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Een afvaardiging van de Nationale Raad heeft de Voorzitters van de Provinciale
geneeskundige commissies ontvangen teneinde twee problemen met betrekking tot
het beroepsgeheim te bespreken.
1. Artikel 36 van het Koninklijk Besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de
geneeskunst (1967) kent de geneeskundige commissies de taak toe het visum in te
trekken of zijn behoud afhankelijk te maken van de aanvaarding, door de betrokkene,
van de opgelegde beperkingen, wanneer, op advies van geneesheren deskundigen
aangeduid door de Nationale Raad van de Orde der geneesheren, vastgesteld wordt
dat hij niet meer voldoet aan de vereiste fysieke of psychische geschiktheden om,
zonder risico's, de uitoefening van zijn beroep voort te zetten.
Wanneer een provinciale raad verneemt dat een geneesheer mogelijkerwijze niet meer
voldoet aan de vereiste fysieke of psychische geschiktheden om zijn beroep zonder
risico's voort te zetten of wanneer een provinciale raad een klacht betreffende een
concreet geval ontvangt, moet hij de betrokken geneesheer voor de Provinciale
geneeskundige commissie brengen. De leden van de provinciale raad zijn echter door
het beroepsgeheim gebonden in alle zaken waarvan zij kennis nemen tijdens de
uitoefening van hun beroep. Welke inlichtingen mag de provinciale raad in deze
omstandigheden mededelen aan de Provinciale geneeskundige commissie wanneer hij
een geneesheer voor deze commissie brengt ?
2. Het tweede probleem had betrekking op de eerbiediging van het beroepsgeheim in
toxicomaniegevallen en de uitwisseling van informatie dienaangaande tussen de
provinciale raden van de Orde en de Provinciale geneeskundige commissies.
Na afloop van deze vergadering heeft de Nationale Raad de bestudering van deze twee
problemen toevertrouwd aan een Commissie. Deze brengt verslag uit bij de Nationale
Raad en legt hem een ontwerp‑brief aan de Voorzitters van de Provinciale
geneeskundige commissies voor.
Na een gedachtenwisseling en enkele wijzigingen wordt de tekst van de Commissie
goedgekeurd.

Brief van de Nationale Raad:
Zoals U wel bekend zijn de Voorzitters van de Provinciale geneeskundige commissies
samengekomen met een vertegenwoordiging van de Nationale Raad teneinde het
probleem te bespreken omtrent het beroepsgeheim betreffende klachten die bij een

Provinciale Raad van de Orde worden neergelegd in verband met mogelijke fysieke of
psychische ongeschiktheid van artsen.
De Provinciale geneeskundige commissie heeft namelijk de wettelijke bevoegdheid te
waken over de fysieke en/of psychische geschiktheid van artsen om zonder risico's hun
beroep uit te oefenen.
Krachtens Art. 30 van het K.B. nr. 79 betreffende de Orde der geneesheren zijn de
leden van de Provinciale Raad door het beroepsgeheim gebonden in alle zaken
waarvan zij kennis hebben gekregen bij of ter gelegenheid van de uitoefening van hun
ambt. Wanneer de Provinciale Raad van de Orde bij vermoeden van ongeschiktheid dit
ambtshalve dient mede te delen aan de Provinciale geneeskundige commissie voor
verder gevolg, kan de Provinciale Raad bijgevolg geen enkel gegeven verstrekken uit
het dossier.
Dit brengt echter met zich dat de Provinciale geneeskundige commissie op deze
manier over weinig of geen gegevens beschikt om met goed gevolg het eigen
onderzoek te voeren.
Daarom stelt de Nationale Raad voor dat de Provinciale Raad bij dergelijke klachten
geen eigen onderzoek zou instellen, doch de klacht onmiddellijk aan de Provinciale
geneeskundige commissie zou overmaken, dit zo mogelijk met het akkoord van de
klager.
Mocht op deontologische gronden toch reeds een onderzoek gestart zijn, dan zou de
Provinciale Raad van de Orde relevante gegevens uit zijn dossier aan de
geneeskundige commissie kunnen overmaken, doch alleen in die uitzonderlijke
omstandigheden waarin het algemeen belang duidelijk zou overwegen op het
beroepsgeheim. Is dit niet het geval dan dient de Provinciale Raad zich te beperken tot
een verzoek om geschiktheidsonderzoek.
Een tweede probleem werd tijdens bovenvermelde samenkomst aangesneden,
namelijk dit betreffende de eerbiediging van het beroepsgeheim aangaande
drugverslaafden.
De Nationale Raad bevestigt dat het medisch geheim evengoed tegenover deze
patiënten als tegenover andere zieken dient geëerbiedigd te blijven.
Er dient echter op gewezen te worden dat, binnen de huidige stand van de
wetenschap, de behandeling van drugverslaafden met substitutieprodukten niet meer
door een alleenstaand arts mag worden aangepakt, ongeacht zijn kwalificatie. Hierbij
dient onder een alleenstaand arts verstaan te worden: een geneesheer die niet
beschikt over de hulp van een psychosociaal team noch een beroep kan doen op de
raadgevingen van ter zake bevoegde confraters.
De ambulante en/of langdurige verstrekking van morfinomimetica of van stoffen die
verslavend werken, is therapeutisch niet te verantwoorden. Indien de behandelend
arts oordeelt dat het om een uitzonderlijk geval gaat, dient hij een gemotiveerd verslag
voor te leggen aan de bevoegde Provinciale Raad van de Orde.
Aangezien de arts, gebonden door het medisch geheim, zijn patiënt niet kenbaar mag
maken aan de geneeskundige commissie, dient hij de patiënt ervan te overtuigen
zichzelf alsmede zijn behandeling te melden aan deze geneeskundige commissie. Dit
kan hij doen bij middel van een formulier zoals in bijlage voorzien. De arts dient
hieraan een gemotiveerd verslag van de behandeling toe te voegen.
Indien de patiënt weigert deze stap te zetten, dient de arts af te zien van verdere
verslavingsbehandeling.

De Nationale Raad acht het opportuun dat u langs de daartoe geëigende kanalen deze
richtlijnen ter kennis zoudt brengen van alle artsen die onder uw bevoegdheid
ressorteren.

Bijlage:
NAAM en Voornaam: De Heer Voorzitter van de
Provinciale Geneeskundige
Commissie van..........
Gewone verblijfplaats:
gemeente, straat, nummer)
Geboorteplaats en ‑datum:
Datum
Geachte Voorzitter,
Hij die tekent,..............................,
(naam, voornaam)
verklaart de behandeling van zijn verslaving
met substitutieprodukten toe te vertrouwen
aan Dokter................................
wonende te...........................................
en de substitutieprodukten uitsluitend te laten afleveren
door apotheker..........
wonende te.............................
Handtekening
Formulier in viervoud in te vullen:
1. Provinciale Geneeskundige Commissie.
2. Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren.
3. Patiënt.
4. Behandelend arts.

