Opzetten van een platform waarmee online medische afspraken
gemaakt kunnen worden
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De Nationale Raad van de Orde der geneesheren onderzocht de adviesaanvraag van een
handelsfirma aangaande het opzetten van een platform waarmee online medische afspraken
gemaakt kunnen worden.
Advies van de Nationale Raad :
De Nationale Raad van de Orde der geneesheren onderzocht in zijn vergadering van 4 juli 2015 de
adviesaanvraag van een handelsfirma aangaande het opzetten van een platform waarmee online
medische afspraken gemaakt kunnen worden.
1° Het maken van een afspraak via elektronische weg kan handig zijn voor de patiënt en kan voor
de arts bijdragen tot een administratieve vereenvoudiging.
In zijn advies van 7 februari 2015 "Artsen en digitale media" stelt de Nationale Raad dat artsen
gebruik mogen maken van een programma voor het online vastleggen van afspraken, maar dat
daarbij de eerbiediging van het medisch geheim gevrijwaard dient te worden.
De arts dient na te gaan of de digitale-agendadienst die hem voorgesteld wordt beantwoordt aan en
overeenstemt met de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hij
dient zich ervan te vergewissen dat de nodige waarborgen geboden worden met betrekking tot de
beveiliging van de gegevens bij het verzamelen, opslaan of om het even welke andere verwerking
om te verhinderen dat de persoonsgegevens die via dit platform doorgegeven worden ingekeken
worden door gelijk welke persoon die daartoe niet gemachtigd is door de gebruiker (arts of patiënt)
van de agenda.
De rechten van de patiënt, die een afspraak maakt via deze applicatie, op bescherming van zijn
persoonsgegevens, in het bijzonder deze betreffende zijn gezondheid, dienen geëerbiedigd te
worden.
2° Een dergelijk platform dat ter beschikking staat van een reeks beroepsbeoefenaars mag er niet
toe leiden dat deze de deontologische regels inzake publiciteit schenden.
3° Om de vrije keuze van de patiënten te vrijwaren, meent de Nationale Raad dat openbare lijsten
van artsen duidelijk en ondubbelzinnig aan diegenen die ze raadplegen dienen aan te geven of ze
volledig zijn of beperkt tot sommige artsen. Om dezelfde reden meent hij dat de arts niet mag
dulden dat de eraan gekoppelde zoekmotor met voorrang bepaalde namen laat verschijnen. Dit zou
overigens in strijd zijn met de regels van collegialiteit.
De Nationale Raad herinnert eraan dat de website van de Orde der geneesheren
(www.ordomedic.be) een repertorium bevat van de in België werkzame artsen. Deze lijst wordt

regelmatig bijgehouden en is publiek toegankelijk.
4° De arts dient zich ervan te vergewissen dat de op het internet beschikbare gegevens betreffende
zijn beroepsactiviteit up-to-date zijn.
Overeenkomstig artikel 173 van de Code van geneeskundige plichtenleer dient hij de overeenkomst
tussen hem en de firma voorafgaandelijk voor te leggen aan de provinciale raad waarin hij
ingeschreven is zodat deze kan nagaan of ze in overeenstemming is met de geneeskundige
plichtenleer (*).
Indien een arts vaststelt dat hij opgenomen is in een online gegevensbank zonder dat hij daarin
toegestemd heeft of zonder dat er enige wettelijke basis is om hem er in te vermelden, heeft hij het
recht om weglating van zijn naam uit deze gegevensbank te verzoeken.
(*) Sedert mei 2018 bepaalt de nieuwe Code van medische deontologie niet langer dat de
overeenkomsten voorafgaandelijk ter goedkeuring dienen voorgelegd te worden aan de provinciale
raad.

