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Geachte voorzitter,  

Geachte algemeen directeur,  

 

In de aanpak van de huidige crisis inzake de verspreiding van het SARS-CoV-2 virus 
spelen de maatregelen inzake “social distancing” een grote rol. Die maatregelen zijn zo 
mogelijk nog belangrijker wanneer de betrokkenen zorgverleners zijn die momenteel 
actief, zieke patiënten behandelen. Een uitbraak onder zorgverstrekkers is iets dat koste 
wat het kost vermeden moet worden. 

Krachtens het Koninklijk Besluit van 10 augustus 1987 moet de medische raad van het 
ziekenhuis regelmatig samenkomen. Bovendien moeten op grond van de ziekenhuiswet 
heel wat beslissingen binnen het ziekenhuis voor advies voorgelegd worden aan de 
medische raad. 

Het houden van vergaderingen met de fysieke aanwezigheid van een behoorlijk aantal 
artsen, is iets dat binnen de huidige omstandigheden absoluut beperkt moet worden. 
Echter, de goede werking van het ziekenhuis mag ook niet in het gedrang komen en het 
nemen van bepaalde  beslissingen die het advies van de medische raad vereisen, kunnen 
misschien niet uitgesteld worden.  

Om de situatie van onbestuurbaarheid van het ziekenhuis te vermijden, heeft het 
secretariaat van de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen de 
problematiek juridisch geanalyseerd. 

Artikel 26 en volgende van het Koninklijk Besluit van 10 augustus 1987 bepaalt de wijze 
waarop de medische raad vergadert en stemt. Specifiek bepaalt artikel 29 dat er maar 
rechtsgeldig vergaderd kan worden wanneer minstens een meerderheid van de leden 
aanwezig is.  

Deze “aanwezigheid” houdt in de regel een fysieke aanwezigheid in. Gezien de 
technologische evoluties sinds het ontstaan van de betrokken regelgeving, kan een 
vergadering evengoed vanop afstand georganiseerd met nagenoeg dezelfde 
betrokkenheid van de deelnemers. Het secretariaat meent dan ook dat “aanwezigheid” 
ook kan worden geïnterpreteerd als “virtuele aanwezigheid”. Er zijn voldoende tools 
inzake videoconferenties beschikbaar die toelaten om te vergaderen zonder de fysieke 
aanwezigheid van de leden van de medische raad in één enkele vergaderruimte. 

Het betreft hier uiteraard geen verplichting tot het houden van virtuele vergaderingen. 
Indien u over de mogelijkheid beschikt om, mits een aantal praktische maatregelen, toch 
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een fysieke vergadering te organiseren (bijv. in een grote vergaderruimte met voldoende 
afstand tussen de deelnemers), dan kan dit eventueel ook. Als artsen bent u het best 
geplaatst om de concrete situatie te beoordelen. 

Bij het houden van een vergadering binnen een virtuele omgeving moeten wel de 
bepalingen van het KB van 10 augustus 1987 blijvend gevolgd worden. Specifiek vestigt 
het secretariaat de aandacht op het principe van de mondelinge stemming of geheime 
stemming wanneer de kwestie ‘personen’ betreft (art. 30). Ook hier bestaan voldoende 
tools om een geheime stemming op afstand te organiseren.  

Tot slot deel ik u mee dat ik als voorzitter van de Nationale Paritaire Commissie 
Geneesheren-Ziekenhuizen het uitdrukkelijk vermelden in de regelgeving van de 
mogelijkheid tot virtueel vergaderen zal op tafel leggen. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

Pedro Facon 
Voorzitter Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen   

 


