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De nationale raad van de Orde der artsen brengt het volgende advies uit betreffende
het verzoek van een persoon om bij een medische evaluatie in het kader van een
Medex expertise door zijn advocaat vergezeld te worden.
De evaluatie van de gezondheidstoestand van een persoon door de arts voor een
expertise vereist dat deze laatste een neutrale en empathische houding aanneemt. In
een context waarin de persoon onderworpen wordt aan een medisch onderzoek door
een gezondheidsberoepsbeoefenaar die hij niet vrij gekozen heeft, zijn welwillendheid
en respect fundamenteel (artikel 43 van de Code van medische deontologie 2018 en
koninklijk besluit van 25 april 2017 tot vaststelling van de deontologische code van de
gerechtsdeskundigen in toepassing van artikel 991quater, 7°, van het Gerechtelijk
Wetboek).
Het verloop van de evaluatie dient te worden uitgelegd en de persoon moet ermee
instemmen.
De persoon die onderzocht wordt in het kader van een medische evaluatie heeft het
recht zich te laten bijstaan door zijn advocaat. Dit principe is onder meer van
toepassing op de medische expertises uitgevoerd door de artsen verbonden aan
Medex.
De arts eerbiedigt dit recht van de patiënt om zich te laten vergezellen door zijn
advocaat en ziet toe op het welzijn en de intimiteit van de onderzochte persoon, wat
inhoudt dat men over aangepaste lokalen beschikt.
Indien de arts die een eenzijdige evaluatie verricht het zelf wenselijk acht dat het
onderzoek gebeurt in aanwezigheid van een derde, gezondheidsberoepsbeoefenaar,
legt hij dit uit aan de onderzochte persoon.
Rekening houdend met de eerbiediging van de waardigheid van de persoon, dient, bij
een tegensprekelijk deskundigenonderzoek, de weigering van de persoon dat het
klinisch onderzoek gebeurt in aanwezigheid van een advocaat te worden
gerespecteerd. In het licht daarvan gebiedt het beginsel van wapengelijkheid en het
juridische tegenspraakprincipe dat alle juridische adviseurs zich in dat geval dienen
terug te trekken. De onpartijdigheid van de expert en de aanwezigheid van de

adviserende artsen van de partijen bieden immers de nodige waarborgen.

