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Brussel, [stempel: 24/5/06] 

 

 

CENTRE HOSPITALIER PSYCHIATRIQUE 

DU CHÊNE AUX HAIES 

Ter attentie van Dr. Lechantre, 

Voorzitter van het Ethisch Comité 

Chemin du Chêne aux Haies, 24 

 7000 MONS 

 

 
Uw brief van 05-10-2005 

Onze ref.: G:/Bioethic/Presvz2006/060524Lechantre 
 

 

Mijnheer de Voorzitter, 

 

 

Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek heeft op 5 oktober 2005 uw brief ontvangen, waarin u 

meedeelt dat het voor uw plaatselijk ethisch comité moeilijk is binnen de vijf dagen samen te 

komen telkens het een toelatingsaanvraag voor een klinische test ontvangt waarvoor er een 

advies moet worden gestuurd naar het comité dat bevoegd is om het eenmalig advies over te 

maken. Dit zou onverenigbaar zijn met de werking van uw comité. 

U vraagt of er een ander, minder strikt, wettelijk middel is om aan de vereisten van de wet van 7 

mei 2004 te voldoen.  

 

De wet legt de termijnen op die elk plaatselijk ethisch comité moet naleven. Er zijn geen 

uitzonderingen. De wet verplicht de leden van een plaatselijk ethisch comité echter niet om 

samen te komen telkens er bij hun comité een aanvraag wordt ingediend. Een oplossing voor uw 

probleem kan erin bestaan een procedure op te nemen in uw huishoudelijk reglement die bepaalt 

dat, telkens uw comité een adviesaanvraag ontvangt, het dossier naar alle leden zal worden 

gestuurd en dat hen zal worden gevraagd hun advies binnen een bepaalde termijn te bezorgen 

(bijvoorbeeld via mail). U moet in de procedure ook bepalen hoe het comité de beslissingen zal 

nemen (op basis van consensus of meerderheid?) en wanneer het comité in elk geval moet 

samenkomen (bijvoorbeeld als het dossier bepaalde problemen stelt, of als u er niet in slaagt een 

consensus of meerderheid te bereiken,...).  

 

De bijdrage van de besprekingen in plenaire vergadering is echter belangrijk voor de vorming 

van de leden van het ethisch comité. Een frequentie van vier vergaderingen per jaar is nogal 

beperkt. U zou een goed evenwicht moeten vinden tussen de ideale situatie (nl. alle vragen in 

plenaire vergadering behandelen) en een pragmatische oplossing die rekening houdt met de korte 

termijnen. 
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We wijzen er echter op dat de plaatselijke comités wettelijk gezien de documenten op hetzelfde 

ogenblik ontvangen als het comité dat bevoegd is om het eenmalig advies over te maken, wat 

hen 28 dagen de tijd geeft om te reageren. 

 

Het Comité is zich bewust van het door u aangehaalde probleem en heeft beslist een 

rondetafelgesprek te organiseren waarin onder andere dit onderwerp zal worden besproken. 

 

In de hoop dat dit advies u zal helpen een oplossing te vinden voor uw probleem, verblijf ik, met 

vriendelijke groeten, 

 

 

 

Paul Schotsmans, 

 

 

 Voorzitter 


