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ADVIES
betreffende de vraag of de praktijk van voetreflexologie ressorteert onder de uitoefening van de
geneeskunde*
Bij brief van 11 juli 2003 stelde de heer Procureur des Konings van Turnhout de Academie de vraag, of de praktijk
van voetreflexologie ressorteert onder de uitoefening van de geneeskunde.
De Academie heeft zich over deze vraag beraden en heeft het volgende tweeledige antwoord geformuleerd.
1.
2.

Er bestaat geen enkele wetenschappelijke fundering voor voetreflexologie.
Artikel 2, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de
uitoefening van de gezondheidsberoepen, omschrijft "uitoefening van de geneeskunde" als volgt: "elke
handeling die tot doel heeft, of wordt voorgesteld tot doel te hebben, bij een menselijk wezen, hetzij het
onderzoeken van de gezondheidstoestand, hetzij het opsporen van ziekten en gebrekkigheden, hetzij het
stellen van de diagnose, het instellen of uitvoeren van een behandeling van een fysische of psychische,
werkelijke of vermeende pathologische toestand, hetzij de inenting". Handelingen die gesteld worden in
het kader van de zogenaamde voetreflexologie, vallen onder deze omschrijving, gezien daarbij
diagnostische en therapeutische aspecten ter sprake komen. De conclusie is dat voetreflexologie
inderdaad ressorteert onder de uitoefening van de geneeskunde. Hieruit volgt dat in hoofde van de
beoefenaar van de voetreflexologie te onderzoeken valt, of de betrokkene gemachtigd is om in België de
geneeskunde uit te oefenen overeenkomstig de voorschriften van artikel 2, § 1, eerste lid, van voormeld
koninklijk besluit.

*

Het advies werd voorbereid door de vaste commissie voor geneeskundepraktijk, samengesteld uit de HH. G. Verdonk
(voorzitter), R. Casteels, J. Huyghe, M. Bogaert, A. Kint, K. Van Camp (secretaris), E. Eyskens, D. Clement, W. Flameng,
en K. Thielemans. De commissie vergaderde op 28 september 2003.
Het advies werd door de Academie goedgekeurd ter vergadering van 25 oktober 2003.
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