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dVoorwoord
Dokter Peter Cassiman, Voorzitter

meerderheid van de situaties zal je dat advies 
onmiddellijk of binnen de 24 uur krijgen. En-
kel wanneer het een provincie overschrij-
dend probleem is en de Nationale Raad voor 
verder advies aangesproken wordt, kan het 
antwoord iets langer op zich laten wachten. 
We wensen nochtans te onderlijnen dat de 
adviezen van de Nationale Raad wanneer no-
dig bij hoogdringendheid en binnen de tijds-
spanne van enkele uren beschikbaar zijn!
Een derde oorzaak van klachten zijn proble-
men van het niet of niet tijdig reageren op 
een wachtoproep. Ook hier blijft er veel wre-
vel bij de bevolking bestaan. Het is natuurlijk 
zo dat je als arts met wachtdienst niet de 
voetveeg van de patiënt bent. Ook hier is een 
goede communicatie noodzakelijk. Je maakt 
je als arts tijdens het telefoongesprek ken-
baar en nadien vraag je de coördinaten van 
de patiënt.

Stilaan komt het najaar in zicht waarbij de 
feestviering van 1 oktober eerstkomend dient 
vermeld te worden. Naar jaarlijkse traditie 
worden de jubilarissen die vijftig jaar geleden 
afstudeerden, in de kijker gezet en gelauwerd 
om hun jarenlange onverdroten inzet voor 
hun patiënten. We nodigen u hierbij reeds 
uit deze viering in het ICC Ghent (om 10u30) 
bij te wonen.

Ondertussen komt ook 2012 naderbij. In 
maart 2012 zijn er opnieuw verkiezingen 
voor de Orde. Vanaf september beginnen de 
voorbereidingen hiertoe. Gezien de aansle-
pende perikelen van de regeringsvorming zal 
het dit keer ook nog een papieren stemming 
worden. De noodzakelijke wetswijzigingen 
om elektronisch stemmen mogelijk te maken 
kunnen niet meer tijdig ingediend worden.

Geachte Collega,

De zomervakantie staat voor de deur en ie-
dereen begint weer kriebels te voelen om 
haar of zijn koffers te pakken en naar andere 
oorden te vertrekken. Dit betekent dat het 
jaar halfweg is en dat de Raad zich stilaan 
voorbereidt op het werk in het najaar.

De voorbije maanden waren opnieuw erg 
drukke tijden. De verschillende commissies 
bogen zich over de specifieke problemen die 
zich voordoen bij samenwerkingscontracten, 
het opstellen of wijzigen van vennnoot-
schapsstatuten, het openen van een web-
site…
Ook de Onderzoekscommissie heeft een 
druk programma afgewerkt. Eens te meer 
ervaart de Raad dat veel klachten ontstaan 
als gevolg van een communicatieprobleem 
tussen arts en patiënt. Luisterbereidheid, 
openheid en eenvoudige uitleg geven over 
bepaalde problemen zijn onontbeerlijk in 
een goede arts-patiëntrelatie. Een tweede 
bron van klachten zijn de medische attesten. 
Sinds jaar en dag proberen de verschillende 
provinciale raden samen met de Nationale 
Raad advies te geven, bij te sturen en soms 
noodgedwongen via sancties de collega’s aan 
te zetten om correcte attesten uit te schrij-
ven. In dit kader heeft onze Raad twee druk 
bijgewoonde symposia gegeven omtrent dit 
medisch attest. De Orde is er zich terdege 
van bewust dat het opstellen en afleveren van 
een medisch attest de arts soms voor een 
zware en heikele opdracht stelt.
Onze dwingende visie is en blijft dat je best 
om advies vraagt aan je provinciale raad, 
wanneer je als arts een (deontologische) 
vraag hebt bij het opstellen van een attest.
Onze vaste secretaris en elk raadslid zijn da-
gelijks bereikbaar om advies te geven. In de 
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Bij deze vraag ik nu reeds dat elke collega die 
verkiesbaar* is, nadenkt of zij of hij zich niet 
zou voorstellen voor een mandaat bij de Pro-
vinciale Raad van Oost-Vlaanderen. Het is 
voor iedereen een verrijkende ervaring en 
het brengt ons als arts in contact met een 
aantal facetten van ons beroep waar we an-
ders niet bij stilstaan of veel minder voeling 
mee hebben. Vooral bij de jongeren en de 
vrouwelijke collega’s zou ik een warme op-
roep willen doen om zich kandidaat te stellen. 

Tot slot wil ik nogmaals benadrukken dat elk 
lid van de Raad tot uw dienst staat voor het 
verstrekken van adviezen waar nodig. Heeft 
u vragen omtrent de deontologische aspec-
ten van ons beroep, aarzel niet ons te con-
tacteren. Er zijn, zoals ons op school gezegd, 
geen domme vragen! Een telefoontje of mail-
tje kan soms heel wat onheil voorkomen.

Met mijn beste collegiale groet.

* KB 28 DECEMBER 1972. - Vaststelling van de regelen betreffende de verkiezing 
van de leden van de provinciale raden … van de Orde der geneesheren :
“Art.	7.	
De (kandidaten) moeten twee maanden voor de datum vastgesteld voor de ver-
kiezing door ten minste tien kiezers van het district bij de voorzitter van de 
provinciale raad voorgedragen worden; na die termijn worden zij niet meer aan-
vaard. 
Art.	8.
§ 1. Om geldig voorgedragen te worden moet de kandidaat de volgende voor-

waarden vervullen :
1° De Belgische nationaliteit bezitten;
2° Op het ogenblik van de verkiezing sedert ten minste één jaar ingeschreven 

zijn op de lijst van de raad waarvoor hij zich kandidaat stelt en sedert ten 
minste tien jaar op één der provinciale lijsten van de Orde;

3° Geen andere sanctie dan de waarschuwing hebben opgelopen of niet ver-
vallen zijn verklaard op grond van de artikelen 11, 12, 14 en 17 van het 
koninklijk besluit van 10 november 1967 betreffende de Orde der genees-
heren.

§ 2. De gewone leden van de provinciale raad zijn pas herkiesbaar drie jaar na het 
verstrijken van hun mandaat.”
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1.	Bewaartermijn	medische	dossiers	–	gepen-
sioneerd	arts.

Hoelang moeten medische dossiers bijgehou-
den worden door een gepensioneerd arts?

Advies van 12 januari 2011 :

“De Nationale heeft eerder gesteld dat be-
treffende de bewaartermijn van stukken uit 
een medisch dossier, het aangewezen is ook 
rekening te houden met de maximale verja-
ringstermijn van alle (persoonlijke) rechts-
vorderingen tot vergoeding van schade op 
grond van buitencontractuele aansprakelijk-
heid.
De Nationale Raad is van mening dat een 
bewaringstermijn van 30 jaar na het laatste 
contact met de patiënt, zoals voorgeschreven 
door artikel 46 van de Code van Geneeskun-
dige Plichtenleer, een eenvoudige en duide-
lijke gedragsregel is die een goed compromis 
is tussen de door de wet opgelegde termijn 
van bewaring van de medische dossiers en 
de termijn die vereist is voor de continuïteit 
van de zorg.”

2.	Psychiatrische	patiënte	–	suïcide	buiten	
ziekenhuis	–	meldingsplicht	door	familie.

Een patiënte, opgenomen in een psychiatrisch 
ziekenhuis, komt buiten het ziekenhuis om 
het leven, vermoedelijk door suïcide, doch of-
ficieel ontving het ziekenhuis hierover op geen 
enkele wijze een kennisgeving vanwege de fa-
milie. Valt het overlijden van deze patiënte 
onder de criteria i.v.m. de meldingsplicht van 
de zelfdoding van een in het ziekenhuis opge-
nomen patiënt (omzendbrief 1/1/1986)?

Advies van 27 januari 2011 :

“De door u geschetste omstandigheden vor-
men geen uitzondering op het beroepsge-
heim zodat de arts die de patiënt in het 

ziekenhuis behandelde, hierover geen mel-
dingsplicht heeft.
Wij verwijzen tevens naar uw aanvullende 
e-mail waarin u preciseert dat de vraag naar 
advies concreet gaat over de melding (plicht) 
vanwege het ziekenhuis en dus niet vanwege 
de familie van patiënte.
Het komt niet aan de Orde van Geneesheren 
toe enig advies te verstrekken omtrent de 
handelwijze van derden, in casu het zieken-
huis.”

3.	Gebruikte	getuigschriftenboekjes	RIZIV	
-	bewaartermijn.

Hoelang moeten de boekjes van gebruikte 
RIZIV-formulieren bewaard worden?

Advies van 23 februari 2011 :

“In het ministerieel besluit van 31 maart 
2009 is vermeld :
“Overwegende :
(…) 
- dat artikel 13, eerste lid van het ministerieel 
besluit van 17 december 1998 voorziet dat de 
beoefenaar de gebruikte boekjes of reeksen 
van 50 kettingformulieren, met inbegrip van 
die vermeld in artikel 12, § 2, moet bewaren 
gedurende zes jaar, te rekenen van het jaar 
waarin die boekjes of reeksen zijn gebruikt.”
U gelieve bijgaand afschrift van het volledig 
ministerieel besluit te willen vinden.”

4.	Verstrekken	van	medische	informatie	aan	
de	geneesheer-adviseur	van	de	mutualiteit	en	
hospitalisatieverzekering	-	beroepsgeheim.

Welke medische informatie en gegevens mo-
gen door een ziekenhuisarts worden meege-
deeld aan de geneesheer-adviseur van de 
mutualiteit en hospitalisatieverzekering ?

Adviezen Raad Oost-Vlaanderen
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Advies van 23 februari 2011 :

“Alle medische informatie dient toegestuurd 
aan de behandelend huisarts van de patiënt 
en eventueel kan hiervan een kopie aan de 
patiënt zelf toegestuurd worden.
Ten aanzien van mededelingen aan de genees-
heer-adviseur van een verzekeringsinstelling, 
wensen wij er op te wijzen dat dit een wette-
lijke uitzondering op het beroepsgeheim vormt 
(art. 58, b. van de Code : Wettelijke uitzonde-
ringen : “Het verstrekken van inlichtingen of 
medische gegevens over de verzekerde, aan de 
geneesheren-adviseurs van verzekeringsinstel-
lingen tegen ziekte en invaliditeit en binnen de 
perken van de medisch-sociale raadplegingen.
De geneesheer-adviseur van een verzekerings-
instelling is, zoals elke andere geneesheer, ge-
bonden door het beroepsgeheim; hij moet aan 
die instelling uitsluitend zijn besluiten op ad-
ministratief vlak mededelen.”)
Wat betreft de hospitalisatieverzekering : alle 
geneeskundige verklaringen afgeleverd in het 
kader van een hospitalisatieverzekering, die-
nen zich te beperken tot een beschrijving van 
de huidige gezondheidstoestand waaruit de 
noodzaak van de hospitalisatie moet blijken. In 
zijn advies van 16 juli 2005 (cfr. volledig advies 
hierbij gevoegd) stelt de Nationale Raad o.m. :

“Op vragen naar hospitalisatieverslagen 
wordt best niet ingegaan. Gemakshalve zijn 
ziekenhuisartsen soms geneigd een fotoko-
pie van de ontslagbrief aan de verzekerde te 
geven en het aan hem over te laten of hij het 
verslag al dan niet aan de adviserende arts 
van de verzekeraar overmaakt. Dit is niet 
correct daar de overgrote meerderheid van 
de verzekerden daarover moeilijk zelf kun-
nen oordelen. Indien de ziekenhuisarts toch 
een fotokopie van de ontslagbrief overhan-
digt zou hij voorafgaandelijk moeten nagaan 
of de inhoud zich beperkt tot een beschrij-
ving van de huidige gezondheidstoestand. 
Het is beter een geneeskundige verklaring op 
te stellen die alle essentiële gegevens omtrent 

de huidige gezondheidstoestand en het be-
loop van de opname bevat dan het hospita-
lisatieverslag aan de verzekerde te bezorgen. 
Het gebeurt dat de verzekerde zich tot zijn 
huisarts wendt om het hospitalisatieverslag 
te bekomen. Het ligt voor de hand dat gege-
vens omtrent de hospitalisatie dienen te wor-
den verstrekt door de arts die verantwoorde-
lijk was voor de hospitalisatie. 
In verband met het opvragen van hospitali-
satieverslagen wordt soms verwezen naar 
artikel 9, §3, eerste lid, van de wet van 22 
augustus 2002 betreffende de rechten van de 
patiënt waarin wordt gesteld dat de patiënt 
recht heeft op een afschrift van het geheel of 
een gedeelte van het hem betreffende pati-
entendossier. Hierbij dient echter te worden 
opgemerkt dat het tweede lid van dezelfde 
paragraaf stelt dat een afschrift geweigerd 
wordt als er duidelijke aanwijzingen zijn “dat 
de patiënt onder druk wordt gezet om een 
afschrift van zijn dossier aan derden mee te 
delen”. Dit is zeker het geval als het overma-
ken van een hospitalisatieverslag als voor-
waarde wordt gesteld tot een eventuele uit-
kering van het verzekerd bedrag.”

5.	Niet-nakomen	afspraak	door	patiënt	–	re-
ele	termijn	van	afzegging	–	aanrekenen	ho-
norarium	of	kostenvergoeding.

Wat zijn de rechten van een arts t.a.v. een pa-
tiënt die zijn afspraak niet nakomt of niet 
tijdig afmeldt?

Advies van 4 mei 2011 :

“In toepassing van artikel 77 van de Code van 
Geneeskundige Plichtenleer mag een scha-
deloosstelling gevraagd worden voor een 
nutteloos geworden huisbezoek of voor een 
verzuimde afspraak indien zij niet tijdig wer-
den afgezegd.
Wanneer een arts door een niet nagekomen 
afspraak door de patiënt schade lijdt, dan kan 
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de patiënt tot vergoeding van de schade wor-
den aangesproken. In dat geval zal de arts 
wel moeten aantonen dat hij effectief schade 
heeft geleden en dat de patiënt foutief han-
delde door de afspraak niet na te komen of 
niet tijdig af te zeggen.
Het betreft hier dus een schadevergoeding 
en geen honorarium. De arts heeft immers 
voor die patiënt geen medische prestatie ver-
richt, reden waarom hij geen getuigschrift 
voor verstrekte hulp mag afleveren.”

6.	Patiënte	met	 lichte	mentale	retardatie	-	
kinderwens	–	aanvraag	wilsonbekwaamver-
klaring	door	behandelend	arts?

Vraag om advies van een Commissie voor 
Medische Ethiek :
Een patiënte met lichte mentale retardatie, 
een duidelijke persoonlijkheidsstoornis en 
meervoudige psychosomatische stoornissen, 
heeft een uitgesproken kinderwens. Haar 
partner wil geen kind en haar ouders zijn be-
vreesd voor zwangerschap.
Patiënte neemt perorale anticonceptie maar 
gezien intermittent braken en haar grote wens 
om zwanger te worden, rijst de vraag of er 
geen ongewenste zwangerschap komt.
Gezien haar zeer uitzonderlijk gedrag, lichte 
mentale retardatie en psychiatrische toe-
stand, is zij volgens haar ouders, begeleiders 
en huisarts niet bekwaam om voor een kind 
te zorgen en achten zij het ethisch niet wen-
selijk dat deze vrouw zwanger zou worden.
De casuïstiek kan slechts opgelost worden in-
dien deze patiënte wilsonbekwaam zou wor-
den verklaard.
De behandelend arts biedt aan om, naar de 
vrederechter toe, zelf een initiatief te nemen, 
waarbij deze aanvoert dat, als de ouders of 
begeleiders zouden vragen om deze stappen 
te nemen, dit zou kunnen aanleiding geven 
tot familiale onvrede en relatiestoornissen.
Patiënte heeft een advocaat als bewindvoer-
der.

Advies van 4 mei 2011 :

“Het Bureau heeft alle begrip voor de ern-
stige ethische problematiek van de beschre-
ven situatie en kan het voorstel van de 
behandelend arts om zelf een initiatief naar 
de vrederechter toe te nemen met het oog op 
het opstarten van een procedure wilsonbe-
kwaamheid, naar waarde schatten.
In elke medische ingreep speelt het recht op 
fysieke integriteit en zelfbeschikking een be-
langrijke rol.
In casu meent het Bureau dat dient uitge-
gaan van de huidige rechtspositie van be-
trokken patiënte en haar huidig statuut als 
wilsbekwaam persoon. Nu de ouders of de 
begeleiders deze stappen i.v.m. wilsonbe-
kwaamheid niet wensen te nemen gezien dit 
tot onvrede en relatiestoornissen zou kun-
nen aanleiding geven, kan evenmin door de 
betrokken arts zelf een initiatief in die zin 
worden genomen.
Het komt ons voor dat alleen de huidige be-
windvoerder zich tot de vrederechter kan 
richten met verzoek zijn mandaat, dat thans 
wellicht beperkt is tot het beheer van de goe-
deren, uit te breiden tot persoonsgebonden 
materies.
In die zin uitgebreid kan de huidige bewind-
voerder een procedure inleiden bij de recht-
bank met het oog op het verkrijgen van het 
statuut van verlengde minderjarigheid voor 
betrokken patiënte.”

7.	Hospitalisatieverzekering	–	verzoek	advi-
serend	arts	aan	huisarts	tot	overmaken	me-
dische	verslagen	n.a.v.	de	hospitalisatie	van	
een	inmiddels	overleden	patiënt	–	beroeps-
geheim.

Een geneesheer-adviseur van een hospitalisa-
tieverzekering verzoekt de huisarts van een 
inmiddels overleden patiënt een synthesever-
slag of een omstandig medisch verslag n.a.v. 
een ziekenhuisopname over te maken. Stricto 
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sensu heeft de patiënt hiervoor geen toestem-
ming gegeven.

Advies van 4 mei 2011 :

“Na het overlijden van de verzekerde dient 
de arts van de verzekerde een verklaring af 
te leveren over de doodsoorzaak, op voor-
waarde evenwel dat de verzekeraar aantoont 
de voorafgaande toestemming van de verze-
kerde te bezitten (artikel 95, lid 4, Wet op de 
Landverzekeringsovereenkomst).
Daarenboven is de Nationale Raad van oor-
deel dat artikel 95 overduidelijk stelt dat de 
arts van de verzekerde enkel een verklaring 
over de doodsoorzaak dient af te leveren en 
niet over de geschiedenis van de aandoening 
die tot de dood heeft geleid.”

8.	 Ziekenhuis	 –	 ombudsdienst	 –	 nota’s	 en	
eindrapport	ombudsdienst	–	maken	deel	uit	
van	 ziekenhuisdossier?	 –	 klager	 recht	 op	
eindrapport?	–	bewaartermijn	–	stukken	na-
dien	te	gebruiken	in	juridische	procedure?

Een arts wordt, in het kader van een betwis-
ting omtrent een schenking door een inmid-
dels overleden patiënt, geconfronteerd met de 
vraag van een advocaat van een aanverwant 
van deze patiënt tot het leveren van een kopie 
van het medisch dossier of tot inzage ervan. 

Gelet op het algemeen en grensoverschrij-
dend karakter van de vraagstelling, zijn wij 
van mening dat het aan de Nationale Raad 
toekomt hieromtrent een antwoord te for-
muleren.

Antwoord Bureau van de Nationale Raad van 
14 april 2011 :

“Het Bureau is van mening dat de nota’s en/
of eindrapport van de ombudsdienst geen 

deel uitmaken van het ziekenhuisdossier. De 
ombudspersoon houdt persoonlijk en apart 
het dossier bij {een klachten(bemiddeling)
dossier}. Hij is verantwoordelijk voor de be-
waring.
De regelgeving betreffende de rechten van de 
patiënt spreekt nergens over de opstelling van 
een ‘eindrapport’ door de ombudspersoon.
Het doel van de bemiddeling door de om-
budspersoon is het bereiken van een min-
nelijke regeling. Dit kan bijvoorbeeld een 
gesprek zijn tussen patiënt en beroepsbeoe-
fenaar, of een mondelinge afspraak tussen 
beiden. De regeling dient volgens de regelge-
ving patiëntenrechten niet verplicht en 
noodzakelijk door de ombudspersoon te 
worden weergegeven in een ‘eindrapport’. 
Volgens de voorbereidende werkzaamheden 
van de wet betreffende de rechten van de pa-
tiënt kan van ‘enig bindend karakter van de 
oplossing’ geen sprake zijn.
Wanneer er eventueel iets op papier wordt 
gezet door de ombudspersoon, doet deze dit 
best, gezien zijn bemiddelende functie, met 
kennis en akkoord van zowel de patiënt als 
de beroepsbeoefenaar.
Artikel 8 van het koninklijk besluit van 8 juli 
2003 houdende vaststelling van de voor-
waarden waaraan de ombudsfunctie in de 
ziekenhuizen moet voldoen, bepaalt dat de 
persoonsgegevens verzameld in het kader 
van het onderzoek van de klacht slechts mo-
gen bewaard worden gedurende de tijd nodig 
voor de behandeling ervan en het opstellen 
van het jaarverslag van de ombudspersoon.
De federale ombudsdienst “Rechten van de 
patiënt” vraagt al diverse jaren om aanbeve-
lingen omtrent het aanwenden van de nota’s, 
het eindrapport of de inhoud hiervan in een 
juridische procedure (ten laste of ten ont-
laste van de arts). De dienst opteert voor een 
vertrouwelijkheidoplossing in analogie met 
de bemiddeling in het kader van het Gerech-
telijk Wetboek (artikel 1728).”
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ICC Ghent – zaterdag 1 oktober 2011, 10.30 uur.

Zoals gebruikelijk zullen de jubilarissen met vijftig jaar praktijk passend gehuldigd 
worden – hun namen worden hieronder afgedrukt – .

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de opname van de jonge pas-gepromoveerde collega’s 
in ons artsenkorps. 
Hun wordt de gelegenheid geboden de eed van Hippocrates af te leggen.

Na de viering volgt een receptie. 

Belangrijk : wenst u tot deze manifestatie uitgenodigd te worden dan verzoeken wij u ons 
dit per post of per e-mail te bevestigen.

Jubilarissen	1961	:

Dokter Roland BOCQUET van Ronse 
Dokter Roland BULLENS van Gent 
Dokter Daniël CANDAELE van Gent 
Dokter Robrecht CASTRO van Gent (Ma) 
Dokter Willy CLAUS van Sint-Niklaas 
Dokter Oger DE CANNIERE van Oudenaarde 
Dokter René DE CLERCQ van Gent 
Dokter Eric DE CORDIER van Aalst 
Dokter Liliane DE MAESENEER van Aalst 
Dokter Marcel DE NAEYER van Lokeren 
Dokter Daniël DHOOGE van Assenede (Ba) 
Dokter Anny DIERICK van Aalst (Me) 
Dokter Gilbert EBO van Gent (SAB) 
Dokter Robert HAERENS van Knokke-Heist 
Dokter John HUYS van Gent 
Dokter Maurice KEPPENS van Waasmunster 
Dokter Willy LAMBEIN van Merelbeke 
Dokter Constant LIEKENS van Gent (Wo) 
Dokter Marc LUYTEN van Gent (Zw) 
Dokter Yvan MACHELART van Sint-Martens-Latem (De) 
Dokter André MULDER van Antwerpen 
Dokter Ruth RAFTOPOULO van Brugge 
Dokter Frank ROELS van Gent 
Dokter Jacques ROMMENS van Knokke-Heist 
Dokter Christiane SCHEIRE van Gent (SAB) 
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Dokter Herman SCHOCKAERT van Gent (Ma) 
Dokter André SEGHERS van Hamme 
Dokter Pierre VANDER VEKENS van Gent (Ma) 
Dokter Fernand VAN HEES van Gent 
Dokter Guido VANHOLDER van Haaltert 
Dokter Michel VANHOORNE van Gent 
Dokter Luc VAN HOUTTE van Gent 
Dokter Werner VAN HOVE van De Pinte 
Dokter Marc VAN LIEFFERINGE van Lierde (De) 
Dokter Gaston VAN OSSELAER Sint-Niklaas (Si) 
Dokter Theo VAN PETEGHEM van Zelzate 
Dokter Arsène VAN WITTENBERGE van Zottegem 
Dokter Jozef VERBEKE van Gent (Gtb) 
Dokter Guido VERSTRAETE van Gent (Af ) 
Dokter Herman VERTONGEN van Aalst (Er) 
Dokter Jean-Pierre YVERGNEAUX van Sint-Martens-Latem 
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gAdministratief verslag 
werkzaamheden 2010

A.		Artsen	(31/12)	 5417
	 	 (+59)

1.		 Inschrijvingen	Lijst
 - promotie 113
 - overschrijvingen van andere Raden 74
 - andere 14

2.		 Afvoeringen	Lijst
 - overleden 44
 - overgeschreven naar andere Raden 75
 - andere 23

B.	 Vergaderingen

Raad	:
 - vergaderingen 19
 - gehoorde artsen 34

Bureau	:
 - vergaderingen 14
 - behandelde dossiers 630

Onderzoekscommissie	
 - vergaderingen 21
 - gehoorde artsen 87 

Commissie	“Vennootschappen	–	Specialisten”
 - vergaderingen 11
 - behandelde dossiers 276

Commissie	“Vennootschappen	–	Huisartsen”
 - vergaderingen 12
 - behandelde dossiers 118

Commissie	“Contracten	en	Medische	Activiteiten	Huisartsen”
 - vergaderingen 11
 - behandelde dossiers 262

Commissie	“Contracten	en	Medische	Activiteiten	Specialisten”
 - vergaderingen 10
 - behandelde dossiers 146

Commissie	“Websites”
 - vergaderingen 8
 - behandelde dossiers 37



	 12	 h i p p o c r a t e s 	 6 2 	 | 	 j u l i 	 2 0 1 1

a
d

m
i

n
i

s
t

r
a

t
i

e
f	

v
e

r
s

l
a

g

C.		Schriftelijke	adviezen	nopens	deontologische	problemen 48

D.		Disciplinaire	beslissingen

■■ Door de Raad of de Raad van beroep werden sancties van waarschuwing, censuur, beris-
ping of schorsing opgelegd wegens :

-  Het stellen van daden of doen van uitspraken die de eer en de waardigheid van het 
beroep zouden kunnen schaden of in opspraak brengen (2 gevallen)

-  Het niet voorleggen van overeenkomsten inzake de beroepsbeoefening aan de provin-
ciale Raad van de Orde der Geneesheren

-  Het niet naleven van de wets- en verordeningsbepalingen inzake de verplichte verze-
kering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 

-  Aanrekenen van erelonen aan naaste verwanten en medewerkers
-  Overconsumptie – overbodige verstrekkingen

-  Welwillendheidsattesten : arbeidsongeschiktheid, school, inmenging in familiale aan-
gelegenheden (5 gevallen)

-  Het niet zorgvuldig en gewetensvol toedienen van de met de thans geldende weten-
schappelijke kennis strokende zorgen (4 gevallen)

-  Nalaten gevolg te geven aan een oproep tot medische hulpverlening tijdens de wacht-
dienst (2 gevallen)

-  Niet verzekeren van continuïteit der zorgen

-  Publiciteit

-  Het opvatten van de geneeskunde als een handelszaak

■■ Geen sanctie : 14

■■ Geseponeerde zaken (door de Onderzoekscommissie onderzocht en door de Raad zonder 
gevolg gelaten bij ontstentenis van afdoende argumenten om de betrokkene in beschul-
diging te stellen wegens een inbreuk op de regelen van de medische plichtenleer) : 60

■■ Beslissingen waartegen hoger beroep werd aangetekend : 1

■■ Beslissingen Raad van beroep waartegen cassatieberoep	werd aangetekend : 1.
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I.	INSCHRIJVINGEN

A.	Promotie	2010

 48161 VEREECKE Annelies
 48162 SMETCOREN Charlotte
 48163 MULLIEZ Thomas
 48164 MAES Leander
 48165 VANDENBERGHE Stijn
 48166 COSYN Eva
 48167 VAN LOO Pieter
 48168 DEKONINCK Julien
 48169 VAN GOETHEM Valérie
 48170 DE LANGHE Sarah
 48171 MOISSE Stephanie
 48172 GEERTS Pieter-Jan
 48173 VAN BRANTEGEM Eline
 48174 WALGRAEVE Toon
 48175 STEENACKERS Kelly
 48176 VANDENBUSSCHE Leen
 48177 CAMPENS Laurence
 48178 LUTIN Bart
 48179 VAN HULLE Séverine
 48180 ANNE Nathalie
 48181 DE REU Katrien
 48182 VAN EECKHOUT Catherine
 48183 VERBRUGGHE Anneleen
 48184 DHOOGE Delphine
 48185 POLFLIET Jeroen
 48186 MOORS Thomas
 48187 VAN CAENEGEM Eva
 48188 VAN BRAECKEL Bart
 48189 T'HOOFT Sophie
 48190 D'HOOGHE Lies
 48191 STURTEWAGEN An
 48192 VERMEULEN Line
 48193 VAN LANTSCHOOT Astrid
 48194 EECKHAUT Lien
 48195 LANSSENS Sven
 48196 VAN KERSCHAVER Tineke
 48197 THIBAUT Ellen
 48198 DE ZUTTER Eline
 48199 NEVEN Sarah
 48200 VAN DE VELDE Julie
 48201 DE MOOR Annelies
 48202 DECONINCK Gudrun
 48203 MEERT Frederik
 48204 VAN DAELE Caroline
 48205 RUYMBEKE Tine
 48206 CLICTEUR Arne
 48207 SMET Lieselot
 48208 VERSTRAETEN Barbara
 48209 DE KEYZER Linde
 48210 SIMOENS Steven

 48211 ADRIAENSENS Ines
 48212 FLAHOU Silke
 48213 DE KOCK Isabelle
 48214 WIERCKX Katrien
 48215 VAN HEMELRIJK Christine
 48216 VANDERVENNET Barbara
 48217 VERRAES Anouk
 48218 DE POURCQ Barbara
 48219 DE GROOTE Fien
 48220 BABIYCHUK Yuliya
 48221 GOUBAU Laurent
 48222 LATRUWE Mieke
 48223 DE BRUYNE Karen
 48224 DE LOOF Elise
 48225 DELENS Stephanie
 48226 VAN PRAET Liesbet
 48227 DEFOIRDT Sarah
 48228 SABBE Wouter
 48229 DE SMET Roel
 48230 VANBIERVLIET Valérie
 48231 DELRUE Stefan
 48232 VANDEKERCKHOVE 
 48233 VANDROMME Evelien
 48234 MATTHIJS Liesbeth
 48235 COIGNE Daphné
 48236 BUIJSROGGE Michiel
 48237 JEURISSEN Sarah
 48238 DE KOCK Joris
 48239 VANSPEYBROECK Sophie
 48240 CLAES Karel
 48241 JACOBS Melanie
 48242 BOUVRY Mieke
 48243 VANLEDE Koen
 48244 TAVERNIERS Filiep
 48245 HOFFMANN Brigitte
 48246 OCHIENG Vincent
 48247 VERCAUTEREN Barbara
 48248 VANDENSTEEN Karen
 48249 DE MEY Deborah
 48250 MORTIER Nele
 48251 VERSTRAETEN Elke
 48252 LEFEBURE Annelies
 48253 DE CANG Mieke
 48254 DE COOMAN Liesbeth
 48255 SYS Céline
 48256 DELAMEILLIEURE Lies
 48257 STAELS Kendrin
 48258 CAUTAERTS Karen
 48259 DE BAERDEMAEKER Randy
 48260 VEECKMAN Evelien
 48261 VAN OMMEN Corinde
 48262 CAMERLYNCK Edward
 48263 BOSIERS Michel
 48264 IVENS Caroline

Personalia 2010
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 48265 KYMPERS Celine
 48266 VLEESCHOUWERS Wouter
 48267 VAN GREMBERGEN Helen
 48268 DHOOGHE Barbara
 48269 GODERIS Julie
 48270 FOUBERT Kristien
 48271 STAELENS Clea
 48272 SCHRIER Kirya
 48273 MERTENS An

B.	Overschrijvingen	van	andere	provinciale	
Raden

Antwerpen

 15834 BOSMANS Jan
 18345 DE BRUYNE Stephan
 19325 VAN RIEL Wouter
 19326 TEUGELS Liesbeth
 19624 VAN GASSE Natasja
 19639 VIAENE Dries
 19652 VAN AELST Ellen
 19718 GOOSSENS Joris
 19758 STRAETEMANS Saartje
 19797 DEBRUYN Anja
 19845 VANDER EECKEN Sam
 47217 VAN VLODROP Veerle
 47490 CARRON Philippe
 47724 DE MEULENAERE Jan
 47776 VAN OOSTVELDT Tessa
 47846 VAN INGELGEM Annemie
 49302 VERHULST Johanna
 49316 LUYCKX Evelien
 49326 DEVRIESE Jill
 49396 WEHLOU Daniëlle
 49407 DUTRE Tineke
 76740 SCHOOFS Christophe

Brabant	(nederlandstalig)

 00049 KÖKEN Mehtap
 05080 DETEMMERMAN Patrick
 08801 BERT Christophe
 09312 WINTERS Erik
 09335 VAN PAESSCHEN Wim
 09449 GEBOES Karen
 09685 VANDE BROEK Isabelle
 09905 MATHIJS Zissi
 09907 HERMANS Sarah
 19822 FEYAERTS Frederik
 35966 BELLENS Frederik
 36458 VANDENBERGHE Griet
 47538 DENECKER Pulcherie

 47560 VANHESTE Ruben
 47712 COSCO Maria
 47732 ROELENS Yolente
 76041 ATES Recai
 76370 BORIN Christophe
 76400 MEERT Vanessa
 76610 GRYSOLLE Anne
 76826 VAN ELSEN Kim
 76955 GOOSSENS Annabel
 93396 GROEN Luitzen
 98008 ALSOODANY Mohammed
 98103 KREPS Bernard
 98271 DECKERS Sarah
 98457 DE BRUCKER Yannick

Brabant	(franstalig)

 86890 SERMON Filip

Henegouwen

 59053 SPINOIT Anne-Françoise

Limburg

 73491 RAAIJMAAKERS Martijn
 76452 WILLAERT Willem

West-Vlaanderen

 31790 DOORNAERT Jozef
 32908 VOLCKE Denis
 36205 HERMAN Véronique
 36483 LANGSWEIRDT Griet
 36505 BRONSELAER Bart
 36762 VANDENHOVEN Joachim
 36770 DEPUYDT Catheline
 36803 ROEF Greet
 36805 CLEREBAUT Nele
 36806 VANCAESTER Evelien
 36839 TAVERNIER Simon
 36840 CLAEYS Laurens
 36841 SAJEVETS Tatjana
 36874 ROBEYST Anne
 36875 VAN DEN WIJNGAERT Veerle
 36891 WILLAERT Lieselotte
 36892 DHOLLANDER Aad
 45507 DOSSCHE Karl
 47406 VANWOLLEGHEM Thomas
 47554 DECAIGNY Veronique
 47857 BUYTAERT Eva
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C.	Andere

 43251 DEMEDTS Arnoud
 46743 VANDEKERCKHOVE Kristof
 47328 BOATENG Christian
 48156 FARES Abd Alla
 48157 CAVONE Pierpaolo
 48158 VERBEEK Sabine
 48159 CONTE Micaela
 48274 REYNEKE Fourieka
 48275 DE ROOVER Patrick
 48276 GEURTS Ghislain
 48277 WILLEMS Sofie
 48278 TOURMOUSOGLOU Christos
 67113 VAN DE VEN Bart
 76538 MARINOVIC Igor

II.	WEGLATINGEN

A.	Overlijdens	2010

 40498 DAELS José
 40593 CARPENTIER Albert
 40602 DE VIS Remi
 40632 VAN LANGENHOVE Polydoor
 40640 BUSSCHAERT Paul
 40690 MORTIER Willy
 40708 VERSPEELT Robert
 40753 MEIRSMAN Jozef
 40799 LEUSEN Isidoor
 40812 STEFENS Renaat
 40833 DE WAELE Arthur
 40836 DAUWE Gustaaf
 40843 THIERY Leo
 40867 CODRON Ignace
 40879 PIRET Lucien
 40885 DE GEEST Paul
 40898 VERSTRAETEN Hubert
 40921 MORTIER Guido
 40931 DE VOS Pierre
 40963 VANDERBEKE Paul
 40965 VAN HUFFEL Roger
 40984 VAN DE VELDE Eric G.M.
 41154 HALSBERGHE Guido
 41165 BONTE André
 41279 STEVENS Jozef
 41286 VANDENWEGHE Maria
 41299 VAN DE VELDE Georges
 41307 VAN DER HAEGHEN Paul
 41396 RÖTGENS Walter
 41452 VANDENWEGHE Marcus
 41453 DEVLIEGER Paul
 41696 VAN NECK John
 42041 VAN DER MEERSCH Jozef

 42081 DE MAERE Vincent
 42085 DE ZUTTER Johan
 42110 VANDE WIELE Raphaël
 42256 BOUCKAERT Leo
 42272 ROELANDT Albert
 42737 DE STOOP Nelly
 43379 MEULEMAN Rolande
 43432 CHRISTIAENS Herman
 44198 AELTERMAN Jean-Paul
 44530 FERRANT Philippe
 45001 MAREEN Peter

B.	Overschrijvingen	naar	andere	
provinciale	Raden

Antwerpen

 07545 PEETERS Marc
 18652 MINCKE Elda
 18666 DE WOLF Caroline
 19606 VERSTREPEN Sylvie
 19624 VAN GASSE Natasja
 36423 TEMMERMAN Annemie
 36522 ACOU Willem-Jan
 36614 VERVAET Veerle
 36673 KEYMEULEN Liefke
 41878 CORNELIS Jean
 45374 MORTIER Geert
 47336 WOLLAERT Katie
 47449 WILLEMS Alexandra
 47862 BERVOETS Caroline
 47868 HUYLEBROECK Gert
 47869 ENGELEN Karen
 47872 EECKHOUT Koen
 47952 VAN OOSTRUM Noortje
 48144 VAN LOOVEREN Natalie
 49408 VANDEPLAS Griet
 76591 DEWIL Bieke

Brabant	(nederlandstalig)

 17989 DECANCQ Johnny
 34611 FABRY Jan
 35207 MONTEYNE Bart
 36629 DOBBELEIR Julie
 36814 VAN DER DONCKT Len
 45102 CALLEBAUT Peter
 47429 BOSTEELS Arnaud
 47461 VAN SLYCKE Sarah
 47585 VASSEUR Sabine
 47692 ENGELS Benedikt
 47695 DEVLEESCHOUWER Els
 47775 HANSSENS Karel
 47822 BELSACK Dries
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 47901 DESCHUYTENEER Evan
 47924 BROUCKAERT Olivier
 47928 VAN LANDEGHEM Karen
 47930 VAN DEN BROEK Benjamin
 47942 GALITSKIY Boris
 47985 DE SCHEPPER Mathias
 47986 VANSEVENANT Sarah
 47987 JALIL Hassanin
 47997 LORIES Marlies
 48032 BOGAERTS Skrolan

Brabant	(franstalig)

 58730 NDJEKEMBO SHANGO Didier

Henegouwen

 46260 MERCHIE Nathalie

Limburg

 18082 SOETE Frank
 47507 DEBRUYNE Caroline
 47641 VERMORGEN Koen
 47880 PAUMEN Sarah
 48046 GARVEY John

West-Vlaanderen

 07433 FRESON Micheline
 08199 LUKITO Gregorius
 18228 DUYTSCHAEVER Mattias
 19121 SMEDTS Liesbet
 36158 CASNEUF Veerle
 36196 DEVINCK Mieke
 47019 VERBRUGGHE Kunegonde
 47173 VAN DER KELEN Vicky
 47375 MEESTER Daniël
 47377 DE CRAENE Sofie
 47427 ROGGE Fabrice
 47439 WERBROUCK Erika
 47518 VAN OOTEGHEM Barbara
 47570 DE GROOTE Nele
 47573 FLORE Katelijne
 47622 TERWECOREN Annelies
 47645 RAEMDONCK Tia
 47767 VANDERMEERSCH Annemie
 47799 DENYS Louis
 47890 GORLEER Koen
 48099 DENOLF Tom
 48135 VAN DEN HAUTE Lien
 49096 LEFEVRE Ine
 93439 COPPENS Annelien

C.	Andere

 19871 SOUZA ARAGAO Evelise
 36257 DE KEYSER Jane
 36335 DEWINT Pieter
 36350 BEELE Xavier
 41071 DE GENDT Marcel
 41241 VLASSENBROECK Paul
 41533 DE PRAETER Etienne
 41954 RONSE Edouard
 42346 BOUTMANS Rudolf
 42504 VANDEN EECKHOUDT William
 43636 AELVOET Patrick
 44225 VERCRUYSSEN Marie-Christine
 46672 VAN RAATH Ronald
 46721 DE BACKER David
 47755 RICHTER Sergio
 47945 NTALIANIS Argyrios
 47947 MULLER Olivier
 47948 TRANA BERZA Catalina
 48044 MAVRIDIS Athinagoras
 48050 MC CANN Conor
 48111 DECAT Hera
 48159 CONTE Micaela
 73554 BAILLIEUL Rik
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Veronique BAERT E
Michel BAFORT Ov Ov

Eddy BRACKE P E P P
Peter CASSIMAN Vo Vo Ve
Jozef COESSENS P Ve

Eugeen DE BLEEKER E E Ve
Pierre DE MAESSCHALCK E P P E

Paul DESMET E P Ve
Léopold de THIBAULT E P

Frank DOUCHY P P P P P P
Raoul HACHE E

Marcus HAENEBALCKE P
Herman HOET E 3P Ve E Ve

Remi HOMBROUCKX E
Eliane LAGASSE P Ve

Willy LORNOY P E
Peter MARCOEN M M M M M M M

Walter MICHIELSEN P Ov
Els PIETERS E 1P E P

Robert RUBENS E
Sofie RYCKAERT P P

Louis THIENPONT E P E
Jan VAN ELSEN Se Se E

Piet VAN MULDERS P/NR E NR E P E E
Dirk VAN NIMMEN P P

Eric VAN RENTERGHEM E 2P E
Ann VERMEIR PM M M

Tony VERMEULEN P P

Orde Geneesheren Oost-Vlaanderen
Samenstelling

P = Plaatsvervangend lid
Se = Secretaris
Ve = Verslaggever
Vo = Voorzitter

E = Effectief lid
M = Magistraat-bijzitter
NR = Lid Nationale Raad
Ov = Ondervoorzitter
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Adres Telefoon

Veronique BAERT 9240 Zele, Lange Akker 7 W2 052/44.86.07

Michel BAFORT 9900 Eeklo, Koning Albertstraat 62 09/378.23.21

Eddy BRACKE 9890 Gavere (As), Ommegangstraat 22 09/384.15.17

Peter CASSIMAN 9320 Aalst (Nie), Terbekenstraat 40 0475/91.93.93

Jozef COESSENS 9032 Gent (Wo), Morekstraat 440 09/253.11.65

Eugeen DE BLEEKER 9100 Sint-Niklaas, Zamanstraat 44 03/776.78.78

Pierre DE MAESSCHALCK 9620 Zottegem, Meerlaan 21 09/360.42.43

Paul DESMET 9700 Oudenaarde, Edelareberg 27 055/30.07.96

Léopold de THIBAULT 9000 Gent, Sint-Martensstraat 10 09/225.72.72

Frank DOUCHY 9620 Zottegem, Haagkouter 10 09/367.66.63   

Raoul HACHE 9000 Gent, Huidevetterskaai 32 09/225.28.98

Marcus HAENEBALCKE 9000 Gent, Lange Violettestraat 134 09/225.89.96

Herman HOET 9750 Zingem, Dorpsstraat 2 09/384.55.66

Remi HOMBROUCKX 8300 Knokke-Heist, Zwaluwlaan 17

Eliane LAGASSE 9620 Zottegem, Meerlaan 21 09/360.42.43

Willy LORNOY 9070 Destelbergen (He), Puntweg 1 09/252.50.60

Peter MARCOEN 9308 Aalst (Gij), Mimosastraat 87

Walter MICHIELSEN 9070 Destelbergen, Olmenlaan 11 09/238.20.38

Els PIETERS 9960 Assenede, Trieststraat 1 09/344.27.42

Robert RUBENS 9840 De Pinte, Scheldeveldestraat 28 09/282.55.88

Sofie RYCKAERT 9070 Destelbergen, Kerkkouterrede 7 09/228.56.91

Louis THIENPONT 9000 Gent, Onderbergen 63 09/224.33.90

Jan VAN ELSEN 9040 Gent (SAB), Johannes Hartmannlaan 21 09/228.37.48

Piet VAN MULDERS 9200 Dendermonde, Gentsesteenweg 147  052/21.13.85

Dirk VAN NIMMEN 9200 Dendermonde, Sint-Onolfsdijk 94 052/22.01.76

Eric VAN RENTERGHEM 9820 Merelbeke, Fraterstraat 49 09/230.86.68

Ann VERMEIR 9320 Aalst (Er), Kleistraat 12

Tony VERMEULEN 9990 Maldegem, Hogenbranddreef 21 D-E 050/71.21.50   

Orde Geneesheren Oost-Vlaanderen
Coördinaten



Secretarie:
Koning Leopold II-laan 26 E
9000 Gent

Tel.: (09) 220.47.50
Fax: (09) 222.25.76

E-mail: contact@orde-gen-ovl.be



Verantwoordelijke uitgever; Dr. Peter Cassiman, 
Terbekenstraat 40, 9320 Aalst (Nieuwerkerken)

3 Voorwoord 
Dokter Peter Cassiman, Voorzitter

5 Adviezen uitgebracht door de Raad van Oost-Vlaanderen :

5 1. Bewaartermijn medische dossiers – gepensioneerde arts.

5 2. Psychiatrische patiënte – suïcide buiten ziekenhuis – meldingsplicht door familie.

5 3. Gebruikte getuigschriftenboekjes RIZIV - bewaartermijn.

5 4. Verstrekken van medische informatie aan de geneesheer-adviseur van de mutualiteit en hospitalisatieverzekering - beroepsgeheim. 

6 5. Niet-nakomen afspraak door patiënt – reële termijn van afzegging – aanrekenen honorarium of kostenvergoeding.

7 6. Patiënte met lichte mentale retardatie - kinderwens – aanvraag wilsonbekwaamverklaring door behandelend arts?

7 7. Hospitalisatieverzekering – verzoek adviserend arts aan huisarts tot overmaken medische verslagen n.a.v. de hospitalisatie van een inmiddels 
overleden patiënt – beroepsgeheim. 

8 8. Ziekenhuis – ombudsdienst – nota’s en eindrapport ombudsdienst – maken deel uit van ziekenhuisdossier? – klager recht op eindrapport? – 
bewaartermijn – stukken nadien te gebruiken in juridische procedure?

9 Feestviering 2011 : ICC Ghent – zaterdag 1 oktober 2011, 10.30 uur.

11 Administratief verslag werkzaamheden 2010

13 Personalia 2010

17 Orde Geneesheren Oost-Vlaanderen : samenstelling

18 Orde Geneesheren Oost-Vlaanderen : coördinaten
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