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De Nationale Raad van de Orde der artsen heeft kennis genomen van de omzendbrief
van 3 mei 2015 van de Commissie voor Klinische Biologie van het Wetenschappelijk
Instituut Volksgezondheid aan de directeurs van klinische laboratoria aangaande
dichotomieproblemen tussen laboratoria voor klinische biologie en voorschrijvende
artsen.
Advies van de Nationale Raad :
Advies van de Nationale Raad van de Orde der artsen aangaande de voordelen die
voorschrijvende artsen aangeboden krijgen door klinische laboratoria (19 september
2015)
De Nationale Raad van de Orde der artsen heeft kennis genomen van de rondzendbrief
van 3 mei 2015 van de Commissie voor Klinische Biologie van het Wetenschappelijk
Instituut Volksgezondheid aan de directeurs van klinische laboratoria aangaande
dichotomieproblemen tussen laboratoria voor klinische biologie en voorschrijvende
artsen.
De Nationale Raad sluit zich aan bij dit krachtige standpunt over deze handelwijzen
waarbij artsen niet alleen de wet overtreden, maar tevens ernstig in strijd met de
geneeskundige plichtenleer handelen.
De verplichting om het beroep onafhankelijk uit te oefenen, het vertrouwen in het
artsenkorps en het feit dat de uitoefening van de geneeskunde een opdracht van
openbaar belang is, maken dat het de arts verboden is in ruil voor een medisch
voorschrift of een medische handeling een voordeel aan te bieden, toe te kennen, te
vragen of te aanvaarden, ongeacht of het in natura of in geld is.
Ereloonverdeling tussen artsen is toegestaan wanneer ze betrekking heeft op een aan
de zieke rechtstreeks of onrechtstreeks bewezen dienst in het kader van de
groepsgeneeskunde. Elke ereloonverdeling tussen artsen en niet-artsen is verboden.
Bij de keuze van het laboratorium waarnaar de afnames gestuurd worden, laat de
voorschrijvende arts zich leiden door het belang van de patiënt en baseert hij zich op
objectieve criteria aangaande de kwaliteit van de dienstverlening (kwaliteit van de
analyses, snelle overdracht van de resultaten, goede organisatie van het ophalen van
de stalen, adviesverlening door klinische biologen, ...)
Bijlage : Rondzendbrief van 3 mei 2015
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