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Aan de Nationale Raad wordt een vraag gesteld betreffende een folder van de
Christelijke Mutualiteit "Second-O tweede medisch advies".
Advies van de Nationale Raad :
In zijn vergadering van 7 april 2012 besprak de Nationale Raad van de Orde van
geneesheren het initiatief van de Christelijke Mutualiteiten (CM) waarbij men in het
kader van een aanvullende hospitalisatieverzekering een samenwerking ontwikkelt
met het Universitair Ziekenhuis Leuven en zijn netwerk met het oog op het verlenen
van een tweede medisch advies of "second opinion" en dit op eenvoudig verzoek van
de betrokken patiënt. Het tweede advies wordt verstrekt door artsen-specialisten met
bijzondere deskundigheid, die verbonden zijn aan de Universitaire Ziekenhuizen van de
KU Leuven en hun netwerk. Het advies is gebaseerd op bestaande medische
informatie.
Het vragen van een tweede mening behoort sedert lang tot de mogelijkheden
waarover een behandelende arts en zijn/haar patiënt beschikt om een diagnose al dan
niet te bevestigen en een zowel aangepaste als efficiënte behandeling te vinden.
Meestal gebeurt dit door contacten tussen artsen, maar het kan ook gebeuren door
verwijzing van de patiënt naar een collega, ofwel op initiatief van de arts, ofwel op
voorstel van de patiënt.
De Nationale Raad is van mening dat dit samenwerkingsproject tussen CM en UZ
Leuven voor CM leden aangesloten bij het CM-Hospitalisatieplan, op de volgende
deontologische bezwaren stuit:
- Het ontbreken van een daadwerkelijk arts-patiëntcontact.
De Nationale Raad heeft altijd de nadruk gelegd op het belang van een effectieve
ontmoeting tussen de arts en de patiënt. Dit is de conditio sine qua non om de
anamnese en het klinisch onderzoek kwaliteitsvol te kunnen integreren in de
diagnosestelling en een arts-patiëntdialoog die het vertrouwenscontract bezegelt tot
stand te brengen. De Nationale Raad stelt de toegevoegde waarde van het in het kader
van dit project verstrekte advies ernstig in vraag.
- Het recht op vrije keuze van de arts door de patiënt komt in het gedrang. Hierbij dient
een onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds het recht van de patiënt,

eventueel tegen betaling, tot het krijgen van kopie van de gegevens die over hem
worden bijgehouden en anderzijds de plicht van de artsen om in het belang van de
patiënt onderling gegevens uit te wisselen (artt. 6 en 9, wet betreffende de rechten
van de patiënt).
- Het potentieel schaden van de collegialiteit.
De folder verspreid door de CM vermeldt:"dit advies krijgt u van geneesherenspecialisten die tot de top van hun vakgebied behoren" en "u krijgt advies van
onafhankelijke topspecialisten in hun vakgebied, gekozen op basis van hun expertise
met betrekking tot uw aandoening".
Deze formulering komt negatief over voor de behandelende huisarts en/of specialist,
die zich gewetensvol inzetten voor zijn/haar patiënt en die ook over de nodige
vakbekwaamheid beschikken.
Bovendien meent de Nationale Raad dat dit sterk neigt naar ongeoorloofde reclame en
mededinging.
Verder vermeldt de CM-folder " 'second-O' werkt onafhankelijk t.o.v. uw behandelende
artsen".
De Nationale Raad vreest voor de collegialiteit in een gezondheidssysteem waarin
patiënten artsen tegen elkaar kunnen uitspelen.
Om deze redenen meent de Nationale Raad dat de betreffende samenwerking niet de
aangewezen manier is om een "second opinion" te organiseren.

Een zelfde brief werd toegestuurd aan :
- Dr H. MOEREMANS, voorzitter van het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen
- Drs J.L. DEMEERE, voorzitter en M. MOENS, Secretaris generaal van het Verbond der
Belgische Beroepsverenigingen van geneesheren-specialisten
- Prof. Dr P. HOEBEKE, voorzitter van de medische raad van het UZGent
- Prof. Dr S. VAN DAELE, ondervoorzitter van de medische raad van het UZGent
cc.
- Het Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
- Dr F. RADEMAKERS, Hoofdgeneesheer, KULeuven

