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Militaire geneesheren en erkende artsen bij het
leger – Kosten betreffende medische zorgen als
extra-legaal voordeel voor de werknemer
Naar aanleiding van het advies dat de Nationale Raad op 17 november 2001 uitbracht
betreffende de geïntegreerde politie en gezondheidszorg (Tijdschrift Nationale Raad nr.
94, december 2001, p. 7), vraagt een arts
1. of dit advies mutatis mutandis ook geldt voor de Medische Dienst van het Belgisch
Leger. Goede huisartsgeneeskunde wordt immers gehinderd door de kosteloze
zorgverlening aan rechthebbenden door legerartsen daar deze legerartsen in veel
gevallen de functie van huisarts overnemen en het eveneens moeilijk is voor de
huisarts om medische gegevens over militaire patiënten te bekomen;
2. of genoemd advies mutatis mutandis ook geldt voor andere circuits van gratis
(preventieve) geneeskunde zoals deze vaak via de werkgever georganiseerd
worden;
3. waar de grens ligt tussen de arbeidsgeneeskunde, de preventieve geneeskunde
en de curatieve geneeskunde, dus wat wel via de werkgever mag georganiseerd
worden en wat niet.

Advies van de Nationale Raad :
De Nationale Raad van de Orde der geneesheren besprak in zijn vergadering van 16
november 2002 uw brief van 14 januari 2002 en uw antwoorden van 3 november 2002
op bijkomende vragen.
Het betreft eerstens de vraag of het advies van de Nationale Raad van 17 november
2001 (Tijdschrift van de Nationale Raad nr. 94, december 2001, p. 7) betreffende de
erkende arts bij de geïntegreerde politie mutatis mutandis ook geldt voor de Medische

Dienst van het Belgisch Leger, die ernstige hinder voor goede huisartsgeneeskunde
zou teweegbrengen voor de rechthebbenden. Goede huisartsgeneeskunde zou
hierdoor immers bemoeilijkt worden daar deze legerartsen in veel gevallen de functie
van huisarts overnemen, en het eveneens moeilijk is voor de huisarts om medische
gegevens te bekomen via deze dienst betreffende militaire patiënten.
Tevens vraagt u zich af waar de grens ligt tussen arbeidsgeneeskunde, preventieve
geneeskunde en curatieve geneeskunde in dit opzicht, gelet op de andere bestaande
circuits van gratis geneeskunde georganiseerd door de werkgever.
Vooreerst dient herinnerd dat een militair geneesheer alleen verplicht is tot
inschrijving op de Lijst van de Orde der geneesheren indien hij de geneeskunde
uitoefent buiten de uitoefening van zijn militair ambt. (KB nr. 79 van 11 november
1967, art. 2, §3). Dit heeft voor gevolg dat een advies van de Nationale Raad van de
Orde niet van toepassing kan zijn op deze artsen. Daarentegen zijn burgerartsen bij het
leger, Artsen Erkend door de Geneeskundige Dienst van de Krijgsmacht, wel tot
inschrijving verplicht, en dient hun contract met de krijgsmacht aldus steeds ter
goedkeuring te worden voorgelegd aan de bevoegde Provinciale Raad van de Orde.
Deze Erkende Artsen hebben contractueel een zowel preventieve als curatieve
opdracht die beperkt is tot de militairen. (zie Contract art. 4.1) Uiteraard dient hun
vrije keuze van de patiënten steeds te worden gewaarborgd. Indien zij een beroep
doen op een militair geneesheer of een erkend arts die niet zijn huisarts is, is de
militaire geneesheer of erkende arts gehouden, op vraag van de patiënt, de nodige
medische informatie aan zijn huisarts, al of niet beheerder van het Globaal Medisch
Dossier, te bezorgen.
Uw vraag of de kwestieuze gratis geneeskunde door alle artsen aan militairen mag
worden toegediend moet negatief beantwoord worden. Het behoort immers
momenteel contractueel alleen tot de bevoegdheid van de Erkende Artsen om aan
deze voorwaarden zorg aan te bieden. Aldus kunnen we stellen dat het advies
betreffende de Erkende Artsen van de Federale Politie niet mutatis mutandis kan
toegepast worden op Erkende Artsen bij de Krijgsmacht.
Omtrent het aanbieden van gratis geneeskundige zorgen, zij het preventief of curatief,
heeft elke werkgever de mogelijkheid om aan zijn werknemers bepaalde extra-legale
voordelen aan te bieden, uiteraard met respect voor de vrije keuze van de patiënt, met
inachtname van de deontologische regels omtrent het onttrekken van patiënten aan
een collega (art. 19, §2, Code van geneeskundige plichtenleer) en het ronselen van
patiënten (art. 19, §1, Code van geneeskundige plichtenleer). Eveneens moet een
geneesheer die binnen een bedrijf bepaalde zorgen verleent, onafhankelijk zorgen
kunnen aanbieden. Hij kan in geen geval terzelfdertijd behandelaar en
arbeidsgeneesheer zijn.
Op uw vraag of het past dat in een ziekenhuis aan een verpleegkundige gratis
medische zorgen worden verleend door een geneesheer verwijst de Nationale Raad
naar artikel 79 van de Code van geneeskundige plichtenleer dat bepaalt dat “het
gebruikelijk is dat een geneesheer geen ereloon aanrekent voor zijn naaste verwanten
en zijn medewerkers".
Tenslotte betreffende de grenzen van preventieve geneeskunde, de curatieve
geneeskunde en de arbeidsgeneeskunde kunnen we stellen dat een
arbeidsgeneesheer per definitie geen curatieve geneeskunde verstrekt. Zijn taak is
essentieel preventief, administratief en adviserend, en ook hier gelden zoals steeds de
Codeartikels inzake preventieve geneeskunde (artt. 104-112 Code van geneeskundige
plichtenleer).

Advies van de Nationale Raad van 17 november 2001
betreffende geïntegreerde politie en gezondheidszorg,
TNR nr. 94, december 2001, p. 7 :
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.

