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HISTORIEK

• 1950: Hoge Raad van de Orde der geneesheren 

• “de geschreven bevestiging van die stelregels der traditie, welke door 

het geneeskundige Corps tot heden hoog werden gehouden”

• 84 artikelen

• 1975: Art. 15, § 1 KB nr. 79: 

• “De nationale raad stelt de algemene beginselen en de regels vast 

betreffende de zedelijkheid, de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid, 

de waardigheid en de toewijding die onontbeerlijk zijn voor de 

uitoefening van het beroep; deze beginselen en regelen vormen de 

code van medische plichtenleer”

• 182 artikelen

• 1990, 1995, 1997, 2002, 2003, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013



BINDENDE KRACHT

• Pro’s

• Hogere juridische waarde

• Nu slechts “soft law” = problematisch voor tuchtrechtspraak

• Contra’s

• Moeilijker te wijzigen

• In Ministerraad overlegd besluit

-Steeds politiek akkoord nodig



VAN 183 NAAR 45 ARTIKELEN



GROTE VERSCHILLEN

• Gezondheidsrecht anno 1975 ≠ gezondheidsrecht anno 2018

• Verdwenen thematieken

-Problemen i.v.m. de voortplanting

-Het naderend leveneinde

• Wegvallen van verplichting tot voorleggen van 

samenwerkingsovereenkomsten

• Art. 15, § 1 laatste lid KB nr. 79

- “Zo daartoe redenen zijn kan de code de bedingen aanwijzen die, 

wegens hun onverenigbaarheid met de beginselen van de 

plichtenleer en inzoderheid met de therapeutische vrijheid van de 

arts, verboden zijn on de overeenkomsten door de artsen te sluiten 

betreffende de uitoefening van hun beroep”. 



STRUCTUUR

• Inleiding

• Hoofdstuk 1. Professionaliteit

• Hoofdstuk 2. Respect

• Hoofdstuk 3. Integriteit

• Hoofdstuk 4. Verantwoordelijkheid

• Rode draad = CanMeds



PROFESSIONALITEIT

Kennis

Deskundigheid

Attitude

Diploma

Levenslang leren

Actieve betrokkenheid

Gezondheidpreventie, -

bescherming en -promotie

Bewust van eigen 

grenzen

Advies + 

doorverwijzen

Professionele 

onafhankelijkheid

Organisatie 

praktijk

Patiëntveiligheid

Open disclosure

Continuïteit

Professionele 

samenwerking

Collegialiteit

Work-life balance



RESPECT

• Relatie patiënt – arts

• Terechte kritiek

• “Louter doorslag van al bestaande wettelijke voorschriften waaraan de 

artsen zich sowieso moeten houden”

• Maar nuancering nodig

• Vernieuwde accenten 

• Patiënt wordt centraal geplaatst in deontologie

• “Onderliggende respectvolle houding = meerwaarde t.o.v. bestaand 

kader”



CODE VS. WET PATIËNTENRECHTEN

Code van medische deontologie

• Ook oog voor samenwerking

• Empathische, attente en 

respectvolle houding 

• Shared decision making

• Patiëntendossier als een instrument

• Enkel inzage

Wet Patiëntenrechten

• 1-1 verhouding

• Respect voor intimiteit

• Patiënt beslist

• Patiëntendossier als een recht

• Inzage en afschrift dossier



OMGAAN MET MEDISCHE GEGEVENS

• Bewaartermijn van 30 jaar na laatste contact met patiënt

• “Medisch geheim” & “confidentialiteit” van medewerkers

• Medische attesten

• Finaliteits- en proportionaliteitsprincipe

• Zwijgrecht in belang van patiënt

• Stappenplan bij vermoeden van mishandeling, misbruik, uitbuiting 

belaging of verwaarlozing



INTEGRITEIT

Ethiek en persoonlijke 

overtuiging

Erelonen

Communicatie

Non-discriminatie

Gewetensvol

Niet tegen menselijkheid

Respect

Werkelijk geleverde prestaties

Voorafgaande informatie 

aan patiënt

Geen retentierecht

< belangen patiënt en 

maatschappij

Belangenconflicten

Praktijkinformatie Publiciteit door derden

Eerbiediging van persoonlijke levenssfeer 

en waardigheid patiënt



VERANTWOORDELIJKHEID

Maatschappelijke rol van de arts

Hulpverleningsplicht

Deelname aan digitale platformen Schaarsheid van middelen

Medische experimenten

Informatie aan verzekeringsinstellingenDeskundige, adviserende of controlerende opdracht

Gerechtsdeskundige



BESLUIT

• “Weg verouderde regels en principes, enter positieve benadering” 

• Goede praktijkvoering als leidraad

• We komen van ver…

• Maar de weg is nog lang

• Compendium aan de hand van bestaande adviezen regels en 

praktijkvoorbeelden tegen eind 2018 – begin 2019


