Aanwezigheid van een raadsman en een andere
gezondheidszorgbeoefenaar tijdens het deskundigenonderzoek
ingesteld door de provinciale geneeskundige commissie
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De nationale raad van de Orde der artsen heeft in zijn vergadering van 19 maart 2022 onderzocht
of een arts zich mag laten bijstaan door een raadsman en/of een gezondheidszorgbeoefenaar
(bijstandsgezondheidszorgbeoefenaar) tijdens een deskundigenonderzoek betreffende zijn fysieke
of psychische geschiktheid, ingesteld door een provinciale geneeskundige commissie
overeenkomstig artikel 119, §1, 2°, b) van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.
De arts heeft niet de vrijheid om zich aan het onderzoek door de deskundige te onttrekken.[1] De
arts dient zich te onderwerpen aan het onderzoek dat de deskundigen menen te moeten
verrichten.[2]
Indien tijdens het deskundigenonderzoek wordt vastgesteld dat de arts niet meer voldoet aan de
vereiste fysieke of psychische geschiktheid om zonder risico’s de uitoefening van zijn beroep voort
te zetten, kan de provinciale geneeskundige commissie het visum van de arts intrekken of het
behoud ervan afhankelijk maken van de aanvaarding door de betrokken arts van opgelegde
beperkingen.[3] Dit betekent dat een ongunstige beslissing aanleiding geeft tot een beperking van
de rechtsbekwaamheid van de betrokken arts, met name een ontzetting uit het recht zijn beroep uit
te oefenen, al dan niet gedeeltelijk.
Gelet op de mogelijke ernstige gevolgen aangaande de burgerlijke rechten van de betrokken arts,
moeten de procedurele waarborgen van het deskundigenonderzoek en het recht van verdediging
worden gerespecteerd, onder meer door de aanwezigheid van een raadsman of een
gezondheidszorgbeoefenaar (bijstandsgezondheidszorgbeoefenaar), onverminderd de rechten
zoals bepaald door de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.
Er dient evenwel opgemerkt dat de aanwezigheid van een raadsman storend kan zijn voor de
relatie tussen de deskundige en de te onderzoeken arts, in het bijzonder wanneer het gaat om een
psychiatrisch onderzoek. Het is aangewezen dat de raadsman een passieve houding aanneemt.
Idealiter, vanuit het oogpunt van de kwaliteit van het psychiatrisch deskundigenonderzoek, vindt het
onderzoek plaats in een een-op-een relatie tussen de deskundige en de betrokken arts, eventueel
in de aanwezigheid van een andere gezondheidszorgbeoefenaar
(bijstandsgezondheidszorgbeoefenaar).
Indien de deskundige van oordeel is dat het onderzoek belemmerd wordt door de aanwezigheid
van een raadsman, dient hij dit neer te schrijven in het rapport. De provinciale geneeskundige
commissie kan daaruit de conclusies trekken die zij geraden acht.

[1] Art. 119, §1, 2°, b), tweede lid, gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening
van de gezondheidszorgberoepen
[2] Art. 17, koninklijk besluit van 7 oktober 1976 betreffende de organisatie en de werkwijze van de
geneeskundige commissies
[3] Art. 119, §1, 2°, b), eerste lid, gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening
van de gezondheidszorgberoepen

