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WET VAN 25 JANUARI 1999 HOUDENDE SOCIALE
BEPALINGEN
(Belgisch Staatsblad 6 februari 1999).*
Hieronder volgt een overzicht van een aantal artikelen uit de wet houdende sociale bepalingen van
25 januari 1999 die de Orde van geneesheren zouden kunnen interesseren.
[...]

Registratie en overzending van patiëntengegevens (art. 185)
Een nieuw ingevoerd art. 45ter van het K.B. nr. 78 voorziet dat een toelage kan toegekend worden
aan de beoefenaars van de geneeskunde, de tandheelkunde, de artsenijbereidkunde,
paramedische beroepen, aan de apothekers- en licentiaten-klinisch biologen en aan de
kinesitherapeuten die patiëntengegevens registreren en anoniem overzenden aan de minister tot
wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort en aan het Wetenschappelijk Instituut voor de
Volksgezondheid Louis Pasteur.
Bij een in ministerraad overlegd K.B. dienen nog bepaald te worden :
de aard van de gegevens
de bestemming van de gegevens
de overige voorwaarden waaraan de registratie van de gegevens moet beantwoorden
de voorwaarden waaraan bedoelde beoefenaars moeten beantwoorden
de voorwaarden voor de toekenning van de toelage.
Volgens de Memorie van Toelichting bij het ontwerp van programmawet betreft dit artikel "- in
eerste instantie - epidemiologische, diagnostische en therapeutische gegevens uit de artsenpraktijk,
die aan het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid Louis Pasteur worden
overgemaakt".
In een toelichting voor de Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de
Maatschappelijke Hernieuwing verduidelijkte de minister van Volksgezondheid dat dit ruim
geïnterpreteerd moet worden en dat de gegevens ook betrekking moeten kunnen hebben op de
therapie, de geneesmiddelen, de neveneffecten enz. (Gedrukte Stukken, Kamer, GZ 1997-1998,
nr. 1722/16, 17) om aldus systematisch informatie te verwerven inzake de evolutie van de
medische praktijk en de daarin geformuleerde zorgvragen.

Zowel bij het verzamelen als bij het overmaken van deze informatie dient de bescherming van het
privé-leven van de betrokken patiënten in acht genomen te worden (Gedrukte Stukken, Kamer, GZ
1997-1998, nr. 1722/1, 36).
[...]
*Deze nota werd opgesteld ter attentie van de leden van de Nationale Raad met het oog op het
eventueel uitbrengen van een advies over bepaalde erin besproken onderwerpen.
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