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Associaties en contracten tussen artsen

Thema's

Continuïteit van de zorg
Wachtdiensten

Relatie wachtkring - duopraktijk
Een huisarts werkzaam in een duopraktijk met een jongere collega schrijft dat zijn
lokale huisartsenkring elke huisartsenpraktijk verplicht om gedurende twee weken per
jaar tijdens de verlofperiode de praktijk te sluiten en de patiënten door te verwijzen
naar de wachtdienst. Hij vraagt of een dergelijke regel kan opgelegd worden aan een
beoefenaar van een vrij beroep en of dit niet strijdig is met het universeel recht op
arbeid.

Advies van de Nationale Raad :
De continuïteit van de zorg verzekeren is een deontologische plicht en hierbij dient
elke geneesheer naargelang het geval de nodige maatregelen te nemen om deze
continuïteit van de verzorging van de zieken te waarborgen (Artt. 113 en 114 van de
Code van geneeskundige plichtenleer).
Eveneens is de collegialiteit onder geneesheren een voorname plicht en zij moet
worden beoefend in eerbied voor de belangen van de zieke (Art. 136 van de Code).
Wachtdiensten worden opgericht om de continuïteit van de zorg te waarborgen en de
organisatie van deze wachtdienst berust onder andere bij de met dat doel opgerichte
plaatselijke organisaties van wachtkringen (Artt. 115-116 van de Code).
De Nationale Raad herinnert aan zijn advies van 16/01/1999 (Tijdschrift Nationale Raad
nr. 84, juni 1999, p. 20) waarin hij van oordeel is dat de artikelen 21 en 22 van de Code
van geneeskundige plichtenleer voldoende duidelijk de nadruk leggen zowel op de
noodzakelijke continuïteit van de zorg als op de kwaliteit van de daarbij aangeboden
en toegediende zorg, en dit in het belang van de zieken. De manier waarop, in ieder
concreet geval, zowel de continuïteit als de kwaliteit worden georganiseerd en
verzekerd, en de graad van tevredenheid over de implementatie ervan vanwege de
patiëntenpopulatie en de artsen kunnen het best worden beoordeeld door de
bevoegde provinciale raad die hierbij kan beschikken over alle nodige en nuttige lokale
terreingegevens.
Een solopraktijk of groepspraktijk die een goede continuïteit en kwaliteit van zorg kan
verzekeren aan zijn zieken kan niet door een wachtkring gedwongen worden tot een
zelfs tijdelijke sluiting van de praktijk.

