Teleconsultatie met een arts via een
verzekeringsinstelling
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De nationale raad van de Orde der artsen nam kennis van het feit dat sommige
verzekeringsinstellingen videoconsultaties met een arts aanbieden aan hun klanten.
Naast de algemene deontologische beginselen van teleconsultatie, dienen de artsen
die teleconsultaties houden via een verzekeringsinstelling rekening te houden met
bijkomende deontologische principes.
1. Algemene deontologische principes
De nationale raad heeft in zijn advies van 21 september 2019, "Teleconsultatie met het
oog op het stellen van een diagnose en het voorstellen van een behandeling", de
deontologische principes betreffende teleconsultatie opgesomd.
In het licht van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg, is het van belang dat de arts
(1) de patiënt kent, (2) toegang heeft tot het medisch dossier en (3) de continuïteit van
de zorg kan waarborgen.
Slechts wanneer een bijzondere situatie zich voordoet, zoals de COVID-19-pandemie,
en het onmogelijk is te voldoen aan voornoemde principes, bijvoorbeeld omdat de
patiënt geen huisarts heeft, noch een medisch dossier bestaat of ter beschikking is,
kan de arts gebruik maken van de techniek van de teleconsultatie mits het afnemen
van een volledige en zorgvuldige anamnese die toelaat de antecedenten en de
medische situatie van de patiënt te begrijpen. Deze vorm van teleconsultatie vergt van
de arts een bijzondere zorgvuldigheid en een extra waakzaamheid. De arts die in deze
omstandigheden teleconsultaties aanbiedt, is desgevallend verantwoordelijk voor de
continuïteit van de zorg.
1. De bijzondere deontologische principes voor artsen die teleconsultaties houden
via een verzekeringsinstelling
De arts die teleconsultaties houdt via een verzekeringsinstelling behoudt te allen tijde
zijn professionele onafhankelijkheid en zijn therapeutische vrijheid.
De arts kan nooit een dubbele hoedanigheid aannemen en ten aanzien van dezelfde
patiënt optreden als enerzijds behandelend arts ten dienste van de
verzekeringsmaatschappij en anderzijds verzekeringsarts van diezelfde instelling.
De arts die optreedt als behandelend arts respecteert het beroepsgeheim en de
Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal de medische gegevens,

verzameld in de context van de therapeutische relatie, niet doorgeven aan de
verzekeringsinstelling zonder de uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming van de
patiënt.
De arts dient te voorzien in een goede samenwerking met de eerstelijnszorg opdat de
continuïteit van de zorg kan worden verzekerd.
Tenslotte waakt de arts erover dat de teleconsultatie beantwoordt aan de behoeften
van de patiënt en niet louter een commercieel voordeel voor de verzekeringsinstelling
beoogt.
1. Besluit
Om de kwaliteit en de veiligheid van de zorg te waarborgen is het onontbeerlijk de
techniek van de teleconsultatie te onderwerpen aan bepaalde deontologische criteria.
Artsen die teleconsultaties houden in opdracht van verzekeringsinstellingen dienen de
principes opgesomd in het advies van de nationale raad van 21 september 2019,
"Teleconsultatie met het oog op het stellen van een diagnose en het voorstellen van
een behandeling", te respecteren.
Daarnaast dienen deze artsen zich te vergewissen van hun professionele
onafhankelijkheid, de afwezigheid van belangenconflicten, respect voor het
beroepsgeheim en de privacyregels en een goede samenwerking met de
eerstelijnszorg.

