ingesteld  

o verhouding tot huidige situatie: w aan voorwaarden art. 6 EVRM voldaan? 

▪ raden van beroep = onafhankelijke, onpartijdige instantie  

▪ openbare behandeling (art. 24, 3de lid KB nr. 79) 

 enkel “zittingen zijn openbaar”  

 itt voor art. 6 EVRM: ook uitspraak moet openbaar zijn 

▪ redelijke termijnvereiste: hangende strafprocedure tuchtonderzoek zo ver mogelijk 

voeren (zorgvuldigheidsnorm)  

▪ GwH: zwijgrecht geldt ook in (politie)tuchtrecht  

 zwijgrecht geldt niet in tuchtrecht  

 art. 69 Code geneeskundige plichtenleer: er bestaat loyauteit naar Orde 

(samenwerking naar Orde toe, dus ook ikv tuchtprocedures) 
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Rechten en plichten van artsen 

 

Diagnostische en therapeutische vrijheid 

NIET BEHANDELD = GEEN EXAMENVRAAG !! 

 

Recht op honorarium of forfataire bezodiging 

 

Wettelijk verankerd: recht op schuldvordering van ptn waaraan je prestaties hebt geleverd 

• = vorderingsrecht of schuldvordering (art. 35, lid 1 WUG) 

• “(tand)artsen, apothekers en vroedvrouwen hebben, mits eerbiediging van de plichtenleer 

recht op honoraria of forfaitaire bezoldigingen voor de door hen geleverde prestaties” 

 

Tegenhanger van geoorloofde en zorgvuldige prestatie 

• 2 partijen komen overeen tot welke prestatie / verbintenis zij verplicht zijn 

• arts: je sluit ‘contract’ met pt 

o behalve bij spoedgevallendienst met bewusteloze pt 

o als pt voor u kiest  je gaat mondeling contract aan 

▪ contractuele verhouding: je bent als arts verbonden aan presteren van kwaliteitsvolle 

GZHZ op zorgvuldige wijze 

▪ als je niet wettelijk bevoegd bent / visum ingetrokken / …: geen sprake van geoorloofd 

voorwerp  pt niet gehouden tot betaling honnorarium 

o dit is inspanningsverbintenis: je bent tot inspanning verbonden maar nt tot resultaat 

▪ ook honorarium vereist als resultaat niet is bereikt! 

 hangt af van meer dingen dan uw prestatie of uw behandeling tot resultaat leidt! 

 vb. sterilisatie  pt niet garanderen dat ze niet meer zwanger knn worden maar dat 

je kans verkleint 

▪ specifieke verbintenissen zijn WEL resultaatsverbintenis! 

 vb. verkeerde been amputeren = aansprakelijk  

 vb. onveilige apparatuur gebruiken 

▪ als prestatie niet w geleverd 

 ‘exeptio non adimpleti contractus’ 

✓ tegenpartij zegt dat hij betaling opschort zolang arts prestatie niet is nagekomen 

✓ vb. onbruikbare prothese geplaatst  pt kan betaling opschorten want 

dienstverlening niet geleverd! 

✓ is dus specifiek voor wederkerige verbintenissen: prestaties van beide partijen 

moeten w gerespecteerd 

 wat als pt niet komt opdagen bij gemaakte afspraak? 

➢ aan pt kan je wel vragen om schadevergoeding te betalen voor verloren tijd! 

➢ voorwaarden moeten voldaan zijn 

✓ moet aanvaard zijn: clausule ih contract  pt moet dit kennen en aanvaarden 

voor contractsluiting  

❖ dus zichtbaar ophangen in wachtkamer / brochure / … !!! 

❖ moet je knn bewijzen voor rechter 

✓ onrechtmatige bedingen is in ons recht verboden 

❖ beding is onrechtmatig als dit contractuele evenwicht bij contractuele 

verhouding is verstoord 

❖ vb. je mag geen 200 euro vragen voor gemiste consultatie (zeker als je niet 

zelf 200 euro betaalt als je de afspraak mist) 

➢ rechters en OdA kijken mee toe op honoraria en evt betwistingen  zeer kritisch 

in aanvaarden dat je schade lijdt doordat je pt toevallig niet komt opdagen 

✓ zeggen dat je “half uurtje wel nuttig kan gebruiken voor paperassen e.d. te 

doen  je hebt niet echt schade geleden” 

✓ makkelijker hard te maken naargelang prestatie die je ging leveren langer had 

geduurd (vb. operatie van halve dag) 

▪ ‘extended operations’ (zonder toestemming pt): geen duidelijke juridische grondslag 
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 vb. plots besef tijdens operatie dat er meer moet gebeuren om leven te redden (iets 

waar geen toestemming voor is gegeven)  je moet onmiddellijk ingrijpen 

 geen probleem als je op voorhand pt hebt geïnformeerd van die mogelijkheid  dan 

zit dit mee in je contract  

➢ dan kan je vergoeding hiervoor vragen 

➢ maar als je pt niet hebt knn informeren = moeilijk 

✓ veel minder evident om bijkomende vergoeding te krijgen 

✓ rechtsfiguur vd zaakwaarneming: w gebruikt voor situatie waarbij je belangen 

behartigt van iemand die daartoe niet in staat is 

❖ voorziet dat dit niet kan als dit kadert binnen contractuele of wettelijke 

verplichting!  en dat is hier geval! 

✓ meestal w dit gewoon aangerekend en betaald maar soms toch klacht 

 

Vrije bepaling vh honorarium 

• artsen en ptn komen overeen wat honorarium is 

o igv niet geval: overeengekomen dat arts dit binnen grenzen vd deontologie vrij mag 

bepalen 

o igv betwistingen: Orde der Arsten en rechter houden rekening met aantal criteria om te 

bepalen of honorarium redelijk is 

▪ belang van prestatie 

▪ rekening houden met naam en faam van arts 

▪ economische toestand vd pt 

▪ bijzondere eisen / omstandigheden  

 vb. pt die vraagt om in weekend of op feestdag behandeld te w (uitz: wachtdienst) 

• heel wat beperkingen! 

o geconventioneerde artsen (toegetreden tot nationaal akkoord arts-ziekenfondsen): houdt 

zich aan maximumtarieven voor nomenclatuur  

▪ ‘tegen bepaalde prestatie kan men dit honorarium vragen’ 

▪ men kan ook deels geconventioneerd zijn 

 vb. in praktijk en in ZH geconventioneerd ; in privépraktijk niet  

 ptn goed inlichten hierover! 

o georganiseerde wachtdienst: sowieso gelden maximumtarieven voor alle artsen 

o meerpatiëntenkamer: maximumtarieven voor alle artsen 

▪ geen supplementen toegestaan! 

o supplementen bij eenpersoonskamer 

▪ ook aan banden gelegd 

▪ uitzondering: geen supplement toegestaan bij 

 medisch vereist eenpersoonskamer 

 pt die er niet voor heeft gevraagd maar toch in 1-persoonskamer ligt 

o wettelijke uitzonderingen vb. deskundige in strafzaken 

o statuaire en contractuele beperkingen vb. algemene regeling 

▪ individuele overeenkomst met pt  je kan anders overeenkomen 

o beteugeling misbruiken via controle door gewone rechter en tuchtrechter 

 

Recht om reclame te maken 

 

Reclame = alle mogelijke bekendmaking van jezelf, prestaties die je levert  

• rechtstreeks of onrechtstreeks 

• gekoppeld aan fundamentele grondrechten maar voor medisch beroep toch beperkingen! 

o recht op reclame valt volgens Europees Hof vd Rechten van de Mens (EHRM) onder recht 

op vrije meningsuiting 

o ook deels mededingingsrecht: verenigingen onderling moeten afspraken maken zodat 

concurrentie w verhinderd 

 

Tuchtrechtelijke beperkingen 
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• er is geen principieel tuchtrechtelijk gesanctioneerd verbod 

• maar steeds in concreto nagaan of praktijken 

o schending inhouden vd fundamentele regels vh beroep (waardigheid) 

o algemeen belang en/of volksgezondheid schaden 

 

Wettelijke beperkingen 

• misleidende & vergelijkende reclame vrije beroepen (wet 2/8/2002) 

o vergelijkende reclame mag niet vb. “arts om de hoek is slecht  kom bij mij” 

o ook misleidende reclame mag niet! 

• verbod van voordelen bij voorschrijven/afleveren/toedienen van geneesmiddelen/medische 

hulpmiddelen (art. 10 wet 25/3/1964) 

• beperkingen t.a.v. terugbetaalde verstrekkingen (127, §2 GVU-wet) 

o GVU wet = geneeskundige verstrekkingen en uit… 

o Geen reclame maken over handelingen en terugbetalingen hiervan 

• reclameverbod esthetische ingrepen (art. 20/1 wet 23/5/2013) 

o momenteel duidelijke wet tot beperking reclame esthetische ingrepen (sinds 2013) 

o veel meer beperkt want anders wakkert men wens aan bij ptn om beroep te doen op 

esthetische zorg (en enkel esthetisch chirurgen zelf hierbij gebaat) 

• reclameverbod tandverzorging (art. 1 wet 15/4/1958) 

o al absoluut verbod sinds 1958!! 

o recent Hof van Justitie uitspraak over reclame bij tandarts: had plakaat gezet met vss 

kleurtjes en 3 panelen ad deur  verwezen naar website, reclame in tijdschriften, … 

▪ man werd vervolgd wegens schending verbod: rechter verwijst prejustitieel naar HvJ   

vraagt of wetgeving wel overeenstemt met EU-wecht: recht op vestiging 

 recht op vestiging = één vd 4 bepalingen van EU-recht 

 vroeg zich af of hij zich dan niet mocht kenbaar maken  HvJ 

➢ absoluut verbod is idd in schending met dit 

➢ maar vergelijkende, … reclame moet verboden zijn om publieke GZHZ te 

beschermen! 

▪ deze casus = illustratie dat inperking mss iets te verregaand is 

• reclameverbod bloed/labiele bloedderivaten (art. 20 wet 5/7/1994) 

 

Medisch beroepsgeheim 

 

Grondslag en rechtsbasis 

• rechtsbasis voor bescherming beroepsgeheim: recht op bescherming persoonlijke levenssfeer 

(art. 22 Gw 8 EVRM)  

o dit is een grondrecht!! (zeker over medische gegevens) 

• strafrechtelijk beschermd (naast tuchtrecht) (art. 458 Sw.) 

“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle 

andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun 

zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in 

rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het 

geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met 

gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd [euro] tot 

vijfhonderd [euro].” 

 

Finaliteit !! 

• betrouwbaarheid garanderen van beroepsbeoefenaars 

• duidelijke doelstelling van algemeen belang: garandeert toegang tot GZH-beroepen! 

o daarom ook zo fundamenteel! 

o iemand die gewond is heeft toegang tot GZH-beroepen, ervaart hier geen enkele drempel 

voor  wetende dat arts gebonden is door medidsch beroepsgeheim 

▪ vb. dader van misdrijf (geen aanwijzing dat er nieuw gevaar is)  NIET NAAR POLITIE 

BELLEN, mag niet, foei! 
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▪ houdt niet verband met privésfeer maar met algemeen belang 

o iets anders is als er nog dreigend gevaar is (cfr. infra) 

• bescherming van algemeen belang en onrechtstreeks van individueel belang (privacy van 

geheimgerechtigde)  aantal implicaties 

o loutere toestemming van patiënt heft wederrechtelijkheid niet op  

▪ dus niet omdat pt zegt dat je onthoffen bent, dat je zomaar geheim mag blootgeven 

▪ volgens Hof van Cassatie: beroepsgeheim is iets van openbare orde  patiënt kan er 

niet over beschikken 

o beroepsgeheim geldt in principe ook na overlijden van de patiënt 

 

Schending van beroepsgeheim 

 

Neergeschreven in strafwetboek (art 458, p. 15 in boek + toevoeging Toledo) 

• zegt wanneer er sprake is van schending vh beroepsgeheim!: als je toevertrouwde geheimen 

bekend maakt 

• gronden die schending van beroepsgeheim uitsluiten  zie verder 

 

Wanneer is er daadwerkelijk sprake van schending van beroepsgeheim? 

• OPZETTELIJKE… 

o algemeen opzet: wetens en willens 

o dus igv door onachtzaamheid: je kan niet veroordeeld w door SW  

▪ dus géén misdrijf 

▪ MAAR natuurlijk wel tuchtrechtelijke en burgerrechtelijke veroordeling mogelijk! 

• …BEKENDMAKING… 

o gaat over meedelen van informatie aan minstens één derde (anders dan pt) 

▪ dus derde persoon die niet in arts-pt verhouding staat 

▪ gedeeld beroepsgeheim telt niet 

o HvC voorziet uitzondering: feiten waarvan pt slachtoffer is  medelen aan gerechtelijke of 

tuchtoverheden 

▪ is géén scheniding 

▪ uitzondering: als pt uitdrukkelijk vraagt om stilzwijgen te bewaren! 

• …VAN EEN GEHEIM… 

o wat valt onder geheim? 

▪ feit dat pt opgenomen is in bepaalde GZH-inrichting! 

 Aan balie w nochtans kamernr’s enzo meegedeeld (behalve als pt dit uitdrukkelijk 

heeft gevraagd van dat niet te doen) 

▪ identiteit patiënt 

▪ gezondheidsgegeven 

▪ informatie over door pt gepleegd (voltooid) misdrijf! 

▪ … 

o geheim moet in redelijk verband staan met beroepsactiviteit 

o wat telt niet? 

▪ aangifte van loutere vraag om drugs / genotsgemiddelen te verkrijgen 

▪ algemeen gekende feiten (geruchten volstaan niet!) 

▪ beroepsmisdrijf sluit beroepsgeheim uit 

• …DAT ARTS IS TOEVERTROUWD… 

o niet letterlijk!!  alles wat arts tijdens uitoefening of bij gelegenheid van uitoefening van 

beroep heeft gezien, gehoord, vastgesteld, … valt hieronder 

• …DOOR PERSOON DIE DOOR STAAT of BEROEP GEHOUDEN IS TOT BEROEPSGEHEIM. 

o HvC spreekt over ‘alle noodzakelijke vertrouwenspersonen’ (Cass. 30 oktober 1978) 

▪ iedereen die ikv beroep noodzakelijk bepaalde informatie moet verkrijgen 

▪ ruim!: arts, apotheker, verpleegkundige, ambulanciers, verzorgend en paramedisch 

personeel, hoofdgeneesheer, directie ziekenhuis, … 

o moeilijker igv administratief personeel: tendens in rechtspraak om dit begrip ruim te 

interpreteren! 
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▪ secretaresse die verslagen typt is ‘je verlengde arm’  valt hier ook onder 

▪ NIET poetsvrouw, technische dienst, …: geen noodzakelijke vertrouwenspersonen MAAR 

hebben wél discretieplicht (contractuele verplichting!) 

o niet: gerechtsdeskundige binnen grenzen van zijn opdracht (t.o.v. opvorderende 

gerechtelijke overheid en procespartijen) 

 

Gronden die schending van beroepsgeheim uitsluiten 

 

A. Wettelijke verplichting of toelating (art. 458 Sw) 

• geroepen voor getuigenis in rechte (458 Sw) = aan onderzoeks- of vonnisrechter  

o NIET als politie voor de deur staat, parktemagistraat, deskundige, … 

o NIET als je vrijwillig getuigt, … 

o WEL aan bodemrechter: spreekRECHT maar geen spreekPLICHT 

▪ je mag kiezen om info niet mee te delen 

▪ rechter kan wel beoordelen of je geen misbruik maakt van zwijgplicht (vb. zwijgen in 

eigenbelang) 

• getuigenis voor parlementaire onderzoekscommissie (458 Sw) 

• soms wettelijke verplichting! 

o bepaalde attesten meedelen aan ziekteverzekering (RIZIV-controle) (150 GVU-wet 1994) 

o aangifte van besmettelijke en andere ziekten (decreet 21/11/2003) 

▪ vb. malaria, hondsdolheid, … 

▪ is in belang van volksgezondheid 

o fonds voor Medische Ongevallen (wet 31/03/2010)  

▪ art 15 van WMO  Fonds Medische Ongevallen moet knn nagaan wat oorzaken zijn van 

medische schadegevallen 

▪ Fonds kan dit enkel vervullen als het info kan opzoeken 

o schuldig hulpverzuim (art. 422bis Sw): afweging van beschermde rechtswaarden  

▪ als je verzuimt hulp te verlenen bij iemand die in groot gevaar verkeert (zonder gevaar 

voor jezelf / anderen) 

▪ afweging maken tss beschermende rechtswaarden of noodsgedwongen tussenkomen 

om pt te redden 

 vb. bedreiging van leven of persoonlijke integriteit 

• misdrijf gepleegd tav minderjarig/kwetsbaar persoon (458bis Sw): geen spreekplicht tenzij als 

schuldig hulpverzuim (422 Sw) 

o is ingevoerd nav seksueel misbruik, nadien ook partnergeweld toegevoegd 

o mogelijkheid om dit mee te delen aan PdK als je zelf niet genoeg maatregelen kan nemen 

om integriteit van pt en anderen te beschermen 

o geen spreekPLICHT  

▪ tenzij als het valt onder schuldigverzuim  iemand die in groot gevaar verkeert vb. 

omdat kind verder zou mishandeld w 

• 458ter = nieuw  RECHT 

o iedere vorm van casusoverleg over zware gewelddaden  hier zijn noodgedwongen heel 

wat personen aanwezig die ofwel arts zijn maar ook vaak andere beroepen 

▪ soms ook mensen die niet gebonden zijn aan beroepsgeheim 

▪ beroepsgeheim vormt soms hinderpaal om overleg goed te knn plegen  wetgeving 

moet nog bepalen wat wel mag! 

 PdK kan momenteel zelf uitzondering bepalen op misdrijf 

 ruim geformuleerd (hierbij denkt men ook aan terrorisme) 

o Orde der Artsen is hiertegen gekant! 

 

B. Uitzondering ontwikkeld in rechtspraak  als je als zorgverlener w geconfronteerd met 

belangenconflict: NOODTOESTAND 

• men kan zich beroepen op noodtoestand igv geconfronteerd met belangenconflict  drager 

beroepsgeheim ziet geen andere uitweg dan bekendmaken van geheimen 
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o behartigde rechtsgoed heeft hogere of gelijke waarde dan in art. 458 Sw beschermde 

rechtsgoed (<-> eer en goede naam) 

o vrees voor “nakend kwaad” 

• DUS conflict van 2 fundamentele waarden: beroepsgeheim + andere waarde in maatschappij 

(vb. fysieke integriteit van ander persoon of pt zelf) 

o vb. overdosis pt  ter bescherming pt evt meedelen! 

o vb. seropositieve pt die dit niet wil zeggen aan partner 

 

C. Toestemming geheimgerechtigde? 

NEE!! 

 Toestemming geheimgerechtigde ontheft arts niet van beroepsgeheim! (HvC: dit raakt openbare 

orde) 

 

D. Gedeeld beroepsgeheim 

 

Delen van gezondheidsgegevens 

• uitwisseling patiëntengegevens opgenomen in algemeen medisch dossier (art. 4, §1 KB 

3/5/1999) 

o huisarts is behouder vh AMD  mag alle nodige en nuttige medische gegvens delen met 

behandelende huisartsen en specialisten  

o als patiënt hiermee heeft ingestemd 

• Art. 7 §2 Wet Verwerking Persoonsgegevens (8/12/1992) 

o verwerking moet meegedeeld en toestemming moet gevraagd w aan privacycommissie 

o normaal verbod vd medische gegevens behalve aantal exhaustief opgesomde gevallen 

▪ vb. schriftelijke toestemming vd pt 

▪ noodzakelijk in voordeel vd pt: met oog op verstrekken van zorg aan patiënt 

 mag dus als het nuttig is voor zorg vd pt te verbeteren  

 ruim inzagerecht is wel moeilijk (vb. tandarts mag geen inzicht hebben in 

psychiatrische VG) 

o mogelijk ook uitwisseling van gezondheidsgegevens met administratief personeel voor 

verwerking in patiëntendossier 

 

Theorie van gedeeld beroepsgeheim (heel weinig rechtspraak over) 

• voorwaarden ontwikkeld in rechtsleer 

o derde is gehouden tot beroepsgeheim 

o derde is betrokken bij dienstverlening aan geheimgerechtigde én treedt op met zelfde 

finaliteit 

▪ vb. politie heeft niet zelfde finaliteit  mag niet 

o delen van informatie moet noodzakelijk zijn voor continuïteit en kwaliteit van verleende 

zorgen + enkel noodzakelijke betreffen 

o overdracht van informatie moet gebeuren in belang van patiënt 

o geheimgerechtigde is op de hoogte van redenen van mededeling 

o (impliciete) instemming van patiënt (?) 

▪ Orde der Artsen gaat verder: vereist expliciete teostemming 

 strikter  moet noodzakelijk gaan over behandeling / diagnose vd pt 

 igv in teamverband werken: relevantiecriterium  is gezamenlijk (niet gedeeld) 

beroepsgeheim: je mag delen als het relevant is, in voordeel vd pt 

▪ rechtsleer: genoegen met impliciete toestemming 

• Hof van Cassatie (13 maart 2012)  Fortisarrest 

“Hij die tot beroepsgeheim is gehouden overtreedt art. 458 Sw niet indien hij onder het 

beroepsgeheim vallende informatie meedeelt aan anderen die optreden met eenzelfde 

doelstelling en t.a.v. dezelfde opdrachtgever en indien de mededeling bovendien noodzakelijk 

en pertinent is voor de opdracht van de geheimhouder” 
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Continuïteit v gezondheidszorg en wachtdienst 

(niet behandeld id les) 

 

Continuïteit van zorg (art. 27 WUG) 

 verbod om wetens en zonder wettige reden behandeling te onderbreken zonder vooraf alle 

maatregelen te hebben getroffen om continuïteit van de zorgen te laten verzekeren door andere 

beoefenaar met zelfde wettelijke kwalificatie  

 

Wachtdienst (art. 28 WUG) 

• door representatieve beroepsverenigingen 

• enkel voor dringende gevallen (noodbehandelingen) 

• op niveau van een ziekenhuis of ten huize van beoefenaars  

• niet deelname = strafbaar  

o uitzondering: dringender beroepstaak, ernstige reden, vervanging 

o gevolgen: verlies van erkenning, accreditering 

 

Controle  door provinciale geneeskundige commissie 

 

Verwijzingsplicht voor alle beoefenaars vd WUG-beroepen 

(niet behandeld id les) 

 

Art. 31/1 WUG (bij wet 4/4/2014) 

“elke beoefenaar van een gezondheidszorgberoep heeft de verantwoordelijkheid om de patiënt te 

verwijzen naar een andere ter zake bevoegde beoefenaar van een gezondheidszorgberoep wanneer 

de gezondheidsproblematiek waarvoor een ingreep is vereist de grenzen van het eigen 

competentiegebied overschrijdt” 

 

Opmerkingen 

• niet steeds fysiek doorsturen of verwijzen: overleg, met advies bijstaan, afstemmen kan soms 

volstaan (Parl.St.) 

• individuele bekwaamheid beoefenaar en niet alleen veronderstelde bekwaamheid van 

beroepsgroep 

• wettelijk bevoegd versus feitelijk bekwaam 

 algemene zorgvuldigheidsnorm en patiëntenrecht op kwaliteitsvolle gezondheidszorg 
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Rechten en plichten van patiënt 

 

Wet 22 augustus 2002 betreffende rechten vd patiënt 

 

Doel: zo veel mogelijk patiënten en zo veel mogelijk situaties betrekken 

 

Toepassingsgebied 

• patiënt: “natuurlijke persoon aan wie gezondheidszorg w verstrekt, al dan niet op eigen 

verzoek” (art. 2, 1°) 

o op wiens vraag? 

▪ eigen vraag 

▪ zonder verzoek (spoedgeval) 

▪ verzoek van derde (controle) 

o NIET: handelingen op een lijk 

• gezondheidszorg (art. 2, 2°) = materiële toepassingsgebied 

o omvat vss diensten verstrekt door beroepsbeoefenaar 

▪ met oog op bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren vd GZH-

toestand  

▪ om uiterlijk van patiënt om voornamelijk esthetische redenen te veranderen  

▪ om patiënt bij sterven te begeleiden 

o vb. orgaandonor  valt BUITEN deze definitie! 

o ptn die meedoen met medisch experiment vallen ook hierbuiten  er is hiervoor apart 

wettelijk kader maar minder garanties! 

• beroepsbeoefenaar: WUG-beroepen (art. 2, 3°) = personele toepassingsgebied 

o geldt dus ook als WUG-beroep niet-conventionele praktijken stelt! 

▪ maar niet als niet-WUG beroep niet-conventionele praktijken stelt zolang er geen 

erkenning voor is 

o niet: seksuologen, bejaardenhelper, mantelzorg, studenten…  

o niet: gezondheidszorgvoorzieningen (~ art. 30 Ziekenhuiswet) 

▪ maar ZH moet zien dat ptnrechten gerespecteerd worden  onrechtstreeks wel van 

toepassing voor ziekenhuizen 

 

Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking 

• recht op zorgvuldige zorg zonder discriminatie 

o dus met eerbiediging van zijn menselijke waardigheid (zie ook art. 23 Gw) en zijn 

zelfbeschikking  

o en zonder enig onderscheid op welke grond ook (zie ook algemene antidiscriminatiewet van 

10 mei 2007) 

• kwaliteitsvolle zorg betekent zorgvuldige zorg 

o dit wil niet zeggen dat aan alle eisen vd pt moet voldaan worden! 

o overbodige wetsbepaling: doublure met andere normen (zeker algemene 

zorgvuldigheidsnorm) 

 

Recht op vrije keuze van beroepsbeoefenaar (art. 6) 

• geen exclusief recht uit wet patiëntenrechten 

o wordt op vss plaatsen vermeld vb. 127, §1 GVU-wet 1994; 29 Wet Arbeidsongevallen, … 

o verband met 

▪ recht op fysieke integriteit 

▪ recht op eerbiediging van privéleven 

o ‘intuitu personae’: persoonsgebonden contract waarin pt veel gegevens vrijgeeft 

• recht op vrije keuze en keuzeherziening 

o ook recht op second opinion of veranderen van arts 

o behoudens beperkingen opgelegd door wet 

▪ Wet van 8/7/1964 betreffende dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) 
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 vb. altijd naar dichtstbij gelegen ziekenhuis 

▪ behandelingen uitsluitend op voorschrift (ziekteverzekering) 

 vb. eerst naar huisarts  dan naar kiné 

• feitelijke beperkingen 

o bewusteloze patiënten kunnen niet kiezen 

o interne medische organisatie 

▪ ZH-arts werkt steeds binnen team  team kan pt niet kiezen 

▪ enkel met ZH verbonden artsen w toegelaten om hun specialisme daar te beoefenen 

o tijdens wachtdienst in ZH: keuze beperkt tot aanwezige beroepsbeoefenaars van wacht  

▪ arrest: hoogzwangere moslima waarvan man niet wou dat mannelijke anesthesist haar 

verdoofde  strafklacht door anesthesisten  man werd veroordeeld 

 

Recht op gezondheidstoestandinformatie en geïnformeerde toestemming (art. 7 

en 8) 

 

A. Recht op gezondheidstoestandinformatie (art. 7, §1) 

 

Gezondheidstoestandinformatie 

• patiënt heeft recht op alle noodzakelijke informatie om inzicht te krijgen in GZH-toestand en 

vermoedelijke evolutie (los van therapie!!) 

o informatie over (waarschijnlijkheids)diagnose 

o informatie over prognose 

o gezondheidsvoorlichting: informatie over wenselijk gedrag 

▪ vb. niet mogen autorijden 

▪ vb. GM-gebruik 

▪ vb. rookstop 

• is niet zelfde als toestemmingsinformatie (informed consent)  dat hoort bij therapie, 

informatie waar het hier over gaat staat los van therapie 

• elke beroepsbeoefenaar moet in beginsel die informatie geven die behoort tot zijn vakgebied 

o vb. VPK: informatie geven over inspuitingen 

o vb. in teamverband: pt kiest behandelend arts  die geeft info (maar verwijzende arts ook 

als er nog meer opvolging nodig is) 

• informatie aan wie? 

o aan patiënt!! 

o wilsbekwame patiënt mag zelf zeggen dat het aan vertrouwenspersoon moet gezegd 

worden (art. art. 7, §2) 

▪ goed noteren in patiëntendossier! 

▪ deze persoon staat patiënt bij 

o aan vertegenwoordiger van wilsonbekwame patiënt (art. 14, §1)  is in naam van patiënt  

• geschrift kan mondeling gesprek niet vervangen 

o pt mag schriftelijke info vragen maar dit mag mondelinge info niet vervangen 

 

Uitzonderingen op gezondheidstoestandinformatieplicht 

• recht op niet-weten (art. 7, §3) = fundamenteel recht! 

o is toepassing vh recht op fysieke integriteit, zelfbepaling en privacy 

o moet op uitdrukkelijk verzoek  

▪ iedere reden is in principe oké 

▪ maar belangrijk: goed optekenen in patiëntendossier 

o uitzondering: klaarblijkelijk ernstig nadeel voor gezondheidstoestand van patiënt of derden 

ÉN na advies beroepsbeoefenaar 

▪ andere beroepsbeoefenaar moet niet per se andere arts zijn 

▪ vb. meedelen dat autorijden niet meer mag 

• therapeutische exceptie (art. 7, §4)  uitzonderlijke situatie!! 

o meedelen zou klaarblijkelijk ernstig nadeel voor gezondheid vd patiënt meebrengen 

o héél uitzonderlijk  belangrijk 
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▪ beoordeling in concreto: voor concrete omstandigheden 

▪ na raadplegen beroepsbeoefenaar  

▪ schriftelijke motivering in patiëntendossier 

o mededelingsplicht herleeft na verdwijnen van gevaarssituatie!  

o vb. pt met zwaar VKO waarbij per toeval ernstige kanker wordt gevonden  even wachten 

met meedelen tot levensgevaar geweken is 

 

B. Recht op geïnformeerde toestemming = informed consent (art. 8) 

 

Informed consent 

• patiënt die toestemt oefent persoonlijkheidsrecht uit 

• geldige toestemming 

o vrij 

o voorafgaand  men moet ook tijd krijgen om belang in te schatten 

o voorgelicht 

• recht op weigering en intrekking van toestemming  

o dus weigeren mag! 

o soms schriftelijke weigering met uitgesteld gevolg: pt mag wilsverklaring maken 

▪ vb. DNR, … 

▪ zo duidelijk mogelijk uitschrijven zodat er op dat moment geen discussie kan zijn 

▪ probleem: kenbaarheid ervan (vb. spoedarts die reanimeert omdat hij het niet weet) 

• in principe informeert ieder over zijn vakgebied 

• schriftelijk? 

o formulieren kunnen mondeling gesprek niet vervangen! 

o uitdrukkelijke toestemming of omstandig stilzwijgen 

o schriftelijke toestemming wettelijk vereist bij vb. medisch experiment, euthanasie, 

esthetische geneeskunde, … 

• voor behandeling en overwegingstermijn 

 

Inhoud van toestemmingsinformatie 

• doel, aard, spoedeisend karakter, duur, frequentie, nazorg  

• relevante risico’s, tegenaanwijzingen en nevenwerkingen (ifv ernst, frequentie en pt) 

o w niet gespecifieerd in wet  je moet zelf bepalen wat belangrijkste is 

o rechtstpraak  3 verschillende strekkingen 

▪ normale, voorziene risico’s 

 frequentie belangrijk! 

 nadeel: wat met ernstige, niet frequente risico’s? 

▪ professionele standaard 

 wat moet als normaal zorgvuldig arts? 

 nadeel: paternalisatie, consensus? 

▪ risico’s die voor normaal zorgvuldig patiënt relevant zijn 

 afweging van ernst, frequentie en persoon vd patiënt 

 persoon vd pt vb. stem voor zanger, obese patiënt, … 

o discussie: ook ernstige schade mogeijk onafhankelijk van frequentie  

▪ ernstcriterium naar voor geschoven als afzonderlijk criterium in Frankrijk 

▪ ook Hof van Cassatie akkoord? 

 “weinig frequent ontslaat arts niet van mededelen ernstige risico’s” 

 of bedoelen ze dat  relevantiecriterium dit ook omvat? 

• behandelingsalternatieven 

• gevolgen bij niet-behandeling 

• financiële gevolgen vd tussenkomst 

• al dan niet beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

• vergunnings- of registratiestatus 

• andere relevante gegevens 
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• wettelijke bepalingen over tussenkomst (vb. euthanasie-voorwaarden, IVF-behandeling, 

esthetische ingrepen) 

 

Uitzonderingen op geïnformeerde toestemming 

• wettelijke uitzonderingen: dwangbehandeling in algemeen belang 

• noodtoestand (art. 8, §5)  

o dreiging van onmiddellijk en ernstige schade (spoedgeval) 

o patiënt bewusteloos of geestesziek en vertegenwoordiger kan niet tijdig w bereikt 

• afstand van recht op geïnformeerde toestemming (art. 8, §4) 

o pt kan afstand doen: vrijwillig, reëel  

o mag NIET slaan op niet-therapeutische of ernstige schadeverwekkende handelingen 

▪ niet-therapeutische handelingen vb. esthetische ingrepen 

▪ ernstige schadeverwekkende handelingen vb. amputatie, sterilisatie, … 

• therapeutische exceptie?  

o mag enkel igv noodtoestand: als patiënt niet meer tot beslissing in staat zou zijn!! 

o vb. pt die zodanig ontredderd zou zijn door info (bij urgente handeling) dat hij niet zou knn 

beslissen 

 

Wie draagt bewijslast dat er (geen) informed consent was? 

• in praktijk is het vaak woord tegen woord 

o voorkomen door als arts goed te noteren 

• Hof van Cassatie (16/12/2004): patiënt draagt bewijslast maar bewijs van negatief feit moet 

niet met zelfde striktheid worden geleverd 

o patiënt moet bewijzen want deze vordert schadevergoeding 

o negatief bewijs is moeilijk te leveren  moet voldoende flexibel w beoordeeld 

• in itt Franse cassatierechtspraak is het andersom: arts is beter geplaatst en draagt bewijslast  

• Hof van Cassatie 25 juni 2015: informatieverlening van advocaat over recht op juridische 

bijstand en/of rechtsbijstand 

o gaat over cliënt die beweerde dat advocaat hem die informatie niet had gegeven 

o hier was conclusie dat advocaat moest bewijzen! 

▪ “Uit de regels betreffende de bewijslast volgt dat de advocaat dient te bewijzen dat hij 

zich van zijn plicht heeft gekweten om zijn cliënt in te lichten, en niet dat laatstgenoemde 

het negatieve feit dient te bewijzen dat de vereiste informatie hem niet werd gegeven”  

▪ betwiste draagwijdte 

 nu w gezegd dat dit enkel geld als er resultaatsverbintenis is  

 relativering van de discussie 

➢ samenwerkingsplicht van partijen 

➢ voldoen aan bewijslast met alle middelen van recht 

➢ beslissing van eerste Franstalige kamer 

➢ belang van concrete feitelijke elementen (vb. aantal raadplegingen, 

overwegingstermijn, behandelperiode) 

 maar ondertussen heeft er al 2x rechtbank dit ook gebruikt voor arts  to be 

continued (gaat nog naar Hof van Cassatie)  

➢ belang van aantekeningen in patiëntendossier! 

➢ vb. Rb. Brussel 4/1/2010: geen aantekeningen in patiëntendossier, 

opnameformulier of nota over ingreep = indicatie dat geen IC  

➢ vb. Rb. Gent 22/2/2016 

• ook schade en causaal verband moeten worden aangetoond: pt moet bewijzen dat als hij 

informed consent wel had gekregen, hij deze zou hebben geweigerd 

o hier stopt het voor meeste ptn! 

o rechtstpraak is zachter voor pt  

▪ verlies van kans-theorie: informatiefout ontneemt kans op weigering toestemming 

▪ onvoorbereidheidsschade  Cass. Frankrijk 23/1/2014 

 gaat over feit dat men onvoorbereid was op schade 
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 “(…)le non-respect par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause 

à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice 

résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, que le juge 

ne peut laisser sans réparation” 

 w hier ook gebruikt 

 

Rechten met betrekking tot het patiëntendossier (art. 9) 

 

1. Recht op zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier (§1, 1ste lid) 

• medisch & verpleegkundig dossier (Ziekenhuiswet, KB 3/5/1999) 

• algemeen medisch dossier door huisarts (ander KB 3/5/1999) 

• tandheelkundig dossier (via nomenclatuur RIZIV) 

 

2. Recht op toevoeging van documenten (§2, 2de lid) 

 moet relevant zijn voor gezondheid vb. vertrouwenspersoon toevoegen 

 

3. Rechtstreeks recht op inzage in patiëntendossier (§2) 

• heeft verband met controlerecht tot bescherming van het privéleven 

• GEEN inzage in  

o persoonlijke notities  

o gegevens over derden  

▪ vb. best schrijven ‘omgeving vermeldt alcoholgebruik’ i.p.v. ‘moeder vermeldt …’ 

• patiënt kan zich laten bijstaan door vertrouwenspersoon 

• bij therapeutische exceptie: inzage via aangewezen beroepsbeoefenaar (dus niet zelf) 

 

4. Recht op afschrift of kopie vh patiëntendossier (§3) 

• onder zelfde voorwaarden als inzage (zie §2) 

• afschrift is strikt persoonlijk en vertrouwelijk 

• beroepsbeoefenaar weigert als duidelijke aanwijzingen van druk 

• maximumbedragen vastgesteld bij KB 

 

5. Inzage door nabestaanden (§4) 

• enkel inzage, géén afschrift 

o vb. zieke peuter  afschrift mag door ouders; na overlijden mag enkel inzage 

• 4 voorwaarden!! 

o enkel echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of feitelijke partner en 

bloedverwanten tot tweede graad 

o enkel onrechtstreeks via door verzoeker aangewezen WUG-beroepsbeoefenaar 

o voldoende gemotiveerd en gespecifieerd verzoek  specifieke vraag! 

▪ vb. vermoeden van medische fout, genetische afwijking, betere verwerking 

o patiënt heeft zich niet uitdrukkelijk verzet 

 

Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

• recht op respect voor privéleven, gezinsleven, huis en briefwisseling (art. 8 EVRM) 

• recht op privéleven omvat recht om niet te worden geraakt in zijn psychische of fysieke 

integriteit  

o persoon kan zelf bepalen welke medische (be)handelingen hij ondergaat en welke 

geneesmiddelen worden toegediend 

o recht om niet te weten 

o beroepsgeheim (zie supra) 

• uit art. 8 EVRM volgt plicht voor overheid om er voor te zorgen dat deze rechten afdoende 

worden gegarandeerd  

 

Klachtrecht bij bevoegde ombudsfunctie (art. 11) 
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• klacht ivm uitoefening van patiëntenrecht (ook vermeende medische fout) bij bevoegde 

ombudsfunctie 

o verplichte ombudsfunctie in ziekenhuizen (art. 71 Ziekenhuiswet) 

o Federale Commissie voor rechten vd patiënt bij afwezigheid van specifiek bevoegde functie 

(art. 16,§3) 

• opdrachten ombudsfunctie: oa bemiddelen en inlichten over mogelijkheden bij gebrek aan 

bereikte oplossing  

• voorwaarden  

o onafhankelijkheid 

o deskundigheid  

o juridische bescherming  

• tuchtbevoegdheid orde van artsen en apothekers 

• bemiddeling door of via Fonds voor medische ongevallen (art. 8, §1, 5° Wet medische 

ongevallen) 

 

Plicht tot medewerking vd patiënt (art. 4) 

• plicht geldt ten aanzien van ALLE patiëntenrechten! 

• eigen fout hypothekeert recht op (integrale) schadevergoeding 

o dus bij schadeclaim is er vaak geen volledige schadevergoeding voor pt owv feit dat ze zelf 

ook verantwoordelijkheid moeten nemen 

• pt moet verantwoordelijkheid nemen 

o medelen informatie over zijn gezondheidstoestand vb. allergie voor stof 

o medelen dat informatie niet meteen wordt begrepen 

o opvolgen van raad vd zorgverlener en ongezonde levensstijl wijzigen 

o zorgvuldig gedrag tijdens behandeling 

• zich niet verzetten tegen bijhouden patiëntendossier en niet overdrijven met toevoegen van 

documenten 

 

Vertegenwoordigingsregeling 

 

1. Vertegenwoordigingsregeling van minderjarigen (art. 12) 

 

Bij patiënt die minderjarig is: rechten zoals vastgesteld door deze wet w uitgeoefend door ouders die 

gezag over minderjarige uitoefenen of door voogd 

 

Patiënt wordt betrokken bij uitoefening van rechten rekening houdend met leeftijd en maturiteit 

 vertegenwoordigings-, samenwerkings- en autonomiesysteem  gekoppeld aan 3 

ontwikkelingsfasen 

• baby / peuter  ouders of voogd 

o wilsonbekwaam  

o ook niet in staat om een mening te vormen en te uiten 

• iets ouder  w betrokken ifv leeftijd/maturiteit 

o wilsonbekwaam (nog geen eigen oordeel) 

o maar in staat om mening te vormen en te uiten 

• wilsbekwame minderjarige (vb. 17-jarige)  kan zelfstandig rechten uitoefenen 

o ontvoogde minderjarige oefent patiëntenrechten zelf en zelfstandig uit 

 

Opmerking: wilsbekwaam = als ze tot redelijke beoordeling van belangen in staat kunnen w geacht 

 

2. Vertegenwoordigingsregeling van beschermde meerderjarige (art. 14) 

 

 Nieuwe wet beschermde meerderjarige van 17/3/2013 

 wat is beschermde meerderjarige? 

• wordt juridisch niet bekwaam geacht om handelingen te stellen (handelingsonbekwaam) 

• MAAR kan mss wel wilsbekwaam worden geacht! 
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Door vrederechter aangewezen bewindvoerder over persoon oefent enkel patiëntenrechten uit als 

aan 3 voorwaarden voldaan is 

• arts wilsonbekwaamheid in concreto vaststelt  feitelijke bekwaamheid primeert (art. 14, §1, 

1ste lid) 

• beschermde persoon eerder niet zelf vertegenwoordiger heeft gemachtigd of deze niet optreedt 

(art. 14, §1, 2de lid) 

• hij hiertoe uitdrukkelijk w gemachtigd door vrederechter (art. 14, §2) 

 

Vertegenwoordiging vd feitelijk onbekwame meerderjarige 

• als uitdrukkelijke onbekwaamverklaring door vrederechter ontbreekt (feitelijke 

onbekwaamheid) 

o door patiënt zelf aangewezen vertegenwoordiger 

o anders vertegenwoordiger uit kring van verwanten van patiënt  in dalende volgorde 

▪ echtgenoot/ wettelijk samenwonende partner/ feitelijk samenwonende partner 

▪ meerderjarig kind 

▪ ouder 

▪ meerderjarige broer/zus 

▪ betrokken beroepsbeoefenaar (ook bij conflict tss personen van dezelfde rang, vb. 2 

meerderjarige kinderen) 

• weigering van inzage door vertegenwoordiger met oog op bescherming persoonlijke 

levenssfeer (art. 15, §1) 

o als vertegenwoordiger uitsluitend eigen belang nastreeft 

▪ vb. echtgenote die info vd minnares wil krijgen 

▪ vb. dader van mishandeling 

o als wanverhouding dreigt tussen het belang van de vertegenwoordiger en het recht op 

privéleven 

o MAAR: onrechtstreeks inzagerecht via beroepsbeoefenaar die door vertegenwoordiger w 

aangeduid?! 

 

 

 


