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Aan de voorzitter en ondervoorzitter van de Orde der Artsen, 
 
 
 
Geachte voorzitter, 
Geachte collega,  
 
 
Gelet op de huidige ontwikkelingen in België m.b.t. de SARS-CoV-2 pandemie, hebben wij als grootste 
artsensyndicaat meermaals de vraag ontvangen, voornamelijk vanuit de hoek van de specialisten in de 
intensieve geneeskunde maar ook van andere collegae, of zij deontologische verplicht zijn bij patiënten 
een levensreddende behandeling in te stellen, wetende dat zij zelf blootgesteld zullen zijn aan een 
groot risico voor besmetting met als gevolg een risico voor ernstige ziekte en voor het eigen leven. 
 
Er bestaat immers een zeer reëel risico dat er binnen zeer korte termijn een belangrijk tekort aan 
beschermend materiaal zal zijn, met name FFP2 mondmaskers, beschermende brillen en 
beschermende kledij. En dus wordt de vraag gesteld of een intensivist of andere arts die bij een 
intensieve behandeling betrokken is, bij gebreke aan dergelijk beschermingsmateriaal, verplicht is een 
patiënt met vb. een dubbele pneumonie intensief te behandelen met intubatie en beademing.  
 
Zonder adequate bescherming is de kans op besmetting met SARS-CoV-2 voor de behandelend arts, in 
casu intensivist,  bij deze behandeling zeer groot. Als de behandelende arts besmet wordt zal hij 
statistisch gesproken in één geval op vijf zelf ziek worden, zal hiervan +/- 15 %  gehospitaliseerd worden 
en 5 % zelf op intensieve zorgen belanden. De momenteel geschatte mortaliteit is  +/- 3 %.  
 
Deze zieke artsen kunnen uiteraard niet meer ingeschakeld worden in de zorg, terwijl er allicht op dat 
moment grote nood aan hun diensten zal bestaan. 
 
Hoewel deze collega’s zich tot ons hebben gericht, zijn we van oordeel dat deze vraag ressorteert 
onder de medische deontologie en dus onder de Orde der Artsen veeleer dan onder de syndicale 
beroepsverdediging.    
 
 



 

 
 

Graag hadden wij het standpunt van de Orde der Artsen ingewonnen over de juridische en 
deontologische aspecten van deze casus, zodat de artsen op het terrein hieromtrent zo snel mogelijk 
duidelijkheid verkrijgen. 
 
Wij danken u alvast voor uw antwoord.  
 
Met de meeste hoogachting en collegiale groet, 

 
Dr. Philippe Devos,       Dr. Marc Moens, 
Voorzitter        Erevoorzitter 

        


