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De nationale raad van de Orde der artsen heeft het wetsontwerp tot wijziging van de
artikelen 2 en 9ter van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de
steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, besproken.
Advies van de nationale raad :
De nationale raad van de Orde der artsen heeft in zijn vergadering van 24 februari
2018 het wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 2 en 9ter van de wet van 2 april
1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, besproken.
Het wetsontwerp heeft tot doel verder te werken aan het hervormingsproject van de
betalingen van medische kosten door het OCMW. Via dit hervormingsproject wil men
een administratieve vereenvoudiging verwezenlijken door de Hulpkas voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering (hierna HZIV) vergaand bevoegd te maken voor de afhandeling
van deze dossiers.
1/ De nationale raad staat positief ten opzichte van deze administratieve
vereenvoudiging die toelaat dat meer mensen, in het bijzonder de kwetsbare
bevolkingsgroep van vreemdelingen die illegaal in België verblijven, een vlotte
toegang krijgen tot gezondheidszorg, alsook ten opzichte van de financiële
transparantie die men wil bekomen door de opdrachten van de HZIV uit te breiden tot
het verstrekken van informatie over het tarief van de terugbetaling.
2/ De nationale raad heeft evenwel ernstige bedenkingen bij de opdracht die de HZIV
zou krijgen tot het nemen van maatregelen in geval van administratieve gebreken en
van onverschuldigde betalingen.
a) Het huidige wettelijke kader bepaalt dat de overheid op dit moment enkel
tussenkomt voor zorgen die een nomenclatuurnummer van het RIZIV hebben en
waarvoor de arts een attest "Dringende medische hulp" heeft ingevuld. Er wordt enkel
in een terugbetaling voorzien aan de arts indien het dringende medische hulp betrof.
De nieuwe maatregelen houden volgens het artikel 5 van het wetsontwerp in dat de
kosten van de hulp niet worden betaald of dat de onverschuldigde betalingen worden
teruggevorderd. Teneinde deze maatregelen te kunnen nemen, zullen er controles

uitgevoerd worden door een controlearts, een functie die zal worden gecreëerd bij de
HZIV. De controles van de controlearts hebben tot doel achteraf na te gaan of de
verstrekte zorg valt onder het criterium van "dringende medische hulp". Volgens de
memorie van toelichting heeft het wetsontwerp bovendien tot doel dat de Staat een
jurisprudentie tot stand kan brengen wat betreft de medische verantwoording van de
attesten van dringende medische hulp (Parl. St. nr. 2890/001, p. 5).
De nationale raad heeft hierover reeds meermaals gesteld dat het niet raadzaam is
zich toe te leggen op de terminologie in de medische hulp maar wel op de behoeften
die ze dient te dekken. In wezen moet er een antwoord gegeven worden op de vraag
naar gezondheidszorg waartoe een bijzonder kwetsbare bevolkingsgroep toegang dient
te hebben. Bovendien merkt de nationale raad op dat het creëren van een dergelijke
jurisprudentie de diagnostische en therapeutische vrijheid van de uitvoerende arts
minstens indirect beperkt, aangezien zijn professionele oordeelsvorming zal gekoppeld
zijn aan het risico zelf te moeten opdraaien voor de kosten, als achteraf wordt besloten
dat het geen "dringende medische hulp" betrof. Hierdoor dreigen patiënten
noodzakelijke zorg te mislopen uit angst van de arts om geen terugbetaling te krijgen
en komt het fundamenteel mensenrecht op zorg onder druk te staan.
b) Daarnaast merkt de nationale raad op dat overeenkomstig het artikel 122 van de
Code van geneeskundige plichtenleer, de controlearts zijn beroepsonafhankelijkheid
volledig moet behouden ten opzichte van zijn opdrachtgever en ten opzichte van
andere eventuele partijen. Bij het formuleren van zijn besluiten als arts moet hij enkel
volgens zijn professioneel geweten handelen. De nationale raad meent dat de
bedoelde jurisprudentie de beroepsonafhankelijkheid ten zeerste in het gedrang
brengt.
c) De nationale raad stelt daarom voor het controlemechanisme waarin het artikel 5
voorziet zodanig te organiseren dat het beperkt blijft tot een voorafgaandelijke
controle van de twijfelgevallen inzake dringende medische hulp. Artsen die misbruik
zouden maken van het systeem blijven steeds tuchtrechtelijk aansprakelijk en kunnen
bijgevolg op deze wijze nog steeds gesanctioneerd worden. Daarbij zou kunnen worden
voorzien dat de tuchtsanctie wordt meegedeeld aan de HZIV, waarop deze alsnog tot
een terugvordering kan overgaan.
3/ De nationale raad vraagt daarom dat het wetsontwerp wordt geamendeerd, zodat
de controle beperkt wordt tot een voorafgaandelijke controle van de gevallen waarin
de uitvoerende arts twijfelt of het dringende medische hulp betreft en zodat de
maatregel tot terugvordering slechts mogelijk is nadat de arts een tuchtsanctie heeft
opgelopen wegens het foutief inroepen van dringende medische hulp.

Bovendien vraagt de nationale raad nauw betrokken te worden bij de uitwerking van
de uitvoeringsbesluiten wat betreft de regels en modaliteiten van de controles, alsook
de invulling van het statuut van de controlearts, mede gelet op de delicate benadering
van het beroepsgeheim en het omgaan met medische gegevens die de opdracht van
de controlearts noodzakelijkerwijs zou inhouden.

