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HERZIENING VAN DE VERKLARING VAN GENEVE



Context

De NR werd door de WMA uitgenodigd om deel te
nemen aan de openbare raadpleging die zij
organiseert naar aanleiding van de aan de gang
zijnde herziening van de Verklaring van Genève
(Declaration of Geneva - DoG).



Historiek en algemeen kader van het initiatief

- Moderne formulering van de eed van Hippocrates

- Eerste opstelling in 1948 (2de Algemene Vergadering)

- Resultaat van de 2de WO en zijn gruweldaden

- Universeel referentiedocument voor de medische ethiek

- Officiële verbintenis van de artsen op het ogenblik dat
zij toetreden tot het medisch beroep



Historiek en algemeen kader van het initiatief
Declaration of Geneva 2006

• AT THE TIME OF BEING ADMITTED AS A MEMBER OF THE MEDICAL PROFESSION:

• I SOLEMNLY PLEDGE to consecrate my life to the service of humanity;

• I WILL GIVE to my teachers the respect and gratitude that is their due;

• I WILL PRACTISE my profession with conscience and dignity;

• THE HEALTH OF MY PATIENT will be my first consideration;

• I WILL RESPECT the secrets that are confided in me, even after the patient has died;

• I WILL MAINTAIN by all the means in my power, the honour and the noble traditions of the medical profession;

• MY COLLEAGUES will be my sisters and brothers;

• I WILL NOT PERMIT considerations of age, disease or disability, creed, ethnic origin, gender, nationality, political 

affiliation, race, sexual orientation, social standing or any other factor to intervene between my duty and my patient;

• I WILL MAINTAIN the utmost respect for human life;

• I WILL NOT USE my medical knowledge to violate human rights and civil liberties, even under threat;

• I MAKE THESE PROMISES solemnly, freely and upon my honour.



Historiek en algemeen kader van het initiatief

Sedert de goedkeuring ervan :

- 3 keer geamendeerd (1968, 1983, 1994)
- 2 keer herzien (2005, 2006)

Verduidelijkingen

Min of meer minieme toevoegingen

Ongewijzigd paradigma



Historiek en algemeen kader van het initiatief

Ter illustratie :

1968 : I WILL RESPECT THE SECRETS which are confined in me even after
the patient has died

1983 : I WILL MAINTAIN  the utmost respect of human life from its beginning

2005 : I WILL MAINTAIN  the utmost respect of human life from its beginning

1994 : I WILL NOT PERMIT considerations of age, disease or disability, creed,
ethnic, origine, gender, nationality, political affiliation, race, sexual 
orientation or social standing to intervene between my duty and my 
patient



 2005 : I WILL NOT PERMIT considerations of age, disease or disability, 
creed, ethnic, origine, gender, nationality, political affiliation, race, sexual 
orientation or social standing or any other factor to intervene between 
my duty and my patient

 2006 : I WILL NOT USE my medical knowledge contrary to the laws of 
humanity to violate human rights and  civils liberties even under threat.

Historiek en algemeen kader van het initiatief



•Respect (professoren, collega’s, menselijk bestaan, 
mensenrechten, burgervrijheden)

•Geweten en waardigheid

•Goed doen

•Vertrouwelijkheid

• Instandhouding van de eer en van de tradities van het beroep

•Geen discriminatie op basis van geslacht, ras, etnie, enz…

Ethische principes van de verklaring



WAAROM EEN HERZIENING VAN DE VERKLARING ?

- WMA  om de 10 jaar herziening van haar verklaringen
- Voortdurende ontwikkeling van 

- de medische kennis
- de maatschappij
- de medische ethiek

- Vraag van de IFMSA
- Weinig literatuur die de DoG analyseert; paradigma’s DoG zijn

ongewijzigd
- Enkele alsmaar evidenter wordende lacunes…



WAT ONTBREEKT ER IN DEZE VERKLARING ?

•Principe van wederzijds respect tussen professoren, 
afgestudeerden en studenten

•Eerbied voor de autonomie, het zelfbeschikkingsrecht van de 
patiënt ingelichte toestemming en « selfempowerment »

•Sterke nadruk op het delen van kennis en permanente 
beroepsopleiding

•Eerbied voor de autonomie van het beroep en het welzijn van de 
leden ervan Deze lacune is incoherent in vergelijking met 
andere verklaringen van de WMA 

•Goede zichtbaarheid (besef van het bestaan ervan, internet, 
openbare debatten, ervaring met de DoH…)



VOORGESTELDE METHODE

Algemene aanbevelingen voor elke eventuele herziening  ja indien 

 geen wijziging van de structuur, ethische basisbeginselen, de lengte, de 
bestemmelingen en de algemene functie

 zo zelden en behoedzaam mogelijk op basis van sterke argumenten; 
indien er geen sterke argumenten zijn, mag geen enkele paragraaf, geen
enkele zin, geen enkel woord gewijzigd worden.  

Prof. Urban Wiesing

 Nieuwe procedure beslist op de AV van Moscou in 10/2015)                      

http://www.iegm.uni-tuebingen.de/
http://www.iegm.uni-tuebingen.de/
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 Huidige versie van de Verklaring van Genève Herziene versie van de Verklaring van Genève (11 

april 2017) 

New  The Physicians’ Oath 

1. AT THE TIME OF BEING ADMITTED AS A MEMBER OF 

THE MEDICAL PROFESSION: 

AT THE TIME OF BEING ADMITTED AS A 

MEMBER OF THE MEDICAL PROFESSION: 

2. I SOLEMNLY PLEDGE to consecrate my life to the service of 

humanity; 

I SOLEMNLY PLEDGE to consecrate my life to the 

service of humanity; 

3. I WILL GIVE to my teachers the respect and gratitude that is 

their due; 

I WILL GIVE to my teachers, colleagues and students 

the respect and gratitude that is their due; 

  I WILL MAINTAIN by all means in my power, the 

honour and noble traditions of the medical profession;  

(Moved from line 7) 

4. I WILL PRACTISE my profession with conscience and dignity; I WILL PRACTISE my profession with conscience and 

dignity and in accordance with good medical 

practice; 

5.  THE HEALTH OF MY PATIENT will be my first 

consideration; 

THE HEALTH AND WELL-BEING OF MY 

PATIENT will be my first consideration; 

New  I WILL RESPECT the autonomy and dignity of my 

patient; 

6.  I WILL RESPECT the secrets that are confided in me, even after 

the patient has died; 

I WILL RESPECT the secrets that are confided in me, 

even after the patient has died; 

7. I WILL MAINTAIN by all means in my power, the honour and 

the noble traditions of the medical profession; 

Moved between lines 3 and 4 – see above 

8. MY COLLEAGUES will be my sisters and brothers; MY COLLEAGUES will be my sisters and brothers; 

New  I WILL SHARE my medical knowledge for the 

benefit of the patient and the advancement of 

healthcare; 

New  I WILL FOSTER my own health and ability to 

provide care of the highest standard; 

9. I WILL NOT PERMIT considerations of age, disease or 

disability, creed, ethnic origin, gender, nationality, political 

affiliation, race, sexual orientation, social standing or any other 

I WILL NOT PERMIT considerations of age, disease or 

disability, creed, ethnic origin, gender, nationality, 

political affiliation, race, sexual orientation, social 



Samengevat : 
Er werd een minieme nieuwigheid opgenomen
Er werden drie nieuwe beginselen opgenomen
De volgorde werd gewijzigd
Er werden drie verduidelijkingen toegevoegd

 DRAFT VERSION FOR PUBLIC CONSULTATION 

 

 

 
10. I WILL MAINTAIN the utmost respect for human life; I WILL MAINTAIN the utmost respect for human life; 

11. I WILL NOT USE my medical knowledge to violate human 

rights and civil liberties, even under threat; 

I WILL NOT USE my medical knowledge to violate 

human rights and civil liberties, even under threat; 

12. I MAKE THESE PROMISES solemnly, freely and upon my 

honour. 

I MAKE THESE PROMISES solemnly, freely and upon 

my honour. 



Eed van de nationale raad van de Orde der artsen van België (2011)

• Nu ik toetreed tot de medische professie, beloof ik dat ik mij naar mijn beste vermogen voor een kwaliteitsvolle geneeskunde ten

dienste van de medemens en de samenleving zal inzetten.

• Ik zal het beroep van arts plichtsbewust en nauwgezet uitoefenen.

• Ik zal boven alles voor mijn patiënten zorgen, hun gezondheid bevorderen en hun lijden verlichten.

• Ik zal mijn patiënten correct informeren.

• Ik zal geheimhouden wat ik krachtens mijn beroep van mijn patiënten weet, ook na hun dood.

• Ik zal de professoren en allen die mij gevormd hebben, blijvend waarderen voor wat ze mij hebben bijgebracht.

• Ik zal mij blijven bijscholen, de grenzen van mijn mogelijkheden niet overschrijden en waar mogelijk bijdragen tot de vooruitgang van 

de geneeskundige kennis.

• Ik zal verantwoordelijk omgaan met de middelen die de maatschappij ter beschikking stelt en ijveren voor een gezondheidszorg die

toegankelijk is voor iedereen.

• Ik zal mij collegiaal gedragen en respectvol met medewerkers omgaan.

• Ik zal ervoor waken dat mijn houding tegenover patiënten niet beïnvloed wordt door levensbeschouwing, politieke overtuiging, sociale 

stand, ras, etnie, nationaliteit, taal, gender, seksuele voorkeur, leeftijd, ziekte of handicap.

• Ik zal het leven en de menselijke waardigheid eerbiedigen.

• Zelfs onder druk, zal ik mijn medische kennis niet aanwenden voor praktijken die indruisen tegen de menselijkheid.

• Dit verklaar ik plechtig, uit vrije wil en op mijn woord van eer.

14

“Aangepaste” 

versie



Soort van wijziging Onderwerp « Belgische » eed

1. Nieuw Ondertitel « Artseneed » Geen gevolg – website

2. Verduidelijking Wederzijds respect Collegiale relaties - Respect voor

de medewerkers

3. Verplaatst « Eer en nobele tradities » Notie weggelaten als dusdanig

4. Verduidelijking « Good medical practice » Actualisatie en bijdrage aan de 

vooruitgang van de 

geneeskunde

5. Verduidelijking Welzijn van de patiënt (« well-

being »)

« Health will be my first 

consideration »  gedeeltelijke notie

6. Nieuw beginsel Respect  voor de autonomie Deze notie is een gevolg van de 

wet van 22 augustus 2002 – Informatie

7. Nieuw beginsel Delen van kennis « Share my knowledge for the 

advancement of … »

8. Nieuw beginsel Gezondheid van de arts Bepaling van de nieuwe Code

Verantwoord gebruik van de 

gemeenschapsmiddelen

Verantwoord gebruik van de 

gemeenschapsmiddelen
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CONCLUSIES

Meedelen aan de WMA dat wij akkoord gaan met de 
voorgestelde wijzigingen waarvan sommige reeds geheel of 
gedeeltelijk opgenomen zijn in de « Belgische versie van 
de eed 2011 »

 Een exemplaar van de huidige Belgische eed bezorgen
aan de WMA 

 Intern een reflectie houden over de aanpassing van de 
huidige tekst (toevoeging en verduidelijkingen) 

Na deze vergelijkende studie



Dank voor uw aandacht


