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Ter ondersteuning van de huisartsen startte de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van
de Voedselketen en Leefmilieu een project met het oog op het ontwikkelen van
richtlijnen, een opleidingsmodule en een registratiesysteem met betrekking tot
intrafamiliaal geweld. Een lid van de Nationale Raad nam deel aan de hiertoe
georganiseerde bijeenkomsten waarbij door een groep experten de juridische, ethische
en deontologische aspecten en de medische attestering werden bestudeerd.
Op vraag van de betrokken FOD formuleert de Nationale Raad zijn bemerkingen bij het
verslag van de laatste vergadering en het ontwerp van het door de arts in te vullen
certificaat inzake partnergeweld.

Advies van de Nationale Raad :
De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 19 januari 2008 uw e-mail van 15
november 2007 besproken betreffende de juridische workshop van 21 september 2007
in verband met partnergeweld die werd gehouden bij de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.
In uw e-mail vraagt u onze Raad zijn opmerkingen te verstrekken aangaande de
synthese van deze vergadering en de gegevens die nodig zijn voor het opstellen van
een medisch certificaat in verband meteen klacht wegens partnergeweld.
Vooreerst is de Nationale Raad van mening dat in deze context de arts geen enkele
informatie mag doorgeven aan het parket, tenzij in een noodtoestand. Hij kan de
patiënt er echter wel toe aanzetten zelf de nodige initiatieven te nemen (zie artikel 61
van de Code van geneeskundige plichtenleer).
Vervolgens is de Nationale Raad van mening dat, wanneer de patiënt een certificaat
vraagt aan de arts tijdens een raadpleging in het kader van partnergeweld, het niet
aangewezen is een standaardformulier in te vullen. Dit formulier kan echter als
geheugensteun dienen om de arts te helpen bij het opstellen van het certificaat, dat
objectief moet blijven en zich dient te beperken tot een gedetailleerde beschrijving van
de vastgestelde letsels.
Tot slot herinnert de Nationale Raad eraan dat elke patiënt die bewijzen van opgelopen
letsels wil voorleggen, steeds kopie kan vragen van zijn medisch dossier op basis van
de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.

