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De nationale raad van de Orde der artsen onderzocht de praktijk van de Christelijke
Mutualiteit waarbij zij voor haar verzekerden voorziet in de mogelijkheid van een
second opinion in een universitair ziekenhuis
Advies van de nationale raad :
De nationale raad van de Orde der artsen besprak op 8 april 2017 de praktijk van de
Christelijke Mutualiteit, hierna de "CM", waarbij zij voor haar verzekerden voorziet in de
mogelijkheid van een second opinion in het Universitair Ziekenhuis Leuven.
Dergelijke praktijk stuit op volgende bezwaren:
1. Geen contact tussen arts en patiënt
Een wetenschappelijk verantwoorde diagnose vereist een degelijke anamnese en een
gewetensvol klinisch onderzoek. Dit veronderstelt in de regel een fysiek contact tussen
arts en patiënt.
2. Verstoring van de markt
Dergelijke samenwerking tussen de CM en het Universitair Ziekenhuis Leuven kan de
mededinging op de Belgische markt verhinderen, beperken of vervalsen.
De Raad voor de Mededinging heeft in een vergelijkbare zaak al geoordeeld dat het
akkoord tussen de CM en de Vlaamse Vereniging van Orthodontisten, waarbij een
bijkomende vergoeding werd betaald aan een patiënt die zich liet behandelen door
een tandarts die op de lijst stond, marktverstorend werkt . Bovendien werden er in
casu richttarieven en maximumprijzen gehanteerd. Gelet op deze twee elementen,
heeft de Raad voor de Mededinging besloten tot een prima facie inbreuk op de
mededingingsregels.
3. Recht van vrije keuze
Doordat de patiënten geleid worden naar een lijst van geselecteerde artsen, en een
financieel voordeel genieten als ze één van deze artsen consulteren, wordt het recht
op vrije keuze van de patiënt uitgehold.. Van een strikte miskenning van het recht kan
echter geen sprake zijn aangezien de patiënt, buiten het kader dat door de CM wordt
geboden, nog steeds over het recht beschikt om een arts naar zijn keuze te
raadplegen.
Dit advies vervangt het advies "Folder van de Christelijke Mutualiteit "Second-O
tweede medisch advies" van 7 april 2012.

Bijlage : Folder van de Christelijke Mutualiteit "Second-O tweede medisch advies".
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