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Aan de Nationale Raad wordt een vraag gesteld betreffende de toelaatbaarheid van
speekseltesten in het kader van alcohol en drugs.
Advies van de Nationale Raad :
In zijn vergadering van 20 april 2013 heeft de Nationale Raad van de Orde van
geneesheren uw brief van 13 maart 2013 waarin u de vraag van mevrouw X in verband
met de toelaatbaarheid van speekseltesten in het kader van alcohol en drugs voorlegt,
onderzocht.
Zoals door mevrouw X wordt aangehaald, heeft de Nationale Raad in zijn advies van 20
februari 1993, en herhaald in zijn advies van 1 oktober 2005, voorwaarden
omschreven waaraan alcohol- en drugstesten dienen te voldoen, opdat een
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in de gevallen waarin de klinische methode niet
toelaat een definitief oordeel te vellen, of wanneer een advies betreffende de
geschiktheid voor de functie dient gestaafd te worden, dergelijke testen mag
uitvoeren.
Deze niet-beperkende voorwaarden zijn de volgende:
"a) ze moeten gemotiveerd zijn door de risico's en gevaren verbonden aan een
inadequate uitvoering van een bepaalde taak (evenredigheidsbeginsel);
b) ze moeten gemotiveerd zijn door de bevindingen van een voorafgaandelijk klinisch
onderzoek en ze mogen niet systematisch uitgevoerd worden;
c) de mogelijkheid van deze testen staat expliciet vermeld in de arbeidsovereenkomst
en in de aanwervingsvoorwaarden waarvan de kandidaat- werknemers kennis hebben;
d) bij gebrek aan wettelijke of reglementaire bepalingen terzake vereisen ze de
voorgelichte toestemming van de werknemer of kandidaat-werknemer;
e) de test wordt uitgevoerd door een erkend laboratorium met degelijk materiaal
waarover een wetenschappelijke consensus bestaat. De normale waarden moeten
duidelijk vastgelegd zijn (totale onthouding of drempelwaarden);
f) in geval van positiviteit dient een controleonderzoek uitgevoerd te kunnen worden
door een ander erkend laboratorium."

Ondanks de recente evolutie op dit vlak (gebruik van screening-speekseltests door de
politiediensten bij de opsporing van drugs in het verkeer), is de Nationale Raad van
mening dat het gebruik weliswaar toegelaten is, maar dat het resultaat ervan slechts
een begin van bewijs is waarop een preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zich kan
baseren om een medisch oordeel te vellen over de aan-dan wel afwezigheid van drugs
en/of alcohol. Voordat hij zijn definitief oordeel velt, dient hij een speeksel- of
bloedstaal te laten onderzoeken door een erkend laboratorium.

