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Een provinciale raad legt aan de Nationale Raad een vraag om advies voor betreffende
het uitvoeren van preventieve arbeidsgeneeskundige onderzoeken door een
verpleegkundige.

Advies van de Nationale Raad :
Aan een provinciale raad werd door de arbeidsgeneeskundige dienst X, het volgende
voorstel voorgelegd, hetwelk wegens de provincieoverstijgende aard werd
overgemaakt aan de Nationale Raad van de Orde van geneesheren.
Als arbeidsgeneeskundige dienst heeft X een acuut en chronisch tekort aan
arbeidsgeneesheren en vraagt of er een wettelijke en een ethisch-deontologische basis
bestaat om een aantal preventieve arbeidsgeneeskundige onderzoeken van
laagrisicoberoepen, i.c. beeldschermwerkers, te laten uitvoeren door een
verpleegkundige in plaats van door de arbeidsgeneesheer zelf.
De werknemer van zijn kant zou steeds de mogelijkheid hebben, indien hij er zelf om
verzoekt of indien de arbeidsgeneesheer dit noodzakelijk acht, om door de arts
persoonlijk te worden gezien. De resultaten van de door de verpleegkundige
uitgevoerde onderzoeken zouden nadien wel voorgelegd worden aan de
arbeidsgeneesheer die dan op zijn beurt overgaat tot de beoordeling van de betrokken
werknemer via het invullen en ondertekenen van het formulier voor
gezondheidsbeoordeling.
De Nationale Raad besprak voorliggend voorstel in zijn vergadering van 30 mei 2009.
***
Vooreerst dient vermeld dat uit de gezamenlijke lezing van de huidige regelgevingen
betreffende preventieadviseur arbeidsgeneeskundige diensten zoals de Welzijnswet
(wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering
van hun werk), het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe
diensten voor preventie en bescherming op het werk en het koninklijk besluit van 28
mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers, blijkt dat het de
arbeidsgeneesheer niet verboden is zich voor een aantal preventieve onderzoekingen
door verpleegkundig personeel of door personeel met een passende opleiding te laten
bijstaan.

De preventieadviseur arbeidsgeneesheer is en blijft de eindverantwoordelijke voor het
uitvoeren van het medisch toezicht.
Andere meer specifieke regelgeving, zoals de Richtlijn 90/270/EEG van de Raad van 29
mei 1990 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid met
betrekking tot het werken met beeldschermapparatuur en het koninklijk besluit van 27
augustus 1993 dat de omzetting is van deze Richtlijn in Belgisch recht betreffende het
werken met beeldschermapparatuur, stellen dat niet alle preventieve onderzoeken
persoonlijk dienen uitgevoerd te worden door de preventieadviseur
arbeidsgeneesheer.
Verder is er nog het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de
uitoefening van gezondheidsberoepen dat stelt dat alleen artsen de geneeskunde
mogen uitoefenen. Verpleegkundigen mogen taken verrichten die tot de
verpleegkunde behoren. Deze taken worden bepaald in het koninklijk besluit van 18
juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige
verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan de beoefenaars
van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd evenals de wijze van uitvoering
van de verstrekkingen en handelingen en de kwaliteitsvereisten waaraan de
beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen.
Zo wordt gesteld in bijlage I van dit koninklijk besluit dat bepaalde technische
verstrekkingen door een verpleegkundige zelf mogen worden verricht, al dan niet op
voorschrift van een arts, terwijl in bijlage II de toevertrouwde handelingen worden
bepaald die eveneens door een verpleegkundige kunnen worden verricht doch enkel
onder toezicht van een arts.
Uit wat voorafgaat, blijkt dat verpleegkundigen de wettelijke bevoegdheid hebben zelf
een aantal handelingen te stellen, hetzij op voorschrift, hetzij onder toezicht van een
arts. De arts blijft de eindverantwoordelijke voor deze door de verpleegkundige
uitgevoerde taken. Hij zal hiervoor kunnen worden aangesproken en is als enige
bevoegd om een eindbeslissing te nemen.
De Nationale Raad verwijst tot slot naar de Code van geneeskundige plichtenleer die
stelt dat bij het delegeren van taken aan verpleegkundigen de geneesheer er steeds
dient over te waken ieder initiatief te vermijden dat hen ertoe zou kunnen aanzetten
de geneeskunde op een onwettige wijze uit te oefenen, noch taken noch handelingen
te doen verrichten die buiten hun bevoegdheid of competentie vallen.
De Nationale Raad besluit dan ook dat het zelfstandig autonoom onderzoeken van i.c.
beeldschermwerkers door een verpleegkundige niet mag vermits deze taak niet is
voorzien in de lijst van toegestane autonome verrichtingen voor verpleegkundigen
zoals bepaald in het koninklijk besluit van 18 juni 1990. Immers, de preventieadviseur
arbeidsgeneesheer woont het onderzoek niet bij; hij kan het ook niet controleren
vermits hij de patiënt zelf niet ziet en er kan dus geen sprake zijn van bijstand; de
arbeidsgeneesheer beperkt zijn toezicht tot het invullen en ondertekenen van het
formulier inzake gezondheidsbeoordeling, terwijl hij de patiënt zelf niet persoonlijk
heeft gezien noch onderzocht.
Het laten uitvoeren van deze onderzoekstaken door een verpleegkundige in de plaats
van en zonder supervisie van een arts zou, binnen het huidige wettelijke kader,
aanleiding kunnen geven tot onwettige uitoefening van de geneeskunde en is
deontologisch onaanvaardbaar.

