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Geïntegreerde politie en gezondheidszorg
Sinds 1 april 2001 is het nieuwe statuut voor de personeelsleden van de geïntegreerde
politie van toepassing. Op enkele uitzonderingen na hebben nu alle leden van het
operationeel kader van de geïntegreerde politie recht op kosteloze medische
verzorging, op voorwaarde dat zij een arts van de medische dienst of een door de
minister of de door hem aangewezen overheid erkende arts raadplegen.
De Nationale Raad ontving de voorbije maanden een aantal reacties op deze nieuwe
wettelijke regeling. Telkens wordt de vraag gesteld of dergelijk systeem van
zorgverstrekking de vrije artsenkeuze en de therapeutische vrijheid niet ernstig in het
gedrang brengt.
Brief van de Nationale Raad aan de heer A. DUQUESNE, minister van Binnenlandse
Zaken :
In zijn vergadering van 17 november 2001 besprak de Nationale Raad de
deontologische implicaties betreffende de problematiek van de erkende geneesheer bij
de geïntegreerde politie .
Het voordeel van de kosteloze medische bescherming werd uitgebreid tot alle leden
van de diensten van de geïntegreerde politie ( KB nr. C –2001/0037 van 30 maart 2001,
deel X, titel I, artikel X .1.1. tot 1.8., tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten).
De Nationale Raad werd herhaaldelijk, zowel door artsen ingeschreven op de Lijst van
de Orde van geneesheren als door niet-artsen, om advies verzocht over de gevolgen,
voor sommige regels van de geneeskundige plichtenleer, van het feit dat in het
bijzonder vroegere leden van de gemeentepolitie een beroep zullen doen op de
kosteloze zorgverlening door erkende artsen (de vroeger geheten aangenomen
geneesheren van de rijkswacht).
De Nationale Raad is gevoelig voor de eerbiediging van de vrije artsenkeuze en
kan niet aanvaarden dat een werkgever sociale voordelen toekent aan werknemers
wanneer zij zich tot bepaalde artsen wenden die door deze werkgever zijn erkend. Dit
wekt de vrees dat belangenconflicten kunnen ontstaan en de werkgever druk zou
uitoefenen op zijn erkende geneesheren om b.v. streng te zijn bij het toekennen van
afwezigheden wegens ziekte op ogenblikken dat alle werknemers best op post zijn.

De beslissing tot werkonderbreking en rust kan een onderdeel zijn van de behandeling
zodat ook de therapeutische vrijheid door tussenkomst van de werkgever kan
beïnvloed worden.
De meeste personeelsleden van de politiediensten hebben met hun gezin een eigen
vrij gekozen vertrouwde huisarts. De bovenvermelde maatregel tast deze zeer
belangrijke relatie aan daar sommigen zich gedwongen zullen voelen om naar een
erkende geneesheer te gaan en hun vertrouwde huisarts te verlaten.
Dit betekent voor de Nationale Raad een ernstig probleem. Het is niet goed, noch voor
deze arts-patiëntrelatie, noch voor de goede collegiale betrekkingen onder artsen.
De Nationale Raad is van mening dat de totstandkoming van de geïntegreerde politie
moet aangegrepen worden om het statuut van de erkende geneesheer af te schaffen
zodat alle leden van de politie met dezelfde sociale voordelen vrij hun huisarts kunnen
blijven kiezen.

