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Exameninfo 

• schriftelijk examen (1ste en 2de examenkans) 

• gelijke puntenverdeling voor beide onderdelen 

o 10 ptn Deontologie 

o 10 ptn Medisch recht 

• Deontologie: er zijn 10 examenvragen  hiervan worden er 3 gepresenteerd op examen  

hiervan moet je er maar 1 beantwoorden! 

o 1 A4 voor- én achterkant  
o puntjes op de slides volstaan niet: meer intellectueel, inzicht en uitleg 

• voor deontologie niets mee te nemen naar het examen, voor medisch recht wel!  

  



Ine Bollen & Matisse Vanheeswyck                                   Deontologie | 2017 - 2018
  
 

3 | P a g i n a  
 

Examenvragen 

 

1) Wat is medische deontologie? Welke zijn de bronnen en de basisprincipes? 

 

Definitie deontologie  verschillende mogelijkheden 

• medische deontologie = leer vh goed beoefenen vd geneeskunst 

o Δεον (goed doen, handelen) + λογοσ (leer van) = deontologie 

o geneeskunde is kunst: je moet medische kennis en kunde toepassen in verhouding tot pt 

• uitoefening geneeskunde: beroep, professie 

o steunt op uitgebreide intelectuele en wetenschappelijke fundering die leidt tot specifieke 

deskundigheid  je moet handelen volgens huidige stand vd kennis (op hoogte blijven) 

o streeft realisatie van belangrijke persoonlijke en sociale waarden na  

o in ruime mate door altruïsme gemotiveerd  daarom in samenleving hoog aanzien  

• beoefenaar vd geneeskunde = behoeder vd gezondheid 

o WHO: gezondheid = lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn! 

• Art. 1 van Code Geneeskundige Plichtenleer 

“Geneeskundige plichtenleer is geheel vd beginselen, gedragsregels en gebruiken die iedere 

arts moet eerbiedigen of als leidraad nemen bij uitoefening van zijn beroep” 

 

Bronnen deontologie  basisprincipes 

 

1. E. kant  besloot dat er nood is aan morele regels om vak goed uit te oefenen 

 

2. Universele Verklaring Rechten vd Mens (UVRM, 1948) en Europees verdrag vd mensenrechten  

fundamentele rechten die voor iedereen gelden 

• art 5: niemand mag onderworpen worden (en dus ook niet meewerken aan) onmenselijke of 

onterende behandeling of bestraffing! 

• art 12: niemand mag onderworpen worden aan willekeurige inmenging in persoonlijke 

aangelegenheden  beroepsgeheim 

• art 18: iedereen heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst  neutraal zijn 

• art 24 = ieder heeft recht op rust en vrije tijd  redelijke beperking vd arbeidstijd  

• art 25 = iedereen heeft recht op levensstandaard  

o ongeacht overtuiging, sociale situatie, …: recht op GHZ-zorg! 

o er moet continuïteit van zorgverlening in stand gehouden w  

• art 29 = ieder heeft plichten jegens gemeenschap 

o waarschuwen voor onveilige / gevaarlijke situaties 

o onderzoek doen om GH te verbeteren 

 

3. medische ethiek en bio-ethiek 

• principlisme  4 criteria voor ethische aftoetsing deontologische regels (belangrijk!!) 

o benificence = welzijn vd pt bevorderen 

o non-maleficence: primum non nocere  

o self-disposal: respect voor autonomie vd pt 

▪ beslissingsrecht vd pt  pt heeft zelfbeschikkingsrecht: mag, moet en kan zelf oordelen 

over medische behandelingen 

▪ vroeger paternalistisch  nu moet je in overleg treden met pt 

o justice: principe van rechtvaardige verdeling 

• ethische regels waaraan we die toetsen 

 

4. wetgeving / medisch recht 

• WUG (Wet Uitoefening Geneeskunde), 10 mei 2015 

• WPR (Wet PatiëntenRechten), 22 augustus 2002 

• art. 458, 458 bis en 458 ter SW: medisch beroepsgeheim 

• art. 350 SW: zwangerschapsonderbreking 

• controle-, arbeids- en schoolgeneeskunde 
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• schadevergoeding 

o medische aansprakelijkheid: in strafrecht en burgerrecht 

o Fonds voor Medische Ongevallen 

• … 

 

5. specifieke regelgevingen binnen deontologie  handleidingen voor plichtenleer 

• oudste: Eed v Hippocrates  basisprincipes 

o respect voor leermeesters 

o in dienst van welzijn vd pt 

o geen schade berokkenen 

o eerbied voor leven 

o geen hulp bij (zelf?)doding 

o waardigheid van beroep  

o respect voor privacy van patiënt 

o medisch beroepsgeheim 

• World Medical Association (WMA)  verklaring van Geneva (1995) 

o komt op zelfde neer als Eed van Hippocrates maar in Engels + 2 dingen toegevoegd 

▪ geen discriminatie 

▪ geen bijstand aan mensonterende handelingen 

• WMA  verklaring van Helsinki (2013)  

o belangrijk in onderzoek, minder voor medische deontologie 

o gaat over ethische principes voor medisch onderzoek op menselijke subjecten waaronder 

onderzoek naar identificeerbaar menselijk materiaal en data 

• Europese Handleiding voor Medische Ethiek (EHME, 1987) !! 

o taak vd arts = waken over fysieke en mentale GZH vd mens 

▪ medische belangen van patiënt primeren 

▪ arts mag eigen overtuigingen niet opdringen 

o plicht op informed consent 

o onafhankelijkheid en vrijheid van handelen 

o beroepsgeheim = enorm belangrijk (ook na overlijden)! 

o bekwaamheid vd arts 

▪ je mag enkel datgene doen waarvoor je binnen specialisme bent opgeleid 

▪ kunnen handelen volgens huidige stand vd wetenschap, werken volgens EBM 

o stervensbegeleiding (vs therapeutische hardnekkigheid) 

o orgaantransplantatie (volgt wetgeving) 

o voortplanting 

▪ informatieplicht voortplanting en anticonceptie 

▪ weigeringsrecht op grond eigen overtuiging (maar dan moet men doorverwijzen) 

o experimenten met mensen  belang ethische commissie + informed consent 

o foltertoestanden en mensonterende handelingen  mag niet 

o arts en maatschappij 

▪ recht op professionele onafhankelijkheid 

▪ plicht tot verbeteren GZHZ 

o igv wetenschappelijke nieuwigheden: publiceren ontdekkingen 

o collegialiteit 

▪ bescherming vh vak? elkaar indekken?  is NIET bedoeling! 

▪ is wel pt vooruithelpen door continuïteit vd GZH-zorg 

 dus nodige medische informatie ter beschikking stellen vd arts 

 géén deloyale concurrentie: je mag geen collega zwartmaken  

o continuïteit vd zorgverlening 

o vrije artsenkeuze 

▪ je mag naar eender wie verwijzen maar pt mag kiezen naar wie die gaat 

▪ uitzondering: dringende hulpverlening 

o artsenstaking  DGH moet in stand blijven + ptn die al in behandeling zijn mag niet 

onderbroken w 
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o honoraria: is recht maar moet evenredig zijn met situatie pt, wat je doet/kent 

o medische activiteit mag niet commercieel zijn (geen reclame, enkel kenbaar maken 

kwalificaties en dienstverlening) 

• Code vd GNK plichtenleer 

o belangrijkste topics 

▪ professioneel gedrag 

▪ collegiaal gedrag 

▪ respecteren ptnrechten 

▪ beroepsgeheim 

▪ continuïteit vd zorg  belangrijke rol ah medisch dossier 

▪ naderende levenseinde (euthanasie) 

▪ arts  ten dienste van gemeenschap: rechten en plichten vd arts 

▪ verhouding artsen-derden 

 contracten met ZH, contracten met collega’s (groepspraktijken), …  opletten om 

niet te commercialiseren 

o belang vd Code 

▪ NIET bekrachtigd bij wet  

▪ maar Orde der Artsen heeft vollle bevoegdheid om aan tuchtrecht te doen en zich hierbij 

op Code te baseren 
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2) Aan welke wettelijke voorwaarden moet in België worden voldaan om de 

geneeskunde te mogen uitoefenen? Aan welke ‘gevaren’ is de arts daarbij 

blootgesteld? 

(p. 18 en verder in lijst wetgeving!) 

 

Gecoördineerde Wet 10 mei 2015 betreffende uitoefening van gezondheidsberoepen 

(WUG); (KB 78 van 10/11/1967) 

• GNK volgens Belgische wet (art 2.3) = handelingen die tot doel hebben diagnose te stellen en 

behandeling uit te voeren 

o dus diagnose stellen is geneeskundige acte!!  mag enkel door arts 

o esthetische ingrepen ook voorbehouden voor arts!  

• wie mag dit doen?  3 voorwaarden 

o artsendiploma van erkende universiteit (art 3) 

o art 25: beoefenaars van gezondheidsberoep mogen beroep enkel uitoefenen igv 

▪ visum vh DG (Directoraat-Generaal) FOD Volksgezondheid: erkenning vh artsendiploma 

door Belgische staat  

▪ inschrijving op lijst vd Orde der Artsen (daarvoor moet je je visum al hebben) 

 inschrijving: in Provinciale Raad 

 lidgeld want Orde der Artsen is niet gesubsideerd  moet op eigen middelen 

• verplichtingen volgens WUG 

o art 27: als arts ben je wettelijk verplicht zorgcontinuïteit te garanderen 

o art 33: informatie geven 

▪ als pt van arts wil veranderen  wettelijk verplicht van nodige informatie ter beschikking 

te stellen opdat andere arts werk kan voortzetten 

▪ inlichtingen van GNK of farmaceutische aard meedelen 

o art 35: wettelijk verplicht om regelen van plichtenleer moet eerbiedeigen (dus Code)  als 

je daaraan voldoet heb je recht op honorarium 

• nieuwe WUG krijgt totaal andere visie: arts niet meer op top piramide vd zorgverlening maar 

wel deel van netwerk zorgverleners 

o CanMEDS  heel w competenties die van arts w verwacht  men ging dit in ‘profiel vd 

profesisonele zorgverlener’ inbouwen 

 

Gevaren voor arts: bij uitoefening GNK blootgesteld aan klachten, vervolgingen, … 

• strafrechtelijke vervolging  geldboete of gevangenisstraf bij  

o onwettig uitoefenen GNK (art 122 §1 wet 10 mei 2015) 

o schending beroepsgeheim! (art. 458 SW) 

o schending integriteit van persoon (art. 418 – 421 SW) 

▪ onvoorzichtigheid 

 manifest foutief handelen 

 ongeoorloofde medische handeling  

▪ gebrek aan voorzorg (grove nalatigheid) 

  vervolging voor slagen en verwondingen mogelijk! (vb. instrument in buik laten zitten) 

o schuldigverzuim (art. 422 bis/ter): geen hulp bij iemand in groot gevaar! 

▪ vb. van wacht en pt niet persoonlijk gaan zien maar via telefoon gevonden dat het niet 

ernstig was  volgende dag pt dood 

▪ persoonlijk contact met pt = onmeetbare waarde 

o schriftvervalsing (art. 204 Sw): afleveren attesten die niet waar zijn 

• burgerrechtelijke aansprakelijkheid  schadevergoeding 

o pt moet zelf voorschot betalen, bewijzen verzamelen en voorleggen 

▪ schade bewijzen 

▪ maar ook oorzakelijk verband tss medisch handelen en schade 

o alles gebeurt tegensprekelijk: aanklager en verdediging moeten alles samen doen om 

waarheid te achterhalen 

• administratieve maatregelen: provinciale GNK Comissie  moet toezien op  

o zorgcontinuïteit / wachtdienst 
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o lichamelijke / geestelijke geschiktheid 

o macht: kunnen tot voorlopig, voorwaardelijke of definitieve schorsing van visum beslissen 

• disciplinaire maatregelen: tuchtrecht vd provinciale raden vd Orde van Artsen  

o toezien op naleven deontologische code  

o plicht tot verlenen nodige info aan collega’s 

o billijke honoraria  

▪ zelfs igv niet geconventioneerd: geen vrijheid om zomaar torenhoge honoraria aan te 

rekenen 

▪ billijk: moeten beantwoorden aan  

 draagkracht pt 

 omvang werk 

 bevoegdheid (titel, kennis) 
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3) Bespreek de samenstelling en taken van de Provinciale Geneeskundige 

Commissie. 

 

Samenstelling 

• voorzitter en ondervoorzitter: op voordracht nationale raad Orde der Artsen 

• andere leden = benoemd door koning 

o gezondheidsberoepen (medisch, paramedisch) 

o dierenartsen 

o gezondheidsinspecteur FOD Volksgezondheid, Veiligheid vd Voedselketen en Leefmilieu = 

secretaris vd commissie 

o ambtenaar vd inspectie vh Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten (FAGG) 

 

Taken PGC  

 

1. toezicht organisatie wachtdiensten / continuïteit zorgverlening 

• iedere arts is verplicht om deel te nemen aan wachtdiensten! 

o sommige artsen laten zich vervangen zonder dit de melden aan PR  

▪ soms door artsen die taal niet machtig zijn of nog geen goedkeuring hebben voor 

uitoefening = illegaal!  

▪ moet minstens gemeld wordne bij wissel! 

o er kan wel onderling in huisartsengroep overlegd w voor frequentie wachten, minderen 

wachten voor ouderen,... maar moet kunnen afgesproken w 

• huishoudelijk reglement 

o voorleggen aan Provinciale Raad vd OdA voor advies 

o overmaken aan PGC voor goedkeuring 

• als er geschillen zijn rond nachtdiensten 

o Provinciale Raad vd OdA = regelaar  kunnen bemiddeling opstarten 

o PGC = beslechter: indien geen oplossing na tussenkomst PR OdA 

 

2. aan overheid alle maatregelen voorstellen die tot doel hebben bij te dragen tot volksgezondheid 

vb. vaccinatie 

 

3. bestrijding epidemieën 

• besmettelijke ziekten  meldingsPLICHT: igv diagnose één vd besmettelijke ziekten vd lijst: 

moet gemeld w om PGC toe te laten maatregelen te nemen 

o oa hepatitis A en B TBC, mazelen, meningokok, … 

o voedselvergiftigingen vb. op kamp  

• maatregelen: kan ver gaan 

o vb. quarantaine 

o vb. open TBC gevonden bij autopsie drugsdode  verder zoeken: dan moet men indijken 

want anders epidemie 

 

4. toezicht op vereiste fysieke of psychische geschiktheden om beroep uit te oefenen (wet 25 januari 

1999) 

• PGC kan visum intrekken bij vragen rond bekwaamheid! 

o voorlopige schorsing  persoon is ziek maar we verwachten dat hij binnen afzienbare tijd 

beter is om taak terug uit te oefenen 

o voorwaardelijke schorsing vb. chirurg met tremor kan wel nog consultaties doen 

o definitieve schorsing  volledige intrekking visum, mag geen GNK meer uitoefenen 

• voor beslissing eerst grondig advies inwinnen: van 3 artsen-deskundigen (mstl psychiaters + 

artsen van zelfde sector) 

o aangesteld door Nationale Raad van OdA 

o w doorgestuurd naar nationale raad 
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• als arts echt levensgevaarlijke dingen doet: dringende maatregelen met onmiddelijke 

schorsing (niet-opschortend) mogelijk 

o niet-opschortend beroep kan: in afwachting van behandeling vh beroep w maatregel 

gewoon verdergezet 

 

5. vroegere taak: visering vd (echtheid) van titels (diploma) 
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4) Bespreek de Orde der Artsen: structuur en taken. 

 

Opgericht bij wet van 25 juli 1938 

 functioneren Orde der Artsen is bij wet vastgelegd! 

 

Structuur 

 

1. Nationale Raad (NR) = overkoepelend geheel, tweetalig 

• 1 Franstalige en 1 Nederlandstalige afdeling  vergadert 1x/maand SAMEN 

• samenstelling 

o 10 gewone + 10 plaatsvervangende leden – verkozen in eigen PR – voor 6 jaar 

o 6 gewone en 6 plaatsvervangende leden, benoemd door Koning – voor 6 jaar 

▪ op voordracht Geneeskundige Faculteiten: 6 universiteiten brengen iemand voor  

▪ zijn NIET verkozen (dus moeten niet per se eerst in PR gezeten hebben) 

o griffier en plaatsvervangend griffier (juristen), benoemd door koning – voor 6 jaar 

o Voorzitter en plaatsvervangend Voorzitter, benoemd door koning onder (ere) raadsheren 

vh Hof van Cassatie 

▪ ZONDER beperking in termijn!  

o iedere afdeling kiest Ondervoorzitter (dus één Nl- en één Fr-talige ondervoorzitter) 

 

2. 10 Provinciale Raden (PR)  

• werken onafhankelijk van NR, iedere provincie heeft PR  is waarmee je in contact komt, 

waarbij je inschrijft en lidgeld betaalt 

• samenstelling 

o dagdagelijks bestuur: Bureau  

▪ gewone en plaatsvervangende voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en afgevaardigde 

NR – voor 6 jaar 

▪ magistraat-assessor + plaatsvervanger (magistraat Rechtbank Eerste Aanleg) 

 taak: Bureau en volledige PR bijstaan in handelingen zodat men bij toepassen 

tuchtrechtspraak alles conform rechtstregels gebeurt 

o raad = gewone leden 

o 2 onderzoekscommissies (plaatsvervangende leden) 

 

3. Franstalige en Nederlandstalige Raad van Beroep (RvB) 

• instantie waarbij men in beroep kan gaan als er uitspraak is voor tuchtprocedure door NR 

• samenstelling 

o 5 gewone en 5 plaatsvervangende leden verkozen door PR – voor 6 jaar 

o 5 gewone en 5 plaatsvervangende leden: Raadsheren in Hof van Beroep – benoemd door 

koning – voor 6 jaar 

o bijgestaan door griffier en plaatsvervangend griffier (juristen) – benoemd door koning – 

voor 6 jaar 

o niet-verkozen lid vd NR (dus één vd academici id NR)  woont van rechtswege zittingen vd 

RvB bij 

 

OPM: OdA heeft juridisch statuut  men kan juridische procedures opstarten tgn OdA 

• publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid 

• NR kan als partij in geding (aanklacht) optreden (voorzitter en ondervoorzitter) 

 

Taken 

 

Algemeen 

• waken over naleven regels medische plichtenleer (deontologie) 

• waken over handhaving van eer, bescheidenheid, eerlijkheid en waardigheid van artsen 

o arts moet zich zo gedragen dat (vertrouwen in) artsenberoep niet geschaad w 

o nu vnl te maken met goed uitoefenen vd GNK 
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1. Nationale Raad 

• vaststellen algemene beginselen en regels betreffende eer, bescheidenheid, eerlijkheid en 

waardigheid vh beroep  Code van GNK plichtenleer 

• bijhouden van repertorium vd tuchtbeslissingen die niet meer voor beroep vatbaar zijn 

o NR doet NIET aan tuchtrechtspraak !!  eerder adviserend, toezichtshoudend orgaan 

• gemotiveerd advies geven over algemene vragen, over beginselvraagstukken of regelen van 

medische plichtenleer + goedkeuren adviezen die door PR w gegeven 

o vb. consultaties via internet  debateren 

o vb. APO moeten coupes en parrafineblokken bijhouden  nadenken over hoe lang dit moet 

• jaarlijkse bedrag vd bijdrage vaststellen die (naast bijdrage aan PR) aan artsen mag gevraagd 

w  PR betalen bijdrage aan NR: deel vh lidgeld dat ze van hun leden krijgen 

• verklaringen afleveren aan artsen die beroep uitoefenen in andere lidstaat vd EU inzake goed 

gedrag en betrouwbaarheid 

o vb. als je in Dtsl wil gaan arts zijn  info geven aan hun Orde dat je hier zonder problemen 

de GNK hebt beoefend 

• mededeling doen van tuchtbeslissingen die van invloed knn zijn op toegang tot uitoefening van 

GNK in andere lidstaat 

 

2. Provinciale Raden (PR) 

• zorgen voor inschrijving: opmaken vd Lijst vd Orde 

• waken over naleven vd regels vd medische deontologie = tuchtrechtelijke bevoegdheid! 

o knn tuchtsancties opleggen aan artsen die deontologische fouten hebben begaan in 

uitoefening beroep of naar aanleiding ervan 

• op eigen initiatief of op verzoek vd artsen ingeschreven op lijst: adviezen vertrekken op vragen 

vd medische plichtenleer 

o als je met bepaald probleem w geconfronteerd deontologisch  vragen aan PR  

• bevoegde overheden in kennis stellen van gevallen van onwettige uitoefening vd GNK 

• in laatste aanleg en op verzoek vd belanghebbenden: beslissen over honorariumbetwistingen 

tss arts en pt 

• gevolg geven aan adviesvraag van hoven en rechtbanken over honorariumbetwistingen 

• jaarlijkse bijdrage bepalen 

 

3. Raden van Beroep 

• kennisnemen van hoger beroep tegen beslissingen van PR 

• in eerste en laatste aanleg uitspraak doen over 

o bezwaren omtrent verkiezingen voor PR 

o vervallenverklaring van mandaat van PR, RvB of NR  

▪ aan wie tuchtstraf is opgelegd die niet meer vatbaar is voor beroep  

▪ of die strafrechtelijk werd veroordeeld door beslissing waaruit morele of 

beroepsonwaardigheid blijkt om mandaat verder uit te oefenen 

• igv geschillen tss Provinciale Raden omtrent woonplaats arts 

o hoofdactiviteit vd arts? is ‘waar belangrijkste activiteit is’ (= zwaarste medische 

handelingen) want zijn meest onderhevig aan deontologische problematiek en evt klachten 

o als assistent: je moet inschrijven bij PR waar je start en voor > 1 jaar zal werken 

▪ vb. 2 jaar in Brugge  West-VL  

▪ als je voor 1 jaar ergens anders bent: moet je enkel laten weten, niet per se 

herinschrijven 
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5) Bespreek de medische tuchtrechtelijke procedure. 

 

Provinciale Raad heeft tuchtrechelijke bevoegdheid  onderzoeksfasen 

• Bureau 

• Onderzoekscommissie (OC) 

• Provinciale Raad 

 gebeurt volledig achter gesloten deuren 

 elk raadslid = absoluut gebonden door raadsgeheim 

 

Verloop procedure 

 
 

IEDEREEN kan klacht indienen (kan zelfs anoniem) 

 

1. Bureau PR kiest dan obv klacht wat men hiermee doet 

• samenstelling: Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris, Magistraat-assessor, Lid vd NR 

• iedere brief/mail w behandeld en onderzocht door Bureau  vss mogelijke beslissingen 

o seponeren: geen gevolg geven aan klacht 

o bemiddelen 

▪ voordat men tot tuchtrecht procedure overgaat: altijd eerst proberen bemiddelen! 

▪ bureau brengt artsen bijeen  luisteren nr beide kanten vh verhaal  proberen tot 

verzoening te komen 

o brief als klacht beschouwen  zaak w in onderzoek gesteld  onderzoekscomissie opstarten 

 

2. Onderzoekscommissie vd PR 

• samenstelling: plaatsvervangende leden aangeduid door Bureau 

o vergaderen altijd in aanwezigheid van magistraat: waken over procedureel verloop, 

objectiviteit vh onderzoek, eerbiediging van alle betrokkenen 

o taak = waarheid achterhalen  ten laste en ten onlaste 

• ruime onderzoeksmiddelen vb. uitnodigen klager, derden (getuigen, experten), …   maar 

knn dit NIET afdwingen (afhankelijk van goodwill arts)!  

• aanschrijven vd arts met klacht die tgn arts is geformuleerd: volledige infrmatie omtrent juiste 

toedracht van klacht met inbegrip van identiteit klager 
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• arts vragen om schriftelijk visie te formuleren 

• nadien 2 mogelijkheden 

o igv voldoende informatie obv schriftelije visie arts: rapport w opgesteld  dossier w 

rechtstreeks (zonder verhoor) ter beoordeling aan PR voorgelegd 

o verhoor vd arts  

▪ waarom? 

 als ze je zelf graag willen horen  nodigen u uit 

 mag je ook actief vragen omdat je dit graag wil 

▪ je kan je laten bijstaan door advocaat: mag NIET tsskomen (passieve opstelling)  ziet 

toe op eerbiediging van rechten van verdediging 

▪ na onderhoud met OC w aan arts verslag van onderhoud toegestuurd  kan 

opmerkingen binnen 15 dagen laten kennen 

 

3. rapport gaat naar PR  

• na afronding onderzoek brengt OC verslag uit aan voltallige Raad 

• PR neemt kennis van verslag vd OC  mogelijke beslissingen 

o zaak zonder gevolg klasseren = seponeren 

▪ onvoldoende bezwaren om arts in verdenking te stellen wegens inbreuk op regels 

deontologie  geen verdere maatregelen 

▪ binnen 8 dagen aangetekend meegedeeld 

o aanvullend onderzoek nodig door onderzoekscommisie 

▪ om beter inzicht in dossier te krijgen 

▪ vb. aanvullende getuigenis van klager of derden of andere onderzoeksdaad vereist 

o arts dient voor PR te verschijnen  confrontatie tenlastelegging 

▪ oproeping 

 aangetekende brief minstens 15 dagen voor zitting: vermeldt gedetailleerd 

tenlastelegging (voor welke concrete feiten verantwoording nodig) 

 arts en evt advocaat hebben recht kennis te nemen van volledig dossier of knn hier 

afschrift van bekomen 

▪ na verhoor arts: verlaat raadzaal  PR gaat in beraad  beslissing over al dan niet 

deontologische fout w weerhouden 

 uitspraak w binnen 8 dagen aangetekend aan arts toegestuurd 

➢ mogelijke sancties 

✓ verbaal 

❖ waarschuwing 

❖ censuur (zz) vb. spreekverbod = botsing met vrijhid van meningsuiting 

❖ berisping: waarschuwing in kwadraat 

✓ schorsing = ernstig! 

❖ vaak maar enkele dagen  dan mag je zo lang niet werken 

❖ mag tot max 2 jaar (igv wel beroep uitoefenen: dan w je geschrapt!) 

✓ schrapping = zz, dan mag je levenslang niet meer uitoefenen 

➢ of onderzoekscommissie verder laten onderzoeken (cfr. boven) 

 

4. Beroep  

• je kan in beroep gaan bij RvB 

o wie kan in beroep gaan? 

▪ gesanctioneerde  

▪ NR: kan zeggen dat straf te zwaar of te licht is 

o uitspraak is opschortend  tijdens beroepsprocedure w maatregel NIET uitgevoerd 

o RvB = definitieve uitspraak  sanctie verzwaren, verlichten, ongedaan maken 

• je kan tegen RvB niet in beroep gaan behalve via Hof van Cassatie: dan gaat het vooral over 

procedures 
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6) Bespreek de deontologie van het beroepsgeheim in het licht van de Europese 

Handleiding voor Medische Ethiek en de Code van de Geneeskundige Plichtenleer. 

 

Europese Handleiding voor Medische Ethiek (EHME)  beroepsgeheim = enorm belangrijk! 

• primair doel: arts-vertrouwensrelatie in stand houden! 

• art. 7: arts = noodzakelijke vertrouwenspersoon vd pt 

o zou niet mogen dat ptn geen medische hulp zoeken omdat ze bang zijn dat geheim w 

verhuld 

o geheimhoudingsplicht ook na overlijden! 

• art. 8: eerbied voor persoonlijke levenssfeer 

• art. 9: over elektronische databanken 

o als je met elektronische databanken (vb. GMD) werkt  

▪ mag nooit bedreiging of aantasting zijn van privacy, zekerheid en bescherming van 

persoonlijke levenssfeer  moet op veilige manier gebeuren! 

▪ iedere gecomputeriseerde medische databank moet onder ethische 

verantwoordelijkheid staan van daartoe aangestelde arts 

o je mag zeker niet meewerken aan databanken die ooit voor commerciële doeleinden zouden 

kunnen gebruikt w! 

▪ niet altijd duidelijk vb. databanken farmaceutische industrie voor trials  nodige 

veiligheidsmaatregelen moeten genomen zijn 

 

Voorwerp vh geheim  

 

Grondslag: beroepsgeheim is ZWIJGPLICHT 

• alles wat te maken heeft met privacy (persoonlijke leefsfeer) vd pt 

• veel repercussie op arts-pt relatie: vertrouwensrelatie 

o vertrouwen vd gemeenschap in beoefening vd GNK (ook belangrijk!)  integriteit vd arts  

 

Artikelen vd huidige Code  artikel 55 – 70 

• alle actieve en passieve waarnemingen tijdens uitoefening beroep (55-57) 

o alles wat pt u meedeelt en toont + ook alles wat je toevallig ziet / hoort / …  

o TIJDENS uitoefening van beroep 

▪ maar breed zien want je komt met veel mensen in contact ook buiten werkuren maar is 

vaak ook in hoedanigheid vd arts (je blijft zijn/haar dokter) 

• geldt voor alle artsen en zijn ‘helpers’ (70) 

o dus voor alle zorgverleners voor pt (onder uw verantwoordelijk maar ook onafhankelijke 

zorgverleners) 

o ZH: alle medici en paramedici = beroepsgeheim  

▪ bij rest (poetsvrouw, …) is er discretieplicht  

▪ je bent voor deze mensen verantwoordelijk als arts! 

• pt kan u ontheffen van beroepsgeheim MAAR dit wil niet zeggen dat arts onthoffen is (64) 

o als je beslist dat het nadelig voor pt zou zijn om beroepsgeheim te schenden  niet doen 

o andersom: beroepsgeheim geldt niet voor andere BEHANDELENDE artsen 

▪ bij doorsturen moet je voor zorgcontinuïteit zorgen door doorverwijsbrief te geven  die 

arts moet op zijn beurt terugkoppelen 

• beroepsgeheim blijft gelden na overlijden vd pt! (65) 

o is internationaal aanvaard principe!! 

o niet zomaar inzage medisch dossier zonder dat aan bepaalde vwden is voldaan 

▪ sowieso géén inzage door nabestaanden bij (uitdrukkelijk) verzet bij leven 

• uitzonderingen 

o spreekRECHT bij getuigenis in rechte (63) 

▪ je mag aantal geheimen prijsgeven igv in belang van juridisch onderzoek 

 mag NIET igv onderzoek tegen jezelf!!  

▪ indien dit wel te veel nadeel voor pt zou geven  je mag wel beroepsgeheim inroepen 
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o spreekPLICHT aan artsen (enkel die medische informatie die actueel vaststelbaar is  enkel 

over actuele gezondheidstoestand vd pt) ikv (58) 

▪ ziekteverzekering (RIZIV-controle) 

▪ verzekeringen (incl. levensverzekering en arbeidsongevallen) 

▪ Fonds voor Beroepsziekten 

▪ Fonds voor Medische Ongevallen 

▪ strafuitvoering (justitie-assistent) 

▪ gerechtelijk-geneeskundig onderzoek met toestemming patiënt (62.b) 

 vb. pt wil aantonen dat er schade is geweest waarbij medisch handelen oorzaak is vd 

schade  college van deskundigen mogen informatie vragen MITS toestemming pt 

 praktijk: getekende verklaring door pt 

o spreekPLICHT voor aangifte besmettelijke (incl. geslachts)ziekten 

o spreekPLICHT voor aangifte geboorte/overlijden (132) 

o spreekRECHT bij ‘kwetsbaar persoon’/minderjarige (art. 61 vd Code, artikel 458 bis SW) 

▪ geldt als je denkt dat deze slachtoffer is van misdrijf: fysieke agressie, seksueel 

misbruik, mishandeling, ernstige verwaarlozing, … 

▪ minderjarige of kwetsbaar persoon (aangetaste handelings- en of 

oordeelsbekwaamheid) 

▪ voorwaarden waardoor arts het mag melden! 

 zelf vastgesteld (onderzoek pt / in vertrouwen genomen) 

 ernstig en dreigend gevaar voor fysieke / psychische GZH 

 zelf of met hulp v anderen kan je veiligheid niet garanderen vd pt! 

▪ geen verplichting: spreekrecht ipv spreekplicht 

▪ in praktijk 

 patiënt = slachtoffer misdrijf 

➢ oordeelsbekwamen vb. partnergeweld  patiënt beslist 

✓ beste wat je kan doen: pt aansporen om zelf aangifte te doen 

✓ ontheffing beroepsgeheim door pt  spreekrecht IN BELANG VD PT! 

➢ oordeelsonbekwamen (vb. bewusteloos, zwakzinnig, afhankelijk van personen, …) 

en minderjaringen  aangifte bij PdK igv voorwaarden (boven) voldaan! 

 in praktijk: igv patiënt = verdacht als dader van misdrijf 

➢ vb. zelf bom laten ontploffen  komt bij u voor verzorging  wat doen? 

➢ basisregel: zwijgplicht want iedere persoon heeft recht op medische zorg!!  

➢ igv zo grote disbalans tss belang vd pt tov belang vd maatschappij: noodtoestand 

kan gebruikt w  spreekrecht 

▪ art 458ter is nieuw artikel  bijna spreekplicht bij besprekingen die georganiseerd w bij 

ptn die w opgevolgd 

 vb. terrorisme, geplaatste kinderen ikv mishandeling, …  

 Procureur des Konings neemt deel aan deze besprekingen 
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7) Bespreek de deontologie van de ‘bloedproef’ en de aflevering van 

getuigschriften. 

 

Gerechtelijke bloedproef 

• Wetboek strafvodering (KB 10 juni 1959) voor bepalen alcoholgehalte  

o opgevorderde geneesheer w door gerecht aangesteld om als deskundige onderzoek te 

verrichten  wettelijk verplicht hieraan gevolg te geven 

o uitzonderingen wanneer opdracht mag geweigerd worden 

▪ medische tegenindicatie tegen bloedproef of als hij redenen die persoon aanvoert om 

zich aan bloedproef te onttrekken als gegrond erkent 

▪ als betrokkene weigert zich aan afname te onderwerpen: bloedproef mag niet met 

geweld op betrokkene w toegepast 

▪ als betrokkene één van zijn ptn is op voorwaarde dat opvorderende overheid beroep kan 

doen op andere arts 

 DUS igv behandelend arts: je voert dit niet uit 

 als je enige beschikbare arts bent  je moet bloedstaal wel nemen 

o samen met bloedstaal moet je document invullen met medische vragen (nystagmus, 

pupilveranderingen, ethylgeur, …) 

▪ altijd weigeren in te vullen als je behandelend arts bent!!! 

▪ als je niet-behandelend arts bent: wél in eer en geweten invullen  

• gevaar tot overbrenging ernstige besmettelijke ziekte (wet 20 juli 2015 tot wijziging Sv) 

o potentiële besmetting van slachtoffer door dader door strafbaar feit 

o Procureur des Konings (via officier van politie) 

▪ arts w gevorderd  afname bloedstaal bij dader  

 om besmettelijke ziekte vast te stellen  

 bij tegenindicatie bloedname (of bij verzet verdachte): wangslijmvlies  

▪ schriftelijke toestemming van verdachte of betrokken derde (vanaf 16 j) na kennisgave 

van reden 

▪ enkel medisch doeleinde  

o bij weigering: afname wangslijmvlies onder dwang door politie 

▪ bloedname onder dwang mag niet maar wangslijmvlies wel 

o onderzoek door deskundige (erkend labo) aangesteld door PK 

▪ verslag aan 

 behandelend arts SO 

 behandelend arts vd verdachte / derde op diens verzoek (binnen 3 mnd) 

▪ valt onder medisch beroepsgeheim!  

 doel: profylaxe knn doen voor SO 

 mag niet gebruikt w in strafprocedure (parket w niet op hoogte gebracht)!  

 probleem: onderzoeksrechter zou de resultaten in beslag knn laten nemen 

 

Medisch getuigschrift 

• medisch attest = getuigschrift dat feit van medische aard vaststelt en bevestigt op grond van 

eigen ondervraging en onderzoek 

o w afgeleverd door arts die feit zelf heeft vastgesteld 

o moet volledig waarheidsgetrouw zijn en houdt enkel medische vaststellingen over pt zelf in 

• arts die medisch attest opstelt zonder voorafgaandelijk onderzoek pt  riskeert 

tuchtrechtelijke en strafrechtelijke vervolging wegens valsheid in geschrifte 

• geen afleveringsplicht (67) 

o pt mag dit vragen maar je mag dit ook weigeren af te leveren 

• respect voor beroepsgeheim  

o vb. attest voor werkgever: enkel aanduiden dat pt medisch niet in staat was te komen 

werken 

• opletten voor  

o “dixit-attesten” (eigenlijk geen medisch attest): als je pt niet onderzocht hebt maar vraagt 

attest  heeft eigenlijk geen medische waarde 
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o welwillendheidsattest: school, verkiezingen, … 

▪ vb. pt die niet wil gaan zetelen  w gecontroleerd iedere verkiezing: waarheidsgehalte 

vd attesten controleren 

 eerst naar arts bellen wrm attest is opgesteld 

 overgrote meerderheid vd attesten: correct of grensverdedigbaar 

o antidateren is verboden 

o géén attest voor uzelf schrijven! 

• rijgeschiktheid 

o rijbewijs mag enkel als je geestelijk én lichamelijk in staat bent om voertuig te besturen 

▪ blijft vrijwilig: je kan rijbewijs niet intrekken, pt zelf moet hiertoe initiatief nemen 

o igv twijfel: in bijlage 6 van KB 23/03/1998 lezen wanneer je het al dan niet mag afleveren!! 

o igv rijbewijs ingetrokken en medisch onderzoek door wetsarts gehad waardoor rijbewis 

ingetrokken  knn nadien bij u komen voor attest om rijbewijs terug te krijgen 

▪ indien nodig mag je wetsarts contacteren: vragen hoe aan te pakken 

▪ igv duidelijk dat medische problematiek niet meer aanwezig is (bijlage 6 raaplegen)  

kan attest geven 

o soms doorsturen naar CARA  testen of er nog rijgeschiktheid is 

• wapenvergunning 

o voorwaarde: geen fysieke of mentale tegenindicaties voor dragen van wapen 

o geestelijke toestand zeker belangrijker dan fysieke hierbij! 

▪ vb. niet doen igv al partnergeweld 
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8) Bespreek de deontologie inzake het patiëntendossier. 

 

Art. 38 – 47 van Code van GNK plichtenleer 

• medisch dossier = deontologische plicht (38) 

o goede zorg 

o continuïteit van zorg 

o nuttig bij aansprakelijkheidsproblematiek! 

▪ enige verdediging die je hebt bij aanklacht is medisch dossier! 

▪ vb. assistent die raad krijgt van supervisor, contact gehad met supervisor  

o nuttig bij gerechtelijk onderzoek misdrijven 

▪ vb. homejacking  vaststellingen knn bij gerechtelijk onderzoek van belang zijn voor pt 

• arts die medisch dossier heeft samengesteld is verantwoordelijk voor bewaring (39) 

• enkel toegang tot dossier als behandelend arts (40) 

• bij doorverwijzing: nuttige of nodige info voor behandeling aan behandelend arts doorgeven 

(41) 

• patiënt heeft recht op inzage en afschrift (42)  

• bewaring (46) 

o altijd zorgen dat je origineel of kopie zelf bewaart! 

o bewaartijd = 30 jaar (juridisch want burgerlijke aansprakelijkheid kan tot 30 jaar na feiten!) 

• geheimhouding verzekeren (47) 

• igv stop met praktijk: regelingen treffen! (47) 

 

Wettelijke schikkingen 

 

KB 3 mei 1999: ‘Algemeen Medisch Dossier’ = globaal medisch dossier huisarts (p. 93 in lijst 

wetgeving) 

• doel: optimalisatie kwaliteit zorg + dubbel gebruik vermijden 

• samenstelling 

o socio-administratieve gegevens 

o ziektegeschiedenis 

o antecedenten vb. ziekten, operaties, vaccinatiestatus 

o problemen: allergieën, medicatie 

o verslagen arts-specialisten en andere zorgverstrekkers 

o laboresultaten 

o specifiek voor HA (ptncontacten?) 

 

KB 3 mei 1999: ziekenhuisdossier  (p. 94 in lijst wetgeving) 

• patiëntendossier (PD) = medisch dossier + verpleegkundig dossier 

o medisch dossier  verantwoordelijke voor  

▪ aanleggen en bewaring: hoofdarts 

▪ samenstelling: behandelende arts(en) 

o VPK dossier valt onder verantwoordelijkheid vh VPK departement 

• mag in elektronische vorm 

o toegang: alles w gedaan om schending vh beroepsgeheim w voorkomen 

o moet ook op correcte manier in beslag knn genomen w en afgedrukt knn worden 

• bewaring (30 jaar) in ziekenhuis 

• samenstelling  

o identiteit vd pt 

o familiale en persoonlijke antecedenten, huidige ziektegeschiedenis, gegevens vd 

voorgaande raadplegingen en hospitalisaties 

o uitslagen vd klinische, radiologische, biologische, functionele en histopathologische 

onderzoeken (ondertekend door verantwoordelijke arts) 

o adiezen vd geconsulteerde artsen 

o voorlopige en definitieve diagnose 

o ingestelde behandeling; bij chirurgische ingreep: operatief protocol en anesthesieprotocol 
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o evolutie van aandoening 

o verslag van evt lijkschouwing 

o afschrift van ontslagverslag 

o voor iedere transfusie 

▪ toegediende labiel bloedproduct (met lotnummer) 

▪ datum en uur toediening, toedieners (arts + VPK) 

▪ indicatie voor transfusie 

▪ evt reacties 

▪ klinische en/of biologische evaluatie van doeltreffendheid vd interventie 

 

Inzage  

• (absoluut) inzagerecht vd pt: patiëntenrechtenwet 2002, art. 9 

o men mag dit niet weigeren en hier geen geld voor vragen! 

o binnen 15 dagen op verzoek 

o best begeleiden vd pt bij inzage  voor beter begrip 

o uitzonderingen 

▪ persoonlijke notities en gegevens over derden = uitgesloten van inzagerecht 

▪ art. 7 § 4: therapeutische exceptie (onthouden info) 

 als pt absoluut niet met bepaalde informatie overweg kan  mag uitgesloten w MAAR  

➢ moet schriftelijk gemotiveerd w  

➢ NA overleg met collega’s! 

 vb. ptn die resultaat van genetische test niet willen weten en gaan dat hier wel zien 

• door nabestaanden na overlijden  

o men moet beroepsgeheim na overlijden verzoenen met noodzaak om bepaalde info te 

krijgen na overlijden vd pt! 

o voorwaarden voor inzage (nóóit afschrift) 

▪ pt heeft zich tijdens leven niet verzet tegen dergelijke inzage (dus goed noteren!) 

▪ vraag gaat uit van ‘naaste’ bedoeld in wet: ‘langst levende partner’, kinderen, ouders, 

broers, zussen  

▪ vraag moet voldoende gemotiveerd en gespecifieerd zijn 

 subjectief: afwegen eerbied persoonlijke levenssfeer vs gewettigd belang 

 als je twijfelt over motief: bespreken met collega’s, commissie medische ethiek, evt 

provinciale raad vb. igv owv winstbejag 

▪ toegang is onrechtstreeks: via vertrouwenspersoon (arts door familie aangeduid) 

o wetsarts 

▪ ikv gerechtelijke expertise: toestemming vd pt (62.b) 

▪ specifieke opdracht wetsarts: studie vh medisch dossier 

 aangesteld door OZrechter  verplichting mee te werken 

 aangesteld door PK 

➢ in acute fase (vb. geweld): kan om aard en ernst vd verwondingen vast te stellen 

 medewerkingsplicht 

➢ anders (niet op heterdaad): recht maar geen plicht tot medewerking 

▪ inbeslagname MD door onderzoeksrechter of PK  onder verzegelde omslag 

 door onderzoeksrechter: verzet is niet mogelijk 

 bijstand afgevaardige PR (66) 
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9) Bespreek de deontologie inzake omgang met digitale media volgens de 

leidraad van de Nationale Raad van de Orde der Artsen. 

 NIET BESPROKEN!; komt vooral uit slides + wat van internet + van oud bestandje dat ik had gekregen 😊 

 

Advies door NR vd OdA  betreft 

• beheer websites door artsen 

• gebruik sociale media 

• online patiënt-artscontact 

 

Algemeen: men moet algemene veiligheidsprincipes respecteren 

• verwerking gezondheidsgegevens  in belang vd ptn + recht op informationele privacy 

• gebruikte informatienetwerken moeten voldoende beveiligd zijn, regelmatig doorgelicht w op 

veiligheidslekken en met nodige toegangscontrole met eID te zijn voorzien 

• arts moet voldoende performant paswoord gebruiken 

• aangepast antivirus softwareprogramma dat steeds up-to-date is 

• programmatuur moet bij stoppen vd activiteiten steeds zorgvuldig afgesloten w 

• uitsluitend werken met firma's die contractueel confidentialiteitsbeginsel garanderen 

• computer uitsluitend voor beroepsdoeleinden gebruiken 

 

1. Beheer website door artsen 

• verplichte aangeefte aan PR  moeten goedkeuren (ook voor grondige wijzigingen nodig) 

• toegelaten info: professionele gegevens 

• niet toegelaten 

o advertenties 

o commerciële publicatie 

o monopolisatie 

 

2. Social media = moeilijk thema! 

• vertrouwelijkheid 

• grenzen arts-patiëntrelatie bewaken 

o geen persoonlijke info 

o vriendschapsverzoeken weigeren 

 

3. Telegeneeskunde 

• snelle evolutie  

o positief effect vb. medische apps, telemonitoring, … 

o tele-overleg tss artsen w zelf gestimuleerd want heeft effect op behandeling van pt (in 

correct deontologisch verantwoorde omstandigheden) 

• opletten voor 

o elektronisch consult (~telefonisch) 

▪ enkel voor uitwisseling administratieve informatie 

▪ enkel medisch advies in niet-dringende gevallen 

▪ stellen diagnose is niet toegestaan 

▪ elektronisch doorsturen voorschrift (indien deontologisch toegelaten): wel oké 

o gegevens in ‘de cloud’  

▪ cloud moet firma zijn die gevestigd is in EU en voldoet aan criteria van Europees 

parlement  

▪ voorzichtig zijn bij bewaren ptgegevens op server 
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10) Bespreek de deontologie inzake de collegiale beoefening van de geneeskunde 

(continuiteit zorgverlening, collegialiteit, honoraria, consult) o.m. in het licht van 

de Europese Handleiding voor Medische Ethiek en de Code van de Geneeskundige 

Plichtenleer. 

 

Continuïteit vd zorgverlening  

• EHME over continuïteit vd zorgverlening 

o art. 34: plicht tot dringende hulpverlening bij onmiddellijk gevaar 

▪ zelfs buiten uw uren 

▪ want je hebt nét wat meer kennis als niet-arts voor primaire levensreddende artsen 

o art. 35: wanneer je ziek valt, met verlof gaat, …  zorgen voor vervanging 

• deontologische (OdA) én wettelijke (PGC) plicht 

o wettelijke plicht: art 27 van WUG  bevoegde GNK commissie waakt 

o deontologische plicht  Code GNK Plichtenleer 

▪ art. 113: continuïteit van zorg verzekeren is deontologische plicht 

▪ art. 114: maatregelen die continuïteit waarborgen 

 vb. op vakantie gaan 

 als je eigen activiteiten moet onderbreken: verplicht ervoor te zorgen dat collega dit 

overneemt  door iemand met gelijkaardige opleiding en kwalificaties 

➢ vb. chirurg moet vervangen w door chirurg 

➢ zelfs tot op niveau subdisciplines 

▪ art. 115: verplichtheid tot deelname ad wachtdienst 

 voor dringende zorg 

 cave telefonisch consult / advies  

➢ risico op 

✓ aansprakelijkheid 

✓ schuldig verzuim 

➢ aan telefoon: soms duidelijk dat het niet urgent is maar indien onduidelijk MOET 

je ter plaatse gaan (tenzij igv eigen veiligheid in gevaar) 

 essentieel voor continuïteit van zorg  

 art. 117: deelname is verplicht tenzij gerechtvaardige redenen (ouderdom, ziekte…) 

▪ medisch dossier 

• cave: private richtingen die zich voordoen als esthetische klinieken ZONDER 

overnachtingsmogelijkheid 

 

Collegialiteit  

• EHME over collegialiteit: fraterniteit 

o bescherming vh vak? elkaar indekken?  is NIET bedoeling! 

▪ art 31: “Arts getuigt niet van oncollegiaal gedrag wanneer hij bevoegde beroepscolleges 

in kennis stelt van inbreuken op regels vd medische ethiek en van professionele 

nalatigheid of onkunde bij collegae” 

o is wel pt vooruithelpen door continuïteit vd GZH-zorg 

▪ dus nodige medische informatie ter beschikking stellen vd arts 

▪ art. 29: géén deloyale concurrentie: je mag geen collega zwartmaken  

 moet professioneel correct zijn 

 singuliere geneeskunde bestaat niet meer, we werken samen 

▪ art. 30: igv pt naar u verwezen wordt  blijven overleggen met verwijzend arts 

• Code Geneeskundige plichtenleer 

o collegialiteit is voorname plicht (136) 

▪ moet uitgeoefend w in eerbied voor belangen vd zieke 

o artsen zijn elkaar morele bijstand verschuldigd  plicht om ten onrechte aangevallen arts 

te verdedigen (137) 

▪ verboden ongerechtvaardigde kritiek op arts te uiten (zeker tegen patiënt) 

▪ maar igv over schreef gaan, …  wel plicht om te melden maar dan via correcte wegen! 

 in eerste plaats: met collega zelf proberen bespreken 
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 2 belangrijke kanalen bij grove fouten 

➢ in ZH: contact opnemen met hoofdgeneesheer 

➢ in private praktijk: enige mogelijkheid is al provinciale raad contacteren 

o na ontslag uit openbare of privé-inrichting: enkel kandidatuur stellen na contact met 

betrokken collegae en PR (138) 

o toevallig verhinderde collegae in mate van mogelijke vervangen (139) 

o behalve igv schriftelijk akkoord: arts die bij collega als student of tijdens opleiding als 

specialist stage heeft volbracht mag zich niet vestigen waar hij/zij ptn zou knn onttrekken 

v die collega (157) 

 

Honoraria en collegialiteit 

• EHME  

o art. 38: honoraria moeten gematigd en bescheiden zijn en in verhouding met belang 

tussenkomst, bijzondere omstandigheden, bevoegdheid en economische situatie vd patiënt 

o geen specifiek artikel over honoraria voor collegae 

• Code GNK Plichtenleer: vroeger verboden bij collega’s honoraria aan te rekenen! (war artikel 

79)  is verwijderd 

o nu ongeschreven regel: reken aan wat je zelf zou willen moeten betalen als collega zelf 

(dus geen overbodige kosten, supplementen, …) 

 

Consult en colegialliteit 

• is niet vrijblijvend want igv gevraagd: wil zeggen dat collega nood heeft aan advies! 

• EHME art. 12: collega om advies vragen die meer gekwalificeerd is voor diagnose of 

behandeling als het boven eigen kennis gaat 

• Code GNK Plichtenleer 

o belang van zieken en collegialiteit vereisen goede verstandhouding tss behandelend arts en 

consulent (140) 

o niet te lang wachten met vragen advies  eigen beperkingen kennen (141) 

o bij doorverwijzing: nodige en nuttige informatie doorgeven aan collega (142) 

o zieke die zonder verwijzing raadpleegt: specialist moet resultaten en besluiten 

communiceren aan huisarts (143) 

o als je bij consult andere diagnose vindt: communiceren met arts  nadien pas veranderen 

beleid vd pt (147) 

▪ je mag niet zomaar behandeling veranderen!  

▪ je moet advies geven aan behandelende arts (die je in consult heeft geroepen) en 

overleggen  dan samen beslissen wat er gebeurt 

 behandelend arts is verantwoordelijk voor toepassing vh consult 

 enige uitzondering: igv levensbedreigende toestand  je doet het nodige (moet je 

dan dus ook verantwoorden) 

o behandelende arts en consulent moeten tijdens en na consult vermijden elkaar schade te 

berokkenen (148) 

 

 

 

 

 


