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Vrije keuze van arts

• Definitie:

➢ Wet Patiëntenrechten, artikel 6: “De patiënt heeft recht 
op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar en recht op 
wijziging van deze keuze behoudens beperkingen 
opgelegd krachtens de wet.”

➢ Wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging, artikel 127

Wet arbeidsongevallen, artikel 29

Wet landverzekeringsovereenkomst, artikel 138

KB betreffende het Algemeen Medisch Dossier, artikel 3
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Vrije keuze van arts

• Grondslag:

➢ recht op zelfbepaling → autonomie

❑ Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 8, 
lid 1: “Een ieder heeft recht op respect voor zijn
privéleven.”

❑ Handvest Grondrechten van EU, artikel 7: “Eenieder heeft
recht op eerbiediging van zijn privé-leven.”

❑ Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke 
Rechten, artikel 7

❑ Grondwet, artikel 12, lid 1: “De vrijheid van de persoon is 
gewaarborgd.”

10



Vrije keuze van arts

• Grondslag:

➢ recht op zelfbepaling → vrije, geïnformeerde toestemm.

❑ Handvest Grondrechten van EU, artikel 3, lid 2: “In het kader
van de geneeskunde en de biologie moeten met name in 
acht worden genomen: a) de vrije en geïnformeerde
toestemming van de betrokkene;”

❑ Verdrag Biogeneeskunde, artikel 5: “Handelingen op het 
gebied van de gezondheidszorg mogen alleen worden
verricht nadat de betrokken persoon vrijwillig, op basis van 
verkregen informatie, zijn toestemming heeft gegeven.”

❖ Wet patiëntenrechten, artikel 8, §1: “De patiënt heeft het 
recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te
stemmen in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar.”

❑ Artikel 398 Sw.: Opzettelijk toebrengen van slagen en 
verwondingen
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Vrije keuze van arts

• Grondslag:

➢ recht op zelfbepaling

➢ vertrouwensrelatie

- noodzakelijk vertrouwen van patiënt in beroepsbeoefenaar

❖ informeren van beroepsbeoefenaar

o persoonlijke info → vertrouwen

❖ gevoeliger aard van zorgverstrekking → groter 
vertrouwen

- behandelingsovereenkomst

❖ identiteit en hoedanigheid arts van belang voor 
overeenkomst → vrijheid om contract af te sluiten met 
arts
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Vrije keuze van arts

• Beperkingen:

1. Feitelijke beperkingen

➢ weigering van arts

➢ wachtdienst in ziekenhuis: weekend- en avonddienst
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Vrije keuze van arts

• Beperkingen:

1. Feitelijke beperkingen

➢ interne medische organisatie van 
gezondheidszorgvoorziening

2. Wettelijke beperkingen

➢ dringende geneeskundige hulpverlening

➢ arbeidsgeneeskunde; arbeidsongevallen; medische 
behandeling gedetineerden en geïnterneerden; 
gedwongen opname geesteszieken

➢ (uitsluiting van terugbetaling sommige keuzes)
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Vrije keuze van arts

• Binnen deze beperkingen: verwachting dat 
poging doet om tegemoet te komen aan wensen van 
patiënt door arts van diens keuze naar voren te schuiven 
→ binnen mate van redelijkheid
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Concordante zorg

• Evolutie naar vraag patiënt om concordante zorg: 

→ gelijke kenmerken patiënt – arts/verpleegkundige

1. Afkomst

2. Geslacht

3. Religie – ideologische overtuiging

4. Taal

→ “affirmative preference”
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Concordante zorg

• Wetenschappelijke onderbouw?

- sneller zoeken van medische hulp: minder uitstel, meer 
toegang tot preventieve zorg

- langere, meer intense consultaties

- verhoogde therapietrouw

- rapportering: hogere empathie vanwege arts

betere communicatie, gemakkelijkere discussies

“gemeenschappelijk vocabularium”

“zelfde morele visie en taal”

beter in staat om juiste vragen te stellen

beter verstaan van context

beter in staat om adequaat te antwoorden

“greater sense of agency”: beste belang van patiënt

hoger niveau tevredenheid
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Concordante zorg

• Wetenschappelijke onderbouw?

- algemeen: groter vertrouwen van patiënt

- vooral: in kwesties van intieme zorg, gelieerd aan 
schaamte, ongemak of sociaal-cultureel taboe 
(gynaecologie, urologie, levenseinde, etc.)

- (caveat: misschien eerder gevolg van cultuursensitieve
competenties en van communicatievaardigheden)
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Concordante zorg

• Hoe ermee omspringen? PRAKTIJK

- wanneer patiënt keuze wordt gegeven gaat groot deel 
erop in

- wanneer patiënt vraagt wordt vraag vaak routinematig 
ingewilligd: “culture of accommodation”

▪ vrouw

▪ etnische minderheid

▪ moslim

▪ vooral: medische urgentie

indien weinig of geen alternatief
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Concordante zorg

• Hoe ermee omspringen? ETHIEK

1. Vóór accommodatie
- indicaties van betere gezondheidszorg

- reductie van systematische negatieve effecten van niet-concordante 
gezondheidszorg: “impliciete vooringenomenheid, discriminatie, 
stereotypering” door artsen

- kwetsbare groep

- medische deontologie:

patiëntenwelzijn als opperste bekommernis

respect voor wensen van patiënt

- medisch professionalisme:

onderschikking van eigenbelang aan wens van patiënt

veerkracht; tolereren van persoonlijk ongemak

- vrees voor rechtszaken: slechte relatie met arts →
meer rechtszaken
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Concordante zorg

• Hoe ermee omspringen? ETHIEK

2. Tegen accommodatie
- onduidelijke indicaties van betere gezondheidszorg

- problematische sociale consequenties:
patiënten als gestratificeerde sociale groep: “equal but 
separate treatment”
bevestiging van negatieve kijk op artsen als vooringenomen
= toenemende stereotypering & sociale segregatie

- nood aan vertrouwen kan opgevangen worden door training in 
communicatie en cultuursensitieve competenties

- risico op dubbele standaard: zullen mannen dan ook routinematig 
mannelijke arts mogen vragen (en krijgen)?

- taak van opleiding en gezondheidszorg om artsen/hulpverleners toe 
te laten te leren zorgen voor verschillende categorieën patiënten

- waarden van respect en integriteit uitdragen

- demoraliserend effect
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Concordante zorg

• Hoe ermee omspringen? SUGGESTIES

1. Complete tolerantie
- “If medicine is to truly embrace patient-centered care, we must try 

to match patients with the physicians with whom they will forge the 
strongest relationships and attain the best health outcomes.” 

2. Zero tolerantie
- problematisch als gezondheidszorg in gevaar komt

- keuzevrijheid: hoever reikt die?

- patiënten kunnen soms overtuigende redenen hebben voor verzoek

gewetensbezwaar arts omzeilen

eerdere traumatische ervaringen

specifieke culturele noden/religieuze redenen?

intimiteit van interventie: vrouwen → vrouwelijke arts

3. Gekwalificeerde tolerantie
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Vrije keuze van arts

• Binnen deze beperkingen: verwachting dat dienst(hoofd) 
poging doet om tegemoet te komen aan wensen van 
patiënt door arts van diens keuze naar voren te schuiven 
→ binnen mate van redelijkheid

MAAR

• Principe van vrije keuze is begrensd door fundamentele 
normen en waarden.
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Anti-discriminatiebeginsel

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

ARTIKEL 14 – Verbod van discriminatie

Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, 
moet worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond ook, 
zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, 
nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale
minderheid, vermogen, geboorte of andere status.

Protocol 12

ARTIKEL 1 – Algemeen verbod van discriminatie

1 Het genot van elk recht dat bij wet is vastgelegd moet worden verzekerd
zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, 
taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of 
maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, 
vermogen, geboorte of andere status. 
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Anti-discriminatiebeginsel

Grondwet

Artikel 10, lid 3: “De gelijkheid van vrouwen en mannen is 
gewaarborgd.”

Artikel 11, lid 1: “Het genot van de rechten en vrijheden aan de 
Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden.”
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Anti-discriminatiebeginsel

- Internationaal verdrag inzake de uitbanning van elke vorm van 
rassendiscriminatie

- Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van 
vrouwen

- Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

- Richtlijnen: 

❖ 2002/73/EG: gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten 
aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de 
beroepsopleiding en de promotiekansen, en ten aanzien van 
de arbeidsvoorwaarden;

❖ 2004/113/EG: gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij 
de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten;

❖ 2006/54/EG: gelijke kansen en gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in arbeid en beroep
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Anti-discriminatiebeginsel

1. Gelijkekansendecreet

2. Antiracismewet (1981)

“bestrijding van discriminatie op grond van nationaliteit, een
zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische
afstamming”

3. Antidiscriminatiewet (2007)

“bestrijding van discriminatie op grond van leeftijd, seksuele 
geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of 
levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale 
overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een 
handicap, een fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst”

4. Genderwet (2007)

“bestrijding van discriminatie op grond van geslacht”
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Anti-discriminatiebeginsel

Antiracismewet (1981)

Art. 5. § 1. […], is deze wet zowel in de overheidssector als in de particuliere sector, 
met inbegrip van overheidsinstanties, op alle personen van toepassing met betrekking
tot :
1° de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten die publiekelijk
beschikbaar zijn;
2° de sociale bescherming, met inbegrip van de sociale zekerheid en de 
gezondheidszorg;
3° de sociale voordelen;
4° de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid;
5° de arbeidsbetrekkingen;
6° de vermelding in een officieel stuk of in een proces-verbaal;
7° het lidmaatschap van of de betrokkenheid bij een werkgevers- of 
werknemersorganisatie of enige organisatie waarvan de leden een bepaald beroep
uitoefenen, waaronder de voordelen die deze organisaties bieden;
8° de toegang tot en de deelname aan, alsook elke andere uitoefening van een
economische, sociale, culturele of politieke activiteit toegankelijk voor het publiek.
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Anti-discriminatiebeginsel
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Anti-discriminatiebeginsel

Antiracismewet (1981)

Strafwetboek

Art. 444. De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van acht
dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot 
tweehonderd [euro], wanneer de tenlasteleggingen geschieden: 
Hetzij in openbare bijeenkomsten of plaatsen;
Hetzij in tegenwoordigheid van verscheidene personen;

34

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1867060801&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.443
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1867060801&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.445


Anti-discriminatiebeginsel

Antiracismewet (1981)

Art. 20.Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van 
vijftig euro tot duizend euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft :
1° hij die in een van de in artikel 444 van het Strafwetboek bedoelde
omstandigheden aanzet tot discriminatie jegens een persoon wegens een van 
de beschermde criteria.

Art. 24. De persoon die, binnen het domein bedoeld in artikel 5, § 1, 1° [de 
toegang tot en het aanbod van goederen en diensten die publiekelijk
beschikbaar zijn], een persoon discrimineert op basis van één van de 
beschermde criteria, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot 
een jaar en met geldboete van vijftig euro tot duizend euro of met een van die 
straffen alleen.

Art. 25. De persoon die op het vlak van de arbeidsbetrekkingen een persoon
discrimineert op basis van één van de beschermde criteria, wordt gestraft
met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig
euro tot duizend euro of met een van die straffen alleen.
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Anti-discriminatiebeginsel

38

GwH 12 februari 2009, nr. 17/2009, B.10.4

GwH 11 maart 2009, nr. 39/2009, B.45.2
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• Discriminatieverbod wezenlijk alleen toepasselijk op personen die in het 
rechtsverkeer een machtspositie innemen.

• Een blanke patiënt die weigert zich te laten behandelen door een zwarte 
arts, valt (voortaan) buiten de reikwijdte van het discriminatieverbod.

• Dat verbod dient om discriminatie tegen te gaan bij de toegang tot
schaarse economische, sociale of culturele goederen.

• Het discriminatieverbod is geen morele norm waarvan het domein zich 
uitstrekt over alle facetten van het dagelijkse leven van de mens. Het is
een geheel van regels dat een eerlijke toegang probeert te waarborgen 
tot arbeid, wonen, onderwijs en zorg. De ‘wachters’ die de toegang tot 
deze goederen controleren, is het verboden om een discriminerend 
onderscheid te maken tussen kandidaten; en alleen hen is het verboden 
dit te doen.



Anti-discriminatiebeginsel

Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen

Art. 30. Het is verboden de regelmatige en normale uitoefening van de 
geneeskunde of de artsenijbereidkunde door een persoon die aan de 
vereiste voorwaarden voldoet, door feitelijkheden of geweld te
verhinderen of te belemmeren.

Art. 124.Onverminderd de in het Strafwetboek gestelde straffen alsook, 
desgevallend, de toepassing van tuchtmaatregelen wordt gestraft met een
gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete
van zesentwintig tot tweeduizend euro of met een van deze straffen
alleen:

3° hij die, door feitelijkheden of geweld, de regelmatige en normale
uitoefening van de verpleegkunde door een persoon die aan de vereiste
voorwaarden voldoet, verhindert of belemmert;
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Anti-discriminatiebeginsel

Sw: Artikel 444

Antidiscriminatiebeginsel

Verticale werking→ ‘onrechtstreekse horizontale werking’

overheid vs. burger particulier vs. particulier

Buitencontractuele aansprakelijkheid
Artikel 1382 BW: “Elke daad van de mens, waardoor aan een ander
schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de 
schade is ontstaan, deze te vergoeden.”

Discriminatie = overtreding van zorgvuldigheidsplicht?

Contractuele aansprakelijkheid
Artikels 6, 1131 en 1133 BW: rechter kan discriminerend
contractueel beding nietig verklaren omdat het indruist tegen de 
openbare orde
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Anti-discriminatiebeginsel

Antiracismewet (1981)

Art. 5. § 1. […], is deze wet zowel in de overheidssector als in de particuliere sector, 
met inbegrip van overheidsinstanties, op alle personen van toepassing met betrekking
tot :
5° de arbeidsbetrekkingen;
§ 2. Wat de arbeidsbetrekking betreft, is deze wet onder meer, doch niet uitsluitend, 
van toepassing op :
1° de voorwaarden voor toegang tot arbeid,
2° de bepalingen en de praktijken met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en
beloning,
3° de bepalingen en de praktijken inzake de beëindiging van de arbeidsbetrekking.

= Aanwerving, arbeidsvoorwaarden en ontslag
[cf. HvJ 10 juli 2008, Feryn, C-54/07]
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