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PROGRAMMA

14.00 u Verwelkoming

Waarom een Code in een reeds zo gereglementeerde wereld?

Benoit DEJEMEPPE, voorzitter

14.20 u Professionaliteit: Een goede beroepsbeoefenaar, wat betekent dit? 

Prof. dr. Michel DENEYER, ondervoorzitter

14.40 u Verantwoordelijkheid: sociale, professionele en morele verantwoordelijkheid – te veel voor één 

persoon? 

Paul MARTENS

15.00 u Integriteit: Het wederzijdse vertrouwen tussen patiënt en arts 

Prof. dr. Paul DE KNOP 



PROGRAMMA

15.50 u De deontologie en de wet

Coralie HERIJGERS

16.10 u Respect: De mens en de medische technologie 

Prof. Jean-Noël MISSA

16.30 u Besluit

Prof. dr. Jean-Jacques ROMBOUTS

16.50 u Einde



WAAROM EEN CODE IN EEN REEDS ZO 

GEREGLEMENTEERDE WERELD?

Benoit DEJEMEPPE
Voorzitter van de nationale raad



PROFESSIONALITEIT:
EEN GOEDE BEROEPSBEOEFENAAR, WAT BETEKENT DIT?

Prof. dr. Michel DENEYER
Ondervoorzitter van de nationale raad



EEN GOEDE BEROEPSBEOEFENAAR/ARTS?

• Inleiding/Historiek

• Vanuit standpunt van

• Patiënt

• Maatschappij

• Collega’s

• Arts zelf

• Conclusies - epiloog



“EEN GOEDE 

DOKTER” “The Good doctor”

“Punten voor je arts:

dokters zijn niet blij

met de Tripadvisor 

voor patiënten.”

Newsmonkey.be



HISTORISCH PERSPECTIEF 



HISTORISCH: ARTS-PATIËNTRELATIE IN DE TIJD

9

1975             1979              2002                2015 2018-19        …….

Arts:         van   paternalisme ------→ patiëntempowerment

Patiënt:    van blind volgen                    ------→ weloverwogen handelen

niet naleven regels   → agressie

A.I.

…….



VANUIT PERSPECTIEF VAN DE PATIËNT



WAT VINDEN PATIËNTEN BELANGRIJK?

n = 309



TEVREDENHEID PATIËNTEN OVER  HUISARTSEN

N = 6892



TEVREDENHEID: PATIËNTEN OVER ARTS-

SPECIALISTEN

N = 6892



TEVREDENHEID: PATIËNTEN OVER ZIEKENHUIZEN

N = 6892



Klachten van 2005-2018: N = 8908 



Klachten van 2005-2018: N = 8908 



ERGERNISSEN ERVAREN DOOR PATIËNT  N= 432 

(2017)



PATIËNTEN: VERWACHTINGEN - PERCEPTIE

• Vroeger (24/24-7/7) nadruk op disponibiliteit en “in de weer zijn” voor patiënt

• Evolutie naar appreciatie van kunde, respect patiëntenrechten, billijke prijs,…..

• Attitude, communicatiestijl, vriendelijkheid en empathie zijn belangrijk

• En maken veel goed, ook bij “incidenten”



VERTROUWEN BEVOLKING IN VERSCHILLENDEN 

BEROEPEN  (TRUST ONDERZOEK CIJFERS 2010)

t

17% → 91 %

58 % → 91 %



VANUIT PERSPECTIEF VAN DE MAATSCHAPPIJ



MAATSCHAPPIJ: ARTS IS GOED ALS HIJ

• kwaliteitsvolle geneeskunde (EBM) levert

• zorgvuldig omgaat met de schaarse middelen

• zijn grenzen kent, op tijd doorverwijst

• disruptief durft te denken om aankomende problemen op te vangen



VANUIT PERSPECTIEF VAN ARTS(EN)



PERSPECTIEF VAN COLLEGA ARTSEN

• Naijver is sterk afgenomen (sinds verdwijnen plethora)

• Collegialiteit en bekwaamheid zijn belangrijkste determinanten

• Zelden is er schaamte omwille van “een rare vogel” in de groep

• Onvoldoende maatregelen bij burn-out en disfunctie



PERSPECTIEF VAN DE ARTS ZELF

Ben ik goed bezig?

Doe ik mijn beroep graag?

eigen ethisch kompas “persoonlijke rechter”



CONCLUSIES - EPILOOG



CONCLUSIE 1: “GOEDE” RESULTATEN ZIJN NIET 

VERWONDERLIJK

+ +

Sam-gen???

Ons beroep 

= 

Onze passie

=



CONCLUSIE 2: CODE SLAAT AAN:

IS GROTENDEELS EEN VOORTZETTING VAN 

CANMEDSArt 3 Vereiste kennis, deskundigheid en gepaste attitude

Art 4 Onderhouden kennis door bijscholing; EBM volgen; kennis delen

Art 5 Gezondheidspreventie, -bescherming, -promotie

Art 6 Kennis grenzen, advies doorverwijzing, beperking aantal patiënten

Art 7 Professionele onafhankelijk bewaken en verantwoordelijk opnemen

Art 8 Praktijkorganisatie: kwaliteit, veiligheid, intimiteit

Art 9 Zorg voor welzijn en veiligheid; transparantie bij incidenten

Art 10 Aandacht voor eigen gezondheid; balans werk/privé

Art 11 Collegiale opstelling; multidiscplinair karakter, consensus

Art 12 Samenwerkingsovereenkomsten; geen collusie, congruent met deontologie

Art 13 Aandacht continuïteit en meewerken aan permantie

Art 14 Maatregelen continuïteit en mededelen sancties aan collega’s



CONCLUSIE 3: CODE SLAAT AAN

IS OPGESTELD BOTTOM-UP

Art 3 Vereiste kennis, deskundigheid en gepaste attitude

Art 4 Onderhouden kennis door bijscholing; EBM volgen; kennis delen

Art 5 Gezondheidspreventie, -bescherming, -promotie

Art 6 Kennis grenzen, advies doorverwijzing, beperking aantal 

patiënten

Art 7 Professionele onafhankelijk bewaken en verantwoordelijk 

opnemen

Art 8 Praktijkorganisatie: kwaliteit, veiligheid, intimiteit

Art 9 Zorg voor welzijn en veiligheid; transparantie bij incidenten

Art 10 Aandacht voor eigen gezondheid; balans werk/privé

Art 11 Collegiale opstelling; multidiscplinair karakter, consensus

Art 12 Samenwerkingsovereenkomsten; geen collusie, congruent met 

deontologie

Art 13 Aandacht continuïteit en meewerken aan permantie

Art 14 Maatregelen continuïteit en mededelen sancties aan collega’s

• Noodzakelijke voorwaarden
• Kwaliteit en continuïteit van zorg
• Patiëntveiligheid
• Organisatie werk
• Collegialiteit
• …………………..

• Aandacht voor verbeterpunten
• Attitude
• Gebrek aan communicatie
• Gebrek aan transparantie
• ……………………..



EPILOOG

• Wederzijds besef dat patiënt en arts tot elkaar “veroordeeld” zijn

• Steeds een zoektocht naar evenwicht (geven en nemen)         

bv. Patiëntenrechten versus “goed patiëntschap”

• Te grote verwachtingen zijn nefast

• leiden bij patiënt naar onvervulde wensen

• leiden bij arts naar frustatie

• Wees blij als arts wanneer u het verschil kan maken, ook in kleine dingen!



VERANTWOORDELIJKHEID :

SOCIALE, PROFESSIONELE EN MORELE 

VERANTWOORDELIJKHEID – TE VEEL VOOR ÉÉN PERSOON?

Paul MARTENS



INTEGRITEIT:
HET WEDERZIJDSE VERTROUWEN TUSSEN PATIËNT EN ARTS

Prof. dr. Paul DE KNOP



Integriteit :
Het wederzijds vertrouwen tussen

patiënt en arts

Medische Deontologie
29 november 2019

Paul De Knop



INHOUD

1. Mijn “casus”

2. Enkele data

3. Genomen initiatieven

4. Voorbeelden van wederzijds vertrouwen :

▪ diagnose – 2nd opinion

▪ keuze van de patiënt

▪ stoppen versus verderzetting behandeling

5. Eindbeschouwingen



Mijn “case” (1)



Mijn “case” (2)

december 2015

➢ CLL = Chronisch Lymfatische Leukemie

N.B. : leukemie (= bloedkanker)

= ontsporing bloedcellen (vooral witte)

→ grote hoeveelheid abnormale cellen

→ binnendringen in vitale organen

acute leukemie = snel

chronische leukemie = traag



Mijn “case” (3)

april 2016

➢ Basecamp Mount Everest

oktober 2016

➢ einde rectoraat

➢ consultatie specialisten

→ dermatoloog : melanoom?!  → uitgezaaid = fase 4 ! → 6 maand à 1 jaar

10 chirurgische ingrepen

elke 3 weken immuuntherapie (25 !)

5 x dendritische cellen

➢ 25 sessies radiotherapie



Mijn “case” (4)

mei 2018

➢ 7 metastasen

→ targettherapie (2x/dag)

september 2018

➢ metastasen weg

december 2018

➢ remissie



Mijn “case” (5)

januari – juni 2019

➢ veel nevenwerkingen

juni 2019

➢ therapieën on hold

oktober 2019

➢ nierpuncties

november 2019

➢ urineblaas geïmpacteerd



Enkele data

❑ Meest stijgende vorm (in B) = melanoomkanker

❑ Meest dodelijke vormen van kanker

❑ Nog onvoldoende bekend / nog onvoldoende preventie

▪ Melanoomkanker = 1ste plaats
(20-30 jaar)

• Melanoomkanker = 2de plaats
(30-40 jaar)



Genomen initiatieven

▪ oprichting fonds

▪ preventiecampagne in de jeugdsport



Voorbeelden van wederzijds vertrouwen

➢ diagnose : gaan we voor een second opinion of niet ?

➢ patiënt moet de keuze maken : “uitruiming” of verderzetting 
therapie ?

→ inbouwen “sperperiode”

➢ stoppen versus verderzetting behandeling ?



Wat kan beter ?

▪ informatieverschaffing → patiëntenportaal

▪ contacten met medepatiënten

▪ betrekken van patiëntenverenigingen bij het beleid

→patiëntenraad

▪ opletten voor “ontmenselijking” consultaties



Eindbeschouwingen

Pech gehad :

✓ op 2,5 jaar tijd :10 heelkundige ingrepen, 25 
radiotherapiesessies, 5 sessies met dendritische cellen, meer 
dan 20 sessies met immuuntherapie, gedurende 10 maanden 
2x/dag gerichte therapie, nierpuncties, …

✓ heel wat collateral dammage : longembolie, oedeem aan 
linker been, tal van nevenwerkingen : koorts, diarree, 
misselijkheid, nieren en schildklier aangetast, pijn, glaucoom, 
huiduitslag…





Eindbeschouwingen

✓ veel geluk gehad : tijdstip waarop, VUB-UZ, België, …

✓ overtuigd dat mijn sportverleden mij veel geholpen heeft

✓ veel steun van familieleden, vrienden, collega’s



DANK AAN U ALLEN

Paul De Knop



DE DEONTOLOGIE EN DE WET

Coralie HERIJGERS



Coralie Herijgers – Onderzoeker AHLEC 

DE DEONTOLOGIE & DE WET 

Coralie Herijgers 
Antwerp Health Law and Ethics Chairs (AHLEC)



OPBOUW LEZING    

49

▪ Opbouw lezing 

1. Wat is medische deontologie?

2. Medische deontologie = regelgeving? 

2.1 Geen bindende kracht 

2.2 Praktische nuance

3. Verhouding met wetgeving 

4. Verbeteringen en meerwaarde 

5. Aandachtspunten, conflicten en 

onduidelijkheiden 



1. MEDISCHE DEONTOLOGIE    

50

▪ Gedragsregels en beroepsplichten voor artsen 

❖ Plichten als gevolg van de uitoefening van medische diensten  

➢Essentieel voor de goede uitoefening van het medisch beroep

❖ Alle plichten ongeacht de verhouding waarop ze toezien

➢Arts – patiënt

✓ Bv. Verstrekken van informatie

➢Arts – maatschappij

✓ Bv. Hulpverleningsplicht in noodsituaties

➢Arts – andere beroepsbeoefenaar

✓ Bv. Collegiaal samenwerken  



1. MEDISCHE DEONTOLOGIE    

51

▪ Gedragsregels opgesteld door de beroepsgroep

❖ Overheid delegeert zijn regulerende bevoegdheid aan eigen opgericht 

publiekrechtelijk beroepsorgaan 

➢ Orde der artsen (overkoepelend orgaan = Nationale Raad)

❖ Orde bepaalt hoofdzakelijk de inhoud van de regels 

▪ Gedragsregels bewaakt en bevorderd door de beroepsgroep

❖ Orde der artsen (provinciale raden en raden van beroep)

❖ Professioneel tuchtrecht →mogelijkheid tot sanctioneren bij niet 

naleving van de gedragsregels

➢ Macht hoofdzakelijk voor de beroepsgenoten 



2. MEDISCHE DEONTOLOGIE = REGELGEVING?

52

2.1 DE BINDENDE KRACHT VAN DE CODE VAN MEDISCHE DEONTOLOGIE

▪ Deontologische Code = Niet bindend verklaard door de Koning

❖Geen materiële wet (art. 608 Ger.W.) → geen rechtsgevolgen

❖Regelgevend instrument → niet toepassen of afdwingen 

❖ Inhoudelijke principes → wel afdwingbaar 

▪ Deontologische regels gelden ongeacht vermelding in formele 

tekst

❖Gevolg gewoonten en gebruiken 

❖Onmogelijk om volledig op te lijsten – nullum crimen sine lege geldt 

niet

❖Tuchtraden bepalen welke inhoudelijk regels zich opdringen 

= algemeen aanvaarde deontologische regel 



2. MEDISCHE DEONTOLOGIE = REGELGEVING?

53

2.2 PRAKTISCHE NUANCE

▪ Dwingende aanvoelen in de praktijk 

❖ Orde verenigt normatieve en tuchtrechtelijke functie 

❖ Bevoegdheidsverdeling 

➢ Hiërarchische verhouding Nationale Raad vs. provinciale raden en 

raden van beroep 

✓ Provinciale raden ingaan tegen oordeel Nationale Raad? 

✓ Gebondenheid in adviesbevoegdheid 

▪ Deontologische Code = Regelgeving

❖ Code = sanctioneerbare verplichtingen voor artsen 

❖ Cfr. Beginselen behoorlijke regelgeving 



3. VERHOUDING MET WETGEVING

54

▪ Hierarchie der normen = Niet in strijd met wetgeving 

❖Conflict →Wet heeft voorrang 

Deontologie moet wijken? Verantwoord? 

❖Belangrijke aanvulling en verduidelijking

➢Concrete leidraad voor specifieke problemen 

➢Verduidelijking via adviezen 



4. VERBETERINGEN EN MEERWAARDE

55

▪ Gestructureerd rond inhoudelijke thema’s 

❖ Professionaliteit, respect, integriteit en verantwoordelijkheid

➢ Opbouw rondom verhoudingen = kunstmatig

➢ CanMEDS (belang competenties, constante evolutie en samenhang 

beroepsrollen)

▪ De doelstelling van de Code is duidelijker. 

❖ Het belang van de patiënt en de maatschappij komen centraal te staan

❖ Eer en waardigheid = verouderd en te eenzijdig 



4. VERBETERINGEN EN MEERWAARDE

56

▪ ‘Principles-based approach’ – open en globale basisnormen als 

startpunt 

❖ Deontologische Code = essentiële basisprincipes, normen en 

verplichtingen 

❖ Inspelen op pijnpunten codificatie 

➢ Snel evoluerende geneeskunde en maatschappij 

✓ Regels nooit up to date  

➢ Inflexibiliteit en verstarring 

✓ Beknotten professionele autonomie arts 

➢ Onmogelijkheid tot gedetailleerde codificatie 

✓ Medisch professionalisme = mentaliteit en toegewijde ingesteldheid  ‘Tick box 

mentality’

▪ Verduidelijkt via compendium

❖ Terugkoppelig naar wetgeving en adviezen 



4. VERBETERINGEN EN MEERWAARDE

57

▪ Vernieuwde invalshoeken 

❖ Art. 9 – ‘Open disclosure’

❖ Weglating bepalingen omtrent contracten en overdrachts-

en controleverplichting 

▪ Vermelding relationele waarden 

❖ Onderliggende respectvolle houding – art. 16 

❖ Meerwaarde t.o.v Wet Patiëntenrechten 



5. AANDACHTSPUNTEN EN CONFLICTEN

58

▪ Gebrek aan input legitimiteit 

❖ Goede regelgeving = Technisch, wetenschappelijk en 

maatschappelijk onderbouwd en overlegd met belanghebbende 

❖ Hoofdzakelijke beroepssamenstelling van Nationale Raad  = 

gevaar eenzijdige belangenvertegenwoordiging

➢ Consultatie = bevraging andere relevante stakeholders 

✓ Cfr. Wettelijke hervormingen

▪ Summier compendium – rechtsonzekerheid 

❖ Geen tuchtrechtspraak opgenomen

❖ Beperkte uitleg → Noodzaak cfr. onduidelijkheden



5. AANDACHTSPUNTEN EN CONFLICTEN

59

▪ Onduidelijke formuleringen en mogelijke wetgevingsconflicten

❖ Art. 11 → Collegiaal handelen

➢ Onderscheid met andere beroepsbeoefenaars? 

✓ Functionele hiërarchie?  

➢ Enkel respect voor deskundigheid? 

❖ Art. 23 → Patiëntendossier 

➢ Inzage- en afschriftrecht? 

❖ Art. 27 → Verwerking gezondheidsgegevens 

➢ Beperkte vermelding basisbeginselen, verplichtingen en 

toepassingsmogelijkheden GDPR = verwarring



5. AANDACHTSPUNTEN EN CONFLICTEN

60

▪ Onduidelijke formuleringen en mogelijke wetgevingsconflicten

❖ Art. 33 → Bepaling ereloon

➢ Cfr. Code van geneeskundige plichtenleer →meer verduidelijkende 

elementen 

❖ Art. 37 →mogelijkheid tot reclame?

➢ ‘Geen absoluut verbod op reclame - enkel vorm en inhoud

✓ Promotie en bevordering is essentieel kenmerk van reclame 

✓ Volledig verbieden = verbod op reclame

➢ ‘Kenbaar maken’ 

✓ Werving? 

✓ Blijvend verbod op reclame? 



5. AANDACHTSPUNTEN EN CONFLICTEN

61

▪ Uitvoerbaarheid en afdwingbaarheid normen 

❖ Art. 9 → ‘Open disclosure’ 

➢ Noodzaak aan uitgebreide maatschappelijke gedragen verduidelijking  -
GOMA Nederland 

➢ Noodzaak aan structurele en organisatorische ondersteuning

✓ Globaal beleid, ‘Peer support’, ‘Disclosure coach’

❖ Art. 10 → eigen gezondheid

➢ Deontologische plicht of ethisch streefdoel? 

✓ Afdwingbaarheid en controle? Individualiteit ?

➢ Onderdeel advisering en/of ontwikkelingstraject arts?

✓ ‘Revalidation’ UK – GMC , Portfolio België? 



6. BESLUIT 

62

POSITIEVE ASPECTEN 

▪ Hervorming zorgt inhoudelijk voor goede vernieuwingen

▪ Focus op relationele waarde

▪ De doelstelling van de Code is duidelijker. 

❖ Het belang van de patiënt en de maatschappij komen centraal te

staan. 

▪ De ‘principles-based approach’ is de ‘juiste’ manier van 

codificeren.  

▪ Verduidelijkend compendium met kruisverwijzingen



6. BESLUIT 

63

AANDACHTSPUNTEN 

▪ Bredere consultatie zou de draagkracht van de Code 

vergroten.

▪ Summier compendium 

▪ Onduidelijke formuleringen

▪ Onafdwingbare en/of onuitvoerbare normen

Rechts-
onzekerheid 



Antwerp Health Law and Ethics Chair (AHLEC)

BEDANKT VOOR UW AANDACHT
VRAGEN? 

CORALIE HERIJGERS

Coralie.Herijgers@Uantwerpen.be 



RESPECT :

DE MENS EN DE MEDISCHE TECHNOLOGIE

Prof. dr. Jean-Noël MISSA



BESLUIT

Prof. dr. Jean-Jacques ROMBOUTS
Ondervoorzitter van de nationale raad



HISTORIEK: EEN EVOLUTIEF PROCES !

• 1950: Hoge Raad van de Orde der geneesheren publiceert de stelregels der traditie,

welke door het geneeskundig Corps tot heden werden hoog gehouden

84 artikels

• 1975: De nationale raad van de Orde der artsen publiceert de algemene beginselen

en de regels betreffende de zedelijkheid, de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid, de

waardigheid en de toewijding die onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van het beroep

182 artikels

• Herzieningen : 1990, 1995, 1997, 2002, 2003, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013



DE BIO-ETHISCHE WETTEN 

13 juni 1986 - wegnemen en transplanteren van organen

3 april 1990 - zwangerschapsafbreking

28 mei 2002 - euthanasie

14 juni 2002 - palliatieve zorg

22 augustus 2002 - rechten van de patiënt

7 mei 2004 - experimenten op de menselijke persoon

MEDISCH GEHEIM
28 november 2000: spreekrecht indien minderjarige, 458bis Strafwetboek

30 november 2011: spreekrecht indien kwetsbare persoon, 458bis Strafwetboek

6 juli 2017 : spreekrecht in het kader van overleg, 458ter Strafwetboek

WET VAN 22 APRIL 2019 INZAKE DE KWALITEITSVOLLE 

PRAKTIJKVOERING IN DE GEZONDHEIDSZORG



DE CODE VAN DEONTOLOGIE EN DE WET

• De wet vaardigt regels uit die voor iedereen gelden

• De code van deontologie regelt het gedrag van de 

beroepsbeoefenaars 

• In een democratisch land mag er geen tegenstelling zijn 

tussen de democratisch goedgekeurde wetteksten en de 

deontologie



ART. 10 CMD 2013:

De geneeskunde mag in geen geval en op geen enkele 

wijze als een handelszaak worden opgevat

De arts is een ondernemer geworden 

→ Bedrijfsnr. // Handelsregister

→ Kan failliet verklaard worden (boek XX Wetboek

van economisch recht betreffende insolvabiliteit)

ART. 34, al.1 CMD 2018 : 

De arts stelt de belangen van de patiënt en van de 

maatschappij boven zijn eigen financiële belangen



ARTT. 12 TOT 17 CDM 2013 : PUBLICITEIT

ART. 37 CMD 2018 : 

De arts mag zijn medische activiteit kenbaar maken aan het publiek.

De informatie, onder welke vorm ook, is waarheidsgetrouw, objectief, relevant, verifieerbaar, 

discreet en duidelijk. Zij is niet misleidend en zet niet aan tot overbodige medische prestaties

Arrest van 4 mei 2017 van het Europees Hof van Justitie

Wet van 30 oktober 2018 (art. 64)

Wet van 22 april 2019 (art. 31)

PUBLICITEIT → PRAKTIJKINFORMATIE



ART. 79 CMD 2013: COLLEGIALITEIT

Het is gebruikelijk dat een arts geen ereloon aanrekent voor de 

verzorging van zijn naaste verwanten en zijn medewerkers, alsook 

van zijn collega's en de personen ten laste van deze laatsten.

Dit artikel werd opgeheven in 2013: Het gebruik waar dit artikel naar verwijst 

vindt zijn oorsprong in de Hippocratische traditie van solidariteit tussen de 

leden van het artsenkorps en was gerechtvaardigd in een periode waarin de 

dekking verzekerd door de verzekeringsstelsels beperkt, of zelfs 

onbestaande was.

De technologische evolutie en de ziekenhuisfinanciering laten de arts niet 

langer toe alleen te beslissen over het niet factureren van verstrekkingen 

gedaan binnen zorgstructuren.

De geloofwaardigheid van de Orde sluit uit dat ze aan

beroepsverdediging doet : de Orde is geen syndicaat



MULTIDISCIPLINARITEIT STELT

DE MEDISCHE ALLEENHEERSCHAPPIJ

TER DISCUSSIE
De arts is niet langer de facto « de onbetwistbare chef » : hij moet zich

opdringen als “leader” door zijn bekwaamheid en zijn charisma

Gepubliceerd in 1986



HOE DIT ALLES TE VERZOENEN  ?

Mei 2018



STRUCTUUR

• Inleiding : 

- Art. 1 : definitie van de deontologie

- Art. 2 : wettelijke voorwaarden inzake praktijkvoering / 

bekwaamheid

• Hoofdstuk 1 : Professionnaliteit

• Hoofdstuk 2 : Respect

• Hoofdstuk 3 : Integriteit

• Hoofdstuk 4 : Verantwoordelijkheid

Rode draad = CanMeds

Referentiewerk van het Canadese Royal College



RICHTSNOEREN

• Rekening houden met en verwijzen naar de belangrijke wetten die 

sedert 30 jaar goedgekeurd zijn

• Evolutie naar een eerder positieve dan bestraffende deontologie

• Veeleer principes dan recepten: de Code is nu aangevuld met 

commentaar gebaseerd op de adviezen van de nationale raad en 

de rechtspraak

• Een werk dat evolueert en zal blijven evolueren, met name op het 

gebied van de multidisciplinaire samenwerking en de 

technologische evolutie.



FUNDAMENTELE BEGINSELEN

Zich goed gedragen, goed verzorgen, 

beschikbaar zijn, 

de collega’s en medewerkers 

respecteren. 

Verzorgen en zorg dragen!



Via LARCIER kan u bijkomende exemplaren van de Gecommentarieerde Code bestellen

https://www.larcier.com - Rubriek WETBOEKEN 


