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Mishandeling van een kind, een zieke, een gehandicapte, een bejaarde
Beroepsgeheim

Thema's

Schoolgeneeskunde
Kwetsbare personen
Minderjarigen

De nationale raad van de Orde der artsen heeft zijn advies van 16 december 2017 aangevuld betreffende het
fotograferen van letsels bij een kind door een schoolarts die mishandeling vermoedt.
Advies van de Nationale Raad :
In zijn vergadering van 16 december 2017 heeft de nationale raad van de Orde der artsen de vraag besproken of een
schoolarts die mishandeling van een kind vermoedt, de letsels mag fotograferen.
1°/ Ongeacht de problematiek van mishandeling, zijn de algemene regels in verband met het fotograferen van een
patiënt de volgende.
Fotograferen tijdens een klinisch onderzoek kan gerechtvaardigd zijn om diagnostische, therapeutische of
gerechtelijk-geneeskundige redenen.
Het is een niet-invasieve medische handeling. Ze laat toe een beeld vast te leggen van een situatie op een
welbepaald ogenblik en dit beeld te bewaren. Dit kan bijzonder nuttig zijn wanneer het letsel of de aandoening
mogelijk evolueert of zelfs verdwijnt.
Bij de foto moet ook een schriftelijke beschrijving gevoegd worden van het letsel of van de uitwendige aandoening
die getoond wordt en moet ook de datum worden vermeld waarop de foto is genomen.
Om bruikbaar te zijn en interpretatiemarges te vermijden, dient de foto leesbaar te zijn (kleur, pixels, helderheid,
duurzaamheid, etc.) en relevant (volledig beeld van het letsel in algemeen aanzicht ter illustratie van de anatomische
lokalisatie en gedetailleerd beeld met afmetingen, kenmerken etc.). Het gebruik van een (forensische) meetlat en
identificatielabel is aanbevolen. De foto mag niet worden bewerkt.
De patiënt of zijn vertegenwoordiger moet worden ingelicht over de redenen waarom de arts de foto wenst te nemen
en hij moet zijn toestemming geven.
De foto moet worden genomen met eerbied voor de gevoeligheid en de waardigheid van de patiënt.
De foto is een deel van het medisch dossier.
2°/ Door de aard van zijn beroepsuitoefening heeft de schoolarts een belangrijke rol bij de opsporing van
kindermishandeling.
De geneeskundige plichtenleer verplicht de arts die vermoedt dat een kind mishandeld, misbruikt, uitgebuit, belaagd
of verwaarloosd wordt, onmiddellijk het nodige te doen om deze persoon te beschermen (1).
De hulp aan het kind en zijn gezin hangt af van de aard van mishandeling, de spoedeisendheid, de ernst, de band
tussen de vermoedelijke dader en het kind, de sociaal-familiale context en de persoonlijkheid van het kind (leeftijd en
bekwaamheid van het kind).
De schoolarts moet voorzichtig, objectief en zorgzaam te handelen. Zijn vertrouwensrelatie met het kind is van
cruciaal belang. Hij dient zich bereikbaar en luisterbereid op te stellen en het kind op te vangen in een geschikte
omgeving die de vertrouwelijkheid waarborgt.
Niettegenstaande zijn beroepsautonomie is het aangeraden dat de schoolarts samenwerkt met gespecialiseerde
collega's of diensten aangezien het niet eenvoudig is dergelijke situatie in te schatten en gepast te reageren ten
opzichte van het kind en zijn familie.
De schoolarts dient bij voorkeur gebruik te maken van besluitvormingsinstrumenten (2), aanbevelingen van goede
praktijkuitoefening of zelfs van een gevalideerd protocol.

Daarnaast dient te worden gewezen op de noodzakelijke samenwerking tussen de schoolarts en de behandelende
arts van het kind die het gezin en de leefomgeving ervan kent.
3°/ Wanneer het medisch onderzoek van het kind sporen of verdachte letsels aan het licht brengt, maakt de arts op
objectieve wijze melding van de eventuele uitlatingen van het kind, bij voorkeur in diens eigen bewoordingen, en
noteert hij zijn bevindingen nauwkeurig in het medisch dossier.
De foto's van de letsels zijn in deze context een voorzichtig en nuttig documentatiemiddel voor een correcte diagnose
en daaruit volgende maatregelen. Bovendien kunnen ze een waardevol ondersteuningselement zijn bij een
gerechtelijk-geneeskundige expertise ter bepaling van een al dan niet accidentele oorsprong van de letsels.
Het is aan de schoolarts te oordelen of foto's aangewezen zijn en of hij zich, onder zijn toezicht, hiertoe laat bijstaan
door een ervaren medewerker.
Vermits de arts zich in geval van vermoeden van mishandeling laat leiden door het belang van een aangepaste
zorgverlening voor het (jonge) kind, de bescherming van het kind en de vermijding van elke ernstige aantasting van
de gezondheid van het kind, is de nationale raad van mening dat de toestemming van de vertegenwoordiger van de
minderjarige niet vereist is om over te gaan tot een medisch onderzoek en het nemen van foto's. Het is daarbij
zonder belang of de vertegenwoordiger van de minderjarige al dan niet de potentiële dader van de mishandeling is
aangezien het niet aan de arts is dit te beoordelen.
Het oordeelsbekwame kind mag niet gefotografeerd worden tegen zijn wil.
In geval van een ernstige of spoedeisende situatie dient het kind doorverwezen te worden naar een spoeddienst of
dient het advies gevraagd te worden van een gespecialiseerd centrum.
4°/ Behalve wanneer de oordeelsbekwame minderjarige zich ertegen verzet of in uitzonderlijke omstandigheden is
het gewettigd en noodzakelijk de ouders of de voogd van het kind in te lichten over de medische vaststellingen bij het
kind en de ondernomen stappen, bijvoorbeeld bij gespecialiseerde diensten.
Deze informatie dient persoonlijk en gestructureerd verstrekt te worden.
Het recht van de ouders het medisch dossier van de oordeelsonbekwame minderjarige te raadplegen of kopie ervan
te krijgen kan, in het belang van de minderjarige patiënt en teneinde een bedreiging van zijn leven of een ernstige
aantasting van zijn gezondheid te vermijden, uitgesteld worden in afwachting van een gepersonaliseerd onderhoud.
Het in behandeling nemen van een vermoeden van kindermishandeling impliceert het in behandeling nemen van het
gezin van het kind.
5°/ De arts dient de toegang tot zijn vaststellingen, tot de eventuele foto's en andere inlichtingen in verband met de
mishandeling strikt te beperken tot de personen van wie hij meent dat zij ze nodig hebben om hun opdracht te
vervullen in het belang van het kind, in het bijzonder de andere artsen betrokken bij de diagnose en de behandeling
en de artsen-gerechtsdeskundigen.
De arts dient alle maatregelen te nemen opdat het beroepsgeheim in deze uiterst gevoelige materie geëerbiedigd
wordt, in het bijzonder bij de uitwisseling van medische gegevens zoals foto's (beveiliging en toegang).
(1) Art. 61 van de Code van geneeskundige plichtenleer
(2) Zoals de door de FOD Volksgezondheid voorgestelde boom betreffende kindermishandeling :
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/boom_kindermishandeling_0_8312424_nl.pdf

