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De wijziging van artikel 61 van de Code van geneeskundige plichtenleer heeft tot doel
het artikel te actualiseren in het licht van de wijzigingen die zijn aangebracht aan
artikel 458bis van het Strafwetboek en de verantwoordelijkheid van de arts in
dergelijke situaties onder de aandacht te brengen.
Geactualiseerde versie van dit artikel en memorie van toelichting :
CODE VAN GENEESKUNDIGE PLICHTENLEER
Artikel 61
Als een arts vermoedt dat een kwetsbaar persoon mishandeld, misbruikt, uitgebuit,
belaagd of verwaarloosd wordt, dient hij onmiddellijk het nodige te doen om deze
persoon te beschermen.
In de mate dat de verstandelijke mogelijkheden van de kwetsbare persoon dit toelaten,
bespreekt de arts in de eerste plaats zijn bevindingen met deze en spoort hij hem aan
zelf de nodige initiatieven te nemen. Indien dit de belangen van deze laatste niet
schaadt en deze hierin toestemt, kan hij dit met zijn naasten bespreken.
Indien de situatie het rechtvaardigt en voor zover de kwetsbare oordeelsbekwame
persoon hierin toestemt, contacteert de arts een ter zake bevoegde collega of schakelt
hij een specifiek voor die problematiek opgerichte multidisciplinaire voorziening in.
Indien een kwetsbaar persoon in een ernstig en dreigend gevaar verkeert of indien er
ernstige aanwijzingen zijn van een gewichtig en reëel gevaar dat andere kwetsbare
personen het slachtoffer worden van mishandeling of verwaarlozing en indien de arts
op geen andere manier bescherming kan bieden, kan hij de procureur des Konings in
kennis stellen van zijn bevindingen.
Toelichting bij de wijziging van artikel 61 van de Code van geneeskundige
plichtenleer
De wijziging van artikel 61 van de Code van geneeskundige plichtenleer heeft tot doel
het artikel te actualiseren in het licht van de wijzigingen die zijn aangebracht aan
artikel 458bis van het Strafwetboek en de verantwoordelijkheid van de arts in
dergelijke situaties onder de aandacht te brengen.
Analoog aan artikel 458bis wordt de tekst van artikel 61 herschreven tot één paragraaf

waarin men in algemene termen over "kwetsbare personen" spreekt. Aangezien ook
minderjarige personen als kwetsbaar worden beschouwd, vallen zij automatisch onder
de bescherming van dit artikel.
Tevens wordt er in het nieuwe artikel 61 niet verwezen naar de patiënt, maar naar
eender welke kwetsbare persoon, of hij nu patiënt is of niet.
Hierdoor krijgt de arts ook de mogelijkheid iets te doen wanneer de patiënt dader is
van het misdrijf. (zie Advies van de Nationale Raad van de Orde van geneesheren
"Beroepsgeheim - Ontwerp tot wijziging van artikel 458bis van het Strafwetboek", van
17 september 2011, TNR 135)
Het toepassingsgebied van artikel 61 vermeldt in de nieuwe versie ook belaging en
uitbuiting als een reden om te melden. Met belaging wordt bedoeld dat men door een
persoon op zodanige wijze wordt lastig gevallen dat het overlast meebrengt. De
kwetsbare persoon wordt met andere woorden tot wanhoop gedreven door het
onophoudelijk en opzettelijk achtervolgen en lastigvallen. De invulling komt overeen
met de invulling van het begrip belaging zoals bedoeld in artikel 442bis van het
Strafwetboek.
Met deze toevoeging en de algemene bewoordingen "misbruik, mishandeling en
verwaarlozing" gaat artikel 61 van de Code verder dan de limitatief opgesomde
misdrijven in artikel 458bis van het Strafwetboek waarvoor een arts kan beslissen te
melden.
De basis op grond waarvan een arts kan beslissen zijn beroepsgeheim te laten varen,
blijft evenwel de "noodtoestand" waarbij hij van geval tot geval het respect voor het
beroepsgeheim dient af te wegen tegen zijn verplichting een persoon in groot gevaar
te beschermen. Hij toont aldus zijn verantwoordelijkheid in de bescherming van
kwetsbare personen in de maatschappij .
De verschillende onderdelen van artikel 61 in de versie van 2002 blijven tenslotte
behouden, maar worden in elkaar geschoven zodat het artikel een logische opbouw
krijgt.

