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Beroepsgeheim en aids – Mededeling aan partner
Naar aanleiding van de vraag van een arts betreffende het inlichten van de partner(s)
van een hiv-seropositieve patiënt bestudeerde een provinciale raad de adviezen die de
Nationale Raad hieromtrent verleende. Op 16 december 2000 bevestigde de Nationale
Raad zijn advies van 16 oktober 1993 waarin werd gesteld dat, “behoudens
uitdrukkelijk verzoek van de patiënt, het beroepsgeheim verbiedt dat de arts de
partners van een seropositieve persoon van de besmetting op de hoogte brengt”.
Op 25 mei 2002 stelde de Nationale Raad dat “in bepaalde omstandigheden andere
waarden op het beroepsgeheim kunnen primeren” en dat de noodtoestand die “eerder
uitzonderlijk” is maar kan worden ingeroepen wanneer er door de arts een
rechtvaardigingsgrond wordt ingeroepen die “met een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid zal geaccepteerd worden door de tuchtrechter, de strafrechter en de
gemeenschap”.
De provinciale raad meent dat hier toch een zeer zware verantwoordelijkheid bij de
arts wordt gelegd en vraagt aan de Nationale Raad om de problematiek omtrent het al
dan niet informeren van derden die een belangrijk gezondheidsrisico lopen opnieuw te
willen onderzoeken.

Advies van de Nationale Raad :
In zijn vergadering van 3 februari 2007 heeft de Nationale Raad de volgende vragen
onderzocht : welke houding moet een arts aannemen ten opzichte van een hivseropositieve patiënt die verklaart dat hij weigert de nodige maatregelen te treffen om
te vermijden de partner te besmetten (beschermd seksueel contact of onthouding).
Kan deze arts, door de noodtoestand in te roepen, de partner inlichten van de
seropositiviteit van de patiënt ? Om deze vragen te kunnen beantwoorden moeten we
verscheidene overwegingen maken.
1. Volgens de jongste voorschriften van de deontologie en van de wet (Strafwetboek)
geldt het medische beroepsgeheim voor iedere patiënt en vormt de hiv-seropositiviteit
op zich geen uitzonderingscriterium.

2. De huidige strategie tegen aids bestaat uit het opsporen van de hiv-seropositieve
patiënten, hun vroegtijdige behandeling en het toepassen van preventiemaatregelen.
Het opsporen van de seropositiviteit is de hoeksteen van deze strategie. In België
gebeurt het opsporen op vrijwillige basis. Het wordt bevorderd door de waarborg van
het medische geheim en zou waarschijnlijk afgeremd worden door het
vertrouwensverlies dat de systematische schending van het medische geheim zou
meebrengen.
3. Het beroepsgeheim van de arts inzake de seropositiviteit blijkt zowel de gezondheid
van de patiënt (de behandeling van de opgespoorde seropositieve patiënt) als de
volksgezondheid te baten (dankzij de preventiemaatregelen die de opsporing mogelijk
maakt).
4. Het specifieke geval van de bescherming van de vaste seksuele partner kan voor de
arts een noodtoestand tot stand brengen die hem toelaat het medische geheim te
doorbreken. Dit initiatief kan slechts bij wijze van uitzondering en wanneer de
verschillende hiernavolgende stappen ondernomen werden
a. Herhaaldelijk de patiënt ertoe aanmanen zelf zijn seropositiviteit aan zijn seksuele
partner mee te delen.
b. Alle hulp nodig voor het concretiseren van deze mededeling voorstellen,
waaronder de mededeling in aanwezigheid van de arts.
c. De patiënt op de hoogte brengen van zijn burgerlijke en strafwettelijke
aansprakelijkheid wanneer hij/zij handelt op een manier die de gezondheid van
zijn/haar seksuele partner ernstig in gevaar brengt.
d. In het medische dossier van de patiënt zowel de herhaalde pogingen vermelden
als zijn volgehouden weigering om de nodige voorzorgen voor de bescherming
van de partner te nemen.
e. Het advies vragen van een collega die specifieke ervaring heeft met de
behandeling van hiv-seropositieve patiënten.
f. De patiënt inlichten over de morele plicht van de arts de partner op de hoogte te
brengen teneinde deze te beschermen tegen het gevaar dat het gevolg is van de
weigering de nodige maatregelen te treffen voor zijn/haar bescherming.
g. De mededeling doen na de patiënt ervan verwittigd te hebben.

