Beste Collega’s

Betreft:
Het opstellen door het Parket Generaal van een referentiekader betreffende de behandeling
van juridische mogelijke klachten mbt de aangepaste zorg binnen de huidige crisissituatie.
De provinciale raad van de Orde der artsen van Antwerpen deelt mee dat nav een
gemeenschappelijke videoconferentie met hoofdartsen, het Openbaar Ministerie (de heer ereprocureur-generaal en eerste advocaat-generaal en de heer procureur des Konings), mevrouw
de gouverneur , gezondheidsinspecteur en Orde, een intern document werd opgesteld met
aanbevelingen betreffende de behandeling van klachten met betrekking tot de medische
zorgen tijdens de coronacrisis.
Centraal staat dat tijdens de duur van de huidige uitzonderlijke periode de therapeutische
vrijheid en de professionele autonomie tijdelijk en voor zover als nodig moet wijken voor de
ontstane noodsituatie.
In zijn advies van 18 maart herhaalde de Nationale Raad reeds dat de arts een deontologische
behandelings- en verzorgingsplicht heeft en dat bij een pandemie het vervullen van zijn
maatschappelijke rol primordiaal is voor de gemeenschap.
In het persbericht van 2 november 2020 beschrijft het bureau van de Nationale Raad de nood
aan een efficiënte aanpak onder leiding van de hoofdarts om in een ziekenhuis de dreigende
schaarste aan middelen door de COVID-19-pandemie op te vangen, en wijst de artsen op hun
deontologische en ethische plichten in deze crisissituatie om niet-dringende medische zorg te
staken en voorrang te verlenen aan acute pathologie. Deze beslissingen moeten rationeel
genomen worden, volgens doordachte en transparante criteria.
De toepassing van deze criteria komt toe aan de hoofdarts en de coördinatiecel. Het is de
deontologische plicht van elke arts om bij te dragen tot een optimale verdeling van de
beschikbare middelen. Daartoe is het nodig om de beslissingen van de hoofdarts en de
coördinatiecel te aanvaarden en loyaal uit te voeren. Indien men het met deze beslissingen niet
eens is, dan kan met argumenten en in het belang van de patiënten om een herziening
gevraagd worden. Het ontwijken van deze beslissingen is deontologisch niet aanvaardbaar.
Dit wordt onderschreven in art. 14-15 van de wet van 4/11/2020 BS 13/11/2020.
Het verplicht deontologisch werken is bij wet bepaald. Het behoort tot de deontologisch taak
van elke arts om te zorgen voor de fysieke en mentale gezondheid van de mens én voor de
volksgezondheid. In dat kader dient hij in het bijzonder en omwille van de actuele
crisissituatie, de overheidsrichtlijnen en directieven opgesteld binnen het kader van de
bestrijding van deze crisis te volgen.
De omstandigheden en noden die zich stellen binnen deze crisissituatie bepalen de dagelijkse
praktijkvoering van de arts en enkel binnen deze kan hij/zij naar goed vermogen functioneren.
Hij levert maw binnen de noden van deze crisissituatie een zo goed mogelijke kwaliteitsvolle
zorg.
Gelet op deze situatie is het mogelijk dat betwistingen en strafklachten – bijvoorbeeld op
grond van een beweerd schuldig verzuim – neergelegd worden tegen hoofdartsen of artsen
door of namens vb patiënten aan dewelke medische verzorging diende geweigerd of uitgesteld
of aangepast te worden.

Als provinciale raad kunnen we meedelen dat een intern document verspreid werd door het
Parket Generaal met aanbevelingen waarbij een juridisch referentiekader wordt aangereikt ter
ondersteuning van de parketmagistraten bij de beoordeling van elke klacht.
Hierbij wordt rekening gehouden met de deontologische plicht van de arts die bij wet bepaald
is, en met de uitzonderlijke noodsituatie die zich thans voordoet en waarvoor zoals
onderstreept door de Orde der artsen de therapeutische vrijheid en de professionele autonomie
tijdelijk en voor zover als nodig moet wijken. Die noodsituatie is inderdaad niet ontstaan door
nalatigheid van de medische wereld, doch is een gevolg van de huidige pandemie en met
name de verdere verspreiding van het virus COVID-19 onder de bevolking.
De arts beheert ook nu het patiëntendossier als werkinstrument, communicatiemiddel,
kwaliteitsreferentiepunt en bewijselement. Mbt een mogelijke nood aan bewijslast zorgt de
arts dat het de nodige elementen bevat om naar deze crisissituatie te verwijzen.
Elke mogelijke klacht zal individueel en gerelateerd aan deze crisissituatie bekeken worden.

Deze ganse omkadering is een steun voor zorgverstrekkers. Er wordt veel van ons gevraagd.
We dienen bepaalde zorg uit te stellen of aan te passen. We moeten hierin een keuze maken.
We verzorgen patiënten buiten de comfortzone van onze medische kennis. We doen ons best.
We werken meer dan 100%. Meer kan niet. Een steun, ook op juridisch vlak is welgekomen.

Met dank aan alle zorgverstrekkers.
Denk aan onze patiënt, onze maatschappij, maar ook aan uzelf.

Christel De Pooter
Voorzitter Provinciale Raad van Antwerpen
Orde der Artsen

