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De Nationale Raad wordt om advies gevraagd over de toepassing van de wet van 22 augustus 2002
betreffende de rechten van de patiënt op het medisch dossier opgesteld door de adviserende arts van een
verzekeringsmaatschappij over een persoon die het slachtoffer was van een ongeval en die hij onderzocht
in het kader van de afhandeling van de gevolgen van dit ongeval.
Advies van de Nationale Raad :
In zijn vergadering van 17 november 2012 onderzocht de Nationale Raad van de Orde van geneesheren uw
brief van 3 augustus 2012 waarin u hem ondervraagt over de toepassing van de wet van 22 augustus 2002
betreffende de rechten van de patiënt op het medisch dossier opgesteld door de raadsgeneesheer van een
verzekeringsmaatschappij over een persoon die het slachtoffer was van een ongeval en die hij onderzocht
in het kader van de afhandeling van de gevolgen van dit ongeval.
De situaties inzake controle- en expertisegeneeskunde zijn uiteenlopend.
Uw vraag betreft een persoon die het slachtoffer was van een ongeval.
Bij het begeleiden van de gewonden, slachtoffers van arbeidsongevallen gedekt door de wetsverzekering of
van ongevallen in het privéleven waarvan de schade vergoed wordt door de verzekering die de
verantwoordelijke derde dekt of door de individuele verzekering, is het gebruikelijk dat de gewonde
uitgenodigd wordt zich te melden bij de raadsgeneesheer die door het verzekeringsorganisme belast werd
met het evalueren van de evolutie van de letsels en met de opvolging van de behandeling die vergoed
wordt door het verzekeringsorganisme
Deze opdracht van de raadsgeneesheer heeft voornamelijk een vooruitlopend doel : het
verzekeringsorganisme moet de financiële reserves voorzien nodig voor de schadeloosstelling en eventueel
voorschotten betalen wanneer de situatie van de gewonde het rechtvaardigt. Hij heeft ook een objectief van
therapeutische optimalisatie: de verzekeraar heeft er belang bij dat de patiënt zo goed mogelijk verzorgd
wordt om de ernst van de nawerkingen van het ongeval te verminderen. De verzekeraar kan ook wensen er
zich van te vergewissen dat de zorg toegediend aan de getroffene wel degelijk een verband heeft met de
letsels veroorzaakt door het ongeval.
Na het onderzoek maakt de raadsgeneesheer een verslag op dat medische gegevens bevat. Hij voegt er
een technische nota bij aangaande de evolutievooruitzichten die bestemd is voor de verzekeraar.
U ondervraagt de Nationale Raad over het recht van de gewonde om een kopie te krijgen van het hem
betreffende dossier opgesteld door de raadsgeneesheer van de verzekering.
In zijn advies van 9 oktober 2009 betreffende de consultatie van het medische dossier dat wordt
bijgehouden door de geneesheer-expert in het kader van een strafzaak, stelt de federale commissie
"Rechten van de patiënt", zonder verdere nuance, "Allereerst onderstreept de Commissie dat de wet van 22
augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt van toepassing is op de expertisegeneeskunde. De
patiënt heeft dan ook het recht om rechtstreeks toegang te hebben tot het dossier dat door de geneesheerexpert wordt bijgehouden".
De Nationale Raad was in zijn advies van 24 oktober 2009 van mening dat de patiënt, in het kader van de
controle- en arbeidsgeneeskunde, recht heeft op inzage in zijn dossier krachtens artikel 9, § 2, van de wet

betreffende de rechten van de patiënt.
Op aanvraag van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid werd er door de Universiteit Antwerpen in
juli 2011 een uitgebreide studie gemaakt over de toepassing van de wet van 22 augustus 2002 betreffende
de rechten van de patiënt op het gebied van de controle- en expertisegeneeskunde. De bedoeling van dit
project is te peilen naar de theoretische en praktische problemen die ontstaan bij het toepassen van de Wet
Patiëntenrechten in de praktijk van de controle- en expertisegeneeskunde. Het is beschikbaar via de
website van de FOD Volksgezondheid op het volgende adres :
http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/PatientrightsandInterculturalm/Patientrights/BillRightsPatient/index.htm.
U vindt kopie van dit document als bijlage.
Deze studie vermeldt verschillende mogelijke restricties op de toepassing van voornoemde wet van 22
augustus 2002 wat inzage in het dossier betreft.
Meer bepaald aangaande uw vraag wordt er de volgende nuance aangebracht (pagina 60, punt 4.5.4., van
de studie) :
Wat betreft de situatie van een raadsgeneesheer die de patiënt onderzoekt in opdracht van bv. een private
verzekeringsmaatschappij kan er wel een probleem opduiken : naast de strikt medische vaststellingen
(anamnese, klinisch onderzoek, beeldvorming,...) -waartoe de patiënt ongetwijfeld toegang moet hebben- is
er ook informatie die bestemd is voor de opdrachtgever en die meer te maken heeft met de administratieffinanciële kant van de zaak : bv . wordt van de raadsgeneesheer verwacht dat hij reeds vroeg in de
expertise een inschatting geeft van het percentage ongeschiktheid dat mogelijks zou kunnen worden
toegekend aan patiënt in kwestie . Dit laat de verzekeringsmaatschappijen toe om de nodige provisie aan te
leggen. Gezien de raadsgeneesheren en de verzekeringmaatschappijen menen dat het inzagerecht van de
patiënt hier niet geldt, wordt de zaak in de praktijk soms opgelost door een gescheiden dossier te maken :
een met de medische en persoonlijke en professionele
gegevens, en een met gegevens en inschatting van financieel-technische aard, waartoe de patiënt dan
geen toegang heeft.
Er wordt niet gepreciseerd of de inhoud van deze studie goedgekeurd werd door de federale commissie
"Rechten van de patiënt".
De Nationale Raad heeft beslist de minister van Volksgezondheid hierover te ondervragen in een brief
waarvan u kopie als bijlage vindt.
In afwachting van een antwoord van de minister betreffende het recht van de gewonde om inzage te
hebben in de technische nota die door de raadsgeneesheer voor de verzekeraar om administratieve
doeleinden opgesteld werd, kan uw provinciale raad zich baseren op het voornoemde advies van de
federale commissie "Rechten van de patiënt" van 9 oktober 2009, overgenomen in het advies van de
Nationale Raad van 24 oktober 2009, om de inzage van de patiënt in het medische verslag opgesteld door
de raadsgeneesheer te rechtvaardigen.
Gezien de discussies die voorafgaan is het beter aan de raadsgeneesheren aan te raden de twee aspecten
van hun opdracht, de evaluatie van de letsels en hun evolutie (medisch verslag) en de prognose van de
ongeschiktheidsgraad (technische nota), duidelijk te onderscheiden in de documenten die ze opstellen.
Beslissing van het Bureau van de Nationale Raad d.d. 22.08.2013 :
Als bijlage vindt u het advies van de federale commissie voor de rechten van de patiënt van 21 juni 2013
betreffende de controle- en expertisegeneeskunde. Dit advies geeft een antwoord op de vragen die door de
Nationale Raad van de Orde van geneesheren werden gesteld in zijn advies van 17 november 2012,
"Medisch dossier opgesteld door de adviserende arts van een verzekeringsmaatschappij", TNR 140, dat
werd gericht aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Het advies van de federale commissie
voor de rechten van de patiënt en het voornoemde advies van 17 november 2012 zullen op het publieke
gedeelte van de website van de Orde van geneesheren worden geplaatst.
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