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COMPETENTIEPROFIEL ARTS  

 ADVIES 

Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen 
1
 

28 april  2016 

 

 

I. SITUERING 

In een adviesaanvraag d.d. 5 november 2015, meldt  mevr de Minister De Block haar intentie de Wet 

uitoefening gezondheidsberoepen grondig te hervormen en worden de grote krachtlijnen vermeld. 

Aan de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen, wordt aan advies gevraagd 

betreffende het competentieprofiel van de arts.  

Het is de bedoeling los te komen van de bestaande (negatieve) omschrijving van het 

gezondheidsberoep en van de strikte afbakening van de beroepsdomeinen. 

Samenwerkingsmogelijkheden en het continuum of care/cure liggen in het verlengde. 

De Hoge Raad onderstreept dat dit enkel om een eerste advies kan gaan: de uitwerking van de 

wetswijziging is dermate belangrijk dat progressief verdere adviesverlening aangewezen zullen zijn. 

De vraag naar een competentieprofiel van “de arts” is een heel brede vraag: 

- Het antwoord kan enkel de gemeenschappelijke basiskenmerken  van dit zorgberoep 

omvatten. 

 

In andere adviezen over erkenningscriteria  worden telkens per medisch specialisme (erkend 

huisarts en andere specialismen) duidelijk gespecifieerde  te verwerven (en te behouden)  

competenties omschreven. Dit advies zal een meer algemeen karakter hebben en uitgaan 

van de specificiteit van het zorgberoep “arts” ten aanzien van andere zorgberoepen. 

 

- Een competentieprofiel heeft altijd iets dynamisch en moet gesitueerd worden in een 

evaluerende context en tijd. Er bestaat ook zoiets als competentieprofielen van een team 

(van artsen en samen met andere zorgberoepen). 

Dit advies beperkt zich vooral tot wàt “de arts” sensu stricto  differentieert. 

 

- Een te strikt gedefinieerd competentieprofiel mag niet leiden tot verstarring noch tot een 

eerder bureaucratische organisatie van de gezondheidszorg. 

Equipes moeten – zij het binnen opgelegde krijtlijnen - zélf een zekere invulling kunnen 

geven, rekening houdend met de concrete situatie op het veld. Dit is wat men 

verantwoordelijkheid (aansprakelijkheid) en aanpassingsvermogen noemt. 

 

- Een positieve omschrijving van een competentieprofiel kan voordelen hebben ten opzichte 

van de klassieke “negatieve omschrijving” via de ontwettige uitoefening van de 
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geneeskunde. 

Zoals de Minister terecht stelt, zal de onwettige uitoefening van de geneeskunde evenwel  

blijvend moeten opgevolgd en gesanctioneerd worden. Er moet dan ook vermeden worden 

dat een positieve omschrijving van de uitoefening van geneeskunde zou ingevuld worden 

door een limititatieve invulling (opsomming) van het begrip: niet omschreven lacunes of 

restgebieden mogen niet zomaar voor charlatanisme open terrein worden. 

 

Gezien het advies het competentieprofiel van “de arts” betreft, komt dit advies dicht in de buurt van 

het competentieprofiel voorafgaand aan de uiteenlopende professionele vormingen. 

Een competentie is  te onderscheiden van eindtermen van onderwijs dat leidt tot het diploma arts. 

Maar een gedachtewisseling tussen de gefedereerde entiteiten bevoegd voor onderwijs en de Hoge 

Raad kan voor beide verrijkend zijn: om afspraken te maken vanuit welke startbasis  verdere 

competenties kunnen ontwikkeld worden tijdens de professionele vorming.  Voor 

verantwoordelijken van onderwijs, kan op die manier duidelijker worden welke startbasis verwacht 

wordt. 

 

II. BUITENLANDSE INSPIRATIE:  enkele bedenkingen. 

 

 

De bestaande Belgische wetgeving is verondersteld gekend, en  mag  qua waarde en informatie niet 

onderschat worden (de bewezen levensduur duidt op zich al  op een bewezen waarde). 

II.1. CanMeds 
2
  

Het “physician competency framework” van de Canadese Royal College of physicians and surgeons, 

is een internationale referentie geworden. 

De benadering onderstreept dat van een arts meerdere competenties verwacht wordt: “medical 

expert, communicator, collaborator, leader, health advocate,scholar en professional”. 

De rol als medisch expert om veilige en kwaliteitsvolle zorg te verzekeren wordt als een centrale rol 

aanzien, die precies de arts differentieert van andere zorgberoepen (zie voetnoot 2): 

“As Medical Experts who provide high-quality, safe, patient-centred care, physicians draw upon an 

evolving body of knowledge, their clinical skills, and their professional values. 

They collect and interpret information, make clinical decisions, and carry out diagnostic and 

therapeutic interventions. They do so within their scope of practice and with an understanding of 

their limits of expertise. 

Their decision-making is informed by best practices and research evidence, and takes into account  

the patient’s circumstances and preferences as well as the availability of resources. 

                                                           
2
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Their clinical practice is up-to-date, ethical, and resource-efficient, and is conducted in collaboration 

with patients and their families, other health care professionals, and the community. The Medical 

Expert role is central to the function of physicians and draws on the competencies included in the 

intrinsic roles (communicator, collaborator, leader, health advocate, scholar and professional).” 

II.2. Nederland:  

Het Besluit opleidingseisen arts 
3
 lijst de competenties op die een (pas) opgeleid arts moet behaald 

hebben. Het is opmerkelijk dat hierbij het CanMeds model strikt gevolgd wordt,  met een 

uitgebreide detaillering van elke rol.  

De aanpak van de BIG-wet (beroepen op het gebied van individuele gezondheidszorg) 
4
 is 

interessant. 

- Artikel 19 bepaalt dat “het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst”  

tot het gebied van de deskundigheid van de arts gerekend wordt. 

 

- Artikel 1 omschrijft en onderscheidt “de geneeskunst”: 

 

Artikel 1  

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen worden onder handelingen op het gebied van de 

individuele gezondheidszorg naast de in het tweede lid omschreven handelingen verstaan alle 

andere verrichtingen — het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen —, 

rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende diens gezondheid te 

bevorderen of te bewaken.  

 

2. In deze wet en de daarop berustende bepalingen worden onder handelingen op het gebied van de 

geneeskunst verstaan:  

a.  alle verrichtingen — het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen —, 

rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende hem van een ziekte te 

genezen, hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheidstoestand te 

beoordelen, dan wel verloskundige bijstand te verlenen;  

b. het bij een persoon afnemen van bloed of wegnemen van weefsel voor andere doeleinden dan 

die, bedoeld onder a;  

c. het wegnemen van weefsel bij een overledene en het verrichten van sectie. 
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  Besluit van 3 mei 2004, houdende wijziging van 

het Besluit opleidingseisen arts in verband met actualisering van de eindtermen van de 

artsopleiding, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2004, 286. 

 
4
  Wet van 11 november 1993, houdende regelingen inzake beroepen op het gebied van de individuele 

gezondheidszorg 
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- Artikel 31 en 33 bepalen het gebied van deskundigheid van respectievelijk de 

vroedvrouwen en de verpleegkundigen: 

 

Artikel 31 

Tot het gebied van deskundigheid van de verloskundige wordt gerekend het verrichten van bij 

algemene maatregel van bestuur te omschrijven handelingen op het gebied van de verloskunst 

alsmede het verrichten van bij de maatregel te omschrijven andere handelingen, een en ander met 

inachtneming van de beperkingen, bij de maatregel te stellen. Bij of krachtens de maatregel kunnen 

geneesmiddelen of medische hulpmiddelen worden aangewezen waarvan het voorschrijven, 

toedienen onderscheidenlijk toepassen tot het deskundigheidsgebied van de verloskundige behoort 

en kan apparatuur worden aangewezen waarvan het gebruik tot het deskundigheidsgebied van de 

verloskundige behoort. 

 

 

Artikel 33 

Tot het gebied van deskundigheid van de verpleegkundige wordt gerekend: 

a.het verrichten van handelingen op het gebied van observatie, begeleiding, verpleging en 

verzorging; 

b.het ingevolge opdracht van een beroepsbeoefenaar op het gebied van de individuele 

gezondheidszorg verrichten van handelingen in aansluiting op diens diagnostische en therapeutische 

werkzaamheden. 

 

- Artikel 35 -36 bepalen de techniek van de “voorbehouden handelingen” met een 

mogelijkheid van delegatie in een hiërarchisch verband (opdrachtgever): 

 

 

Artikel 35 

1.Het is degene die niet behoort tot de personen die hun bevoegdheid tot het verrichten van een 

handeling ontlenen aan het bepaalde bij of krachtens de artikelen 36 tot en met 37 verboden buiten 

noodzaak beroepsmatig die handeling te verrichten, tenzij: 

a.zulks geschiedt ingevolge een opdracht van een persoon die zijn bevoegdheid ontleent aan het 

bepaalde bij of krachtens deartikelen 36 tot en met 37 en 

b.hij redelijkerwijs mag aannemen dat hij beschikt over de bekwaamheid die vereist is voor het 

behoorlijk uitvoeren van de opdracht en 

c.hij, voor zover de opdrachtgever aanwijzingen heeft gegeven, heeft gehandeld overeenkomstig die 

aanwijzingen. 

 

2.Met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid is de opdrachtnemer bevoegd tot het 

verrichten van de in het eerste lid bedoelde handeling. 

 

 

Artikel 36 

1.Tot het verrichten van heelkundige handelingen - waaronder worden verstaan handelingen, 

liggende op het gebied van de geneeskunst, waarbij de samenhang der lichaamsweefsels wordt 

verstoord en deze zich niet direct herstelt - zijn bevoegd: 

a.de artsen, 

b.de tandartsen, 
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c.de verloskundigen, 

doch de onder b en c genoemde personen uitsluitend voor zover het betreft handelingen, in de 

aanhef van dit lid bedoeld, die overeenkomstig het bij of krachtens hoofdstuk III bepaalde worden 

gerekend tot hun gebied van deskundigheid. 

2.Tot het verrichten van verloskundige handelingen zijn bevoegd: 

a.de artsen, 

b.de verloskundigen, doch dezen uitsluitend voor zover het betreft handelingen, in de aanhef van dit 

lid bedoeld, die overeenkomstig het bij of krachtens hoofdstuk III bepaalde worden gerekend tot hun 

gebied van deskundigheid. 

3.Tot het verrichten van endoscopieën zijn bevoegd: 

  de artsen. 

4.Tot het verrichten van catheterisaties zijn bevoegd: 

a.de artsen, 

b.de verloskundigen, doch dezen uitsluitend voor zover het betreft handelingen, in de aanhef van dit 

lid bedoeld, die overeenkomstig het bij of krachtens hoofdstuk III bepaalde worden gerekend tot hun 

gebied van deskundigheid. 

5.Tot het geven van injekties zijn bevoegd: 

a.de artsen, 

b.de tandartsen, 

c.de verloskundigen, 

d doch de onder b en c genoemde personen uitsluitend voor zover het betreft handelingen, in 

de aanhef van dit lid bedoeld, die overeenkomstig het bij of krachtens hoofdstuk III bepaalde worden 

gerekend tot hun gebied van deskundigheid. 

6.Tot het verrichten van punkties zijn bevoegd: 

a.de artsen, 

b.de verloskundigen, doch dezen uitsluitend voor zover het betreft handelingen, in de aanhef van dit 

lid bedoeld, die overeenkomstig het bij of krachtens hoofdstuk III bepaalde worden gerekend tot hun 

gebied van deskundigheid. 

7.Tot het brengen onder narcose zijn bevoegd: 

a.de artsen, 

b.de tandartsen, doch dezen uitsluitend voor zover het betreft handelingen, in de aanhef van dit lid 

bedoeld, die overeenkomstig het bij hoofdstuk III bepaalde worden gerekend tot hun gebied van 

deskundigheid. 

8.Tot het verrichten van handelingen, op het gebied van de individuele gezondheidszorg, met 

gebruikmaking van radioactieve stoffen of toestellen die ioniserende stralen uitzenden, zijn bevoegd: 

a.de artsen, 

b.de tandartsen, 

doch uitsluitend voor zover zij voldoen aan de krachtens deKernenergiewet (Stb. 1963, 82) ter zake 

van het gebruiken van zodanige stoffen en toestellen gestelde eisen, alsmede, voor zover het betreft 

tandartsen, uitsluitend voor zover het betreft handelingen, in de aanhef van dit lid bedoeld, die 

overeenkomstig het bij hoofdstuk IIIbepaalde worden gerekend tot hun gebied van deskundigheid. 

9.Tot het verrichten van electieve cardioversie zijn bevoegd: 

de artsen. 

10.Tot het toepassen van defibrillatie zijn bevoegd: 

de artsen. 

11.Tot het toepassen van electroconvulsieve therapie zijn bevoegd: 

de artsen. 

12.Tot steenvergruizing voor geneeskundige doeleinden zijn bevoegd: 

de artsen. 
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13.Tot het verrichten van handelingen ten aanzien van menselijke geslachtscellen en embryo's, 

gericht op het anders dan op natuurlijke wijze tot stand brengen van een zwangerschap, zijn 

bevoegd: 

de artsen. 

14.Tot het voorschrijven van UR-geneesmiddelen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder s, van de 

Geneesmiddelenwet zijn bevoegd: 

a.de artsen; 

b.de tandartsen; 

c.de verloskundigen, doch dezen uitsluitend voor zover het betreft handelingen, in de aanhef van dit 

lid bedoeld, die overeenkomstig het bij of krachtens hoofdstuk III bepaalde worden gerekend tot hun 

gebied van deskundigheid; 

d.verpleegkundigen, die behoren tot een ter bevordering van een goede uitoefening van de 

individuele gezondheidszorg bij ministeriële regeling aan te wijzen categorie, doch dezen uitsluitend: 

1°.voor zover een onder a, b of c bedoelde beroepsbeoefenaar de diagnose heeft gesteld met 

betrekking tot de patiënt voor wie het geneesmiddel is bestemd, 

2°.voor zover medische protocollen en standaarden ter zake van het voorschrijven van UR-

geneesmiddelen worden gevolgd, 

3°.binnen de bij de regeling te stellen beperkingen ten aanzien van de reikwijdte van de in de aanhef 

bedoelde bevoegdheid, en 

4°.voor zover van die bevoegdheid een aantekening in het register is gemaakt. 

15.De personen, genoemd in het eerste tot en met het veertiende lid, zijn tot het verrichten van de 

desbetreffende handelingen uitsluitend bevoegd voor zover zij redelijkerwijs mogen aannemen dat zij 

beschikken over de bekwaamheid die vereist is voor het behoorlijk verrichten van die handelingen. De 

personen, genoemd in het eerste tot en met het veertiende lid, die niet voldoen aan het bepaalde in 

de eerste volzin, worden voor de toepassing van de artikelen 35, eerste lid, onder 

a, 38 en 39 aangemerkt als personen die hun bevoegdheid ontlenen aan het in dit artikel bepaalde. 

16.Het ontwerp van de ministeriële regeling, bedoeld in het veertiende lid, onder d, treedt niet eerder 

in werking dan vier weken nadat het ontwerp is overgelegd aan beide kamers der Staten-Generaal. 
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II.3. Frankrijk 

 

Frankrijk benadert de problematiek in de Code de la Santé Publique nog duidelijk vanuit een 

bezorgdheid van het beteugelen van onwettige uitoefening (een noodzakelijkheid bevestigd door de 

uitgebreide jurisprudentie). 

 

Code de la santé publique 

4e PARTIE. PROFESSIONS DE SANTÉ 

LIVRE Ier. PROFESSIONS MÉDICALES 

TITRE VI. DISPOSITIONS PÉNALES 

CHAPITRE Ier. EXERCICE ILLÉGAL  

   Art. L. 4161-1 Exerce illégalement la médecine:  

 1. Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à 

l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, 

par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou 

pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la 

santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre 

titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être 

bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4,  (Abrogé par L. no 2009-

526 du 12 mai 2009, art. 52)  «L. 4111-6,» L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5; 

 

 2. Toute personne qui se livre aux activités définies au 1o ci-dessus sans satisfaire à la condition posée au 2o 

de l'article L. 4111-1 compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent livre et 

notamment par les articles  (L. no 2004-806 du 9 août 2004, art. 146-VII ;  L. no 2009-526 du 12 mai 2009, art. 

52)  «L. 4111-7 et L. 4131-4-1;»  

 

 3. Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en 

prêtant son concours aux personnes mentionnées aux 1o et 2o, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du 

présent titre; 

 

 4. Toute personne titulaire d'un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans 

être inscrite à un tableau de l'ordre des médecins institué conformément au chapitre II du titre Ier du présent 

livre ou pendant la durée de la peine d'interdiction temporaire prévue à l'article L. 4124-6 à l'exception des 

personnes mentionnées aux articles L. 4112-6 et L. 4112-7; 

 

 5. Tout médecin mentionné à l'article L. 4112-7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les 

conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article. 
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 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine ni aux sages-femmes,  (Ord. 

no 2010-49 du 13 janv. 2010, art. 3)  «ni aux pharmaciens biologistes pour l'exercice des actes de biologie 

médicale» ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d'un médecin ou que celui-ci place 

auprès de ses malades, ni aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par décret en Conseil 

d'État pris après avis de l'Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par 

ce même décret.  — [Anc. art. L. 372.]  

 

II.4. Nieuw Zeeland 

De “Health Practitioners Competence Assurance Act”
5
 voorziet dat de (competent) “authorities” 

voor elk zorgberoep een (of meerdere)  “scope of practice” specifiëren om de inhoud van het beroep 

te bepalen. Artikel 11 bepaalt de verschillende wijzen waarop een scope of practice kan worden 

omschreven: 

 

 Part 2 

Registration of, and practising certificates for, health practitioners 

Prescribed scopes of practice, qualifications, and experience 

11 Authorities must specify scopes of practice 

(1) Each authority appointed in respect of a profession must, by notice published in the Gazette, 

describe the contents of the profession in terms of 1 or more scopes of practice. 

(2) A scope of practice may be described in any way the authority thinks fit, including, without 

limitation, in any 1 or more of the following ways: 

(a) by reference to a name or form of words that is commonly understood by persons who work in the 

health sector: 

(b) by reference to an area of science or learning: 

(c) by reference to tasks commonly performed: 

(d) by reference to illnesses or conditions to be diagnosed, treated, or managed. 

 

Voor elke scope of practice worden de vereiste kwalificaties (art 12) bepaald. 

  

De “restricted activities” (art 9) worden in wetgeving bepaald en zijn enkel toegankelijk voor 

zorgverleners waarvan de scope of practice deze activiteit toelaat. 

 

 

                                                           
5
  Health Practitioners Competence Assurance Act 2003, repr 2013. 
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Artikel 8 is het logisch sluitstuk:  zorgverleners mogen niet buiten hun scope of practice treden: 

 

 8 Health practitioners must not practise outside scope of practice 

(1) Every health practitioner who practises the profession in respect of which he or she is registered 

must have a current practising certificate issued by the responsible authority. 

(2) No health practitioner may perform a health service that forms part of a scope of practice of the 

profession in respect of which he or she is registered unless he or she— 

(a) is permitted to perform that service by his or her scope of practice; and 

(b) performs that service in accordance with any conditions stated in his or her scope of practice. 

(3) Nothing in subsection (1) or subsection (2) applies to a health practitioner who performs health 

services— 

(a) in an emergency; or 

(b) as part of a course of training or instruction; or 

(c) in the course of an examination, assessment, or competence review required or ordered by the 

responsible authority 

Volgende link geeft enkele voorbeelden van vastgelegde kwalificaties met hun scope of practice voor 

diverse medische specialismen:  https://www.mcnz.org.nz/get-registered/scopes-of-

practice/vocational-registration/types-of-vocational-scope/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  3 mei 2016 

10 

III. ONDERSCHEIDEND COMPETENTIEPROFIEL  van de ARTS 

 

III.1. Duiding en scope 

Vooreerst wordt herhaald dat een competentieprofiel dynamisch moet zijn,  gezien 

wetenschappelijke en andere  evoluties.  Hierboven  werd ook opgemerkt dat zoiets bestaat als een 

algemeen competentieprofiel van een team. En per medisch specialisme worden telkens  meer 

specifieke competenties geformuleerd  in de adviezen voor nieuwe  erkenningscriteria. 

 

Er werd gewaarschuwd voor een benadering met  een limitatieve positieve omschrijving 

(voorbehouden akten, aflijnen van de scope of practice): er mogen geen  vrije gebieden overblijven 

die zomaar door charlatans kunnen betreden worden. Een verbod op ontwettige uitoefening van de 

geneeskunde, moet nog een stevige basis behouden.   

Het competentieprofiel moet – overeenkomstig bijvoorbeeld het CanMeds model – meerdere 

aspecten of “rollen” omvatten: “medical expert, communicator, collaborator, leader, health 

advocate, scholar and professional”.  

Dit advies moet evenwel beperkt blijven en kan niet ingaan op de competentie van ethische en 

deontologische alertheid en basishouding, noch op alle heel diverse aandachtsgebieden zoals e-

health, alertheid voor zeldzame ziekten, de multiculturele context en verwachtingen … 

Dit (eerste) advies beperkt zich tot hetgene wat de rol van élke arts duidelijk differentieert ten 

aanzien van andere zorgberoepen. Ook  het impact wordt geduid van deze specificiteit:  zijn/haar  

rol als medisch expert. 

III.2. De specifieke rol als medisch expert en het impact hiervan 
6
 

De high level wetenschappelijke  en brede academische vorming van de arts, leidt tot een 
7
  

competentieprofiel   
8
 voor: 

a) Een veilige en kwalitateitsvolle  aanpak van preventie,  onderbouwde 

probleemanalyse/(klinische, technische en contextuele) diagnostiek, differentieel 

diagnostiek, implementatie van medische besliskunde en inschatten van probabiliteiten voor 

diagnostiek en behandelrisico’s, opstellen van een behandelplan, het uitvoeren van 

complexere
9
 therapeutische interventies (met inbegrip van voorschriften),  revalidatie en 

begeleiding van patiënten en familie, palliatie. 

 

Meer bepaald met betrekking tot de diagnose moet gewaarschuwd worden voor 

begripsverwarring of verwatering van de terminologie: de diagnose is een medische 

                                                           
6
  Onder het punt III “Onderscheidend competentieprofiel van de arts” moeten alle punten samen 

gelezen worden. Zo blijft vrijheid van diagnose en therapie een belangrijk beginsel in het belang van 

de patiënt, maar er is een wetenschappelijke randvoorwaarde (evidence based medicine of good 

practices) en een maatschappelijke binding  (keuzen in de zorg). 
7
  Te behouden door continue vorming 

8
  Elke arts moet individueel zijn veilige en kwalitatieve scope of practice kennen. 

9
  Complexer qua type interventie, problematiek van het interventiegebied of risico-graad. 
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competentie. 

 

 

Het brede therapeutisch arsenaal van de arts, maakt van hem/haar de meest aangewezen 

persoon om complementaire technieken of aanbod – inbegrip placebo – te overwegen 

indien dit nuttig kan zijn voor de patiënt (vertrekkende van het principe “primum non 

nocere”). 

 

b) De competenties garanderen een evidence based benadering met integratie van “medische 

evidentie” en “contextuele evidentie” waar mogelijk: probleemanalyse  en diagnostische en 

therapeutische aanpak gebaseerd op opvolging van literatuur en wetenschappelijk 

onderzoek en gebruik van gevalideerde richtlijnen. 

 

Op andere terreinen moet en kan de arts zich baseren op  best practices. Inschattingen op 

nog weinig gedefnieerde  en complexe terreinen zijn bij uitstek een opdracht voor de arts.  

 

Zijn/haar wetenschappelijke vorming en benadering moet het mogelijk maken verantwoord 

innovatie te introduceren en te evalueren. 

 

 

c) De arts moet kunnen omgaan met hoge complexiteit.   

 

Interferende polypathologie,  atypische ziektepatronen of symptomen, tegenindicaties, 

verwachte en onverwachte complicaties …. Met hun epidemiologische aspecten en 

probabilteiten. 

 

En snel herkennen wanneer guidelines, klinische paden en protocollen (die telkens hun 

beperkingen kennen) of routines best niét (meer)  gevolgd worden. Dezelfde accuraatheid 

wordt verwacht voor urgenties. 

 

d) De arts heeft ook bij uitstek de nodige competenties om de “shared decision making” met 

de patiënt, voldoende onderbouwd in te vullen. 

 

Shared decision making eist meer dan een (voor de patiënt eerder passieve) informed 

consent. Zelfs bij een evident advies, moet de patiënt een andere voorkeur kunnen 

overwegen zij het met kennis van àlle nodige wetenschappelijk gefundeerde risico’s. In 

gebieden met een grotere graad van onzekerheid, zullen de competenties van de arts des te 

meer nodig zijn. 

 

De vrijheid – en verantwoordelijkheid - van diagnose en therapie moeten  in het belang van 

de patiënt dan ook hiér gesitueerd worden. 

Deze vrijheid heeft twee belangrijke “bindingen”. Een wetenschappelijke binding door 

“evidence based” medicine en een maatschappelijke binding in het kader van “keuzen in de 

zorg”. Het is hierbij van het grootste belang dat de zorg steeds gericht is op het realiseren 

van de doelstellingen van de patiënt op het vlak van kwaliteit en kwantiteit van het leven 
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(goal oriented care). 

 

In de Verenigde Staten, hebben “gag rules” - die de arts enkel toelieten een beperkt aantal 

mogelijkheden aan te bieden aan patiënten -  destijds geleid tot een vertrouwensbreuk 

tussen de bevolking en verzekeraars. 

De recente Affordable Care Act illustreert niet alleen de twijfels rond de statistische en 

methodologische sterkte van QALY’s (quality adjusted life years), maar bevestigt ook het 

recht van elke patiënt op méér dan een statistische benadering. 

 

De arts moet voldoende oog hebben voor de maatschappelijke context , beperkingen en 

kostenefficiëntie. Maar de arts  zal steeds de patiënt centraal stellen wat overigens 

fundamenteel noodzakelijk is voor het  vertrouwen in een heel unieke relatie. 

 

De context kan niet louter een beperkend impact hebben. De arts moet voldoende 

professionele autonomie hebben in het belang van de patiënt, om veilige 

contextvoorwaarden af te spreken. 

 

e) De arts werkt in teamverband waarbij alle beroepen elkaars bijdrage, eigenheid en 

competentieprofiel respecteren en streven naar synergiën.  

 

Toegankelijkheid, relevantie, veiligheid en kost (efficiëntie) van zorg zijn de maatstaven 
10

.  

Het weloverwogen optimaal en complementair  inzetten van de behaalde competenties  van 

elk gezondheidszorgberoep is efficiënt en motiverend.  Interdisciplinair teamwerk is  nu 

reeds een realiteit en het kan  enkel toenemen gezien de uitdagingen (multi-morbiditeit, 

verouderen van de bevolking, chronische ziekten).  De steeds toenemende kennis en 

mogelijkheden van de geneeskunde van de toekomst, pleiten ervoor de artsen te ontlasten 

van taken die kunnen gedelegeerd worden of door andere beroepsbeoefenaars veilig 

kunnen gebeuren. 

 

Voorbereidende analyses qua scope of practice van elk zorgberoep , wenselijke evoluties en  

complementariteiten  worden  best interprofessioneel  besproken. De mogelijkheid van 

(wettelijk qua bevoegdheid en aansprakelijkheid afgedekte) pilootstudies zou best 

overwogen worden. 

 

Daarnaast moet qua “scope of practice” rekening gehouden worden met het verschil tussen 

routine activiteiten  en situaties waar bekwame alertheid nodig is voor afwijkende en/of  

urgente casussen.   

 

De wenselijkheid en haalbaarheid van het definiëren van “voorbehouden activiteiten” moet 

onderzocht worden. Waarbij patiënt-veiligheid enerzijds en nood aan felxibiliteit, 

ontwikkeling en innovatie anderzijds, op elkaar afgestemd worden. 

 

De context  (het al dan niet geïsoleerd dan wel in teamverband werken bijvoorbeeld) en 
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  Een en ander heeft ook impact qua aansprakelijkheid. 
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interacties  tussen diverse zorgverstrekkers (soms “situational leadership”, indien 

aangewezen  supervisie en evocatierecht door een arts ) zullen de veiligheid en kwaliteit in 

belangrijke mate bepalen. Waarbij evenwel rekening kan gehouden worden met niveaus van 

complexiteit. 

 

De arts zal dus geen piloot willen zijn van élk vliegtuig. Bij een heel druk luchtruim of een 

onrustige-risicovolle  context 
11

 moet hij/zij evenwel een evocatierecht hebben waarbij de 

nodige oriëntaties kunnen geduid worden. 

Hij/zij zal tijdig het team alerteren en omgekeerd geïnformeerd worden wanneer de situatie 

niét meer overeenkomt met de planning zoals verondersteld in het zorgproces, het klinisch 

pad of protocol of wanneer de patiënt niet meer functioneert zoals met hem/haar 

overeengekomen. 

 

f) Advocacy.  

 

De arts werkt in een context van maatschappelijke ontwikkelingen en neemt hierbinnen 

verantwoordelijkheid op. Dit gebeurt via signalisatie van problemen ( naar andere 

voorzieningen, naar het beleid,…), het opnemen van de "advocacy-rol" t.a.v. de patiënt, 

teneinde te garanderen dat hij/zij de noodzakelijke zorg krijgt, het signaleren van sociale 

determinanten op het vlak van woon-werk-leefsituatie die aanleiding geven tot ziekte en 

ongezondheid, het toetsen van de bijdrage die de zorg levert tot sociale cohesie. De arts 

draagt bij tot het afstemmen van de verwachtingen van de individuele patiënt op wat de 

samenleving aan zorg kan ter beschikking stellen in een context van sociale 

rechtvaardigheid. 

 

De Hoge Raad beslist dit eerste advies over te maken aan mevr. de Minister.  

De Hoge Raad  is bereid, gezien de complexiteit en het belang van de materie, tot het geven van 

bijkomende adviezen in het kader van de hervorming van de wetgeving uitoefening 

gezondheidsberoepen. 

 

--- 
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  Bv bij interagerende interventies of complexere multi-problematiek. 


