Nieuws uit WMA (World Medical Association)
Steunbetuiging van voormalige en nieuwe president van de WMA
Artsen over de hele wereld voelen zich in de steek gelaten en gedemoraliseerd in hun strijd tegen
Covid-19, zei de aftredende president van de World Medical Association op 15 oktober jl.
In zijn afscheidsrede op de jaarlijkse algemene vergadering van de WMA verklaarde Dr. David Barbe:
'Er zijn veel artsen over de hele wereld die zich niet gewaardeerd of gesteund voelen voor de risico's
die ze hebben genomen of de offers die ze hebben gebracht in de zorg voor patiënten met COVID.
Velen zijn gedemoraliseerd. Velen hebben het gevoel dat hun regeringen, en in sommige gevallen
hun ziekenhuizen, hen in de steek hebben gelaten. Sommigen voelen zich als vanzelfsprekend
beschouwd of zelfs misbruikt.'
Hij zei dat artsen verdienden te horen dat ze werden gewaardeerd. 'Je wordt gewaardeerd. We
erkennen alles wat je hebt gedaan en danken je voor de offers die je hebt gebracht. Ik vind dat
artsen dat moeten horen. Ik denk dat je dat moet horen. Het is onze taak als leiders om ervoor te
zorgen dat onze artsen weten dat we trots op hen zijn en dat hun inspanningen en hun opoffering
worden gewaardeerd.'
Dr. Heidi Stensmyren, die werd geïnstalleerd als voorzitter van de WMA voor 2021/22, zei in haar
inaugurele rede voor de online vergadering dat de gezondheidszorg tijdens de pandemie tot het
uiterste was gedreven.
‘We hebben allemaal persoonlijke en professionele uitdagingen gehad tijdens de pandemie, en een
virulent virus verwoest nog steeds onze wereld. De gezondheidszorg is tot het uiterste gedreven.
Artsen hebben in de frontlinie gezwoegd en hebben zichzelf en hun gezin op het spel gezet om zorg
te verlenen aan talloze patiënten die ziek zijn geworden door Covid-19. De werkomstandigheden zijn
meer dan uitdagend. Veel artsen zijn het slachtoffer geworden van het virus en sommigen van ons
zijn gestorven terwijl ze voor anderen zorgden.'

Aandacht voor WMA verklaring voor huiselijk geweld
Het WMA statement over huiselijk geweld bevatte een verplichting voor artsen om huiselijk geweld
bij een vermoeden direct te melden. De KNMG heeft zich in de WMA ingezet deze verplichting uit de
verklaring te halen. Een meldplicht doet af aan alle factoren die in overweging dienen te worden
genomen bij een vermoeden van huiselijk geweld. De KNMG is van mening dat een vermoeden van
huiselijk geweld eerst zorgvuldig dient te worden onderzocht alvorens direct aan te kloppen bij
verschillende instanties.
De KNMG heeft om deze reden voorgesteld de meldplicht te veranderen in het aanbieden van een
richtlijn aan artsen, die artsen handvaten biedt over hoe te handelen bij een vermoeden van
huiselijk geweld. Een melding maken kan slechts volgen na onderzoek en wanneer de arts van
mening is dat het vermeende slachtoffer hier geen nadeel van zou ondervinden.
Tijdens de vergadering van de WMA van 15 oktober 2021 is ingestemd met dit voorstel van de
KNMG.
Als je geïnteresseerd bent in wat de WMA nog meer heeft besloten tijdens de algemene
vergadering in oktober, kun je de documenten hier terugvinden: WMA General Assembly, London
2021 (online) – WMA – The World Medical Association

WMA to come 2022
De KNMG is lid van de werkgroep van de WMA die zich buigt over de internationale gedragscode
medische ethiek voor artsen (International Code of Medical Ethics: ICoME). De komende tijd zal de
KNMG de federatiepartners betrekken bij de wijziging van deze gedragscode.

