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Uitoefening van de geneeskunde door een
Amerikaanse arts aan boord van een schip
varend onder Belgische vlag – Adviesverlening
via telefoon of internet door een buitenlandse
arts
De Amerikaanse ambassade te Brussel legt volgende vragen voor aan de Nationale
Raad :
1. kan een Amerikaanse arts de geneeskunde uitoefenen aan boord van een schip
dat onder Belgische vlag vaart en verschillende buitenlandse havens aandoet als
hij voldoet aan de voorwaarden voor erkenning van zijn diploma en inschrijving op
de Lijst van de Orde der geneesheren;
2. hoe staat België tegenover het geven van advies via telefoon of internet, door
een buitenlandse arts ?

Advies van de Nationale Raad :
1. Uitoefening van de geneeskunde door een
Amerikaanse arts aan boord van een schip varend onder
Belgische vlag.
Een Amerikaanse arts die, op niet-occasionele wijze, als arts wenst tewerkgesteld te
worden aan boord van een schip varend onder Belgische vlag, dient te voldoen aan de
voorwaarden die gelden voor de uitoefening van de geneeskunde in België, waaronder
ingeschreven zijn op de Lijst van de Orde der geneesheren.
De specifieke overeenkomst die de betrokken arts voor deze tewerkstelling dient te
sluiten moet, overeenkomstig art. 173 van de Code van geneeskundige plichtenleer,
schriftelijk vastgelegd worden en mag slechts ondertekend worden nadat het ontwerp
ervan op deontologisch vlak goedgekeurd werd door de provinciale raad waarbij de
arts ingeschreven is.

2. Adviesverlening via telefoon of internet door een
buitenlandse arts.
Algemeen gezien kan het gewoonlijk verlenen van mondeling of schriftelijk medisch
advies in België beschouwd worden als uitoefening van de geneeskunde wanneer dit :
betrekking heeft op een bepaalde therapie;
strekt tot behandeling of voorkoming van een welomschreven ziekte;
gericht is tot één bepaald individu of een herkenbare groep patiënten;
de wijze preciseert waarop de therapie moet worden aangewend.
Indien een bepaalde vorm van adviesverlening door een buitenlandse arts aan deze
voorwaarden voldoet - en dus kan beschouwd worden als uitoefening van de
geneeskunde - en voor zover deze adviesverlening gebeurt door een arts die zijn
medische woonplaats in België heeft, dient de betrokken arts te voldoen aan de
voorwaarden die gelden voor de uitoefening van de geneeskunde in België.
Wat specifiek het medisch consult via internet betreft, verwijst de Nationale Raad
bovendien naar zijn advies van 19 augustus 2000. Daarin wordt onder meer bepaald
dat "een geneeskundige raadpleging een ondervraging en een klinisch onderzoek vergt
door een arts die bevoegd is om de geneeskunde uit te oefenen en die de
verantwoordelijkheid op zich neemt. Medische raadplegingen houden via internet is in
strijd met deze principes. Zij brengen onopgeloste problemen inzake
verantwoordelijkheid met zich. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de
geneeskundige raadpleging tussen een arts en een patiënt, en de telegeneeskunde.
Dit laatste is een gesprek op afstand tussen artsen over een bepaald medisch
probleem of tussen een arts en een verre en/of alleenstaande patiënt. In die gevallen
mag de geraadpleegde arts slechts een beperkte mening geven."

