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Woord vooraf 

 

Het Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van het Raadgevend 

Comité voor Bio-ethiek, voorziet in artikel 17 dat het Comité jaarlijks een overzicht moet 

publiceren van de activiteiten van de commissies voor medische ethiek (CME’s)
1

. Het overzicht 

dat u in dit document wordt voorgesteld heeft betrekking op de activiteiten van deze 

commissies voor het jaar 2017. 

 

Het gaat hierbij hoofdzakelijk om de commissies voor medische ethiek waarover elk 

ziekenhuis moet beschikken om te worden erkend. Deze commissies oefenen de twee 

opdrachten uit die zijn vastgelegd door het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 en later 

in art. 70 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere 

verzorgingsinrichtingen dat hun samenstelling en opdrachten bepaalt, namelijk: een 

begeleidende en raadgevende opdracht met betrekking tot de ethische aspecten van de 

ziekenhuiszorg, en een adviserende opdracht met betrekking tot alle protocollen inzake 

experimenten op mensen en op reproductief menselijk materiaal. 

 

Wat betreft deze laatste opdracht schetsen we hieronder de laatste ontwikkelingen. 

 

De Europese Verordening (“Clinical Trials Regulation”) en de Belgische wet van 7 mei 2017 

betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik 

 

De Belgische wet van 7 mei 2017 treedt in werking op datum van inwerkingtreding van de 

nieuwe Europese Verordening, wat op dit ogenblik niet vóór begin 2020 is gepland. Echter, 

artikel 58 van de wet is reeds van kracht en voorziet in de mogelijkheid van pilootprojecten 

waarbij protocollen voor klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik op 

ethisch vlak worden geëvalueerd naar de geest van de nieuwe Europese Verordening en dus 

ook van de Belgische wet van 7 mei 2017. Het College Klinische Proeven (www.ct-college.be), 

opgericht in de schoot van de FOD Volksgezondheid, zal voor klinische studies die onder het 

toepassingsgebied van de EU-Verordening vallen, als uniek contactpunt de communicatie 

verzorgen tussen het FAGG en de commissies voor medische ethiek. 

 

Een en ander zal een impact hebben op de registratie en de validatie van de klinische proeven, 

die nu nog verlopen via de website van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek 

(https://apps.health.belgium.be/odin), een rol die in de toekomst grotendeels zal kunnen 

worden overgenomen door het EU-portaal en de websites van het FAGG en het College, dit 

met uitzondering echter van de ethische thema’s. 

 

 

 

                                                 
1 De term “Commissie voor [Medische] Ethiek” (CME) wordt gebruikt ingevolge een beslissing van de plenaire 

vergadering van 16 april 2007, die oordeelde dat dit beter Nederlands was dan “ethisch comité”, de term die de 

wetgever gebruikt. 

http://www.ct-college.be/
https://apps.health.belgium.be/odin
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Ethische thema’s 

 

In het addendum bij dit verslag is getracht om de gerapporteerde ethische thema’s te 

klasseren volgens een specifieke indeling. Dit vormt een eerste aanzet voor de hertekening 

van de website van het Comité, een opdracht die noodzakelijk is in het kader van de hierboven 

geschetste veranderingen, zowel op Europees als op Belgisch niveau, betreffende de evaluatie 

van klinische proeven. 

 

De CME’s rapporteerden samen 747 besprekingen betreffende ethische thema’s (in 2016 

waren er 615). 

De bespreking van de ethische begeleiding van het medisch handelen rondom het levenseinde 

is goed voor quasi 19% van de meldingen. Ook is er zeer veel aandacht voor de 

samenwerkingsrelaties met patiënten. 

De opvallende krachtlijnen voor 2017 liggen in de lijn van deze van 2016 en kunnen als volgt 

worden aangeduid: 

• De verslaggevers maken duidelijk dat de ethische begeleiding van artsen bij specifieke 

probleemgevallen één der belangrijkste opdrachten voor de CME’s is geworden (dit 

geldt vooral voor beslissingen inzake abortus en euthanasie). 

• Verschillende CME’s werken intens mee aan het ontwikkelen van een ziekenhuisbeleid.  

• De problematiek van het eindigende leven leidt tot zeer verschillende en tegelijk 

sturende discussies. 

• Vele commissies voor medische ethiek organiseren symposia, vormingssessies e.d. Ze 

scholen zichzelf ook bij aan de hand van boek- en rapportbesprekingen (ook de 

adviezen van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek). 

• Tegelijk willen ze zich duidelijk situeren in de context van het ethisch beleid van de 

instellingen waarin ze functioneren (zo waren enkele CME’s zeer actief bij de 

accrediteringsprocessen van hun instelling). 

• De meldingen getuigen van een zeer actieve presentie in de verzorgingsinstellingen: 

de CME’s als referentie voor een ethische cultuur.  

 

Dit verslag is het twaalfde dat gebaseerd is op de gegevens die de CME’s rechtstreeks hebben 

ingebracht op de website https://apps.health.belgium.be/odin. Het kon vanzelfsprekend 

slechts tot stand komen dankzij de medewerking van de commissies voor medische ethiek 

die zich ieder jaar inspannen om hun activiteiten te rapporteren aan het Raadgevend Comité. 

Wij houden eraan hen hiervoor speciaal te bedanken. Dit geldt evenzeer voor de 

secretariaatsleden die instonden voor de helpdesk en voor het opmaken van dit verslag, mevr. 

V. Weltens en de h. L. Dejager. 

 

 

September 2018 

 

Marie-Geneviève Pinsart (Ondervoorzitster) & Paul Schotsmans (Voorzitter) 

Afgevaardigden van het Bureau voor de contacten met de CME’s.  

https://pappla6.health.belgium.be/CEL/login.jsp


Raadgevend Comité voor Bio-ethiek - Algemeen activiteitenverslag van de commissies voor medische ethiek over het jaar 2017 
5 

I. Algemene gegevens van de CME’s 

 

In 2017 heeft het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, per mail of brief, ongeveer 

tweehonderd commissies voor medische ethiek (CME’s) gevraagd hun jaarlijks 

activiteitenverslag in te brengen via de website https://apps.health.belgium.be/odin. De 

overgrote meerderheid daarvan betreft CME’s verbonden aan een ziekenhuis. 

 

174 commissies voor medische ethiek gaven minstens één lid op. Daarvan worden 140 CME’s 

‘automatisch’ beschouwd als actief te zijn geweest gedurende het jaar 2017 (137 

ziekenhuis-CME’s en 3 niet-ziekenhuis-CME’s) omdat ze ten minste één vergadering hebben 

gehouden of ten minste één protocol of ethisch thema hebben behandeld. 

 

Van de 140 CME’s die volgens dat criterium als actief worden beschouwd, zijn er 9 die noch 

een protocol, noch een behandeld ethisch thema opgaven. Daaronder zijn er:  

- 2 CME’s die niet meer bestaan wegens fusie met een ander ziekenhuis; 

- 2 CME’s die een feitelijk samenwerkingsverband hebben met een ander gedeeltelijk erkende 

CME; 

- 1 CME die ethische thema’s heeft geregistreerd, maar niet gevalideerd binnen de opgelegde 

termijn (waardoor hun gerapporteerde gegevens niet verwerkt zijn in de statistieken van dit 

verslag). 

Van deze 9 CME’s was in werkelijkheid slechts de laatste actief. Dat vermindert het aantal 

actieve CME’s in 2017 tot 132 [d.i. 140-8]. 

 

Van de CME’s die in de statistieken van 2017 zijn verdwenen ten opzichte van de statistieken 

van 2016 blijkt uit nader onderzoek dat er toch twee ziekenhuis-CME’s en één niet-ziekenhuis-

CME in 2017 actief waren [+3], maar hun geregistreerde activiteiten niet (tijdig) hebben 

gevalideerd.  

 

Op basis van bovenvermelde vaststellingen kan dus worden besloten dat er in de feiten 135 

CME’s actief waren in 2017 [132+3], hetzelfde aantal als in 2016.  

 

Voor een goede rapportering blijft het noodzakelijk om de protocollen en/of ethische thema’s 

niet alleen te registreren, maar ook tijdig te valideren. 

 

Tot slot kan worden vastgesteld dat de CME’s een inspanning leveren om ethische thema’s te 

rapporteren, wat het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek enigszins een beeld geeft van wat er 

in de commissies voor medische ethiek ‘leeft’. 

 

 

  

https://pappla6.health.belgium.be/CEL/login.jsp
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1. Aantal leden 

 

Aantal leden Totaal % 

1 - 7 leden 2    1 %   

8 - 11 leden 50    29 %   

12 - 15 leden 97    56 %   

Meer dan 15 leden 25    14 %   

Totaal 174    100 %   

 

 

Commentaar: 

-  2 commissies hebben minder dan het vereiste aantal van 8 leden; dat is vergelijkbaar met 

de voorgaande jaren;  

-  147 commissies of de grote meerderheid (85%) bevindt zich binnen het richtgetal dat is 

opgegeven door de wetgever (KB van 12 augustus 1994), i.e. minstens acht en hoogstens 

vijftien leden; 

-  het aantal commissies met meer dan 15 leden is afgenomen. 

In zijn advies van 16 september 2013 betreffende de competenties en de expertise van de 

leden van volledig erkende commissies voor medische ethiek stelde het Comité dat het niet 

nuttig is een maximaal aantal leden vast te leggen: elke commissie voor medische ethiek dient 

er voor te zorgen voldoende expertise in huis te hebben, en terzelfdertijd het aantal leden 

niet zo uit te breiden dat de efficiëntie in het gedrang komt.  
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2. Aantal vergaderingen 

 

Aantal vergaderingen Totaal % 

1 - 3 vergaderingen 7    6 %   

4 - 8 vergaderingen 80    65 %   

9 - 12 vergaderingen 23    19 %   

Meer dan 12 vergaderingen 14    11 %   

Totaal 124    ~100 %   

 

 

Commentaar: 

Van de 140 CME’s die volgens de statistieken als ‘actief’ worden beschouwd, zijn er 16 CME’s 

die het aantal vergaderingen niet hebben ingevoerd [140-16=124]. Toch valideerden ze 

minstens één protocol en/of één ethisch thema. Het is mogelijk dat deze CME’s op een andere 

wijze hebben overlegd (per e-mail, …).  

Voor het jaarlijks invullen van het aantal vergaderingen wordt verwezen naar de rubriek 

‘algemene gegevens>samenstelling’ op de website.  
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3. Samenstelling CME’s Mannen/Vrouwen 

 

Mannen/Vrouwen Aantal % 
Gemiddelde/CME 

(174 CME’s) 

Vrouwen 1 115    47 %    6,4    

Mannen  1 251    53 %    7,2 

Totaal 2 366    100 %   13,6    

 

 

Commentaar:  

De verdeling mannen/vrouwen bedraagt 53-47%, wat hetzelfde is als in 2016. Ter vergelijking, 

in 2006 maakten 64% mannen en 36% vrouwen deel uit van de commissies voor medische 

ethiek.  

 

 

4. Samenstelling van de CME’s – Leden al dan niet verbonden 

aan de instelling 

 

Interne/Externe leden Aantal leden % 
Gemiddelde/CME 

(174 CME’s) 

Interne Leden 1 903    80,4 %    10,9    

Externe Leden 463    19,6 %    2,7    

Totaal 2 366    100 %   13,6    

Commentaar: 

Het ongewijzigde gegeven dat ~20% externe leden participeren aan de werkzaamheden van 

de CME’s mogen we als positief bestempelen. De integratie van externe leden bevordert 

immers de onafhankelijkheid en de deskundigheid van de commissies voor medische ethiek. 

Vrouwen
47%

Mannen 
53%

Verdeling mannen/vrouwen in de CME
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5. Samenstelling van de CME’s – competentie van de leden 

 

Competentie Aantal leden % 
Gemiddelde/CME 

(174 CME’s) 

Apothekers 108 5% 0,6 

Artsen 1.393 59% 8,0 

Bedienaars erediensten 48 2% 0,3 

Ethici 70 3% 0,4 

Juristen 196 8% 1,1 

Verplegenden 344 15% 2,0 

Andere 207 9% 1,2 

Totaal 2.366 ~100% 13,6 

 

 

Commentaar 

De huidige website laat niet toe om bij de categorie ‘Andere’ een nadere precisering van de 

competentie te vermelden. 

Er is geen opvallende verschuiving, noch absoluut noch procentueel, ten overstaan van de 

vorige jaren. 
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II. Protocollen van studies behandeld door 

de CME’s 

 

II.A. Protocollen behandeld zowel door de CME’s die het enkel 

advies uitbrengen als door de CME’s die het enkel advies 

niet uitbrengen
2

 

 

In 2017 behandelden 113 CME’s (111 ziekenhuis-CME’s en 2 niet-ziekenhuis-CME’s in totaal 

8.429 protocollen
3

. 

 

In dit rapport wordt een vergelijking gemaakt met de gemiddelden van de vijfjaarlijkse 

perioden 2006-2010 en 2011-2015 alsook met het jaar 2016 om de recentste trend aan te 

duiden. 

 

 

1. Protocollen al dan niet vallend onder het toepassingsgebied van de 

wet van 7 mei 2004 

 

Protocollen 
Aantal  
2017 

Vergelijking 
2016 

Vergelijking4 
2011-2015 

Vergelijking 
2006-2010 

Protocollen die vallen onder  
het toepassingsgebied van de 
wet 

5.987 (71%) 6.021 (71%) 5.772 (76%)  4.690 (87%) 

Protocollen die niet vallen 
onder het toepassingsgebied 
van de wet 

2.440 (29%) 2.455 (29%) 1.796 (24%)  723 (13%) 

Totaal 8.427 (100%) 8.476 (100%) 7.568 (100%)  5.413 (100%) 

 

                                                 
2 Opgelet : aangezien multicentrische studies zowel gerapporteerd worden door CME’s die het enkel advies 

uitbrengen als door CME’s die het enkel advies niet uitbrengen, is in de hierna volgende punten (1.  7.) het 

aantal gerapporteerde protocollen hoger dan het aantal effectief uitgevoerde studies. Voor het aantal effectief 

uitgevoerde studies, raadpleeg II.B. 

3 In totaal werden er 8.429 protocollen ingevoerd, maar voor twee daarvan werd niet aangeduid of het protocol wel 

of niet onder het toepassingsgebied van de wet valt. Vandaar het kleine verschil met het totaal van 8.427 in de 

tabel. 

4 In de kolommen “Vergelijking 2006-2010” en “2011-2015”, betreft het steeds afgeronde gemiddelden. 
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Commentaar: 

De verdeling tussen de protocollen die wel en die niet onder het toepassingsgebied van de 

wet vallen is de laatste jaren geëvolueerd naar een ~70%-30%-verdeling.  

Onder de protocollen die niet vallen onder het toepassingsgebied van de wet, 2.440 in totaal, 

zijn er 44 die betrekking hebben op de categorie ‘Biobank’ en 128 op de categorie 

‘compassionate use’ of ‘medical need’-programma (54 CU en 74 MNP). Daarnaast vinden we 

in de ethische thema’s ook verwijzingen terug naar ‘compassionate use’ of ‘medical need’-

programma’s of naar off label-gebruik of behandelingen met stalen (20 meldingen in totaal). 

 

 

2. Eindwerken 

 

Type studie 
Aantal 
2017 

Vergelijking 
2016 

Vergelijking 
2011-2015 

Vergelijking 
2007-20105 

Protocollen betreffende 
eindwerken die vallen onder de 
wet 

1.861 (65%) 1.947 (62%)  1.487 (65%) 589 (74%) 

Protocollen betreffende 
eindwerken die niet vallen 
onder de wet 

 996 (35%) 1.191 (38%)  783 (35%) 207 (26%) 

Totaal 2.857 (100%) 3.138 (100%)  2.270 (100%) 796 (100%) 

 

                                                 
5 Hoewel de CME’s online rapporteren vanaf het activiteitenjaar 2006, werd het pas vanaf activiteitenjaar 2007 

mogelijk om aan te duiden of een protocol een eindwerk betrof of niet. 
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Commentaar: 

Ten opzichte van 2016 werden er ongeveer 300 eindwerken minder gerapporteerd. 

Van de 1.861 protocollen betreffende eindwerken die onder het toepassingsgebied van de 

wet vallen, hebben 1.480 protocollen (79,5%) betrekking op academische (of niet-

commerciële) monocentrische studies. 

 

 

3. Oorsprong van de adviesvraag voor protocollen die vallen onder het 

toepassingsgebied van de wet 

 

Type aanvrager 
Interne 
aanvrager 

Externe 
aanvrager 

Niet  
gepreciseerd 

Totaal % 

Arts 4.335 357 40 4.732 79 % 

Verplegende 108 75 3 186 3 % 

Andere 517 415 15 947 16 % 

Niet gepreciseerd 61 53 8 122 2 % 

Totaal 5.021 900 66 5.987 100% 

Percentage 84% 15% 1% 100%  

 

Commentaar: 

Het aandeel van de artsen-aanvragers blijft logischerwijze zeer groot.  

Op de webpagina worden drie invulopties aangeboden: “arts” of “verplegende” of “andere”.  

Wanneer geen van de drie opties wordt ingevuld, wordt als type aanvrager ‘niet gepreciseerd’ 

geregistreerd.  
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De categorieën ‘Andere’ en ‘Niet gepreciseerd’ - tezamen 1.069 [947+122] adviesvragen of 

meer 17,8% van het totaal aantal protocollen die vallen onder het toepassingsgebied van de 

wet [5.987] - worden verder gedetailleerd op basis van de beschrijvingen van de hoedanigheid 

van de adviesaanvrager die werden ingevoerd op de webpagina.  

Aangezien als omschrijving ook disciplines werden opgegeven, is er enigszins overlapping 

met de tabel ‘discipline waartoe de studie behoort’ onder II.B.3. Er werd geen onderscheid 

gemaakt tussen ‘interne’, ‘externe’ of ‘niet gepreciseerde’ adviesaanvragers (zie kolomtitels 

in bovenstaande tabel; ‘niet gepreciseerd’ wil in dit geval zeggen dat noch ‘intern’, noch 

‘extern’ werd aangevinkt).  

 

Detail van de categorieën ‘Andere’ en ‘Niet gepreciseerd’ 1.069 % (tov 1.069 

(Bachelor-, Master)studenten 246 23% 

Opleiding niet gepreciseerd 114  

Verpleegkunde / Vroedkunde 61 <6% 

Kinesitherapie, Bewegingswetenschappen, Revalidatie (29) / 
Ergotherapie (4) / Podologie (2) 

35 3% 

Geneeskunde 8  

Gezondheids(zorg)wetenschappen 6  

Psychologie 5  

Tandheelkunde 4  

Andere (farmaceutische wetenschappen, voedings- en dieetkunde, 
logopedie, neurofysiologie, office management, (handels)ingenieur, 
criminologie)  

13   

Docenten/Onderzoekers/Doctoraatsstudenten 86 8% 

o.a. 3 in verpleegkunde/vroedkunde, 3 in de psychologie/2 in psychiatrie 
en medische psychologie 

  

Wetenschappelijke domeinen / Professionelen / Overheid / … 609 57% 

Kinesitherapie en Beweging- en revalidatiewetenschappen (271)/ 
Ergotherapie (13) / Osteopathie (4) / Podologie (3) / Fysiotherapie (3) / 
Lichamelijke opvoeding (1) 

295 27,5% 

Psychologie  89 8% 

Logopedie (incl. audiologie) 45 4% 

Tandartsen / Tandheelkunde 36 3% 

Apothekers (o.a. 3x ziekenhuisapothekers, 1x farmacoloog, 4 klinisch 
bioloog) 

29  

Farmaceutische firma (incl. laboratorium) 26  

Maatschappelijk (gezondheids)werk (inclusief 5x ‘volksgezondheid’) 20  

Verpleegkundigen (9, o.a. 2 vroedvrouwen), medische professional (5), 
zorgmanager (2), psychiatrie (1) 

17  

Universiteiten/Hogescholen, en overheidsinstanties (6x, o.a. WIV, KCE, 
FAGG)  

10  

Diëtisten  7  

Economie en bedrijfskunde (4) / gezondheidseconomie, 
gezondheidszorgbeleid (3) 

7  

Commissie voor medische ethiek  2  
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Andere (criminologie, milieubiologie (3x), (bio)ingenieur/(bio)technologie 
(14), (zorg)coördinatoren (7x), journalist) 

26  

Overige (o.a. 95x niet gepreciseerd, 24x enkel een naam) 128 12% 

 

Commentaar: 

Van de aanvragen gedaan door studenten (23%) werd een vierde ingediend door studenten 

verpleegkunde.  

De overige adviesaanvragers (zie wetenschappelijke domeinen – professionelen - …) komen 

voornamelijk uit het domein van de kinesitherapie en de psychologie. 

 

 

4. Types van protocollen vallend onder het toepassingsgebied van de 

wet 

 

Type studie 
Aantal 
2017 

Vergelijking 
2016 

Vergelijking  
2011-2015 

Vergelijking 
2006-2010 

Monocentrische niet-commerciële 
studie (AM)  

 2.669 (45%)  2.648 (44%)  2.397 (42%)  1.390 (30%) 

Multicentrische commerciële 
studie: CME die het enkel advies 
niet uitbrengt (CN) 

 1.347 (22%)  1.422 (24%) 1.504 (26%)  1.730 (37%) 

Multicentrische niet-commerciële 
studie: CME die het enkel advies 
niet uitbrengt (AN) 

 959 (16%)  905 (15%)  913 (16%)  694 (15%) 

Multicentrische niet-commerciële 
studie: CME die het enkel advies 
uitbrengt (AL) 

 428 (7%)  4346 (7%)  322 (6%)  189 (4%) 

Multicentrische commerciële 
studie: CME die het enkel advies 
uitbrengt (CL) 

 341 (6%)  393 (7%)  388 (7%)  398 (8%) 

Monocentrische commerciële 
studie (CM) 

 243 (4%)  219 (4%)  248 (4%)  289 (6%) 

Totaal  5.987 (100%)  6.021(~100%)  5.772(~100%)  4.690 (100%) 

 

                                                 
6 In het Algemeen activiteitenverslag over het jaar 2016 vond er verkeerdelijk een omwisseling plaats tussen de 

getallen 434 en 393. 
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Commentaar: 

Vanaf 2009 vinden we het grootste aantal protocollen terug in de categorie van de 

‘monocentrische niet-commerciële studie' (AM) en dit geldt ook voor het jaar 2017. Zoals in 

voorgaande jaarverslagen is dit zeer waarschijnlijk gerelateerd aan het aantal geregistreerde 

eindwerken: van de 2.669 monocentrische niet-commerciële (of academische) studies, zijn er 

1.480 of 55,5% protocollen voor eindwerken. 

 

 

5. Aantal studies vallend onder de wet per CME 

 

Aantal studies per CME Totaal aantal studies Aantal CME’s 

1 tot 10 188     47     

11 tot 20 152     12     

21 tot 50 485     15     

51 tot 100 819     10     

Meer dan 100 4.343     13     

Totaal 5.987     97     

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

AM CN AN AL CL CM

A
a
n

ta
l

Type protocollen vallend onder het toepassingsgebied van de wet: 
evolutie van aantallen

2006-2010

2011-2015

2016

2017



Raadgevend Comité voor Bio-ethiek - Algemeen activiteitenverslag van de commissies voor medische ethiek over het jaar 2017 
16 

 

Commentaar: 

Deze grafiek ligt in de lijn van de grafieken van de voorgaande jaarverslagen: 

- 13 CME’s behandelden in 2017 72,5% van al de protocollen die vallen onder het 

toepassingsgebied van de wet (4.343/5.987 protocollen); 

- 23 CME’s [13+10] behandelden in 2017 samen 86% van al de protocollen die vallen onder 

het toepassingsgebied van de wet. 

 

 

6. Multicentrische studies behandeld door de CME’s 

 

Type studie 
Studies behandeld door 
een CME die het enkel 
advies niet uitbrengt 

Studies behandeld door 
een CME die het enkel 
advies uitbrengt 

Totaal aantal studies 
behandeld door CME’s 

Commerciële 
multicentrische studie 

 1.347 (CN)  341 (CL)  1.688  

Niet-commerciële 
multicentrische studie 

 959 (AN)  428 (AL)  1.387  

Totaal  2.306   769   3.075  
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7. Aantal multicentrische studies per CME 

 

Aantal studies per CME Totaal aantal studies Aantal CME’s 

1 tot 10 170     49     

11 tot 20 156     12     

21 tot 50 632     18     

51 tot 100 772     11     

Meer dan 100 1.345     7     

Totaal 3.075     97     

 

Commentaar: 

Deze grafiek bevestigt, net zoals de grafieken in de voorgaande jaarverslagen, de trend naar 

centralisering voor de evaluatie van multicentrische studies. 
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II.B. Protocollen van monocentrische of van multicentrische 

studies (CME’s die het enkel advies uitbrengen) 

 

Het betreft hier protocollen van monocentrische of multicentrische studies die vallen onder 

het toepassingsgebied van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke 

persoon, waarvoor een volledig erkend commissie voor medische ethiek het enkel advies heeft 

uitgebracht. 

 

1. Protocollen van monocentrische of multicentrische studies (CME’s 

die het enkel advies uitbrengen) behandeld door de CME’s 

 

Type studie 
Aantal 
2017 

Vergelijking 
2016 

Vergelijking 
2011-2015 

Vergelijking 
2006-2010 

Monocentrische niet-
commerciële studie (AM) 

2.669 (73%) 2.648 (72%) 2.397 (71%)  1.390 (61%) 

Multicentrische niet-
commerciële studie: CME die 
het enkel advies uitbrengt (AL) 

 428 (12%)  434 (12%)  322 (10%)  189 (8%) 

Multicentrische commerciële 
studie: CME die het enkel 
advies uitbrengt (CL) 

 341 (9%)  393 (11%)  388 (12%)  398 (18%) 

Monocentrische commerciële 
studie (CM) 

 243 (7%)  219 (6%)  248 (7%)  289 (13%) 

Totaal 3.681(~100%) 3.694(~100%) 3.355 (100%)  2.266 (100%) 

 

Commentaar: 

Zoals de voorgaande jaren zijn meer dan 70% van de studies, monocentrische niet-

commerciële (of academische) studies (AM). 55,5 % van deze AM-studies betreffen eindwerken 

(1.480/2.669). 

 

 

2. Multicentrische studies (CME’s die het enkel advies uitbrengen) 

 

Aantal studies per CME Totaal aantal studies Aantal CME’s 

1 tot 10 57     16     

11 tot 20 47     3     

21 tot 50 109     4     

51 tot 100 228     3     

Meer dan 100 328     2     

Totaal 769     28     
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Commentaar: 

Uit de som van de gegevens van de laatste twee staafkolommen volgt dat in 2017 vijf 

commissies het enkel advies hebben uitgebracht voor iets meer dan 72% van de 

multicentrische studies (556/769).  

Uit de som van de laatste drie staafkolommen volgt dat in 2017 negen commissies het enkel 

advies hebben uitgebracht voor 86,5% van de multicentrische studies (665/769). Ter 

vergelijking, voor de periode 2006-2010 betrof het gemiddeld 7 tot 8 commissies en 78,4% 

en voor de periode 2011-2015 gemiddeld 8 commissies en 85%. 

 

 

3. Discipline waartoe de studie behoort 

 

Discipline 
Aantal 
2017 

Vergelijking 
2015 

Vergelijking 
2011-2015 

Vergelijking 
2006-2010 

Interne geneeskunde  602 (16%)  585 (16%)  530 (16%)  425 (19%) 

Oncologie  210 (6%)  201 (6%)  197 (6%)  106 (5%) 

Chirurgie  177 (5%)  200 (6%)  151 (5%)  110 (5%) 

Pediatrie  166 (5%)  150 (4%)  202 (6%)  165 (7%) 

Vrouwenziekten/Verloskunde  128 (3%)  123 (3%)  98 (3%)  100 (4%) 

Verpleging  118 (3%)  113 (3%)  167 (5%)  104 (5%) 

Psychiatrie  113 (3%)  97 (3%)  80 (2%)  56 (2%) 
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Intensieve zorgen  60 (2%)  72 (2%)  67 (2%)  52 (2%) 

Klinische biologie  31 (1%)  36 (1%)  31 (1%)  14 (1%) 

Spoedopname  29 (1%)  31 (1%)  36 (1%)  37 (2%) 

Bacterio-virologie  11 (<1%)  14 (<1%)  12 (<1%)  11 (<1%) 

Palliatieve zorg  7 (<1%)  7 (<1%)  6 (<1%)  3 (<1%) 

Andere 2.012 (55%) 1.981 (55%) 1.738 (52%)  1.066 (47%) 

Totaal 3.6647(100%) 3.610 (100%) 3.315 (100%)  2.249(100%) 

 

Commentaar en verdere detaillering van de restcategorie ‘Andere’: 

Net zoals de voorgaande jaren blijft de restcategorie ‘Andere’ veruit de grootste met 55% voor 

2017. Hierna volgt een detaillering van die categorie, waardoor de uiteindelijke restcategorie 

van 55% gereduceerd wordt tot ongeveer 3%. De uitsplitsing werd gedaan op basis van de 

omschrijvingen die op de webpagina werden ingevoerd, ook al konden sommige hun plaats 

vinden in de voorgedefinieerde keuzevelden (zie voorgaande tabel en grafiek).  

 

Detail van categorie ‘Andere’ 2.012 
55% 

(t.o.v. 3.664) 

Revalidatie en fysische geneeskunde (en fysiologie) (342) / Kinesitherapie (128) / 
Bewegings- en sportwetenschappen (30) / Orthopedie (39 waarvan 1x 
orthogériatrie) / Podologie (6) / Osteopathie (4) / Ergotherapie (4) 

553 15% 

Huisartsgeneeskunde 191 5% 

Maatschappelijke gezondheidskunde en volksgezondheid (111) / Geneeskunde, 
gezondheidswetenschappen en biomedische wetenschappen (15) / Verpleegkunde-
vroedkunde (25) / Sociologie (van de geneeskunde), epidemiologie (6) /  

157 4% 

Psychologie (89, waaronder 3x psycho-analyse, 3x seksuologie, 13x experimentele 
psychologie) / Psychiatrie (8) / Geestelijke gezondheidszorg (6) 

103 <3% 

Anesthesie (waaronder 5 x pijn(kliniek)) 83 2% 

Neurologie, neurowetenschappen (61) / Neuropsychologie (4) / Neuromusculair 
referentiecentrum (4) / Neurochirurgie (2) / Kinderneurologie (2) /Neurolinguïstiek 
(1) / Neurofysiologie (1) / Neurorevalidatie (1) 

76 2% 

Tandarts of tandheelkunde (58) / Stomatologie en maxillofaciale heelkunde (3) / 
Orthodontie (4) / Parodontologie (4) 

69 <2% 

Spraak-, gehoor- en taalwetenschappen (logopedie, audiologie) 57 1,5% 

Radiologie, medische beeldvorming (28) / radiotherapie, nucleaire geneeskunde 
(22) 

50 <1,5% 

Cardiologie (waaronder 1x cardiochirurgie) 48 <1,5% 

Geriatrie (waaronder 2 x gerontologie) 45 <1,5% 

Instituut voor Tropische Geneeskunde (25) / Vaccinologie (13) / Infectieziekten (2) 40 1% 

Farmaceutische onderzoekscentra (waarvan 38 fase I-units) 40 1% 

Farmaceutische wetenschappen-apotheek (31, waaronder x 9 ziekenhuisapotheek) 
/ Farmacologie (5 waaronder 4x klinische farmacologie) 

36 <1% 

Hematologie 35  

(Medische/moleculaire) genetica / Centrum voor menselijke erfelijkheid 34  

                                                 
7 Voor 17 protocollen (3.681-3.664) werd de discipline niet nader gespecifieerd. 
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Neus-keel-oor 34  

Pneumologie  32  

Universiteit-Hogeschool 31  

Gastro-enterologie 25  

Bio-analyse (5) / Biologie (12, waaronder moleculaire, klinische en microbiologie) / 
Bio-ingenieurswetenschappen (2) 

19  

Oftalmologie  18  

Reumatologie 18  

Dermatologie 17  

Reproductieve geneeskunde  16  

Urologie  13  

Nefrologie (waaronder ook nierdialyse) 9  

Spoed 9  

Anatomie  8  

Oncologie 7  

Voedingsleer 5  

Endocrinologie  5  

Eerstelijns- en interdisciplinaire zorg 4  

Toxicologie/Tabacologie 4  

Plastische chirurgie 3  

FAGG (2) / Kankercentrum  3  

Laboratorium 3  

Economie en bedrijfskunde  2  

Neonatalogie 2  

TOTAAL 1.904  

Divers (63) of geen specificatie (45) 108 ~3% 

 

Commentaar: 

De omvangrijkste categorieën vertonen gelijkenis met het detail van de voorgaande jaren, ook 

op vlak van de percentages. 

 

 

4. Studies die al dan niet betrekking hebben op een geneesmiddel 

 

Type studie 
Aantal 
2017 

Vergelijking 
2016 

Vergelijking 
2011-2015 

Vergelijking 
2006-2010 

Studie die geen betrekking 
heeft op een geneesmiddel  

 3.118 (85%)  3.133 (85%)  2.754 (82%)  1.599 (70%) 

Studie die betrekking heeft op 
een geneesmiddel 

 568 (15%)  552 (15%)  602 (18%)  675 (30%) 

Totaal  3.686 (100%)  3.685 (100%)  3.355 (100%)  2.274 (100%) 
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Onder de studies die betrekking hebben op een geneesmiddel is de verdeling als volgt 

(mogelijkheid om meerdere antwoorden aan te stippen): 

 

Studies die betrekking hebben 
op een geneesmiddel 

Aantal 
2017 

Vergelijking 
2016 

Vergelijking 
2011-2015 

Vergelijking 
2006-2010 

Fase 3  190 (31,3%)  193 (32,5%)  218 (33%)  226 (32%) 

Fase 1  147 (24,2%)  110 (18,5%)  122 (19%)  145 (20%) 

Fase 2  142 (23,4%)  150 (25,3%)  157 (24%)  166 (23%) 

Fase 4  56 (9,2%)  74 (12,5%)  63 (10%)  80 (11%) 

Bio-equivalentie of 
farmacokinetiek 

 37 (6,1%)  37 (6,2%)  50 (8%)  40 (6%) 

Andere  20 (3,3%)  21 (3,5%)  35 (5%)  46 (6%) 

Farmaco-vigilantie  14 (2,3%)  7 (1,2%)  8 (1%)  7 (1%) 

Farmaco-economie   2 (0,3%)  1 (0,2%)  2 (<1%)  5 (1%) 

TOTAAL aangestipte vakjes 608(~100%)  593(~100%)  656 (100%)  715 (100%) 

 

Commentaar: 

Het percentage fase 1-studies is toegenomen ten opzichte van 2016. 

 

Onder de studies die geen betrekking hebben op een geneesmiddel is de verdeling als volgt 

(mogelijkheid om meerdere antwoorden aan te stippen): 

 

Type studie die geen betrekking 
heeft op een geneesmiddel 

Aantal  
2017 

Vergelijking 
2016 

Vergelijking 
2011-2015 

Vergelijking 
2006-2010 

Andere   1.244 (39%)  1.110 (34%)  869 (31%)  435 (26%) 

Diagnostische studie  573 (18%)  548 (17%)  486 (17%)  297 (18%) 

Fysiologie /Fysiopathologie  523 (17%)  653 (20%)  615 (22%)  396 (24%) 

Epidemiologische studie  313 (10%)  469 (15%)  357 (13%)  243 (15%) 

Medical devices / prothese  206 (7%)  187 (6%)  172 (6%)  123 (7%) 

Psychologische studie  186 (6%)  159 (5%)  229 (8%)  118 (7%) 

Sociologische studie  124 (4%)  108 (3%)  92 (3%)  44 (3%) 

TOTAAL aangestipte vakjes  3.169(~100%)  3.234 (100%) 2.819 (100%) 1.656 (100%) 

 

Commentaar en verdere detaillering van de restcategorie ‘Andere’: 

Voor meer dan een derde van de studies die geen geneesmiddelenstudie betreffen, werd de 

categorie ‘Andere’ aangekruist. In deze restcategorie komen veel verwijzingen voor naar de 

gevolgde onderzoeksmethode: verwijzingen naar vragenlijsten, naar het verzamelen van 

gegevens waaronder patiëntgegevens, naar interviews en enquêtes, naar descriptief 

onderzoek, naar observationele studies, prospectieve studies, kwalitatieve studies, 

vergelijkende studies (ingrepen,…), explorerend onderzoek, therapeutische studies, enz. 

Deze restcategorie is vrij uiteenlopend waardoor het moeilijk is om er een overzichtelijk beeld 

van weer te geven. Het detail kan altijd bij het Comité worden opgevraagd. 
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5. Personen waarop de studie betrekking heeft 

 

Personen waarop de studie 
betrekking heeft 

Aantal 
2017 

Vergelijking 
2016 

Vergelijking 
2011-2015 

Vergelijking 
2006-2010 

Volwassenen in staat 
toestemming te geven 

2.939 (80%) 2.992 (82%) 2.735 (82%)  1.885 (84%) 

Volwassenen niet in staat 
toestemming te geven 

 142 (4%)  123 (3%)  108 (3%)  79 (4%) 

Minderjarigen  573 (16%)  531 (15%)  474 (14%)  274 (12%) 

Studie in urgentiesituatie  8 (<1%)  14 (<1%)  14 (<1%)  11 (<1%) 

Totaal aangestipte vakjes 3.662(~100%) 3.660 (100%) 3.331 (100%)  2.250 (100%) 

 

Commentaar: 

Het overgrote deel betreft zoals vorige jaren volwassenen die in staat zijn hun toestemming 

te geven. 

 

 

6. Type advies betreffende een protocol 

 

Type advies 
Aantal 
2017 

Vergelijking 
2016 

Vergelijking 
2011-2015 

Vergelijking 
2006-2010 

Gunstig  3.354 (92%)  3.339 (92%)  3.102 (94%) 2.072 (<93%) 

Ongunstig   15 (<0,5%)  12 (<1%)  14 (<0,5%)  17 (<1%) 

Geen advies  270 (<7,5%)  279 (7,5%)  185 (<6%)  146 (<7%) 

Totaal  3.639 (100%)  3.630 (100%)  3.301 (100%) 2.646 (100%) 

 

Commentaar: 

De gegevens liggen in de lijn van de voorgaande jaren. Als toelichtingen bij ‘geen advies’ of 

‘ongunstig advies’ vinden we gelijkaardige commentaren terug als de voorgaande jaren: 

onvolledig dossier, (nog) geen antwoord ontvangen op de opmerkingen of gestelde vragen, 

studie is niet opgestart/afgevoerd of uitgesteld, er wordt gewacht op andere adviezen (zoals 

het gedeeltelijk advies van andere bij het onderzoek betrokken CME’s). 

Inhoudelijk zijn er enkele preciseringen gegeven. Als opmerkingen wordt vermeld dat er geen 

rekening werd gehouden met bemerkingen van de CME, dat het verzekeringsbewijs ontbreekt, 

dat er methodologische problemen zijn of dat de studie niet ethisch verantwoord is of dat het 

taalgebruik van het informed consentformulier moet worden aangepast, dat er te weinig 

financiële middelen zijn, dat een studie niet retrograde kan worden goedgekeurd. 

 

 

7. Opschorting van lopende termijn (‘clock stop’) 

 

Tijdens de periode van onderzoek van de adviesvraag, kan de commissie voor medische ethiek 

die het enkel advies uitbrengt, slechts één verzoek formuleren om aanvullende inlichtingen 

te bekomen van de aanvrager. De termijnen waarbinnen de commissie voor medische ethiek 
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haar advies moet geven, worden dan geschorst tot de bijkomende inlichtingen verschaft zijn. 

Deze schorsing is de clock stop. 

 

Met/zonder 
clock stop 

Aantal 
2017 

Vergelijking 
2016 

Vergelijking 
2011-2015 

Vergelijking 
2006-2010 

Clock stop  2.293 (64%) 2.131 (60%)  1.868 (58%)  1.281 (59%) 

Geen clock stop 1.293 (36%) 1.420 (40%)  1.380 (42%)  906 (41%) 

Totaal 3.586 (100%) 3.551 (100%)  3.248 (100%)  2.187 (100%) 

 

Commentaar: 

Zoals ook de voorgaande jaren werd opgemerkt, wijzen deze gegevens erop dat de CME’s 

omzichtig te werk gaan en in meer dan de helft van de gevallen een clock stop invoeren.  

 

 

8. Aantal amendementen behandeld door de CME’s 

 

  Aantal aanvragen Aantal amendementen  

Totaal 2.635 4.356 

 

Commentaar:  

Een aanvraag kan één of meerdere amendementen bevatten. 
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III. Ethische thema’s behandeld door de 

CME’s 

 

1.  Adviezen betreffende ethische thema’s: competentie van 

de aanvrager 

 

Type 
aanvrager 

Interne 
aanvrager 

Externe 
aanvrager 

Aantal 
2017 

Vergelijking 
2016 

Vergelijking 
2011-2015 

Vergelijking 
2006-2010 

Arts 530 42 572 (77%) 457 (74%)  499 (78%)  468 (80%) 

Verplegende 92 38  45 (6%)  29 (5%)  38 (6%)  45 (8%) 

Andere 42 3 130 (17%) 129 (21%)  104 (16%)  71 (12%) 

Totaal 664 83 747 (100%) 615 (100%) 641(100%)  584 (100%) 

Percentage 89% 11% 100%   

 

Commentaar 

Drie op de vier aanvragers zijn artsen (77%). Er is ook een overwicht van interne op externe 

aanvragers. 

Een verdere uitsplitsing van de categorie ‘Andere’ (17%) op basis van de omschrijvingen die 

op de webpagina werden ingevoerd, geeft ons verwijzingen naar (medische) functies, 

(medische) diensten, beheer- of directiefuncties of – orgaan, enkele verwijzigingen naar 

‘accreditatie’, verwijzingen naar studenten, en verwijzingen naar familieleden van patiënten.  

 

 

2. Types ethische thema's 

 

Type ethische thema's 
Aantal 
2017 

Vergelijking 
2016 

Vergelijking 
2011-2015 

Vergelijking 
2006-2010 

Andere  369 (>49%)  341 (55%)  307 (48%)  299 (51%) 

Einde van het leven  194 (26%)  159 (26%)  179 (28%)  144 (25%) 

Algemene ethische aspecten 
van klinische studies 

 91 (12%)  58 (9%)  54 (8%)  48 (8%) 

Begin van het leven  67 (9%)  50 (8%)  76 (12%)  73 (12%) 

Transplantatie  18 (>2%)  4 (1%)  15 (2%)  11 (2%) 

Genetica  8 (1%)  3 (<1%)  10 (1%)  8 (1%) 

Totaal  747(~100%) 615(~100%)  641(~100%)  584 (100%) 

 

Commentaar: 

Bovenstaande tabel werd gegenereerd op basis van de export van de gerapporteerde thema’s. 

Hieronder volgt een tabel en bijhorende grafiek met een verdere uitsplitsing ervan, zie de 

toevoeging van drie nieuwe categorieën (aangeduid in het cursief). De categorie “Andere” blijft 

niettemin groot. Daarom lijsten we in het Addendum bij dit verslag , op een niet-exhaustieve 
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wijze, voorbeelden van de verscheidene ethische thema’s op en expliciteren we zo ook de 

categorie ‘Andere’ in verschillende subthema’s. 

 

Verdere uitsplitsing van type ethische thema's 2017 aantal % 

Andere 323 43% 

Einde van het leven (*) 145 19% 

Casussen zwangerschapsafbreking(*) 94 13% 

Evaluatie studieprotocollen 69 9% 

Algemene ethische aspecten van klinische studies 47 6% 

Begin van het leven (***) 23 3% 

Casussen compassionate use/medical need/ 
off label/behandeling met stalen 

20 3% 

Transplantatie 18 2% 

Genetica 8 1% 

(*) 194 min 46 gevallen van zwangerschapsafbreking en 3 gevallen van embryoreductie is gelijk aan 145  
(**) 46 (einde van het leven) plus 23 (begin van het leven) plus 1 (andere) is gelijk aan 94; twee 
meldingen verwijzen naar respectievelijk 8 en 15 casussen, 23 in totaal waardoor het in de feiten gaat 
om een totaal van 117 casussen 
(***) 67 min 44 gevallen van zwangerschapsafbreking is gelijk aan 23 
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3. Adviezen betreffende ethische thema’s 

 

3.1.  Advies/geen advies 

 

Advies/geen advies 
Aantal 
2017 

Vergelijking 
2016 

Vergelijking 
2011-2015 

Vergelijking 
2006-2010 

Advies uitgebracht   610 (82%)  499 (81%)  517 (81%)  469 (80%) 

Geen advies uitgebracht   108 (14%)  101 (16%)  107 (<17%)  110 (19%) 

Geen informatie  29 (4%)  15 (2%)  17 (<3%)  5 (<1%) 

Totaal 7674(100%)  615(~100%)  641 (100%)  584 (100%) 

 

Commentaar: 

‘Geen informatie’ houdt in dat er in dit deel van het webformulier noch het veld ‘advies’, noch 

het veld ‘geen advies’ werd ingevuld. 

 

 

3.2. Type advies 

 

Type advies 
Aantal 
2017 

Vergelijking 
2016 

Vergelijking 
2011-2015 

Vergelijking 
2006-2010 

Antwoord aan de 
aanvrager 

 497 (85%)  382 (82%)  411 (81%) 387 (83%) 

Tekst verspreid  91 (15%)  82 (18%)  95 (19%)  77 (17%) 

Totaal  588 (100%)  464 (100%)  506 (100%) 464 (100%) 

 

Commentaar:  

Ook hier zijn er geen opmerkelijke wijzigingen van de percentages.  

Voor 22 van de 610 uitgebrachte adviezen werd het type advies niet aangeduid [610-588=22]. 
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Addendum  

 

 

Ethische thema’s 2017M 



1

1

Ethische thema’s

Commissies voor medische ethiek (CME’s)
Algemeen activiteitenverslag 2017

Eurostation II, 7e verd., lok. 07C040
Victor Hortaplein 40 bus 10 - 1060 Brussel
 02 524 91 86 (N) – 02 524 91 87 (F)

www.health.belgium.be/bioeth
info.bioeth@health.belgium.be

Inleiding 

• De CME’s rapporteerden samen 747 besprekingen 
betreffende ethische thema’s (in vergelijking met de 
voorgaande jaren is dit duidelijk een hoger aantal: 
615 in 2016). 

• Deze bevatten ook enkele specifieke 
begeleidingsadviezen rondom medisch-wetenschap-
pelijk onderzoek (o.m. ook proefschriften) die we 
hier summier zullen vermelden. Wel zullen enkele 
algemene thema’s rondom klinisch onderzoek 
worden vermeld.

• Enkele CME’s werden ook ingeschakeld bij de 
voorbereiding van accrediteringsprocessen en bij 
beleidsondersteunend werk.

2
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Inleiding (vervolg)

• De bespreking van de ethische begeleiding van het 
medisch handelen rondom het levenseinde is goed 
voor quasi 19% van de meldingen. Deze zullen in 
dit verslag gedetailleerd worden beschreven.

• In 2017 is er zeer veel aandacht voor de 
samenwerkingsrelaties met patiënten. 

• De keuzerubriek “Andere” werd voor 49% 
aangevinkt. Er is nood aan een opsplitsing van het 
thema “Andere”: nu vinden we hier een verzameling 
van de meest diverse thema’s.

3

Nieuwe indeling 2017

• We werken met een andere indeling: we hopen 
deze nog meer te specifiëren en zo de meldingen 
van de thema’s te vergemakkelijken.

• De verfijning van het thema “Andere” lijkt ons 
noodzakelijk en kan dienen als een nieuw rooster 
voor het aangeven van de thema’s in de nieuw uit 
te werken meldingssite. 

• Deze nieuwe meldingssite kan tijdens het zesde 
mandaat van het Comité verder op punt worden 
gesteld. Dit verslag biedt een eerste aanzet. 

4
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1. Arts-patiënt samenwerkingsrelaties 

1.1. Algemeen
- Vrije keuze beroepsbeoefenaar

- Rechten van de patiënt en autonomiebijstand

- Weigering van zorg (procedure) (3x vermeld: “informed 
refusal”)

- Weigeren van patiënten na herhaalde annuleringen 
consultaties

- Vrijheidsbeperkende maatregelen (meerdere meldingen, 
ook in verband met fixatie)

5

1.2. Waarheidsmededeling
- Informatieverstrekking en privacy

- Procedure rond slechtnieuwsgesprek

6
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1.3. Toestemming van de patiënt (informed consent)
- Toestemming van de patiënt (3x vermeld)

- Vertegenwoordiging 

- Wilsverklaring

- Mondelinge informed consent volstaat voor sternumpuncties, 
cristapuncties, aderlating e.d.

- Nieuw informed consent-formulier voor prenatale genetische 
analyses

- Protocol voor toestemming bij therapiebeperking

- Schriftelijke toestemming voor het schrijven van artikelen in 
het patiëntenblad

- Doorverwijzingsprocedures

- Problematiek van Jehovagetuigen
7

1.4. Vertrouwelijkheid van gegevens en toegang tot 
het medisch dossier van de patiënt (22 meldingen)

- Bedrijven die toegang vragen tot gegevens

- Intern gebruik gezondheidsgegevens en communicatie 
hierover aan zorgvragers

- Toegang tot het medisch dossier door andere instellingen 
en beroepen

- Webbased paginabeheer patiëntengegevens

- Telefonisch doorgeven van resultaten

- Instructies doorgeven laboresultaten

- Inventarisatie jongeren met kanker

8
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1.5. Patiënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
- Dwangmedicatie en –behandeling (4x)

- Seksuele agressie en vrijheidsbeperking

- Gedwongen opname (2x) 

- Suïcidepreventie

- Gebruik van smartphone in de psychiatrie (4x)

- Nabijheid in de psychiatrie (2x)

- Onderzoek op gegevens van oude collocatieboeken

- Toegang tot anticonceptie

- Opleggen van anticonceptie

- Patiënt die andere patiënten in gevaar brengt

- Vroegtijdige zorgplanning in de GGZ

9

1.6. Bemiddeling bij conflicten (tussen artsen, met 
patiënten, familieleden van patiënten e.d.)

- Verzorgenden die worden geconfronteerd met familieleden 
die zich verzetten tegen de zorg of onredelijke zorg eisen

- Bedenkingen van familie bij (para)medische opvolging 

- Klachten i.v.m. lange wachttijden 

- Toelichting klachtenbehandeling door ombudsdienst; 
opzetten van meldingssysteem voor klachten met ethische 
component

- Discriminerende houding van patiënten tov zorgverleners

- Postoperatieve geschillen met patiënten

- Zie bij 10.6. (het eindigende leven) de 12 vermeldingen 
van conflicten rondom therapiestop

10
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1.7. Beroepsgeheim
- Richtlijnen beroepsgeheim 

- Gedeeld medisch beroepsgeheim

- Vertrouwelijkheid en privacy

- Beroepsgeheim

- Therapiesessie: vertrouwelijkheid

- Sharesource (platform van Baxter) respecteert de 
vertrouwelijkheid niet

- Afdrukken van de resultaten van het bloedonderzoek door 
verpleegkundigen zonder de toestemming van de arts

11

1.8. Beeldmateriaal, foto’s, films en omgang met 
sociale media

- Foto’s van huidletsels

- Gebruik videomateriaal voor opleiding huisartsen

- Gebruik smarttools

- Aanvraag fotoreportage transplantatiecentrum

- Portretrecht (van ouder in logopedie)

- Filmen van patiënten

- Kunstprojecten

12
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2. Toegang tot de gezondheidszorg

• Facturatie na suïcide

• Aankoop dure medicatie, betaald door de patiënt 
zelf

• Wachttijden bij het aanvragen van consultaties

• Inzetten van gerechtsdeurwaarder bij wanbetalers

13

3. Professionele ethiek 

• Deontologische code voor alle 
ziekenhuismedewerk(st)ers

14
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4. Begin van het leven (eerder algemeen) 

• Draagmoederschap: zorgpad en casussen

• Sterilisatie bij syndroom van Down

• Vraag van meerderjarige patiënte met mentale 
beperking om anticonceptie (spiraal) te verwijderen

• Kwantitatief onderzoek naar informed decision-
making bij prenatale screening naar syndroom van 
Down tijdens een normaal verlopende zwangerschap  

15

16

5. Abortus (13% van total aantal meldingen)

De ethische begeleiding van (vooral late) zwanger-
schapsafbrekingen omwille van medische redenen (bijv. 
ingevolge prenataal erfelijkheidsonderzoek) komt 
overvloedig aan bod  (meer dan 110 meldingen, 
sommige onder “begin van het leven”, andere onder 
“einde van het leven”). Sommige CME’s (9) evalueren 
daarom de adviesprocedure die in deze situaties wordt 
toegepast (inclusief de situatie van een doodgeboren 
kind).

Enkele voorbeelden: abortus bij trisomie 18 en 21, hydrocefalie, diverse 
syndromen (Turner, Klinefelter, Kniest, Pena Shokeir, Vacterl, TAR), 
spierdystrofie van Duchenne, (bijna) volledig ontbreken van vruchtwater, 
letsels t.g.v. cytomegalovirusinfectie, hersenafwijkingen, hart- en 
nierafwijkingen, spina bifida in combinatie met hersenafwijking, 
dwerggroei met mentale retardatie of met gezichtsdysmorfie
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6. Medisch begeleide bevruchting: IVF of in-
vitrofertilisatie / PGD of preimplantatie 
genetische diagnose / KID of kunstmatige 
donorinseminatie / draagmoederschap / 
cloning) 

• Invriezen sperma bij een asielzoeker

• Advies over werking fertiliteitscentrum

17

7. Menselijke erfelijkheid – genetica 

• De toepassing van de Non Invasive Prenatal Test (NIPT): 
o.a. brochure

• Uiteenzetting over stand van zaken van klinische proeven 
met gentherapieën

• Advies over voorstel voor neonatale screening naar 
spinale musculaire atrofie

• Overleg over informed consent in het kader van de 
European Reference Networks (ERNs, Europese netwerken 
van zorgprofessionals inzake zeldzame ziekten)

• Advies over aanmelden voor gebruik van menselijke 
cellijnen

• Embryoselectie en PGD bij BRCA- of borstkankergen en x-
gebonden aandoeningen

18
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8. Weefsel- en orgaandonatie / Transplantatie

8.1. Orgaandonatie- en transplantatie

• Debatavond over orgaandonatie in de instelling / openbare 
vergadering over orgaantransplantatie vanuit de invalshoek van 
de donor / folder over orgaan- en weefseldonatie

• Advies over orgaanwegneming / procedure orgaandonatie 
(aandachtspunt: nagesprek met familie) / procedure voor 
transplantatie bij hersendood en bij non heart beating (of 
cardiovascular death of circulatiedood)

• Bespreking kruisdonatie

• Vraag aan familie voor orgaanwegneming voor transplantatie

• Niertransplantatie en mentale handicap

• Nierdonatie aan anonieme ontvanger

• Levertransplantatie en informed consent-formulier

• Orgaandonatie na euthanasie: procedure, aanbevelingen
19

8.2. Weefselwegname

• Secundair gebruik lichaamsmateriaal

• Gebruik kadaverweefsel

• Gebruik van bloed voor onderzoeksdoeleinden

• Gebruik van verwijderde tanden voor didactische doeleinden

• Beleid i.v.m. autopsies en gebruik post mortem-weefsel

• Collectie bloedkaartjes van pasgeborenen en biobanking

• Kwaliteitshandboek bij biobank

20
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9. Neurowetenschappen

• nihil

21

22

10. Begeleiding bij het eindigende leven 

• De ethische aandacht voor de medische zorg bij 
het levenseinde is zeer groot (meer dan 19% van 
de besproken thema’s).

• Verscheidene commissies helpen bij het 
uittekenen van een beleid rondom 
levenseindezorg of geven ad hoc advies:

therapiecodering, palliatieve zorg en palliatieve 
sedatie, afbouw van kunstmatige voeding en 
vochttoediening, vroegtijdige zorgplanning, 
euthanasieverzoeken bij levensmoeheid en 
uitzichtloos existentieel lijden, euthanasie bij 
langdurige psychische kwetsbaarheid, e.d.  
Zie hierbij een gedetailleerd overzicht.
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23

10.1. Levenseinde: procedures & beleid

a) Op punt stellen of evalueren en aanpassen van DNR- of “Do Not
Reanimate”-procedures of code therapiebeperking (18 
meldingen en 3 casussen), met volgende aspecten daaruit:

- noteren van communicatieproces over therapiecodering met patiënt in 
elektronisch medisch dossier (inhoud, tijdstip, met wie) 

- belang van actualiseren van DNR-code tijdens hospitalisatie (geval van 
risicovol onderzoek bij patiënt die in betere algemene toestand verkeert 
dan bij opname) 

- per patiënt DNR-codering, ook op dienst materniteit of pediatrie, ook 
als dit code 0 is (code 0: patiënt dient gereanimeerd te worden; alle 
behandelingen dienen uitgevoerd te worden)

- DNR-code laten meetekenen door patiënt en familie / toewijzing van 
DNR-code indien geen familie

- implementatie van code therapiebeperking in oncologisch 
dagziekenhuis

- bij verplaatsing van patiënt binnen ziekenhuis moet DNR-code te allen 
tijde gekend zijn (opname in elektronisch patiëntendossier) 

24

a) Op punt stellen of evalueren en aanpassen van DNR-procedures 
of code therapiebeperking, met volgende aspecten daaruit 
(vervolg):

- DNR-document dient niet voor elke opname bij een oncologisch 
behandeltraject te worden opgemaakt, tenzij er zich tijdens het vooraf 
omschreven behandelingstraject wijzigingen in de medische toestand 
van de patiënt voordoen 

- betere communicatie omtrent DNR-code op de werkvloer door deze 
eenduidig in elektronisch medisch dossier aan te duiden

- DNR-code 1 uitbreiden tot “in geval van respiratoir falen, geen 
intubatie, wel niet-invasieve beademing”

- faciliteren van ethische besluitvorming op de werkvloer n.a.v. 
ongeoorloofde omgang met DNR-procedure 

10.1. Levenseinde: procedures & beleid (vervolg)
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25

b) Opstellen, evalueren, aanpassen van euthanasieprocedure of 
–beleid (24 meldingen en 22 casusbesprekingen) met 
volgende aspecten daaruit:

- brochure/folder/flow chart/evaluatieformulier voor euthanasievragen 
t.b.v. de ziekenhuisafdelingen; boomstructuur van reacties t.o.v. een 
euthanasieverzoek

- behandeling van euthanasievragen door een pluridisciplinaire cel ter 
ondersteuning van het mobiele team Palliatieve Zorg 

- moet het verplicht worden om de Cellule d’Aide à la décision éthique
voorafgaand aan euthanasies te raadplegen?

- verzoek om euthanasie van een buitenlandse patiënt met woonplaats 
in het buitenland

- behandelend arts die euthanasieprocedure opstart, moet deze ook 
uitvoeren, t.t.z. toewijzing van uitvoering aan arts-assistent in 
opleiding is dan niet correct

- update stappenplan euthanasie en palliatieve sedatie
- euthanasie bij kinderen : doorverwijzing naar meer gespecialiseerd 

centrum

10.1. Levenseinde: procedures & beleid (vervolg)

26

b) Opstellen, evalueren, aanpassen van euthanasieprocedure of 
–beleid met volgende aspecten daaruit (vervolg): 

- euthanasie en levenseindepraktijken in ouderenzorg
- euthanasie en palliatieve zorg (2 meldingen)
- levensbeëindiging bij baby met zeer slechte prognose
- euthanasievraag vanwege familie
- opvolging van euthanasievragen en hun outcome : evolutietrends in 

frequentie, leeftijd, geslacht, …
- euthanasie bij minderjarigen 
- nadenken over medisch begeleide zelfdoding 
- na overleg met behandelend specialist, kan huisarts euthanasie in 

ziekenhuis uitvoeren 
- instelling en gewetensbezwaar m.b.t. euthanasie
- herformulering n.a.v. klacht van ALS-patiënten, van een kwetsende 

formulering (weglaten van voorbeeld van ALS patiënten als type 
patiënt die niet « binnen afzienbare tijd » zal overlijden)

10.1. Levenseinde: procedures & beleid (vervolg)
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b) Opstellen, evalueren, aanpassen van euthanasieprocedure of 
–beleid met volgende aspecten daaruit (vervolg): 

Onder 22 gemelde casussen: 

- 2 patiënten met ALS (waaronder: « therapiestop van de patiënt 
noodzaakt naleving van de euthanasieprocedure »)

- 1 patiënt met polypathologie

- 8 patiënten met kanker in ver gevorderd stadium

10.1. Levenseinde: procedures & beleid (vervolg)

28

c) Richtlijnen palliatieve zorg (incl. therapiebeperking, palliatieve 
sedatie) (11 meldingen) met volgende aspecten daaruit:

- bij iedere patiënt de eventuele noodzaak tot palliatieve zorg aanduiden
- richtlijnen palliatieve sedatie en informatiebrochure voor patiënt
- richtlijn voor een goede procedure rond toediening van vocht en 

voeding met aandacht voor interindividuele en culturele verschillen op 
vlak van beleving

- vaststelling dat procedure van palliatieve sedatie als alternatief voor 
toediening Morfine IV bij refractaire symptomen, onvoldoende gekend 
is

- voorlegging vraag over zinvolheid van verdere behandeling versus 
comfortzorg

- advies en begeleiding omtrent verder medisch handelen bij patiënt bij 
wie sondevoeding recent werd gestopt

- vraag naar visietekst over zinvol medisch handelen (bv. al dan niet 
plaatsen van PEG- of Percutane Endoscopische Gastrostomiesonde bij 
patiënt met vergevorderde dementie)

10.1. Levenseinde: procedures & beleid (vervolg)
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c) Richtlijnen palliatieve zorg (incl. therapiebeperking, 
palliatieve sedatie) (vervolg):

- infonota palliatieve sedatie en aanpassing medicatieschema’s
- aanmoedigen/stimuleren om de wijze van omgaan met gevallen van 

therapiebeperking of –stop te herzien. Senioren moeten bij deze 
delicate kwesties betrokken worden. Er moet een consensus en een 
gemeenschappelijke strategie onder artsen en verpleegkundigen 
bereikt worden.

- stopzetting transfusies bij patiënt met uitgebreide internistische 
problematiek en comfortzorg

- gebrek aan ruimte voor palliatieve zorg
- abstinerend beleid/palliatieve sedatie bij patiënt die bij bewustzijn is 

bij sedatiestop, maar waar communicatiemogelijkheden beperkt zijn 
omwille van noodzaak tot kunstmatige ventilatie en sedatie ter 
comfort

10.1. Levenseinde: procedures & beleid (vervolg)

30

d) Levenseinde in het algemeen (16 meldingen)
- omgaan met levenseinde in het ziekenhuis
- herevaluatie adviesnota ‘mensen nabij tot in het sterven toe –

stappenplan’
- bespreking van aandachtspunten n.a.v. 5 casusbesprekingen 

aangebracht door Palliatief Support Team
- onomkeerbare coma sedert 10 jaar : geen ethische rechtvaardiging 

om het verblijf van de patiënt buiten zijn verzoek om, in te korten
- ingevolge de vaststelling dat het therapeutisch levenseindeproject 

niet goed wordt gebruikt, ontwikkeling van een nieuwe versie dat 
toegankelijk is in het elektronisch dossier

- oudere patient in levenseindefase (darmkanker) die verder naar het 
buitenland wenst te reizen, aanmoedigen om 
ondersteuningshulpmiddelen te gebruiken (technieken van 
integratieve geneeskunde) 

10.1. Levenseinde: procedures & beleid (vervolg)
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d) Levenseinde in het algemeen (vervolg)
- welke houding dient door het verzorgend personeel te worden 

aangenomen ten aanzien van een oudere patient met terugkerende 
neoplasie of gezwelvorming die geen behandeling meer wenst te 
ontvangen welke houding aan te nemen ten aanzien van het 
uitdrukkelijke verzoek van een 29-jarige patiënt om te stoppen met 
dialyse? 

- update procedure voor ondertekenen van overlijdensattesten
- advies over einde van het leven aan afdelingsteam
- in herinnering brengen van wettelijke en ethische voorwaarden
- vroegtijdige zorg- en therapieplanning
- hoe communiceren over nakend overlijden op de afdeling?

10.1. Levenseinde: procedures & beleid (vervolg)

32

10.2. Euthanasie & psychisch lijden (12 meldingen)

- reflecties over euthanasie in geval van psychisch lijden in niet-
terminale fase (2 meldingen)

- standpunt euthanasie in psychiatrische setting 

- levenseindezorg voor niet-terminale patiënten met ernstige 
psychiatrische aandoeningen 

- bespreking advies nr. 73 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek 
betreffende euthanasie in geval van niet-terminale patiënten, 
psychisch lijden en psychiatrische aandoeningen

- analyse van het verslag 2014-2015 van de Federale Controle- en 
Evaluatiecommissie Euthanasie (euthanasie en psychiatrische 
stoornissen) 

- uitzetten pacemaker bij depressie na cerebraal infarct bij 85-jarige 
patiënt
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10.3. Levensmoeheid (5 meldingen)

- een verlangen naar de dood is een levend verlangen

- euthanasie bij levensmoeheid (2 meldingen): euthanasie enkel 
mogelijk indien voldaan aan wettelijke voorwaarden

- bijscholing over eenzaamheid en gebrek aan levensperspectief bij een 
oudere bevolking

34

10.4. Euthanasie & dementie (4 meldingen)

Mogen we het stadium van vergevorderde cognitieve
achteruitgang bij de ziekte van Alzheimer gelijkstellen aan de
staat van onomkeerbaar bewustzijnsverlies waarop een beroep
wordt gedaan in de voorafgaande wilsverklaring euthanasie?
Het verlies van autonomie is zodanig dat het een bron van
psychisch lijden wordt en de vraag tot euthanasie motiveert,
maar de oordeelsbekwaamheid hoeft niet volledig en
onherstelbaar verloren te zijn. Dit moet duidelijk besproken en
geanticipeerd worden met de patiënt en met het team.
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10.5. Einde van het leven en vorming

Thema’s:

- Ethische reflectie over de narratieve ethiek in het kader van de 
inhuldiging van een nieuwe residentiële palliatieve 
zorgeenheid

- Conferentie-debat “Regie over het eigen levenseinde” (“Gérer
sa fin de vie”)

- Eenzaamheid en levensperspectief bij een oudere bevolking 

- Elkaar helpen bij verlies en verdriet?

- Studiedag “Euthanasie bij psychisch lijden in een niet-
terminale situatie”

36

10.6. Conflicten rond therapiestop (12 meldingen) 
(zie ook 1.6.)

- Conflict onder familieleden over al dan niet stopzetting van therapie 
bij naaste met afasie (onvermogen tot spreken), advies: de vraag 
opnieuw stellen aan de patiënt in het bijzijn van de familie; als hij de 
hand drukt, wil hij geopereerd worden; als hij de hand loslaat, wil hij 
geen operatie;

- Conflict tussen partner en overige familie over therapiestop bij 
patiënt met zwaar craniocerebraal trauma

- Familiaal conflict over behoud van de zorg versus comfortzorg: open 
bespreking in aanwezigheid van de familieleden (2 vermeldingen)

- Therapeutische hardnekkigheid van familie van patiënt versus opinie 
behandelend arts (2 meldingen)

- Trauma met persisterend vegetatief coma: verschil in mening onder 
ouders over actieve levensbeëindiging versus staken van therapie 

- Illegaal in ons land verblijvende patiënt in persisterend coma: familie 
wil therapie verder zetten ondanks negatief advies van behandelend 
team
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- Familie voor therapiestop, maar aangezien geen vraag tot 
therapiestop van patiënt, verder hanteren van DNR-code 0

- Na zelfmoordpoging van naaste, conflict tussen vraag van familie 
voor therapiestop en visie van reanimatieartsen en commissie voor 
medische ethiek 

- Conflict tussen deontologische plicht van arts tot stopzetten van 
futiele therapie en wens van naasten

- Verschil van inzicht tussen medische zorgverlener en familie bij 
patiënt in medisch uitzichtloze situatie

10.6. Conflicten rond therapiestop (vervolg)

10.7. Levenseinde: enkele bijzondere thema’s

- Schriftelijk advies n.a.v. vraag van artsen voor multidisciplinair 
ethisch overleg i.v.m. verzoek van patiënt voor euthanasie en 
orgaandonatie

- Orgaandonatie na euthanasie: (1) multidisciplinair ethisch 
overleg; (2) advies RCBE afwachten

- Geen euthanatica in noodtrousse met acute medicatie vermits 
populatie voornamelijk euthanasie vraagt bij niet-terminale 
aandoening

- Toestemmingsformulieren voor autopsiestudies

38
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11. Arbeidsgeneeskunde en ethiek 

• Uitwisseling van gegevens tussen preventie-adviseur 
psychosociale aspecten en preventie-adviseur 
arbeidsgeneeskunde

• Doorgeven van vaccinatiegegevens aan werkgever

• Bedrijf wenst geanonimiseerde biomonitoringsresultaten 
van de eigen werknemers

• Privacyclausule bij de Fit4Work-vragenlijst

• Mag men bij een formele klachtenprocedure het gesprek 
met de GSM opnemen?

• Adviezen over onderzoeksprotocollen in de 
arbeidsgeneeskunde

39

12. Vormingsinitiatieven: thema’s 
- De maakbare mens

- Transitieproblematiek

- Opleidingen ethiek

- Autonomie en zelfbeschikking (2x)

- De tirannie van autonomie

- Plichten van patiënten

- Lespakket van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek over 
Prioriteiten in de Zorg (zie www.health.belgium.be/bioeth)

- Beleidsdag ethiek

- Ethisch vragenuurtje en Snack naar ethiek

- Debat “ethiek, wetenschap en samenleving”

- Macht en onmacht (4x)

40
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12. Vormingsinitiatieven (vervolg)

- Praktische ethiek in de zorg (4x)

- Ethiek in de dementiezorg

- Prioriteiten in de gezondheidszorg (2x)

- Seksualiteit en intimiteit bij langdurige hospitalisatie

- Goede behandeling/mishandeling van ouderen

- Introductiefilmpje rondom ethiek

- Strategiedagen en beleidsdag ethiek

- Welzijn op het werk

- Technologie in de zorg 

- Over professionalisme in de dagelijkse praktijk

- Vorming over het eindigende leven: zie 10.5.

41

13. Beleidsondersteuning

• Samenwerking met andere instellingen rondom ethisch 
beleid (6 meldingen)

• Actief pluralisme in de instelling (5 meldingen)

• Dossier reviews accreditering (7 meldingen)

• Globaal beleidsplan

• Meldpunt ethiek

• Bemiddelingsdienst

• Dynamiek tussen de directie en de commissie voor 
medische ethiek

42
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14. Interne werking Commissie voor Ethiek (CME)

• Procedure rondom behandeling ethische dilemma’s

• De nieuwe wet op medische experimenten (3x)

• Installering van subcommissies (3x)

• Oefening moreel beraad

• Visie en reglement van inwendige orde (3x)

• Belangenconflicten commissie voor ethiek

• Verruimen interne herkenbaarheid / aanspreekbaarheid 
van de CME

• Definitie van de ethische beginselen van de instelling

• Werking van de CME 

• Zichtbaarheid op de website van de instelling

43

15. Begeleiding artsen bij casuïstiek 

Casuïstiek (specifiek advies i.v.m. klinische 
probleemsituaties) komt in meer dan 27 meldingen 
aan bod… blijkbaar worden de leden van de CME’s 
ingeschakeld bij het overwegen van specifieke 
(niet)behandelingsopties.

Enkele voorbeelden: hysterectomie bij Goldenhar-
syndroom, vasectomie bij autismespectrumstoornis, 
vasectomie bij mentale retardatie, sterilisatie bij 
genetische afwijking, technische applicatie voor 
patiënten met psoriasis, e.d. 

44
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16. Ethische begeleiding van klinische studies

16.1. Algemeen
- Evaluatie van studieprotocollen (meer dan 60 meldingen).

- Evaluatie van eindwerken van studenten: praktische afspraken, 
procedure, template informed consent

- Formalisering van evaluatieaanvragen voor klinische studies

- Bespreking Clinical Trialswet van 7 mei 2017 

- Informatie over regelgeving compassionate use en medical need
programma’s + advies specifieke casussen (incl. off label of 
behandeling met stalen)

- Welke patiëntengegevens beschikbaar stellen voor (anoniem) 
wetenschappelijk onderzoek?

- Ethische implicaties van wetenschappelijk onderzoek

- Samenwerking ziekenhuis-private partner: kader voor respecteren van 
patiëntenrechten en privacywetgeving

- Toegang tot elektronisch patiëntendossier: patiënten, studenten

45

16.1. Algemeen (vervolg)
- Eigendom onderzoeksdata

- Aankondiging van studies op campus

16.2. Geïnformeerde toestemming
- wilsbekwaamheid van patiënten onder gedwongen opname

- verstaanbaarheid patiënteninformatie

- geldigheidsduur 

- concept van e-consent

- procedure (wanneer vereist?)

- gebruik van patiëntengegevens wanneer men geïnformeerde 
toestemming niet heeft kunnen verkrijgen

- gebruik van verzamelde gegevens voor een andere studie

- vraag van sponsor naar mogelijkheid van remote consenting

46
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17. Enkele andere thema’s 2017 (sterk 
gereduceerde vermelding, gezien de 
opsplitsing in voorgaande thema’s)

• Griepvaccinatie medewerk(st)ers

• Plaats van de robot in de zorg

• Besnijdenis (advies van het Comité)

• Triage aan de poort

• Ruimte kinderen-adolescenten

• Geriatrie: ethische aspecten

47

Opvallende krachtlijnen 2017

• De verslaggevers maken duidelijk dat de ethische 
begeleiding van artsen bij specifieke 
probleemgevallen één der belangrijkste opdrachten 
voor de CME’s is geworden (dit geldt vooral voor 
beslissingen inzake abortus en euthanasie).

• Verschillende CME’s werken intens mee aan het 
ontwikkelen van een ziekenhuisbeleid. 

• De problematiek van het eindigende leven leidt tot 
zeer verschillende en tegelijk sturende discussies. 

48
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Aandacht voor vorming blijft constante 

• Vele commissies medische ethiek organiseren 
symposia, vormingssessies e.d. Ze scholen zichzelf 
ook bij aan de hand van boek- en rapport-
besprekingen (ook de adviezen van het Belgisch 
Raadgevend Comité voor Bio-ethiek).

• Tegelijk willen ze zich duidelijk situeren in de 
context van het ethisch beleid van de instellingen 
waarin ze functioneren (zo waren enkele CME’s 
zeer actief bij de accrediteringsprocessen van hun 
instelling).

• De meldingen getuigen van een zeer actieve 
aanwezigheid in de verzorgingsinstellingen: de 
CME’s als referentie voor een ethische cultuur. 49
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