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WOORD VOORAF
Onder de adviezen die de Nationale Raad uitbracht tijdens de vergaderingen van het derde trimester 2010, wensen we er
drie te benadrukken.
Het eerste betreft het attest gevraagd voor leerlingen die een opleiding of een stage volgen in de voedingssector, dat verklaart dat deze leerlingen geen drager zijn van een aandoening die een risico vormt voor de verbruikers van de bewerkte
voedingsmiddelen. De deontologische regel stelt dat een getuigschrift enkel de huidige situatie kan attesteren en, in dit specifieke geval, geen waarborg biedt voor de toekomst. Het feit dat de leerling vandaag geen drager is van een risicoaandoening laat niet toe te verzekeren dat dergelijk risico in de toekomst niet zou kunnen voorkomen. De Nationale Raad heeft de
aandacht van de minister gevestigd op het feit dat het attest vereist bij de inschrijving in de school of voor de stage niet kan
gelden voor de hele opleiding.
In een ander advies is de Nationale Raad van mening dat de mogelijkheid voor een oogarts aan zijn patiënten cadeaubonnen
te geven, geldig bij een opticien, in strijd is met de plichtenleer. Dergelijke handelwijze waarbij de patiënt naar een bepaalde opticien gestuurd wordt zou een hinderpaal zijn voor de vrije keuze van de patiënt en zou op zijn minst de schijn hebben
van een dichotomie, wat de deontologie verbiedt. Dit advies zou van toepassing kunnen zijn op het voorschrijven van andere protheses.
Voor het overige wordt de Nationale Raad door een parket ondervraagt aangaande het bestaan van eventuele deontologische adviezen over zwangerschap voor anderen, beter gekend onder de naam “draagmoederschap”. Zoals geschreven staat
in het advies, is het vrijwel de eerste keer dat de Nationale Raad aangeschreven wordt inzake deze methode. Dit kan merkwaardig lijken als men ziet hoeveel publicaties en studies hierover voorkomen in de ethische literatuur en in de pers in het
algemeen. We kunnen hopen dat de afwezigheid van vragen aan de deontologische instanties getuigt van een goed ondersteunde praktijk, die slechts weinig moeilijkheden stelt. De Nationale Raad heeft echter kennis van minstens twee lopende
gerechtelijke procedures in verband met de toekomst van het kind geboren uit een draagmoeder. De Nationale Raad heeft
het dan ook nuttig geacht, naar aanleiding van deze vraag, enkele algemene aanbevelingen te formuleren ter attentie van de
artsen die betrokken zijn in deze procedure. De zwangerschap voor anderen moet aansluiten op een zorgcontext, in antwoord op een vruchtbaarheidsprobleem. De arts dient bijzondere aandacht te hebben voor de gezondheidsrisico’s die de
draagmoeder loopt. Hij moet de veiligheid van de verschillende acteurs zorgvuldig verzekeren en vooral deze van het kind
waarvan het statuut in de huidige wetgeving nog niet duidelijk gedefinieerd is. De psychomotorische ontwikkeling van het
kind moet eveneens op de voet gevolgd worden. De gegevens beschikbaar in de literatuur hebben slechts betrekking op de
evolutie tijdens de eerste levensjaren. Ze zijn geruststellend, maar blijven beperkt. Deze studies zijn inderdaad moeilijk uit
te voeren bij oudere kinderen zonder hen het stigmatiserende risico te laten lopen hun aandacht te veel te trekken op het
bijzondere karakter van hun geboorte. Tot slot, hoewel een redelijke vergoeding van de draagmoeder voor de aangegane
kosten, het ongemak en de risico’s verbonden aan de procedure aanvaard kan worden, mag de praktijk van zwangerschap
voor anderen op commercieel vlak niet ontaarden in een situatie waarin de kandidaat moeder, uit eigenbelang, ertoe gebracht zou kunnen worden ondoordachte risico’s te nemen. Een commerciële aanpak zou de toegang tot deze therapeutische
mogelijkheid ook enkel kunnen beperken tot koppels die de kostprijs ervan kunnen dragen. In deze context maakt de Nationale Raad zich zorgen over het opduiken van websites die, tegen vergoeding en met een duidelijk commercieel doel, voorstellen jonge vrouwen als kandidaat-draagmoeders te werven. Hij veroordeelt deze handelwijze. De Nationale Raad verwijst naar de adviezen die het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek over dit onderwerp uitbracht en blijft de evolutie van
deze praktijk volgen.

Prof. dr. Georges RORIVE,
Hoofdredacteur

* GOLOMBOH. S., Families created through surrogacy arrangement; parents – child relationships in the first year of life, Dev. Psychol.
2003, 40, p. 400-411
en
SERAFNII P., Outcome and follow-up of children born after IVBG surrogacy
Human reprod. 2001; 7, p. 23-27
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Gezondheidsattesten voor leerlingen met stage in de voedingssector
(31/07/2010)
TREFWOORDEN :
Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) - Getuigschrift
DOCUMENTNAAM :
a131004n

De Nationale Raad van de Orde van geneesheren heeft een brief van een Vlaamse CLB-arts ontvangen in verband met het uitschrijven van
gezondheidsattesten voor leerlingen met stage in de voedingssector ingevoerd door het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne (B.S. 30 december 2005).

ADVIES VAN DE NATIONALE RAAD :
In zijn vergadering van 31 juli 2010 heeft de Nationale Raad van de Orde van geneesheren uw schrijven van 31 maart 2010
aangaande een adviesaanvraag van dokter X betreffende het uitschrijven van gezondheidsattesten voor leerlingen met stage
in de voedingssector besproken.
De wettelijke bepalingen met betrekking tot het verhandelen en bewerken van voor handelsdoeleinden bestemde voedingswaren of voedingsstoffen bestaan sinds het koninklijk besluit van 17 maart 1971 tot onderwerping aan medisch toezicht van al de
personen die door hun werkzaamheid rechtstreeks met voedingswaren of -stoffen in aanraking komen en die deze waren
kunnen verontreinigen of besmetten (B.S 30 april 1971).
Het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne (B.S. 30 december 2005) heeft de verplichting ingevoerd om te beschikken over een medisch attest.
Deze wettelijke bepalingen houden in dat een leerling over een medisch attest moet beschikken indien de volgende drie criteria tegelijkertijd vervuld zijn:
• De leerling bewerkt of verhandelt voedingswaren of voedingsstoffen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de leerling voedsel
bereidt in een schoolkeuken, een leskeuken, ..., en/of indien hij bereid voedsel verdeelt in een restaurant, een kliniek, een
bejaardentehuis, ...
• De leerling kan deze voedingswaren of voedingsstoffen bezoedelen of besmetten. Dit is onder meer (maar niet uitsluitend)
het geval indien deze leerlingen dragers zijn van kiemen die salmonellose of dysenterie kunnen verwekken, indien ze symptomen van besmettelijke hepatitis vertonen, indien ze aangetast zijn door een besmettelijke huidziekte, ...
• Deze voedingswaren of voedingsstoffen zijn voor handelsdoeleinden bestemd. Dit is het geval indien de school deze voedingswaren in een restaurant opdient, in een schoolwinkeltje verkoopt, gratis verdeelt aan de aanwezigen op een schoolfeest

I TIJDSCHRIFT VAN DE NATIONALE RAAD NR 131 DECEMBER 2010 I

2

of aan de aanwezige ouders tijdens een oudercontact, ... Met andere woorden, zodra de voedingswaren of voedingsstoffen
aan derden aangeboden worden, is er sprake van handelsdoeleinden, ongeacht of dit gratis gebeurt of tegen betaling.
Het medisch attest is een vereiste om in de betrokken studierichtingen ingeschreven te kunnen worden.
De toelatingsvoorwaarde bestaat erin dat betrokken leerlingen medisch geschikt moeten zijn bevonden uit het oogpunt van de
federale regelgeving op de consumentenbescherming. Daartoe dient een arts, aangesteld door de onderwijsinstelling, vóór 1
oktober van het betrokken schooljaar of onmiddellijk indien de inschrijving op een later tijdstip in de loop van het schooljaar
plaatsvindt een verklaring van lichamelijke geschiktheid uit te reiken. Dat kan een huisarts zijn of een CLB-arts.
De arts beslist op wetenschappelijke gronden autonoom welke onderzoeken hij dient te verrichten vooraleer een medisch
attest uit te reiken.
De leerlingen moeten het medisch attest eenmalig ontvangen en het is geldig voor de hele duur van de secundaire studies of
voor het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, tenzij er een aanleiding is om de geschiktheid te herevalueren.
Een ongeschiktheidverklaring in de loop van het schooljaar impliceert de beslissing van de betrokken personen om de leerling
uiterlijk op het einde van dat schooljaar de opleiding te laten stopzetten (bij het voltijds secundair onderwijs) of de jongere
uiterlijk op het einde van de module die hij volgt, de opleiding in kwestie stopzet (bij het stelsel van leren en werken in de
Vlaamse Gemeenschap).
Er bestaat geen verplicht model dat ingevuld moet worden. Er bestaat een voorbeeld van medisch attest.
Het Vrije centrum voor leerlingenbegeleiding vzw gaat akkoord met dit voorbeeldattest met uitzondering van de regel "Dit attest is geldig voor de duur van de studieloopbaan van de onderzochte persoon binnen de structuuronderdelen waar voedsel
bereid en/of verhandeld wordt".
Op deontologische grond is de Nationale Raad van oordeel dat een arts geen medisch attest kan uitschrijven voor de hele
duur van de secundaire studies of de module. Dergelijk attest is een vaststelling van de huidige toestand en biedt derhalve
geen garantie voor de toekomst.
Bovendien is de Nationale Raad van mening dat indien er ernstig gevaar is voor de gezondheid van derden, zonder verwijl de
nodige maatregelen moeten worden genomen om elk gevaar uit te sluiten.
Dokter X verwijst in haar e-mail van 16 februari 2010 naar het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 2000 tot bepaling
van sommige opdrachten van de centra voor leerlingenbegeleiding (B.S. 17 mei 2000). Dit besluit is opgeheven.
Het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding (B.S. 10 april 1999) bepaalt de opdrachten voor de Centra voor leerlingenbegeleiding.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor
Leerlingenbegeleiding (B.S. 3 september 2009) bepaalt in de artikelen 28 tot en met 38 de inhoud van de consulten.
De Nationale Raad heeft vragen omtrent wie bevoegd is om het attest in te vullen (de arts en/of CLB-arts en aanvullend eventueel de arbeidsgeneesheer als de betrokkene tewerkgesteld wordt in een bedrijf).
De Nationale Raad richtte een brief omtrent deze aangelegenheid aan de bevoegde minister.

Transfer van een arts in opleiding naar een andere provinciale raad
(18/09/2010)
TREFWOORDEN :
Lijst van de Orde
DOCUMENTNAAM :
a131008n

De vraag wordt gesteld of assistenten verplicht zijn van provinciale raad te veranderen indien ze hun opleiding voortzetten in een andere
provincie.

ADVIES VAN DE NATIONALE RAAD :
In zijn vergadering van 18 september 2010 beëindigde de Nationale Raad van de Orde van geneesheren de bespreking van
uw vraag of assistenten nog steeds verplicht zijn van provinciale raad te veranderen indien ze hun opleiding voortzetten in een
andere provincie.
De Nationale Raad blijft bij zijn principieel standpunt dat een arts ingeschreven dient te zijn op de Lijst van de Orde van de
provincie waar de voornaamste bedrijvigheid wordt uitgeoefend.
In dit verband verwijst de Nationale Raad echter naar zijn advies van 24 oktober 1998 (als bijlage).
Daar sinds 2006 het visum centraal door de FOD Volksgezondheid bij het afstuderen van de artsen wordt afgeleverd en geldig
is in heel België, gaat de Nationale Raad akkoord - zoals dit het geval was tot 1998 - dat bij een tijdelijke mutatie van artsen in
opleiding naar een andere provincie, en dit voor een periode van maximum 12 maanden, geen verplichting tot overschakeling
naar de provinciale raad van de Orde van die andere provincie wordt opgelegd.
Bijlage : advies van 24 oktober 1998.
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Transfer van een arts naar een andere provinciale raad
TREFWOORDEN ;
Lijst van de Orde
DOCUMENTNAAM :
a083004n

Een provinciale raad vraagt om instructies van de Nationale Raad voor een probleem inzake inschrijving op de Lijst van de Orde van geneesheren. De Nationale Raad stelde tot nu toe dat wanneer een arts zijn medische woonplaats voor een periode van minder dan 12 maanden verplaatste naar het grondgebied van
een andere provinciale raad, er geen tijdelijke overgang naar die andere provinciale raad nodig was en de inschrijving ongewijzigd kon gelaten worden. De
minister van Volksgezondheid daarentegen eist dat op het diploma het visum aangebracht wordt van de geneeskundige commissie van de provincie waar de
arts op dat moment werkzaam is.
Dit heeft tot gevolg dat er een discrepantie ontstaan is tussen de deontologische voorschriften en de instructies van het ministerie van Volksgezondheid.
Antwoord van de Nationale Raad :
De Nationale Raad heeft in zijn zitting van 24 oktober 1998 het probleem inzake inschrijving op de Lijst van de provinciale raad, zoals geschetst
in uw brief van 15 juli 1998, onderzocht.
Teneinde aan dit probleem, dat zich vooral voor jonge artsen in opleiding stelt, te verhelpen stelt de Nationale Raad de vereiste voorop dat elke
arts dient ingeschreven te zijn op de Lijst van de Orde van die provincie waar hij/zij op dat ogenblik zijn/haar voornaamste medische activiteit
uitoefent.
Enkel op die manier zal de nu bestaande discordantie tussen de inschrijving op de Lijst van de Orde en het visum toegekend door de provinciale
geneeskundige commissie kunnen worden opgeheven.
De Nationale Raad richt onderstaande brief tot alle provinciale raden:
De Nationale Raad heeft, op vraag van een provinciale raad, in zijn zitting van 24 oktober 1998 de momenteel bestaande discordantie onderzocht die ontstaat door het feit dat, bij tijdelijke mutatie van artsen, meestal in opleiding, naar een andere provincie, en dit voor periodes minder
dan twaalf maanden, geen verplichting tot overschakeling naar de provinciale raad van de Orde van die andere provincie werd vooropgesteld.
Dit in tegenstelling tot de door de minister opgelegde verplichting om in dergelijk geval een nieuwe visumaanvraag te richten aan de provinciale
geneeskundige commissie van die provincie waar men tijdelijk werkzaam is.
Dit brengt met zich mee dat artsen die tijdelijk hun medische activiteit naar een andere provincie overbrengen niet meer kunnen ingeschreven
worden of blijven bij hun oorspronkelijke provinciale raad, aangezien zij niet of niet meer beschikken over een visum vanwege hun oorspronkelijke provinciale geneeskundige commissie.
Teneinde aan dit bestaande euvel te verhelpen stelt de Nationale Raad als regel dat de arts steeds dient ingeschreven te zijn op de Lijst van de
Orde van die provincie waar hij/zij op dat ogenblik zijn/haar voornaamste medische activiteit uitoefent.

Jaarlijkse griepvaccinatie van risicopatiënten - Voorschrift
(18/09/2010)
TREFWOORDEN :
Geneeskunde (Preventieve) – Huisarts – Vaccinatie
DOCUMENTNAAM:
a131009n

Een arts vraagt of huisartsen/beheerders van het Globaal Medisch Dossier (GMD) bij een oproepingsbrief voor de jaarlijkse griepvaccinatie van hun risicopatiënten ook een voorschrift voor een griepvaccin mogen toevoegen.

ADVIES VAN DE NATIONALE RAAD :
De Nationale Raad van de Orde van geneesheren besprak in zijn vergadering van 18 september 2010 de vraag of huisartsen/
beheerders van het Globaal Medisch Dossier (GMD) bij een oproepingsbrief voor de jaarlijkse griepvaccinatie van hun risicopatiënten ook een voorschrift voor een griepvaccin mogen toevoegen.
In een vroeger advies stemde de Nationale Raad er mee in dat een huisarts de patiënten die hem het beheer van hun GMD
toevertrouwden, mag oproepen zich te laten vaccineren tegen influenza (TNR 90, p. 12, 2000).
De Nationale Raad is van mening dat er in deze omstandigheden deontologisch geen bezwaren zijn een voorschrift voor een
griepvaccin aan de oproepingsbrief toe te voegen.

Uitdelen van cadeaubonnen van een optieker door een oftalmoloog
(18/09/2010)
TREFWOORDEN :
Optieker en geneesheer
DOCUMENTNAAM:
a131011n

Een advocaat vraagt het advies van de Nationale Raad over de mogelijkheid voor een optieker om aan oftalmologen cadeaubonnen te
bezorgen die ze dan vervolgens kunnen uitdelen aan hun patiënten.

ADVIES VAN DE NATIONALE RAAD :
In zijn vergadering van 18 september 2010 heeft de Nationale Raad kennis genomen van uw vraag betreffende de mogelijkheid voor een oftalmoloog om aan zijn patiënten cadeaubonnen uit te delen die geldig zijn bij een opticien.
De Nationale Raad meent dat dergelijke handelwijze strijdig is met de geneeskundige plichtenleer om de volgende redenen.
De geneeskunde is geen handelszaak en mag in geen geval in dit opzicht uitgeoefend worden. Het uitdelen van cadeaubonnen om een handelsactiviteit te promoten is daarom verboden.
Bovendien is het niet aan de arts de patiënt te beïnvloeden bij zijn vrije keuze van een opticien.
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Tot slot zou dergelijke handelwijze minstens de schijn van dichotomie en patiëntenronseling wekken, welke beide verboden
zijn door de plichtenleer.

Draagmoeder
(02/10/2010)
TREFWOORDEN :
Commercialisatie van de geneeskunde – Kunstmatige inseminatie
DOCUMENTNAAM :
a131013n

De procureur des Konings van Brussel vraagt de Nationale Raad een advies omtrent de adoptie van een kind geboren uit een draagmoeder.

ADVIES VAN DE NATIONALE RAAD :
In zijn vergadering van 2 oktober 2010 heeft de Nationale Raad uw brief betreffende zwangerschap voor een ander, ook
draagmoederschap of nog substitutiemoederschap genoemd, besproken.
Uitgezonderd een reeds oud advies van 20 oktober 1990 (TNR nr. 51, blz. 20) in verband met een bijzondere situatie van
draagmoederschap, heeft de Nationale Raad geen advies verstrekt over zwangerschap voor een ander. Hij ontving hierover
overigens geen enkele vraag, wat laat vermoeden dat de procedure weinig problemen met zich brengt met uitzondering van
de zeldzame geschillen bij de overdracht van de ouderschapsrechten en -plichten van de draagmoeder aan het wenskoppel
die behandeld werden of worden voor de rechtbank (Burg. Jeugdrechtbank Turnhout, 4 oktober 2000, R.W. 2001-2002, p.
206, en Antwerpen, 14 januari 2008, R.W. 2007-2008, p. 1774). De procedure van draagmoederschap is complex en doet tal
van juridische, ethische en deontologische problemen rijzen. Over deze vragen bestaat heel wat literatuur en ze worden in
detail geanalyseerd in het advies nr. 30 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek van 5 juli 2004 waarnaar de Nationale
Raad verwijst (zie bijlage).
Volgens ons weten is deze aanpak van onvruchtbaarheid verboden in Frankrijk, Spanje en Duitsland. In België, Nederland,
Finland en Denemarken wordt hij geduld zonder vastgelegd of omkaderd te zijn door enige wet. In de Verenigde Staten, Groot
-Brittannië en Zuid-Afrika daarentegen is hij gereguleerd. In België blijft de praktijk beperkt tot een klein aantal centra die overigens betrokken zijn bij in vitro fertilisatie. Deze centra beschikken over de nodige expertise evenals over de nodige psychologische en juridische omkadering. Het aantal zwangerschappen in dit kader is niet gekend, maar blijkbaar zou slechts uitzonderlijk een beroep gedaan worden op deze techniek. In de Verenigde Staten werden sedert 1994 10.000 kinderen geboren
dankzij de zwangerschap voor een ander, in Groot-Brittannië vermeldt men 437 geboortes volgens deze procedure tussen
1998 en 2002, d.i. minder dan 1% van de in vitro fertilisatiebehandelingen.
Bij ontstentenis van een legaal kader, wenst de Nationale Raad zich te beperken tot het verstrekken van enkele fundamentele
deontologische aanbevelingen voor de artsen die bij deze praktijk betrokken zijn:
1. De indicatie moet beperkt zijn tot onomkeerbare medische situaties die elke zwangerschap bij de wensmoeder onmogelijk
maken. Gezien de vooruitgang op het gebied van onvruchtbaarheidsbehandelingen zouden deze situaties in de toekomst
alsmaar zeldzamer moeten worden. De Nationale Raad kan niet aanvaarden dat op deze praktijk een beroep gedaan zou
worden om gemaks- of esthetische redenen.
2. De kandidaat-gestationele moeder (draagmoeder) dient een medisch, psychologisch en sociaal onderzoek te ondergaan.
Dit onderzoek heeft een tweevoudig doel : nagaan wat haar motieven zijn en zich ervan vergewissen dat de zwangerschap
geen ernstige risico's inhoudt voor de moeder of voor het kind. Ze moet ingelicht worden over de risico's op medische complicaties die gepaard gaan met het draagmoederschap alsook over de juridische procedures die eraan verbonden zijn. Tot slot
wordt gevraagd dat ze reeds een zwangerschap heeft doorgemaakt.
3. Conform het beginsel van de niet-commercialisering van het menselijk lichaam mag deze praktijk geen aanleiding geven tot
een commerciële afdwaling. Het lijkt evenwel gerechtvaardigd dat de draagmoeder vergoed wordt voor de tijd en het ongemak
die gepaard gaan met de zwangerschap en dat alle kosten voor juridisch advies en psychologische begeleiding en de medische kosten ten laste genomen worden door het wenskoppel.
Deze vergoeding moet redelijk zijn en het bedrag ervan mag niet van dien aard zijn dat het de vrije en vooringelichte toestemming van de gevraagde substitutiemoeder kan beïnvloeden. In dit opzicht beveelt de Nationale Raad aan dat het aantal zwangerschappen per draagmoeder beperkt zou worden. Het verontrust hem dat op het internet sites opduiken voor de rekrutering
van kandidaat-draagmoeders. Deze sites lijken commerciële doeleinden te hebben.
4. De Nationale Raad beklemtoont dat in deze procedure het kind de meest kwetsbare partij lijkt te zijn. Afstammend van een
draagmoeder van wie het, in geval van in vitro fertilisatie, niet het genetisch patrimonium deelt en geadopteerd door de wensmoeder die het ouderlijk gezag uitoefent, blijken deze kinderen, wat de psychologische evolutie betreft, niet meer problemen
te vertonen dan de kinderen die geadopteerd werden volgens de gebruikelijke procedures. De Nationale Raad acht het zinvol
erop te wijzen dat de oudsten onder hen nu de kritieke leeftijd van de adolescentie bereiken. De studies die uitgevoerd worden
zijn weinig talrijk en moeilijk aangezien ze het risico inhouden het kind te stigmatiseren. Het is dan ook zeer belangrijk te zorgen voor een zo goed mogelijke begeleiding en omkadering van de betrokken kinderen en ouders.

Bijlage : advies nr. 30 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek van 5 juli 2004 .
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De al dan niet verenigbaarheid tussen de functie van hoofdarts en deze van stagemeester
(23/10/2010)
TREFWOORDEN :
Hoofdgeneesheer - Stage
DOCUMENTNAAM :
a131016n

De Nationale Raad wordt om advies verzocht betreffende de toepasbaarheid van zijn advies van 19 december 2009 aangaande de onverenigbaarheid tussen de functie van hoofdarts en deze van stagemeester, op de hoofdarts van een psychiatrisch ziekenhuis.

ADVIES VAN DE NATIONALE RAAD :
In zijn vergadering van 23 oktober 2010 heeft de Nationale Raad van de Orde van geneesheren uw vraag onderzocht in verband met de toepassing van zijn advies van 19 december 2009 aangaande de onverenigbaarheid van de functie van hoofdarts met deze van stagemeester (TNR nr. 128), op de hoofdarts van een psychiatrisch ziekenhuis.
De Nationale Raad deelt u mee dat zijn advies van 19 december 2009 betreffende de al dan niet verenigbaarheid tussen de
functie van hoofdarts en deze van stagemeester geldt voor alle ziekenhuizen, daarin begrepen een psychiatrisch ziekenhuis.
De taken van de hoofdarts zijn dezelfde in om het even welk ziekenhuis waar hij zijn functie uitoefent.
Zoals benadrukt in zijn advies van 5 juni 2010 (TNR nr. 130) is het de bedoeling van het uitgebrachte advies te wijzen op de
wettelijke en deontologische verplichtingen van de stagemeester om een adequate opleiding aan zijn toegewezen artsspecialist in opleiding (ASO) te waarborgen. Deze opleidingsopdracht komt in het gedrang wanneer de stagemeester ook de
omvangrijke, wettelijk bepaalde taak van hoofdarts heeft te vervullen. Het hoeft geen betoog dat de ASO niet de plaatsvervanger kan zijn van zijn stagemeester waarneemt.
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