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Brief aan mevrouw L. ONKELINX, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid :
Mevrouw de Minister,
In het licht van de evolutie van de gezondheidszorgverstrekking is een hervorming van
de wetgeving van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren en van het
medisch tuchtrecht onontbeerlijk.
Het is vanzelfsprekend dat deze hervorming wordt uitgewerkt rekening houdend met
de ervaring van de leden van de organen van de Orde en in overleg met de betrokken
zorgverstrekkers.
De Nationale Raad vraagt daarom deel te nemen aan de discussie betreffende deze
hervorming om er de moeilijkheden en de struikelblokken van de huidige werking toe
te lichten en om de voorstellen af te toetsen aan de concrete invulling van zijn
opdrachten.
Teneinde een aanzet te geven tot deze denkoefening, legt hij u enkele krachtlijnen
voor waaraan de hervorming van de Orde van geneesheren en van het medisch
tuchtrecht moet beantwoorden.
Ze vloeien voort uit het voorstel dat de Orde u in 2009 overmaakte (cf. bijlage), uit een
bestudering van de wetsontwerpen en -voorstellen tot hervorming van de Orde en uit
de ontwikkeling van de Europese wetgeving en rechtspraak, en vormen een
tegemoetkoming aan de kritiek uitgebracht in de media.
1. De morele integriteit en het verantwoordelijkheidsbesef van de artsen, de kwaliteit
van de zorg en de vertrouwensrelatie tussen de arts en zijn patiënten in een kader van
geïntegreerde gezondheidszorg zijn de grondslagen van de werking van de Orde van
geneesheren en van de regels van de geneeskundige plichtenleer.
Gelet op de toenemende mobiliteit van de zorgverstrekkers en van de patiënten, onder
meer in het kader van grensoverschrijdende gezondheidszorg, dienen de
bevoegdheden en de werking van de Orde van geneesheren een waarborg te bieden
voor het vrije verkeer van artsen, het recht op informatie van de patiënten en de
uitwisseling van tuchtinformatie tussen de overheidsinstanties.
2. Er moet worden gestreefd naar transparantie op het gebied van de uitoefening van
het tuchtgezag, a) naar de klager toe, wiens positie in de tuchtprocedure versterkt
dient te worden; b) naar de aangeklaagde arts toe door middelen die borg staan voor
een eenvormige tuchtrechtspraak; en c) ruimer, naar de bevolking toe, door de

publicatie van anoniem gemaakte tuchtbeslissingen.
De tuchtprocedure en de actiemiddelen van de Orde dienen relevanter en
doeltreffender te worden gemaakt.
Enkele voorbeelden van aanpassingen zijn: onmiddellijke uitvoerbaarheid van de
schorsing van het recht om de geneeskunde uit te oefenen in geval van ernstig gevaar
voor de samenleving, uitstel van uitvoering van straf, opschorting van sanctie,
probatiemaatregelen, uitwisbaarheid van sancties en eerherstel.
Rekening houdend met de recente debatten over onder meer sektarische praktijken en
seksueel misbruik, kan de tuchtbevoegdheid niet beperkt blijven tot de traditionele
beroepsuitoefening.
De samenwerking en de complementariteit van de provinciale geneeskundige
commissies en de Orde van geneesheren dienen uitgebreid te worden zodat sneller en
efficiënter gereageerd wordt op spoedeisende situaties om te allen tijde kwaliteitsvolle
gezondheidszorg te waarborgen.
3. De structuur van de Orde dient te worden aangepast aan die van de Federale Staat,
zonder de overeenstemming van de regels van medische deontologie met de
toepassing ervan uit het oog te verliezen. De huidige Orde van geneesheren wordt
vervangen door een Vlaamse Orde van Artsen en een Ordre francophone et
germanophone des médecins.
In de context van de multidisciplinaire en geïntegreerde zorg zou een overkoepelende
instantie fundamentele, beroepsoverschrijdende waarden kunnen aanbrengen aan de
gezondheidszorgberoepen.
Deze instantie zou een adviserende functie kunnen hebben in nauwe samenwerking of
samenvallend met het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Haar bevoegdheden
mogen het optreden van de beroepsordes niet verzwakken of bemoeilijken, maar
moeten dit integendeel aanvullen.
De Nationale Raad van de Orde van geneesheren vraagt u gehoord te worden bij ieder
initiatief met als doel de huidige structuur van de Orde van geneesheren aan te passen
en het medisch tuchtrecht te hervormen. Hij hoopt dat u de hier uiteengezette
krachtlijnen in overweging neemt gezien het dringende karakter van de hervorming.
Hoogachtend,
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