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In zijn vergadering van 5 juli 2019 heeft de nationale raad van de Orde der artsen, op
verzoek van het KCE, de opportuniteit onderzocht van het versturen van een brief ter
verwittiging van de sekspartner van een patiënt gediagnosticeerd met een soa, zonder
bekendmaking van de identiteit van de patiënt, om hem aan te moedigen zich te laten
screenen.
Het informeren van de sekspartner van een patiënt gediagnosticeerd met een soa
behoort tot de kern van de preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen. Het
voorkomt niet enkel de verdere verspreiding van de soa, maar het zorgt er ook voor
dat de sekspartner zich vroegtijdig kan laten behandelen en mogelijke complicaties
kan vermijden. Daarnaast verkleint de kans op infecties en herinfecties.
De arts wijst op het belang van partnerverwittiging en spoort zijn patiënt hiertoe aan.
De arts helpt zijn patiënt bij het concretiseren van deze mededeling en geeft uitleg
over zowel de inhoud van de mededeling als de wijze waarop de patiënt de boodschap
kan overbrengen bij de sekspartner. De arts kan voorstellen aanwezig te zijn bij deze
mededeling.
Er zijn situaties denkbaar waarbij de patiënt om persoonlijke redenen geen
rechtstreeks contact wenst op te nemen zijn sekspartner(s). In dergelijk geval dient de
arts de beslissing van de patiënt te respecteren. In principe kan de sekspartner slechts
verwittigd worden mits toestemming van de patiënt.(1) Het is in deze context dat de
arts de patiënt inlicht over de mogelijkheid van het versturen van een brief voor soascreening die de identiteit van de patiënt niet vermeldt.
Partnerverwittiging via dergelijke brief verhindert niet dat de sekspartner zelf de
identiteit van de patiënt achterhaalt.
Dergelijke mededeling via brief kan paniek veroorzaken bij de verwittigde sekspartner.
Daarom is een rechtstreekse mededeling door de patiënt en de eventuele
aanwezigheid van een arts aan te raden.
Deze brief kan een impact hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënt. Het is
bijgevolg van belang dat deze brief wordt gericht aan de sekspartner, onder gesloten
omslag, met de melding "vertrouwelijk". Geenszins mag de enveloppe melding maken
van de naam van organisaties als "Sensoa", "Sida'sos" of andere.
***
Het informeren van de sekspartner, met het oog op vroegtijdige diagnose en

behandeling, behoort tot de kern van gezondheidsbescherming en -preventie.
In eerste instantie maant de arts de patiënt aan zelf zijn seksuele partner(s) ervan te
verwittigen dat een soa bij hem werd vastgesteld. Hij tracht de patiënt hierbij zo goed
mogelijk te ondersteunen. In situaties waarbij de patiënt om persoonlijke redenen geen
rechtstreeks contact wenst op te nemen met zijn sekspartner(s), kan een brief, zonder
vermelding van de identiteit van de patiënt, een mogelijkheid bieden om de
sekspartner te verwittigen.
De brief kan verzonden worden door de behandelend arts van de patiënt, mits
toestemming van de patiënt, zonder dat de arts de identiteit van deze patiënt vrijgeeft,
zelfs niet na aandringen van de verwittigde sekspartner.
De arts vermeldt dit alles in het medisch dossier.
Dit ontslaat de arts niet van de wettelijke verplichting bepaalde overdraagbare ziektes
aan te geven(2).

(1) Tenzij in de uitzonderlijke omstandigheid van een noodtoestand (zie advies NR 3
februari 2007, a116001)
(2) Ministerieel besluit van 19 juni 2009 tot bepaling van de lijst van infecties die
gemeld moeten worden en tot delegatie van de bevoegdheid om ambtenaren-artsen
en ambtenaren aan te wijzen; Ministerieel besluit van 18 juli 2016 tot wijziging van
artikel 1 van het ministerieel besluit van 19 juni 2009 tot bepaling van de lijst van
infecties die gemeld moeten worden en tot delegatie van de bevoegdheid om
ambtenaren-artsen en ambtenaren aan te wijzen.

