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De nationale raad van de Orde der artsen onderzocht in zijn vergadering van 23 januari
2021 de deontologische aspecten aangaande het vaccinatieprogramma tegen COVID19.
Sinds de lente van 2020 is ons land zoals de gehele wereld in de ban van de COVID-19
pandemie. Het virus eiste in België tot heden een dodentol van meer dan
twintigduizend mensen en is verantwoordelijk voor ernstige en blijvende orgaanschade
bij duizenden andere patiënten.
Het virus heeft zwaar ingehakt op de algemene volksgezondheid. Door de enorme
toeloop aan acute en ernstige zieken kwam de opnamecapaciteit in ziekenhuizen
onder enorme druk en door plaatsgebrek diende niet-dringende zorg uitgesteld te
worden. Alle zorgverstrekkers zijn fysiek en psychisch zwaar op de proef gesteld.
Allerlei ingrepen van de overheid om de virusverspreiding in te perken, gaande van de
promotie van algemene hygiënemaatregelen tot het opleggen van ingrijpende
isolatiemaatregelen, hebben het aantal besmette personen tijdelijk kunnen
terugdringen doch zijn ontoereikend om het virus definitief in de kiem te smoren. Dit
doel kan alleen bereikt worden door een algemene vaccinatiecampagne. Zolang de
beschermingsgraad door vaccinatie bij de bevolking onvoldoende zal zijn, kan niet
overgaan worden naar de hervatting van het normale leven en blijven we in een status
wat we het “nieuwe normaal” zijn gaan noemen.
Actueel zijn er twee vaccins op de Belgische markt beschikbaar na goedkeuring van
het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). De overheid is inmiddels gestart met
een grootschalige vaccinatiecampagne in woonzorgcentra en in de ziekenhuizen.
Enkele andere vaccins wachten nog op goedkeuring.
Vaccinatie tegen COVID-19 is in België niet wettelijk verplicht. Dit betekent dat de
bevolking een vrije keuze kan maken om al dan niet deel te nemen aan het gratis
aangeboden vaccinatieprogramma. Recente gezondheidsenquêtes tonen aan dat de
bereidheid bij de bevolking om zich te laten vaccineren gestaag toeneemt van 56% tot
77%[1], [2], [3]. Motivatie op basis van solidariteit blijkt een sterke voorspeller van de
bereidheid om zich te laten vaccineren. Tegenstanders van vaccinatie werpen een
gebrek op aan vertrouwen in het vaccin. Respondenten geven aan dat de huisarts,
gevolgd door de apotheker of een wetenschappelijk expert, het best geplaatst is om
mensen te overtuigen om zich te laten vaccineren. Cijfers uit januari 2021 tonen aan
dat 91% van het artsenkorps bereid is zich te laten vaccineren en dat 97% het vaccin
aan hun patiënten zal aanraden[4].

De slaagkans van dit vaccinatieprogramma en het behalen van de vooropgestelde
beschermingsgraad van 70% waarbij groepsimmuniteit optreedt, is sterk afhankelijk
van het (blijvende) vertrouwen van de bevolking en het artsenkorps in de aangeboden
vaccins. Dit zal voornamelijk afhangen van een transparante communicatie vanwege
de overheid, de wetenschappelijke ondersteuning door gezaghoudende instanties
(zoals de Hoge Gezondheidsraad en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van
België) en de manier waarop artsen in hun verschillende functies invulling geven aan
hun rol als medicus, communicator, health advocate en expert.
Artsen-wetenschappers betrokken bij het vaccinatieprogramma hebben een
belangrijke rol te vervullen door op een onafhankelijke manier op basis van de
bestaande literatuur de veiligheid en de efficiëntie na te gaan en deze blijven te
bewaken gedurende de gehele vaccinatiecampagne.
Artsen met medische praktijkvoering moeten op basis van de gezondheidstoestand
(allergieën, immuunstatus, e.a.) nagaan of de patiënt in aanmerking komt voor
vaccinatie. De arts dient de patiënt correct te informeren waarna deze (of zijn
vertegenwoordiger) vrij kan toestemmen. Op basis van het sterke vertrouwen dat
patiënten in hun behandelende arts stellen, zal hun beslissing om deel te nemen aan
het vaccinatieprogramma sterk afhangen van de manier waarop de arts informatie
verschaft en advies verleent. Omwille van de belangrijke gezondheidswinst verbonden
aan dit vaccinatieprogramma is het overduidelijk dat een sterke aanbeveling vanwege
de arts de enige manier is om aan adequate gezondheidspreventie, -bescherming en promotie te doen, zoals het artikel 5 van de Code van medische deontologie (CMD
2018) voorschrijft. De Orde der artsen zal waken dat artsen hun deontologische plicht
nakomen door een voortrekkersrol op te nemen bij het adviseren en promoten van de
vaccinatie.
Artsen hebben daarnaast de deontologische plicht om nauwlettend toe te zien op
eventuele bijwerkingen en deze onverwijld te melden bij het Federaal Agentschap voor
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) via de link
https://www.fagg.be/nl/melden_van_een_bijwerking_als_gezondheidszorgbeoefenaar.
In het verleden heeft de verstrekking van desinformatie vanwege vaccinsceptici (arts
of niet-arts) het vertrouwen in vaccinatie bij de bevolking dermate aangetast dat de
vaccinatiegraad afnam en er een heropflakkering van de ziekte optrad. Bijgevolg zal
streng opgetreden worden tegen het verspreiden van informatie welke niet met de
huidige stand van de wetenschap strookt.
Tot slot verheugt de nationale raad zich over de massale bereidheid tot vaccinatie bij
het artsenkorps. Hiermede beschermen artsen zichzelf en blijven ze in staat om - ook
in een pandemie - hun sleutelrol in de zorg op te nemen.
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