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Dit advies vervangt het advies dat de Nationale Raad onder dezelfde titel verstrekte op
19 december 2009 (Tijdschrift Nationale Raad nr. 128).
In zijn vergadering van 6 maart 2010 heeft de Nationale Raad van de Orde van
geneesheren zijn advies van 19 december 2009 aangepast.
De terminologie die gehanteerd wordt op de website "ordomedic.be" is gebaseerd op
de classificatie van de zorgverlener door het Riziv, zoals die beschreven is voor alle
geneesheren en via het identificatienummer herkenbaar is in de laatste drie digits van
de Riziv-bevoegdheidscodes.
Wat de vraag betreft om op de website die terminologie "algemeen geneeskundige" te
wijzigen in "huisarts", verwijst de Nationale Raad naar het Riziv, Dienst geneeskundige
verzorging, en die bevoegdheidscodes - in het bijzonder de codes 001-008 - die
allemaal vallen onder de rubriek van de "algemene geneeskunde".
De specifieke term ‘huisarts' verwijst trouwens binnen dit Riziv-kader op dit ogenblik
enkel naar ‘huisarts in beroepsopleiding' (HAIO - 005-006), terwijl de ‘erkende
huisartsen' (003-004) volgens het ministerieel besluit van 1 maart 2010 tot vaststelling
van de criteria voor de erkenning van huisartsen, expliciet aangeduid worden als
‘algemeen geneeskundige'.
De Nationale Raad is zich bewust van het feit dat aan de term ‘huisarts' dus een
verschillende inhoud kan worden gegeven, volgens de gehanteerde terminologie in
diverse andere wetgevingen.
Zo somt het artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
lijst van de bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de
geneeskunde, de erkende specialismen op. Het artikel 2 preciseert de bijkomende
bevoegdheden van de geneesheren-specialisten en vermeldt daarnaast specifiek de
benaming ‘huisarts'.
Aansluitend bepaalt het ministerieel besluit van 1 maart 2010 tot vaststelling van de
criteria voor de erkenning van huisarts de kwalificatiecriteria voor de erkenning en de
criteria voor het behoud van de bijzondere beroepstitel van ‘huisarts' (B.S. 4 maart
2010).
Wat betreft de arbeidsgeneeskunde, ook die terminologie valt binnen het kader van

het koninklijk besluit van 25 november 1991, als "geneesheer-specialist in de
arbeidsgeneeskunde".

