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Lijst van de Orde
Talenkennis van de arts

Een provinciale raad vraagt of hij de inschrijving mag weigeren of uitstellen van een
arts van wie wordt vermoed dat hij/zij de gebruikelijke taal van de regio niet voldoende
machtig is.
De Nationale Raad beslist een brief te richten aan minister Onkelinx.

Brief van de Nationale Raad aan mevrouw Onkelinx,
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid :
De Nationale Raad van de Orde van geneesheren heeft kennis genomen van het
nieuwe artikel 44octiesdecies van het KB nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de
uitoefening van gezondheidszorgberoepen dat bepaalt : ´”De migrant wiens
beroepskwalificaties in België werden erkend overeenkomstig de bepalingen van
afdeling 2 of de dienstverrichter die in België werd toegelaten als dienstverrichter
overeenkomstig de bepalingen van afdeling 3 kent voldoende Nederlands, Frans of
Duits om het desbetreffende gereglementeerd beroep in België te kunnen
uitoefenen.”.
Krachtens artikel 30 van de Grondwet is het gebruik van talen in België vrij. Artikel 19
van het KB nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren
bepaalt daarenboven dat de provinciale raden geen enkele beslissing mogen nemen
ter voldoening aan artikel 6, 1° (inschrijving op de lijst van de Orde der geneesheren),
en 2° (tuchtrechtelijke beslissing) die gegrond zijn op redenen in verband met ras of op
motieven van godsdienstige, wijsgerige, politieke, taalkundige of syndicale aard, noch
op het feit dat de geneesheer verbonden is aan een instelling die geneeskundige
verzorging verstrekt aan leden van een groepering of aan een categorie van personen.
Elke inmenging in die aangelegenheden is verboden.
De Nationale Raad is van mening dat in het kader van een arts-patiëntrelatie de
communicatievaardigheid van de arts essentieel is. De taalkennis van de patiënt speelt
hier natuurlijk ook een grote rol.
De wet betreffende de rechten van de patiënt legt in de artikelen 7 en 8 de nadruk op
een begrijpelijke communicatie tussen de arts en zijn/haar patiënt. Dit is noodzakelijk
voor een degelijke anamnese en voor een klinisch onderzoek zonder dewelke geen
goede en kwaliteitsvolle geneeskunde kan plaatsvinden.
De Nationale Raad stelt zich de vraag of het niet wenselijk is dat het nieuwe artikel
44octiesdecies van het KB nr. 78 aangepast wordt. De kennis van de gebruikelijke taal
van de regio is immers vereist voor de uitoefening van het beroep.
Daarnaast verzoekt de Nationale Raad u de opportuniteit van een voorafgaande

taaltest te willen nagaan.

