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Origine  Oorsprong 

   

Considérant l’article 3§1 de la loi du 29 avril 1999, 

relative aux pratiques non-conventionnelles dans 

les domaines de l’art médical, de l’art 

pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art 

infirmier et des professions paramédicales, la 

commission paritaire doit émettre un avis au 

ministre de la santé publique en ce qui concerne 

les conditions générales applicables à l’exercice de 

toutes les pratiques non conventionnelles. Cet avis 

porte notamment sur la liste d'actes non autorisés 

pour les praticiens non médecins ;  

 

 Overwegende artikel 3§1 van de wet van 29 

april 1999 betreffende de niet-conventionele 

praktijken inzake de geneeskunde, de 

artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de 

verpleegkunde en de paramedische beroepen, 

moet de paritaire commissie een advies aan de 

minister van Volksgezondheid uitbrengen 

betreffende de algemene voorwaarden die van 

toepassing zijn op de uitoefening van alle niet-

conventionele praktijken. Dit advies heeft o.m. 

betrekking op de lijst met niet-toegelaten 

handelingen voor de beoefenaars die geen 

geneesheer zijn ; 

 

Considérant le vote par les membres de la 

Commission paritaire en date du 24/10/2013 :  

10 positifs 

0 négatif 

1 abstention 

  

Gelet op de stemming door de leden van de 

paritaire commissie op 24/10/2013 : 

10 voor 

0 tegen 

1 onthouding 

   

Avis  Advies 

La Commission paritaire rend comme avis à la 

ministre que la liste d'actes non autorisés pour les 

praticiens non médecins est la suivante :  

 

 

Pour toutes les pratiques non-conventionnelles 

décrites par  la loi du 29 avril 1999, relative aux 

pratiques non-conventionnelles dans les domaines 

de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la 

kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions 

paramédicales, les actes suivants sont interdits 

pour les praticiens non-médecins des pratiques 

non-conventionnelles : 

 

 

-La chirurgie 

- l’injection de médicament 

-La sédation pharmacologique du patient   

 

Cette liste n’est pas limitative. 

 De Paritaire Commissie brengt aan de minister 

het advies uit dat de lijst met niet-toegelaten 

handelingen voor de beoefenaars die geen 

geneesheer zijn, de volgende is : 

 

Voor alle niet-conventionele praktijken bedoeld 

in de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-

conventionele praktijken inzake de 

geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de 

kinesitherapie, de verpleegkunde en de 

paramedische beroepen zijn de volgende 

handelingen niet toegelaten voor niet-arts 

beoefenaars van de niet conventionele 

praktijken: 

 

- Chirurgische ingrepen 

- Injectie van geneesmiddelen 

- Farmacologische sedatie van een patiënt 

 

Deze lijst is niet limitatief. 
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Les ostéopathes estiment que les actes non 

autorisés aux non-médecins doivent aussi 

être : la prescription d’analyse biologique ; 

poser un diagnostic médical (ils posent une 

hypothèse de travail dans le processus 

diagnostic). 

 

 

 

Les chiropracteurs estiment que les actes 

non autorisés aux non-médecins doivent 

aussi être : aucun autre. 

 

 

Les homéopathes estiment que les actes 

non autorisés aux non-médecins  en dehors 

de leurs compétences respectives (sages-

femmes, dentistes) doivent aussi être : la 

prescription d’analyse biologique ; la 

prescription d’imagerie médicale ; poser 

un diagnostic médical. 

 

 

 

Les acupuncteurs estiment que les actes 

non autorisés aux non-médecins doivent 

aussi être : la prescription d’analyse 

biologique ; la prescription d’imagerie 

médicale en dehors de leurs compétences ; 

poser un diagnostic médical (chacun peut 

poser un diagnostic propre à sa discipline), 

la prescription de médicament et de plante. 

 

 

 

 

Les académies de médecine estiment que 

les actes non autorisés aux non-médecins 

doivent aussi être : la prescription 

d’analyse biologique ; la prescription 

d’imagerie médicale ; poser un diagnostic 

médical. 

 

De osteopaten menen dat de niet-

toegelaten handelingen voor niet-arts 

beoefenaars ook de volgende handelingen 

moeten inhouden: Het voorschijven van 

biologische analyses, het stellen van een 

medische diagnose (Zij stellen een 

werkhypothese op tijdens het diagnostisch 

proces); 

 

De chiropractors zijn van mening dat de 

niet-toegelaten handelingen voor niet arts 

beoefenaars ook de volgende moeten zijn: 

geen enkele andere; 

 

De homeopaten zijn van mening dat de 

niet-toegelaten handelingen voor niet-arts 

beoefenaars buiten hun 

competentiedomein (vroedvrouwen, 

tandartsen) ook de volgende moeten zijn: 

het voorschrijven van biologische 

analyses, het voorschrijven van medische 

beeldvorming en een medische diagnose 

stellen; 

 

De acupuncturisten zijn van mening dat 

de niet-toegelaten handelingen voor niet-

arts beoefenaars ook de volgende moeten 

zijn: Het voorschrijven biologische 

analyses, het voorschijven van medische 

beeldvorming buiten het 

competentiedomein, een medische 

diagnose stellen (ieder mag een diagnose 

stellen eigen aan hun discipline), het 

voorschrijven van geneesmiddelen en 

planten; 

 

De faculteiten geneeskunde zijn van 

mening dat de niet-toegelaten handelingen 

voor niet-arts beoefenaars ook de 

volgende moeten zijn: het voorschijven 

van biologische analyses, het voorschijven 

van medische beeldvorming; het stellen 
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van een medische diagnose. 

 

 

 

 

sdsdfs 

 

 

 

 

   

  

Dr Dirk CUYPERS  

  

 

Dr Dirk CUYPERS  

Président de la commission paritaire des pratiques non-

conventionnelles  

 Voorzitter van de paritaire commissie van de niet-

conventionele praktijken 

 

 


