
Advies van de Federale commissie rechten van de patiënt betreffende  de “resolutie van 24 februari 

2015 over de toegankelijkheid en de transparantie van prothetische behandelingen” (cfr. 

adviesaanvraag van 12 maart 2017) 

  

Inleiding 

 

De minister van Volksgezondheid heeft de Federale commissie, per brief van 15 maart 2017, om haar 

standpunt gevraagd over de aspecten van de resolutie van 24 februari 2015 m.b.t. de toegankelijkheid en 

de transparantie van prothetische behandelingen, die de rechten van de patiënt behelzen.  

 

 

De Federale commissie wijst erop dat de Raad van de Tandheelkunde op 18 januari 2016 een 

adviesaanvraag van de minister heeft ontvangen over de uitvoering van handelingen met betrekking tot 

uitneembare tandprothesen. In zijn advies van 21 november 2016 adviseert de raad om vooral in te zetten 

op preventie (teneinde het aantal prothetische behandelingen te verminderen) en (financiële) 

transparantie.  

 

In het advies hieronder houdt de Commissie zich aan de aspecten m.b.t. de “rechten van de patiënt”, 

meer in het bijzonder aan de artikelen van de wet betreffende de rechten van de patiënt vermeld in de 

adviesaanvraag, namelijk artikel 8, §2 (informatie aan de patiënt) en artikel 5 (recht op kwaliteitsvolle 

zorg). 

 

Advies 

 

De Commissie is van oordeel dat indien de kwaliteit van de prothetische behandelingen hoogstaand moet 

zijn, en dat de transparantie rond de prijzen zeer belangrijk is, ze benadrukt dat de (voorafgaande) 

informatieverstrekking door de beroepsbeoefenaar (met het oog op het verkrijgen van de geïnformeerde, 

voorafgaandelijke en vrije toestemming van de patiënt) breder gaat dan de financiële aspecten van de 

tussenkomst.  

 

In de communicatie met de patiënt is de Commissie daarenboven van oordeel dat de patiënt door zijn 

tandarts op de hoogte moet worden gebracht van de herkomst van de prothese (de verplichting tot afgifte 

van een conformiteitsattest bij aflevering van de tandprothese is reeds een kwaliteitsgarantie).  

  

Ten slotte onderstreept de Commissie dat de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” reeds 

herhaaldelijk in zijn jaarverslagen de oprichting van een Orde der tandartsen heeft aanbevolen. 
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