Beroepsgeheim – Beslissingstabel
Deze tabel geeft een gebruiksvriendelijke tool aan de
apothekers om snel en gemakkelijk een antwoord te vinden
op de volgende vraag: krachtens de regels met betrekking
tot het beroepsgeheim mag ik/moet ik al dan niet
informatie/gegevens meedelen?

1

VRAAG AAN DE
APOTHEKER VAN:

GEVAL EN BIJKOMENDE VOORWAARDEN

De tabel wordt in twee delen verdeeld al naargelang een verzoek tot informatie aan de
apotheker wordt geadresseerd of de apotheker
zelf het initiatief neemt om informatie mee te
delen. In functie van de gesprekspartner en de
situatie wordt er vermeld of de communicatie
van informatie mogelijk is dan wel verplicht.

GEEN
PLICHT/
MAG

PLICHT/
MOET

Deze tabel is zeker niet exhaustief en zal nog
verfijnd worden in de toekomst. Voor meer
uitleg met betrekking tot sommige van de in
de tabel opgenomen gevallen, zie de commentaar onder artikel 22 van de Code.

BASIS

REFERENTIELIJST:
Gecoörd. wet van 14 juli 1994 =
Gecoördineerde wet van 14 juli
1994 betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen

Andere behandelende
zorgverstrekker (tandarts,
vroedvrouw…)

Alle nuttige en noodzakelijke informatie; op vraag van of met
toestemming patiënt

X

Gecoörd. wet van 10 mei 2015, art. 33, § 1 (dat zal vervangen
worden door art. 19 van de wet van 22 april 2019 ten laatste
vanaf 2022)

Andere personen (OCMW,
bewindvoerder, naaste
familieleden, partner…)

Opvragen van voorschriften mits schriftelijke toestemming
patiënt

X

K.B. van 21 januari 2009, art. 41

Arts (behandelende)

Alle nuttige en noodzakelijke informatie; op vraag van of met
toestemming patiënt

X

Gecoörd. wet van 10 mei 2015, art. 33, § 1 (dat zal vervangen
worden door art. 19 van de wet van 22 april 2019 ten laatste
vanaf 2022)

Arts (voorschrijvende)

Enkel over wat deze zelf voorgeschreven heeft (gedurende
een periode van 3 jaar)

X

K.B. van 21 januari 2009, art. 42

Confrater

Alle nuttige en noodzakelijke informatie; op vraag van of met
toestemming patiënt

X

Gecoörd. wet van 10 mei 2015, art. 33, § 1 (dat zal vervangen
worden door art. 19 van de wet van 22 april 2019 ten laatste
vanaf 2022)

Wet van 31 maart 2010
= Wet van 31 maart 2010
betreffende de vergoeding van
schade als gevolg van
gezondheidszorg

Fonds voor medische
ongevallen

Noodzakelijke informatie voor het uitvoeren wettelijke
opdracht

X

Wet van 31 maart 2010, art. 15

Gerechtelijke instantie:
onderzoeksrechter

Getuigenis in rechte

Gecoörd. wet van 10 mei 2015 =
Gecoördineerde wet van 10 mei
2015 betreffende de uitoefening
van gezondheidszorgberoepen

Gerechtelijke instantie:
onderzoeksrechter

Opvragen van voorschriften (of andere documenten gelinkt
met geneesmiddelen en voorschriften) met het oog op het
opsporen van geneesmiddelengebonden problemen

X

Gerechtelijke instantie:
parket/procureur des
Konings

Opvragen van voorschriften (of andere documenten gelinkt
met geneesmiddelen en voorschriften) met het oog op het
opsporen van geneesmiddelengebonden problemen

X

K.B. van 21 januari 2009, art. 39, § 2 en 41

Gerechtelijke instantie:
politiediensten

Opvragen van voorschriften (of andere documenten gelinkt
met geneesmiddelen en voorschriften) met het oog op het
opsporen van geneesmiddelengebonden problemen

X

K.B. van 21 januari 2009, art. 39, § 2 en 41

Inspecteur farmacie

Opvragen van voorschriften (of andere documenten gelinkt
met geneesmiddelen en voorschriften) met het oog op het
opsporen van geneesmiddelengebonden problemen

X

K.B. van 21 januari 2009, art. 39, § 2 en 41. Zie ook de wet van
20 juli 2006, art. 14/21

Strafwetboek, art. 458
K.B. van 21 januari 2009, art. 39, § 2 en 41

Overleg (georganiseerd door Om hetzij de fysieke en psychische integriteit van de
de wet of toegelaten door de persoon of van derden, hetzij de openbare veiligheid of de
procureur des Konings)
veiligheid van de Staat te beschermen

X

Strafwetboek, art. 458ter

Parlementaire
onderzoekscommissie

Getuigenis in rechte

X

Strafwetboek, art. 458

Provinciale geneeskundige
commissie

Opvragen van voorschriften (of andere documenten gelinkt
met geneesmiddelen en voorschriften) in het kader van haar
missie

X

K.B. van 21 januari 2009, art. 39, § 2 en 41

RIZIV inspecteur
geneeskundige controle

Opvragen van voorschriften (of andere documenten gelinkt
met geneesmiddelen en voorschriften) in het kader van zijn
missie

X

K.B. van 21 januari 2009, art. 39, § 2 en 41. Zie ook de gecoörd.
wet van 14 juli 1994, art. 150

Spoedarts of spoeddienst

Om de vitale belangen van de patiënt te vrijwaren

X

Strafwetboek, art. 422bis en Algemene Verordening
Gegevensbescherming, art. 9, § 2, c)

Vertrouwenspersoon

Aanduiding door de patiënt

X

Wet van 22 augustus 2002, art. 7, § 2

PLICHT/
MOET

BASIS

X

K.B. van 21 januari 2009, art. 17

2

COMMUNICATIE DOOR
DE APOTHEKER AAN:

GEVAL EN BIJKOMENDE VOORWAARDEN

GEEN
PLICHT/
MAG

Arts (voorschrijvende)

Bij vermoeden misbruik van het voorschrift door de patiënt

Gerechtelijke instantie:
onderzoeksrechter

Burgerlijke partijstelling wanneer apotheker slachtoffer is
van een door de patiënt gepleegde inbreuk

X

Gerechtelijke instantie:
parket/procureur des
Konings

Feiten van aanranding van de eerbaarheid, verkrachting,
vrijwillige slagen en verwondingen, seksuele verminkingen,
onthouding van voedsel en verzorging, gebrek aan
onderhoud en het in de steek laten gepleegd tegen
minderjarigen of personen die op basis van
voorgedefinieerde criteria als kwetsbaar worden beschouwd
(in bepaalde omstandigheden)

X

Gerechtelijke instantie:
politiediensten

Klacht wanneer apotheker slachtoffer is van een door de
patiënt gepleegde inbreuk

X

Gerechtelijke instantie:
politiediensten

Patiënt slachtoffer van strafrechtelijke feiten

X

Overheid

(Pogingen tot) Verdachte transacties met betrekking tot
precursoren voor explosieven en verdachte bestellingen en
transacties van bepaalde drugsprecursoren

X

Verordening (EU) 2019/1148 van 20 juni 2019; voor de
regelgevingen van toepassing op drugsprecursoren, zie de
website van het FAGG

Provinciale geneeskundige
commissie

Bij vermoeden misbruik of ongepast gebruik van het
voorschrift door de voorschrijver

X

K.B. van 21 januari 2009, art. 17

Tariferingdiensten

Communicatie voorschriften of archivering van andere
documenten gelinkt met geneesmiddelen en voorschriften

X

Strafwetboek, art. 458bis

Noodtoestand

K.B. van 21 januari 2009, art. 39, § 3 en 41

deontologie

X

Wet van 22 augustus 2002
= Wet van 22 augustus 2002
betreffende de rechten van de
patiënt

Wet van 20 juli 2006
= Wet van 20 juli 2006
betreffende de oprichting en de
werking van het Federaal
Agentschap voor
Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten
K.B. van 21 januari 2009
= Koninklijk besluit van 21 januari
2009 houdende onderrichtingen
voor de apothekers

Wet van 22 april 2019 =
Wet van 22 april 2019 inzake de
kwaliteitsvolle praktijkvoering in
de gezondheidszorg
Verordening (EU) 2019/1148 van
20 juni 2019
= Verordening (EU) 2019/1148 van
het Europees Parlement en de
Raad van 20 juni 2019 over het op
de markt brengen en het gebruik
van precursoren voor
explosieven

Deze reeks loopt in
opdracht van de Orde
van Apothekers en is
gebaseerd op de
gecommentarieerde
Code, die beschikbaar
is op de website van
de Orde (www.
ordederapothekers.
be). Alle afleveringen
zijn terug te vinden op
www.deapotheker.be.
Vorige afleveringen:
• Fundamentele
beginselen van het
beroepsgeheim
• Uitzonderingen op
het beroepsgeheim
• Delicate situaties
vergen genuanceerde
aanpak

