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Inleiding

La ministre nous demande un avis relatif à la
prescription de médicaments homéopathiques
par les sages-femmes ainsi que la pertinence
d’une formation complémentaire pour pouvoir
prescrire ces médicaments.

De minister vraagt ons een advies te geven
betreffende
het
voorschrijven
van
homeopathische
geneesmiddelen
door
vroedvrouwen alsook betreffende de relevantie
van een bijkomende opleiding om deze
geneesmiddelen voor te kunnen schrijven.

Le CFSF rappelle les faits suivants :

De FRVV herinnert U aan de volgende feiten:

L’AR n°78 de 1967 reprend les conditions
légales de l’exercice de la profession
d’accoucheuse dans le règlement des
professions médicales.

Het KB nr. 78 van 1967 neemt de wettelijke
voorwaarden van de uitoefening van het
beroep van vroedvrouw op in het reglement
van de medische beroepen.

Cet AR 78 modifié en décembre 2006, élargit
les compétences des sages-femmes et dans
l’Art 3, §3 décrit la possibilité pour la sagefemme de prescrire des médicaments.

Dit KB, dat aangepast werd in 2006, breidt de
competenties van de vroedvrouwen uit en Art.
3, §3 beschrijft de mogelijkheid voor een
vroedvrouw om geneesmiddelen voor te
schrijven.

Nous rappelons à la Ministre que :
1. l’AR d’application relatif à la
prescription des médicaments n’est pas
encore publié au Moniteur Belge.
2. La délivrance de médicaments
homéopathiques ne fait l’objet
d’aucune obligation de prescription et
que ceux-ci sont en vente libre.

Wij herinneren de Minister eraan dat:
1. Het uitvoeringsbesluit betreffende het
voorschrijven van geneesmiddelen nog
niet gepubliceerd is in het Belgisch
Staatsblad.
2. Het verstrekken van homeopathische
geneesmiddelen niet onderworpen is
aan een verplicht voorschrift en dat
deze vrij verkrijgbaar zijn.

Le CFSF voudrait donc formuler à la ministre
l’avis suivant :

De FRVV wilt dus het volgende advies
formuleren aan de minister:

Le CFSF ne peut se positionner par rapport à
un avis sur une compétence que les sagesfemmes ne possèdent pas encore légalement.

De FRVV kan zich niet uitspreken over een
advies omtrent een bevoegdheid die een
vroedvrouw wettelijk nog niet heeft.

Lorsque cette compétence sera acquise, si la
ministre le souhaite, un avis pourra être
formulé quant à la possibilité de prescription
et à la pertinence d’une formation
complémentaire.

Vanaf deze bevoegdheid verworven wordt,
kan een advies geformuleerd worden, als de
minister dit wenst, omtrent de mogelijkheid tot
voorschrijven en de relevantie van een
bijkomende opleiding.
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Présidente du Conseil
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Voorzitster van de Federale
Raad voor de Vroedvrouwen.
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