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De Orde van apothekers werd op de hoogte gebracht van het initiatief ‘MobilOforme’
van een ziekenfonds waarvoor de samenwerking van enkele apothekers gevraagd
werd. Deze actie betreft een rondtrekkende caravan waarmee testen en
conditieraadgevingen worden voorgesteld aan personen ouder dan 18 jaar.
Aan de Nationale Raad van de Orde wordt gevraagd of sommige van de uitgevoerde
handelingen voorbehouden zijn aan artsen.
Antwoord van de Nationale Raad op een vraag van de Orde van Apothekers :
De Nationale Raad van de Orde van geneesheren heeft in zijn vergadering van 21
februari en van 21 maart 2009 uw brief van 12 januari 2009 besproken.
U wenst te weten of de Orde van geneesheren vindt dat sommige handelingen
(metingen en geen “zelfmetingen” om de fysieke conditie van de personen vast te
stellen) dienen te worden voorbehouden aan artsen. Bij uw schrijven hebt u een brief
van Partenamut gevoegd waarin dit ziekenfonds de “MobilOform” beschrijft die aan
iedereen die geïnteresseerd is een “stand van zaken” van zijn fysieke conditie
voorstelt : op basis van een vragenlijst betreffende de geschiktheid tot fysieke
activiteit, van antropometrische metingen en van dynamische testen wordt er een
bewegingsschema uitgewerkt aangepast aan ieders conditie.
De Nationale Raad is van mening op de eerste plaats dat een goed uitgevoerde
anamnese door een arts een vereiste is om de capaciteit van een persoon om een test
uit te voeren zonder groot gevaar voor zijn gezondheid te evalueren. Een vragenlijst
betreffende de geschiktheid tot fysieke activiteit kan dit niet helemaal vervangen.
Aangezien fysieke testen een potentieel risico kunnen inhouden voor de gezondheid
van de personen die ze moeten ondergaan, zelfs al is dit risico klein, is de Nationale
Raad van mening dat deze testen slechts mogen worden uitgevoerd in aanwezigheid
van een arts, onder zijn toezicht en zijn verantwoordelijkheid, des te meer daar de
“MobilOforme” een breder publiek wil sensibiliseren.

