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ADVIES
over de plaatsing in de officina van toestellen die de patiënten kunnen gebruiken om metingen uit te
voeren*
De Academie ontving van de Nationale Raad van de Orde van Apothekers een vraag om advies over het gebruik
van allerhande toestellen die patiënten kunnen gebruiken om metingen uit te voeren in de officina.
De problematiek op zich is niet nieuw en moet gezien worden in het kader van de voortschrijdende ontwikkeling
van het zelftesten. Het zelftesten valt niet onder het K.B. op de uitoefening van de geneeskunde, ook niet als er
voor het materiaal of het gebruik van apparaten geld gevraagd wordt. Wanneer er een subjectieve interpretatie van
de verkregen gegevens gebeurt (“diagnose”), verandert dit en kan men wel in conflict komen met het K.B. Er mag
aan een dergelijke meting ook geen behandeling direct gekoppeld worden. Bij afwijkende meetwaarden dient de
patiënt naar zijn huisarts verwezen te worden. De Academie ziet dan ook geen reden om dit gebruik principieel af
te wijzen.
De Academie maakt zich enige zorgen over de technische betrouwbaarheid van de apparatuur en de
afnametechniek. Er moet daarenboven over gewaakt worden dat allerhande nevenactiviteiten in de apotheek de
aandacht niet afleiden van de essentiële taak van de apotheker, zijnde het correct afleveren van geregistreerde
geneesmiddelen. Het risico op vergissingen zou hierdoor kunnen toenemen. Het plaatsen van deze toestellen mag
geen aanleiding geven tot het stimuleren van de verkoop van allerhande, aan het apparaat gerelateerde producten
of diensten. Er dient gestreefd te worden naar het voorkomen of temperen van paniekreacties.
De Academie houdt zich het recht voor om anderszins te adviseren op vragen om advies waarbij het zou gaan om
testen die op lichaamsmateriaal gebeuren.

*

Het advies werd voorbereid door een bijzondere commissie samengesteld uit de academieleden G. De Backer (voorzitter),
S. Scharpé, F. Buntinx (secretaris) en B. Aertgeerts, evenals uit de externe deskundigen T. Balthazar, F. Gosselinckx en H.
Nys. De bijzondere commissie vergaderde op 5 april 2008.
De vaste commissie voor de uitoefening van de adviesbevoegdheid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van
België, samengesteld uit de academieleden G. De Backer (voorzitter), B. Himpens (algemeen secretaris), M. Ieven, W.
Stevens, A. Van Steirteghem, S. Scharpé, M. Temmerman, G. Laureys, J. Denekens, A. de Kruif, L. Maes en D. Declerck,
keurde het advies goed ter vergadering van 19 april 2008.
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