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Voorbeelden van “het spook”
� Patiente weigert suikertest

� Richtlijnen “counseling, communicatie,…” ?

� Lay-out zwangerschapsdossier
� Therapeutische vrijheid ? Rol van expert ?

� Jonge collega weigert VK echo’s te doen
� Artsen-recht en –plicht ?

� Student : “reputatie-schade na claim”
� Opleiding ?

� Opstart nieuw domein van telemonitoring
� Juridische bijstand ?

� Inter-collegiale communicatie
� Taboe !



Het spook = …angst !



Reglementen, regels en richtlijnen



Richtlijnen: voor- en tegenstanders

≠ 100% ! 

≠ 0% ! 



Richtlijn prenatale zorg in België



Infectiescreening in normale zwangerschap
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Klinische richtlijnen: “Zegen of vloek?”

� Plethora aan richtlijnen

� Lokale organisatie 

� Diagnostische en therapeutische vrijheid

� De expert als “spook”

� De (para-)medicus als “opgejaagd wild”



Plethora



Wat is een “goede” richtlijn ? 



“Gewicht” van richtlijnen

� Nationale (regionale) richtlijnen

� Internationale richtlijnen

� Buitenlandse beroepsverenigingen

� Institutionele/authoriteits-richtlijnen



Hoe snel en efficient een richtlijn vinden ?



Lokale organisatie

SPE 2014



Diagnostische en therapeutische vrijheid

� De diagnostische en therapeutische vrijheid van artsen is wettelijk beschermd.

� Wàt is diagnostische en therapeutische vrijheid ?



Implicaties van “begrensde” vrijheid

� Vrijheid impliceert:
� Losmaken van “banden”

� Kennis van de “banden”

KENNIS van de richtlijn 
plus

argumentatie voor bewuste afwijking

Diagnostische en therapeutische vrijheid
≠

uitvlucht om richtlijnen NIET te kennen !



De expert als “spook”

� Voorbeeld : “Proteine X”





De (para-)medicus als “opgejaagd wild”



Het belang van consensus

� Klinische richtlijn
� Patient versus maatschappij

� Communicatie & counseling

� Audit-systemen

� Juridische expertise



Noodzaak aan “juridische training”



Enkele “mee-neem-tips”




