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Enkele jaren geleden wees professor Guy De Roy er in deze rubriek Internationale Kroniek
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reeds op dat de 

Nationale Raad er van oudsher belang aan heeft gehecht deel te nemen aan de werkzaamheden van de 

internationale medische associaties. 

 

Deze medische internationale organisaties zijn talrijk. Ze streven niet allemaal hetzelfde doel na en soms 

liggen de aangelegenheden die ze behandelen zo dicht bijeen dat sommigen zich afvragen of ze elkaar niet 

enigszins overlappen zonder echte meerwaarde. 

 

In de loop van een ononderbroken deelname gedurende meer dan een kwarteeuw is de focus van de 

Belgische afvaardiging geëvolueerd : meer dan ooit is ze gericht op de  specifieke belangengebieden van 

de Orde van geneesheren, met name de medische ethiek en de medische plichtenleer. 

 

De kosten die deze internationale werkzaamheden met zich brengen, zowel wat de bijdragen betreft die 

door de internationale medische organisaties worden gevraagd als wat de soms verre verplaatsingen 

betreft, worden geregeld geëvalueerd, waarbij de prioriteiten opnieuw worden bepaald. 

 

Het leek ons bijgevolg onontbeerlijk een geactualiseerd overzicht te geven van de werkzaamheden en de 

organisaties waarbij de Belgische afvaardiging anno 2014 is betrokken. 

 

Net als in het verleden worden de werkzaamheden van de commissie Internationale Aangelegenheden 

driemaandelijks vastgelegd in een voltallige vergadering met het Bureau van de Nationale Raad. Het 

Bureau staat in voor het dagelijks beheer van de internationale briefwisseling en voor de validatie, op basis 

van de inlichtingen die worden verstrekt door de afgevaardigden, van de antwoorden op de vragenlijsten of 

enquêtes die de verschillende internationale organisaties frequent verspreiden. 

 

In de praktijk zijn de werkzaamheden van de leden van de commissie Internationale Aangelegenheden 

sedert 2006 doorgaans verspreid over een “intercontinentaal gebied” (WMA, CFOM, EFMA) en een 

“Europees gebied” (CPME, ECMO, GIPEF, EANA, HPCB). Op de verschillende niveaus zijn beide 

taalafdelingen van de Nationale Raad vertegenwoordigd. 

 

 

INTERCONTINENTAAL GEBIED 
 
WMA = World Medical Association 

 

De WMA werd opgericht in 1947. Ze groepeert de meest representatieve nationale artsenverenigingen 

(vaak met syndicale strekking) en vergadert twee maal per jaar. Ze ligt aan de basis van tal van bekende 

ethische verklaringen, resoluties of standpuntinnames (Genève, Helsinki, Lissabon, Tokyo, Washington,…) 

ten gunste van een meer menselijke, onafhankelijke en uiterst kwaliteitsvolle geneeskunde. Ze heeft 

eveneens een Handboek voor Medische Ethiek uitgegeven dat werd vertaald in een twintigtal talen. In 

België is de BVAS (Belgische Vereniging van Artsensyndicaten) het officiële lid van de WMA. De Nationale 

Raad werkt samen met  de BVAS en betaalt in die hoedanigheid een gedeelte van de jaarlijkse bijdrage. Hij 

is regelmatig vertegenwoordigd op de twee vergaderingen per jaar van de WMA. 



 

 

IAMRA = International Association of Medical Regulatory Authorities 

 

Het initiatief voor deze organisatie werd in de jaren 90 genomen door de FSMB (Federation of State Medical 

Boards van de Verenigde Staten). In 2002 werd ze officieel opgericht in Toronto (Canada). Ze groepeert de 

verenigingen die bevoegd  zijn voor de regulering van het medisch beroep en de belangrijkste 

aandachtspunten ervan zijn de uitwisseling van informatie over praktijkvoerende artsen, de medische 

nascholing en het toezicht erop en de ethische problemen. De organisatie telt nagenoeg 80 verenigingen 

die meer dan 30 landen vertegenwoordigen. Eind 2013 heeft de Nationale Raad beslist zijn samenwerking 

met deze organisatie stop te zetten, voornamelijk door de jaarlijkse kostprijs van het lidmaatschap ervan, 

door de onevenredige verhouding tussen het aantal vergaderingen en de enorme, zelfs overdreven, 

hoeveelheid enquêtes waarop hij moest beantwoorden, en door de beperkte beschikbaarheid van zijn 

afgevaardigden. 

 

 

CFOM = Conférence Francophone des Ordres Médicaux
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Het is op 8 december 2006 dat verschillende vertegenwoordigers van de vereniging van de Ordes en 

Colleges van de Franstalige artsen voor de eerste keer bijeenkwamen in het Franse militair hospitaal van 

Val-de-Grâce te Parijs. Bij deze gelegenheid stelden ze het basishandvest op van wat later de Conférence 

francophone des Ordres des médecins (CFOM) zou worden. 

Haar opdracht bestaat erin de regelgevende instanties van het medisch beroep van de Franstalige wereld te 

verenigen. Haar doel is een groot draagvlak te creëren voor in het bijzonder ethische en deontologische 

uitwisseling en hierin een kwaliteitsgeneeskunde ten dienste van de patiënten van de Franstalige wereld te 

bevorderen. De definitieve statuten ervan werden goedgekeurd in 2007 en de Franstalige afdeling van de 

Nationale Raad van de Orde maakte er eerst deel van uit als  waarnemer en is nu sedert 2013 officieel en 

werkend lid.  

 

EFMA = European Forum of Medical Associations
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Deze organisatie is een beetje “hybride” in geografische zin aangezien ze het strikte kader van de Europese 

ruimte te buiten gaat. In 1984 nam de regionale directeur van de WGO – Regio Europa – het initiatief voor 

deze organisatie, waarna ze officieel erkend werd in 1991. Veel deelnemende landen behoren tot het 

voormalige Oostblok, de zogeheten NIS-landen (Newly Independent States), en zijn geen lid van de WMA 

noch van de CPME. Zij houdt zich zowel met syndicale als met ethische aangelegenheden bezig. Voor 

België is de BVAS de  officiële vertegenwoordiger; de Nationale Raad werkt samen met de BVAS en 

betaalt een gedeelte van de jaarlijkse bijdrage. De organisatie houdt jaarlijks een voltallige vergadering en 

het verbindingscomité ervan komt minstens met dezelfde frequentie bijeen. 

Een of twee afgevaardigden van de Nationale Raad nemen er vaak op actieve wijze aan deel. 

 

 

 

EUROPEES GEBIED 
 

CPME = Comité Permanent des Médecins Européens (Standing Committee of European Doctors) 

 

Deze organisatie werd in het leven geroepen in oktober 1959, twee jaar na de ondertekening van het 



verdrag van Rome tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Ze heeft het statuut van een vzw naar 

Belgisch recht en is samengesteld uit de meest representatieve nationale artsenorganisaties van de 

lidstaten van de EU, met veeleer syndicale strekking. Ze organiseert jaarlijks twee voltallige vergaderingen. 

Ondanks het feit dat van de vier stichtende leden, met name Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal, er twee 

ontslag hebben genomen om verschillende redenen waarop wij hier niet verder zullen ingaan, gaat  het 

CPME er prat op het overkoepelende orgaan van de Europese artsen te zijn als vertegenwoordiger van 

nagenoeg 850.000 artsen die werkzaam zijn in de Europese ruimte. Eens te meer is de BVAS het officiële 

lid ervan voor België, terwijl de Nationale Raad van de Orde van geneesheren erbij betrokken is als partner 

zonder stemrecht. De Nationale Raad betaalt evenwel 1/3 van de jaarlijkse bijdrage en de voltallige 

vergaderingen worden bijgewoond door een of twee van zijn afgevaardigden. 

 

 

ECMO European Council of Medical Orders (CEOM = Conseil Européen des Ordres des médecins)
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Deze organisatie zag het licht in 1971 onder impuls van de CNOM (Conseil national de l’Ordre des 

médecins Français) en werd Europees in 1976. De CEOM groepeert de Ordes van geneesheren en de 

onafhankelijke medische reguleringsinstanties van de lidstaten van de Europese Unie en van de AELE, die 

verantwoordelijk zijn voor  de ethiek en de deontologie, de inschrijving op de Lijst of de registratie, de tucht 

betreffende artsen, de erkenning van de diploma’s en van de specialismeniveaus, de toelating om de 

geneeskunde uit te oefenen en het opstellen van de beroepsregels. De CEOM heeft tot doel de 

samenwerking tussen zijn deelnemende organisaties te vergroten en hun acties te steunen door de 

uitwerking van kwaliteitsstandaarden en gemeenschappelijke standpunten. De CEOM houdt jaarlijks twee 

voltallige vergaderingen. Hij heeft momenteel geen formele statuten noch een jaarlijkse bijdrage maar werkt 

op basis van het “Akkoord van de CEOM
5
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De Belgische afvaardiging neemt actief deel aan de werkzaamheden ervan en verzorgt er regelmatig 

presentaties over verschillende ethische onderwerpen, de migratiestromen en de uitwisseling van 

tuchtinformatie. De CEOM neemt deel aan de vergaderingen van de WMA en van het CPME waarvan hij 

een geassocieerd lid is. Hij draagt ook bij tot de werkzaamheden van de IAMRA. De vergaderingen worden 

beurtelings georganiseerd in de verschillende Europese landen die er deel van uitmaken. De Nationale 

Raad is eveneens, via de CEOM, betrokken bij de werkzaamheden van het Europees observatorium voor 

medische demografie waarvan hij momenteel de stuurgroep mede leidt dankzij zijn voorzitterschap van de 

CEOM. 

 

GIPEF = Organisation regroupant les Ordres de médecins de Grèce, Italie, Portugal, Espagne et 

France (+ 5 andere landen waaronder België) 

 

Deze organisatie die in 1995 in Rome werd opgericht door de FNOMCeO (Federazione Nazionale degli 

Oridini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, optredend als Orde van geneesheren van Italië) heeft een 

strikt deontologische en ethische strekking. Zij heeft geen statuten en er hoeft geen bijdrage voor te worden 

betaald. Sedert 2011 organiseert zij nog slechts één vergadering per jaar. Regelmatig neemt er een 

afgevaardigde van de Nationale Raad van België aan deel en verzorgt er doorgaans een presentatie. 

 

 

EANA = Europäische Arbeitsgemeinschaft der niedergelassenen Ärzte (European Working Group of 

Practionners and Specialists in free practice – Groupement Européen des médecins libéraux) 

 

Deze organisatie zag het licht in 1974 en werd in 2005 een vzw naar Luxemburgs recht na de goedkeuring 

van de statuten ervan. Zij is in hoofdzaak syndicaal van aard en verdedigt de belangen van de artsen met 

een zelfstandige privépraktijk. Zij is een zeer actieve organisatie die op talrijke internationale fora (CPME, 



EFMA, UEMO, UEMS) aanwezig is. De werkzaamheden ervan zijn onder meer gericht op de noodzakelijke 

samenwerking tussen de artsen uit de openbare en privésector, het overleg met patiëntenorganisaties, het 

op touw zetten van preventieprogramma’s, het leveren van technische prestaties, de organisatie van de 

wachtdiensten in de privépraktijk en de bescherming van de persoonsgegevens. Sedert enkele jaren neemt 

de Nationale Raad niet langer deel aan de werkzaamheden ervan, maar hij blijft op de hoogte van heel wat 

activiteiten via het voorzitterscomité van het CPME. 

 

 

HPCB = Healthcare Professionals Crossing Boarders 

 

Het is in 2005 op de consensusconferentie van de Europese regulatoren dat de vertegenwoordigers van de 

bevoegde instanties van de gezondheidszorg van heel Europa de basisbeginselen vastlegden voor de 

“Crossing Boarders” zoals vermeld in het Akkoord van Edinburgh. Dit akkoord voorzag in een actieplan over 

twee jaar voor de Europese samenwerking betreffende de uitwisseling van informatie tussen de voor de 

gezondheid bevoegde instanties. Na de uitvoering van dit “Akkoord van Edinburg” in 2006 en 2007 wilden 

de regulators deze samenwerking voortzetten, waarop zij een nieuw werkprogramma hebben opgesteld, 

het “Akkoord van Portugal” geheten. Dit akkoord werd gesloten in oktober 2007 onder het Portugese 

voorzitterschap van de Unie. Het legt een informeel kader vast voor de Europese samenwerking op het 

gebied van de reglementeringen, dat tot uitvoer werd gebracht van 2007 tot 2009. De drie belangrijkste 

gebieden binnen het kader zijn : het vaststellen van gemeenschappelijke beginselen in de verschillende 

reglementeringen, transparantie en toegankelijkheid van deze reglementeringen in het vlak van gezondheid 

en het waarborgen van de bekwaamheid van de Europese gezondheidsberoepsbeoefenaars. Er hoeft geen 

bijdrage te worden betaald. De Nationale Raad vaardigt slechts in zeer precieze gevallen (Den Haag en 

Dublin) een van zijn vertegenwoordigers af, maar hij ontvangt alle informatie betreffende de 

werkzaamheden en verstrekt regelmatig een antwoord op de vragenlijsten die hij ontvangt. 

 

 

Overige 

 

Daarnaast bestaan er heel wat andere internationale medische organisaties die, zonder meer, in gericht 

contact staan met de afgevaardigden van de Nationale Raad en die de huisartsen of specialisten 

vertegenwoordigen. 

Enkele ervan zijn : de UEMO (Union Européenne des Médecins Omnipraticiens), de UEMS (Union 

Européenne des Médecins Spécialistes), de FEMS (Fédération Européenne des Médecins salariés),de 

EMSA (European Medical Student's Association), de AEMH (Association Européenne des Médecins 

hospitaliers), de PWG (Permanent Working Group of European Junior Doctors)onlangs werd omgedoopt tot  

EJD (European Junior Doctors). De meeste ervan zijn in een of andere hoedanigheid “geassocieerd” aan de 

werkzaamheden van de WMA en/of het CPME. 
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