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Als gevolg aan het advies van de Nationale Raad van 16 mei 1998 (Tijdschrift
Nationale Raad, nr. 81, p. 17) verschaft Belgacom een aantal preciseringen omtrent
zijn op stapel staand multimediaproject. Dit project zou erin bestaan via Internet een
on-linetelefoongids, met andere woorden een databank die per gemeente en per
specialisme naam, voornaam, beroepsadres en -telefoonnummer van de geneesherenspecialisten zou bevatten, ter beschikking te stellen van het publiek.
Belgacom vraagt het advies van de Orde van geneesheren inzake de
aanvaardbaarheid van dit project.

Advies van de Nationale Raad:
In zijn vergadering van 22 augustus besprak de Nationale Raad uw brief van 18 juni
1998. Wanneer men een databank wil ter beschikking stellen van het publiek met de
rangschikking van de artsen per gemeente en per specialisme is het noodzakelijk over
een sluitende lijst van alle specialismen te beschikken.
De Nationale Raad deelde U reeds mee dat het in de praktijk niet mogelijk is. Uit het U
overgemaakt advies blijkt immers dat de artsen een waaier van mogelijkheden hebben
betreffende de vermeldingen van hun medische activiteit en dat deze mogelijkheden
niet limitatief en voortdurend aan verandering onderhevig zijn.
Vooreerst neemt de lijst van beroepstitels vermeld onder artikel 1 en artikel 2 van het
Koninklijk Besluit van 25 november 1991 voortdurend toe. Vervolgens is het de artsen
toegelaten een tak van de geneeskunde als "specialisme" te vermelden die niet
voorkomt op deze lijsten zo de uitoefening van deze tak de hoofdactiviteit van de
geneesheer is, een bijzondere bekwaamheid kan worden aangetoond en de eigenheid
van deze tak door de medische middens aanvaard is. Bewust heeft de Nationale Raad
afgezien van het opstellen van een lijst van vermeldingen die als toegelaten takken
van de geneeskunde aanvaard zijn daar een dergelijke opsomming niet limitatief kan
zijn.
Ten slotte kunt U in het advies lezen dat de Nationale Raad twee vermeldingen toelaat
op de naamborden, briefhoofden en in telefoongidsen, voor zover dit bijdraagt tot de
verduidelijking van de medische activiteit van de geneesheer. Hieruit volgt dat zeer
veel combinaties van vermeldingen mogelijk zijn die als een geheel gelezen moeten
worden daar zij als afzonderlijke vermelding misleidend kunnen zijn.
Op grond van deze overwegingen is de Nationale Raad van oordeel dat het praktisch
niet mogelijk is een sluitende lijst van specialismen op te stellen waardoor uw voorstel

niet te realiseren is.

