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PMS - MST - Centra voor leerlingenbegeleiding
De Nationale Raad vreest dat het project van de Vlaamse Regering betreffende de
overdracht van de activiteiten van de PMS-MST naar de Centra voor
leerlingenbegeleiding schendingen inhoudt van de persoonlijke levenssfeer en van het
medisch beroepsgeheim.
Hij heeft beslist zijn bedenkingen mede te delen aan de heer Van den Bossche,
minister vice-president van de Vlaamse Regering, minister van Onderwijs.

Advies van de Nationale Raad :
Betreft : "Van MST en PMS naar Centra voor leerlingenbegeleiding"
De Nationale Raad van de Orde der geneesheren heeft het "Document RB 96.06/53"
van het Onderwijssecretariaat van de Vlaamse Steden en Gemeenten (O.V.S.G.) ter
inzage gekregen en maakt U volgende deontologische bemerkingen over in de geest
van de in dit document vooropgestelde voorafgaandelijke bezinning.
In het kader van een multidisciplinaire samenwerking kan het medisch beroepsgeheim
slechts worden gedeeld met andere medewerkers voor wat betreft gegevens die
noodzakelijk of onontbeerlijk zijn voor de gezamenlijke schoolse begeleiding van de
leerling.
Alle andere gegevens ressorteren onder het medisch beroepsgeheim.
Wegens het risico op schending zowel van de privacy van de leerling als van het
beroepsgeheim kan de Nationale Raad niet instemmen met het toevertrouwen van het
leerlingendossier aan klastitularis of leerkracht.
Van de medische gegevens mogen alleen deze gegevens worden medegedeeld die
absoluut noodzakelijk zijn voor de gezondheidsbegeleiding van de leerling op school en
dit mits schriftelijk akkoord van de meerderjarige leerling of van de ouders van de
minderjarige leerling of in voorkomend geval van de voogd.
De Nationale Raad is van oordeel dat een verdere gedachtenwisseling over deze
materie nuttig is.
Een zelfde brief werd gericht aan mevrouw Wivina DEMEESTER, Vlaams minister van

Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid.

