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Geneeskunde (Gerechtelijke-)
Opvordering van een arts

De Nationale Raad wordt om advies verzocht betreffende het recht van inzage in het
medisch dossier van een slachtoffer door een wetsdokter die optreedt als gerechtelijk
deskundige.
Advies van de Nationale Raad :
In zijn vergadering van 28 mei 2011 besprak de Nationale Raad van de Orde van
geneesheren uw vraag betreffende het recht van inzage in het medisch dossier van
een slachtoffer door een wetsdokter die optreedt als gerechtelijk deskundige.
De basis van deze materie berust op de artikels 43 tot 44bis van het Wetboek van
Strafvordering.
Een gerechtelijk deskundigenonderzoek, dat vereist dat de deskundige de eed aflegt,
kan gevorderd worden door een rechter, met name door de onderzoeksrechter.
Wordt de dader van de misdaad of van het wanbedrijf op heterdaad betrapt, dan kan
de procureur des Konings eveneens een deskundige opvorderen aangezien hij in die
omstandigheden over ruimere bevoegdheden beschikt, meer bepaald deze om
onderzoekshandelingen voorbehouden aan de onderzoeksrechter te stellen (artikel 43
van het Wetboek van Strafvordering).
De omvang van de opdracht van de deskundige en de wijze van uitvoering ervan
worden bepaald door de verzoekende overheid.
Indien de toegang tot het medisch dossier van het slachtoffer deel uitmaakt van de
opdracht van de deskundige, dan moet de behandelende arts hem inzage toestaan.
In geval van twijfel over de omvang van de opdracht van de deskundige moet de
behandelende arts de toegang tot het dossier weigeren in afwachting van een
toelichting, door de verzoekende overheid, van de opdracht van de deskundige over dit
punt.
Indien er beslag gelegd wordt op het medisch dossier op requisitoir van de
onderzoeksrechter of van de procureur des Konings (bij op heterdaad ontdekte
misdaden of wanbedrijven), kan de verzoekende overheid, indien ze het nuttig acht, de
wetsdokter toelaten het te raadplegen.
De situatie verschilt wanneer de wetsdokter optreedt als technisch raadgever en niet
als gerechtelijk deskundige.
Behalve bij op heterdaad ontdekte misdaden of wanbedrijven, kan de procureur des

Konings geen deskundigenonderzoek in de strikte zin van het woord bevelen, maar
niets weerhoudt hem ervan het advies te vragen van een gespecialiseerde persoon,
gewoonlijk "technisch raadgever" genoemd. In dat opzicht kiest hij vaak een persoon
die als gerechtelijk deskundige optreedt voor de rechtbanken.
Behalve uitzonderingen bepaald door de wet (waaronder op heterdaad ontdekte
misdaden of wanbedrijven), kan de procureur des Konings de beslaglegging op een
medisch dossier niet bevelen.
De technische raadgever kan dan ook enkel kennis nemen van een medisch dossier
wanneer de patiënt, zijn vertegenwoordiger of zijn mandataris met deze inzage
instemt.
Indien deze toestemming ontbreekt of indien de patiënt overleden is, kan de procureur
des Konings aan de onderzoeksrechter de uitvoering van een onderzoekshandeling
vragen, in casu de beslaglegging op het medisch dossier.

