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Een arts vraagt de Nationale Raad advies betreffende de houding die aangenomen
dient te worden wanneer hij/zij bij een patiënt, ziekenhuisverpleegkundige, een
positieve serologie voor HIV en HCV, ontdekt.
Advies van de Nationale Raad :
In zijn vergadering van 4 februari 2012 besprak de Nationale Raad uw mail van 7
oktober 2011 waarin u hem om advies verzoekt betreffende de houding die
aangenomen dient te worden nadat bij een patiënt, ziekenhuisverpleegkundige, een
positieve serologie voor HIV en HCV, ontdekt werd.
Als bijlage vindt u het advies van de Nationale Raad van 21 maart 2009, met als titel
"Beroepsgeheim en aids - Mededeling aan de partner", dat gepubliceerd werd in het
Tijdschrift van de Nationale Raad nr. 125.
Hoewel dit advies handelt over het risico op besmetting door de patiënt in het kader
van zijn persoonlijke levenssfeer, gelden de beginselen die er in uiteengezet worden
tevens voor het risico op besmetting door de patiënt in het kader van zijn
beroepsactiviteiten.
Ter aanvulling van dit advies en rekening houdend met het door de patiënt
uitgeoefende beroep van verpleegkundige dat het besmettingsrisico, kan verhogen,
verstrekt de Nationale Raad u volgende aanbevelingen.
Naast de informatie aan deze patiënt over zijn gezondheidstoestand moet u hem
eveneens wijzen op de noodzakelijke en concrete maatregelen die dienen getroffen te
worden om tegemoet te komen aan het risico door hem verzorgde patiënten te
besmetten en de nadruk leggen op het feit dat niet-naleving van deze maatregelen zijn
burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid kan meebrengen.
Indien het risico enkel kan vermeden worden door het wijzigen van zijn activiteiten
binnen de ziekenhuisinstelling zal de arbeidsgeneesheer hem kunnen helpen om een
oplossing te vinden.
Indien deze verpleegkundige besmet werd ten gevolge van een arbeidsongeval zal de

tussenkomst van de arbeidsgeneesheer ook als doel hebben de herhaling van dergelijk
ongeval te voorkomen.
In het kader van de zorgverstrekking door u (of een collega naar wie u hem hebt
verwezen) is het van belang de patiënt binnen een korte tijdspanne, bv. twee weken,
terug te zien en te ondervragen over de concrete door hem getroffen maatregelen om
besmetting te vermijden, om u ervan te vergewissen dat alle aanbevelingen werden
begrepen en nageleefd, en hem desgevallend alle nodige hulp voor te stellen om dit
doel te bereiken.
Het is pas wanneer blijkt dat deze verpleegkundige spontaan geen maatregelen heeft
getroffen ter bescherming van de patiënten dat u hem er zult op attent maken dat zijn
houding u er zou kunnen toe verplichten uw beroepsgeheim te doorbreken, bv. door de
arbeidsgeneesheer te verwittigen ingeval u van mening bent dat u met een
noodtoestand wordt geconfronteerd.
Bovendien, indien de verpleegkundige zich niet meer op uw raadpleging aanmeldt of
indien u oordeelt dat ondanks zijn beweringen hij de nodige beschermingsmaatregelen
niet heeft getroffen, zult u in geweten moeten beslissen over de aanwezigheid of niet
van een noodsituatie die een doorbreking van het medisch geheim kan rechtvaardigen.
Voor het begrip "noodtoestand" en de omstandigheden waarin u zich op deze
noodtoestand kunt beroepen verwijst de Nationale Raad opnieuw naar zijn voormelde
advies.

