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Een provinciale raad doet de Nationale Raad kopie geworden van een brief die hij
ontving van twee op zijn Lijst ingeschreven artsen in verband met moeilijkheden die zij
ondervinden bij de toepassing van het ministerieel besluit van 30 april 1999 tot
vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten,
stagemeesters en stagediensten.
De betrokken artsen stellen zich volgende vragen :
1. moet men, als kandidaat-specialist, de instructies van de stagemeesters en van
de ziekenhuisautoriteiten in verband met de wachtdiensten strikt naleven, ook al
zijn ze in strijd met de wet;
2. wat zijn de gerechtelijk-geneeskundige gevolgen bij niet-eerbiediging van de wet,
bijvoorbeeld in verband met de medische fout die door een kandidaat-specialist
begaan wordt in de uren volgend op een wachtbeurt? Willen de verzekeringen dit
soort risico's dekken;
3. zou de Orde, gelet op de terughoudendheid van sommige autoriteiten en de
chantage die uitgeoefend wordt op de kandidaten die in de ziekenhuizen
verblijven, een advies kunnen uitbrengen dat zich expliciet uitspreekt in het
voordeel van een volledige toepassing te goeder trouw van dit ministerieel
besluit, dat uitgewerkt werd met de bedoeling de kwaliteit van de verzorging en
de kwaliteit van het leven van de kandidaat-specialisten te verbeteren?

Antwoord van de Nationale Raad:
De Nationale Raad besprak in zijn vergadering van 30 oktober 1999 uw
adviesaanvraag van 6 september 1999 betreffende de moeilijkheden die kandidaatspecialisten ondervinden bij de toepassing van het koninklijk besluit van 30 april 1999
tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesherenspecialisten, stagemeesters en stagediensten.
De wetsbepalingen ter zake dienen geëerbiedigd te worden. De Nationale Raad
herinnert tevens aan zijn deontologische richtlijnen in verband met de medischklinische opleiding (zie Tijdschrift Nationale Raad, nr. 82, december 1998, blz. 19).

