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Mag een arts-inspecteur van de dienst geneeskundige evaluatie en controle een
voorschrijvende arts meedelen dat ook andere artsen zijn patiënt verdovende
middelen voorschrijven, in de hypothese dat de patiënt heeft ingetekend in een
ontwenningstraject?
1. De wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen laat niet toe dat de arts-inspecteur voorschrijvende artsen op de hoogte
brengt over medische shopping door een patiënt. De arts-inspecteur heeft niet de
wettelijke bevoegdheid om te communiceren over persoonsgegevens van patiënten.(1)
De jurisprudentie laat evenwel toe dat deontologische gedragsregels worden
toegevoegd aan de wetgeving als leidraad voor de artsen bij de uitoefening van hun
beroep.
Dit advies beantwoordt de vraag enkel op basis van de principes van de medische
deontologie en het medisch beroepsgeheim.
2. De arts-inspecteur is onderworpen aan het medisch beroepsgeheim. Alle medische
gegevens waarvan hij kennisneemt in de uitvoering van zijn opdracht, moet hij
geheimhouden.
De arts-inspecteur is zich ook bewust van zijn verantwoordelijkheid wanneer hij kennis
heeft van misbruik bij het voorschrijven van geneesmiddelen die tot afhankelijkheid
kunnen leiden.(2)
De arts-inspecteur heeft de deontologische plicht een patiënt te helpen in zijn
ontwenningstraject en in te grijpen wanneer het gevaar bestaat dat de gezondheid van
de patiënt of derden ernstige schade kan lijden.
De arts-inspecteur moet deze belangen tegenover elkaar afwegen en geval per geval
beoordelen welk belang doorweegt.
3. De arts-inspecteur die van oordeel is dat een communicatie met de voorschrijvende

arts absoluut noodzakelijk is voor het afwenden van een onmiddellijk dreigend gevaar
voor de integriteit van de patiënt of een derde, kan de voorschrijvende arts op de
hoogte brengen en de persoonsgegevens van de patiënt meedelen.

(1) De opdrachten van de artsen-inspecteurs worden omschreven in de artikelen
37quater, 64, 141, 146, 146bis, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 van de Wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
gecoördineerd op 14 juli 1994.
(2) Dit kan afgeleid worden uit artikel 21 van de Code voor Medische Deontologie.

