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ARTS IN NOOD

“Artsen moeten elkaar bijstaan” 
(art. 11 code)

Tel.: 0800 23 464
of 

e-mail: ovl@artsinnood.be



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

Voorkaft: een (christelijke) afbeelding van de Eed van Hippocrates 
(Griekse arts; Kos, ca. 460 v.Chr. – Larissa, 370 v.Chr.).

Achterkaft: Gebed van Maimonides (Joodse rabbijn; Córdoba (Spanje), 
30 maart 1135 – Fustat (Caïro), 13 december 1204).

Beide afbeeldingen tonen aan dat de 
medische deontologie over verschillende culturen heen 

(Grieks/christelijk en Joods/Arabisch) waardevol werd bevonden.

Foto’s: Wim Van Renterghem

Artseneed
Islamic Medical Association of North America 

1977

Lof zij met God, de Leraar, de Enige, de Koning 
der Hemelen, de Verhevene, de Glorievolle, 
Glorie zij met Hem, de Eeuwige die het 
Universum schiep en alle wezens daarin, 
en de Enige die de oneindigheid en de eeuwigheid 
omvat. We dienen geen andere god dan U en 
beschouwen afgoderij als een afschuwelijk onrecht.

Geef ons de kracht om waarheidsgetrouw te zijn, 
eerlijk, bescheiden, genadig en objectief. Geef ons 
de kracht om onze fouten te erkennen, onze wegen 
te verbeteren en de fouten van anderen te vergeven.

Geef ons de wijsheid om allen te troosten en te 
leiden naar vrede en harmonie. Geef ons het 
begrip dat ons heilige beroep gaat over Uw 
kostbaarste gaven: leven en intellect.

Maak ons daarom waardig voor deze bevoorrechte 
positie met eer, waardigheid en vroomheid, zodat 
we ons leven mogen wijden aan het dienen van 
de mensheid, arm of rijk, geletterd of ongeletterd, 
moslim of niet-moslim, zwart of wit, met geduld 
en verdraagzaamheid, met deugd en respect, 
met kennis en waakzaamheid, met Uw liefde in 
onze harten en compassie voor Uw dienaren, 
Uw kostbaarste creatie.

Hierbij leggen we de eed af in Uw naam, 
de Schepper van alle Hemelen en de aarde, 
en volgen wij Uw raad zoals U die heeft 
geopenbaard aan de Profeet Mohammed 
– gezegend is zijn naam.

’Wie een mens doodt, zonder dat die een ander 
mens heeft gedood of een misdaad op aarde heeft 
gepleegd, zal zijn alsof hij de hele mensheid heeft 
gedood. En als hij een mens het leven redt, zal het 
zijn alsof hij het leven van de hele mensheid heeft 
gered.’ (Koran, V/35)

Verantwoordelijke uitgever: Dr. Michel Bafort.
Koning Albertstraat 62, 9900 Eeklo
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Naar jaarlijkse gewoonte sturen we u dit exemplaar op en hopen dat u hierin leesplezier 
vindt maar ook stof tot reflectie.

U hebt een wel een bijzondere Hippocrates in handen. Zoals u kan zien wordt het 
voorblad ingenomen door een oude afbeelding van de Eed van Hippocrates in een 
weliswaar westerse, christelijke (kruisvormige) afbeelding. Het voorblad wordt in de hoek 
gedeeld met ‘Arts in Nood’. Dit verwijst naar ontwikkelingen binnen de structuur van de 
Orde waarin steeds meer nadruk wordt gelegd op de Orde als bijstand voor artsen. De 
achterzijde toont het Gebed van Maimonides. Het gebed heeft eenzelfde inhoud als de Eed 
van Hippocrates, maar komt uit een oude Joodse en Hebreeuwse culturele overlevering. 
Door beide teksten samen te brengen willen we het universeel karakter van de inhoud van 
de Eed nogmaals bevestigen. Achteraan in het tijdschrift vindt u ter vervollediging ook de 
‘Eed voor een Moslimarts’, vergeleken met de hedendaagse ‘Eed van Hippocrates’.

Sinds jaren werd u samen met het tijdschrift een overschrijving opgestuurd om te voldoen 
aan uw wettelijke verplichting tot betalen van uw bijdrage voor de werking van de Orde. 
Op vraag van meerdere collega’s werd dit  van elkaar losgekoppeld en kreeg u reeds 
een uitnodiging tot betaling toegestuurd. Jaarlijks kruipt er veel energie en tijd van het 
secretariaat in het opvolgen en in het repetitief opsturen van aanmaningen. De tijd die 
hierin wordt geïnvesteerd kost geld dat beter kan gebruikt worden om collega’s bij te staan 
(adviezen) en om nieuwe initiatieven, zoals ‘Arts in Nood’, uit te bouwen. Deze nieuwe 
initiatieven van solidariteit en collegialiteit worden belangrijker naarmate de Orde zich 
hervormt van een zuiver tuchtcollege naar een moderne organisatie van en voor artsen. 
Ik verwijs hierbij naar een recent artikel (26 januari 2015) in De Standaard van Professor 
Herman Nijs in verband met de toekomst van de Orde van Artsen.

In dit nummer nemen de teksten van het avondsymposium van 22 oktober 2014 over ‘Arts 
in Nood’ heel wat plaats in. Ondertussen evolueerde ‘Arts in Nood’ naar een organisatie op 
nationaal vlak. Alle provinciale raden zijn vertegenwoordigd in een begeleidingscommissie 
met hulp van de Nationale Raad. Het noodnummer is reeds actief in meerdere provincies 
zowel ten noorden als ten zuiden van de taalgrens. Bestaande oudere initiatieven, zoals in 
Luik, sluiten naadloos aan. Internationale contacten werden gelegd met ASRA in Frankrijk 
en het initiatief van onze provincie wordt in april officieel voorgesteld in een presentatie 
op het ‘European Association for Physicians Health’ congres in Barcelona. 

Naar goede gewoonte vindt u ook een uitgebreide reportage van de feestviering met 
huldiging van de jubilarissen en de verwelkoming van de jonge collega’s van de promotie 
2014.

Voorwoord
Dokter Michel Bafort, Voorzitter

Beste collega’s, vrienden,
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In laatste instantie wil ik nogmaals uw aandacht vragen voor het correct invullen van 
attesten. De Raad wordt nog vaak geconfronteerd met een laksheid bij het invullen ervan. 
Deze attesten worden soms retrograad ingevuld om een afwezigheid op de werkvloer of 
schoolverzuim te rechtvaardigen, of om een patiënt ter wille te zijn, bijvoorbeeld in een 
echtscheidingsproblematiek. De Raad ziet hierop scherp toe en wenst het maatschappelijk 
belang van een attest nogmaals te onderstrepen.

hippocrates_67.indd   5 3/03/15   13:54



 6 h i p p o c r a t e s  6 7  |  m a a r t  2 0 1 5

t
e

r
u

g
b

l
i

k

Is achterom kijken zinvol? Veelal is het motto: 
streep onder het verleden en blik gericht op de 
toekomst. Maar goed begrepen, houdt terug-
blikken ook onmiddellijk vooruitkijken in. Als 
adjunct vanaf 1972 en later vanaf 1979 als vast-
secretaris, heb ik tot vandaag de evolutie bin-
nen de Orde van geneesheren van nabij mogen 
meemaken. Ook tal van wetswijzigingen over 
de Orde werden op tafel gelegd. Waar vroeger 
vooral weerstand bestond vanuit de Orde zelf 
tegen hervorming, is de Orde thans uitdruk-
kelijk zelf vragende partij geworden. 

De Orde als behoeder 
tegen ‘niet-gediplo-
meerde kwakzalvers’.
De wet van 12 maart 
1818 richtte de provin-
ciale geneeskundige 
commissies op. Deze 
kregen, naast het vise-
ren van diploma’s, ook 

als taak toezicht uit te oefenen op de uitoefe-
ning van de geneeskunde. Stilaan groeide de 
opvatting dat deze commissies als reguleren-
de en controlerende organen niet langer vol-
stonden, en geleidelijk aan begon de 
campagne voor de oprichting van een Orde 
van geneesheren op gang te komen. Dit resul-
teerde in de wet van 25 juli 1938.
Algemeen zou men kunnen stellen dat de 
Orde opgericht werd ter bescherming van de 
autonomie van het medisch beroep. “Een be-
roepscorporatie met tuchtrechtelijke be-
voegdheid diende de eer en de waardigheid 
van het beroep te beschermen en het lichtge-
lovige publiek te beveiligen tegen de uitbuiting 
door gediplomeerde en niet-gediplomeerde 
kwakzalvers” (memorie van toelichting bij 
wetsvoorstel, Senaat 1936-1937). Men wou dus 
in de eerste plaats een beroepsjurisdictie in het 
leven roepen om kwakzalverij en uitbuiting 
tegen te gaan. Die werden immers door som-
mige artsen bedreven onder de dekmantel van 

Een terugblik
Lieven Ascoop, Vast secretaris

De Orde is een 
publiekrechtelijk 
rechtspersoon, gewild 
door de wetgever, die 
bewust een deel van 
zijn bevoegdheid aan 
de Orde heeft 
overgedragen.

1949          1955         1965  1975         1985         1995        2005        2015

872
1092

1470

2005

3117

4055

4861

5903

Evolutie artsen Oost-Vlaanderen 1949-2015
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hun diploma en buiten het bereik van enige 
sanctionering door de gewone rechtbanken. 
Deze laatsten konden enkel ingrijpen tegen-
over zware fouten begaan bij de uitoefening 
van de geneeskunde. 

Het was de wil van de wetgever om aan de 
Orde het statuut van publiekrechtelijke rechts-
persoon te geven. De wetgever zelf heeft hier-
door bewust een deel van zijn (normerende) 
bevoegdheid overgedragen aan de Orde. De 
wetgever ging ervan uit dat de beroepsbeoe-
fenaars (in casu de artsen) zelf best geplaatst 
zijn om deze opdracht uit te voeren. Eenzelf-
de werkwijze geldt trouwens 
ook voor een groot aantal an-
dere beroepen. 
De finaliteit van een publiek-
rechtelijke rechtspersoon is 
steeds het algemeen belang.
Met de oprichting van de Orde 
heeft de wetgever de bescher-
ming van de rechtzoekende (de 
patiënt) willen verzekeren. 

Hervorming van de Orde.
Tal van wetgevende initiatieven 
werden in het verleden genomen 
om de structuur van de Orde te 
herzien. Dit ging van lichte aan-
passingen tot fundamentele her-
vormingen en zelfs tot afschaffing 
van de Orde. Een voorstel tot hervorming in 
2007 strandde nipt omwille van communau-
taire verwikkelingen. Waar eerder de idee was 
gegroeid voor het oprichten van 2 interprovin-
ciale tuchtraden die, na verwijzing door de pro-
vinciale raad, bevoegd zouden zijn om een 
schorsing of schrapping uit te spreken, werd in 
het voorstel van 2007 de tuchtrechtelijke be-
voegdheid van de provinciale raden behouden. 
In hoger beroep zou de tuchtrechtelijke be-
voegdheid naar een administratieve rechtbank 
zijn gegaan en dit gemeenschappelijk voor alle 
gezondheidsberoepen. In het ontwerp van 2007 
werd de veelbesproken oprichting van een 

Hoge Raad voor Deontologie van de Gezond-
heidsberoepen voorzien die de deontologische 
basisprincipes voor alle gezond heids beroepen 
zou dienen vast te stellen. 
Vanuit de Orde zelf werd dan in 2009 een ini-
tiatief genomen en werd een voorstel tot her-
vorming voorgesteld. Een opmerkelijk 
initiatief aangezien door de Orde eerder 
steeds werd gereageerd op ontwerpen zonder 
haar eigen ideeën voor te stellen.

Artikel 15 van het huidig K.B. nr. 79 legt aan 
de Nationale Raad op de algemene beginselen 
en de regels vast te leggen betreffende de ze-

delijkheid, de eer, de beschei-
denheid, de eerlijkheid, de 
waardigheid en de toewijding 
die onontbeerlijk zijn voor de 
verdere uitoefening van het be-
roep. In de recente voorstellen 
van de Nationale Raad i.v.m. 
hervorming, wordt niet alleen 
vooropgezet dat de provinciale 
raden dienen te waken over de 
naleving van de regels van de 
medische plichtenleer en over 
de handhaving van de waardig-
heid, de morele integriteit en de 
verantwoordelijkheid van de 
arts, maar wordt evenzeer sterk 
de nadruk gelegd op het naleven 
van de kwaliteit van de zorg, ge-

toetst aan de huidige wetenschappelijke kennis 
en de bijzondere vertrouwensrelatie van de 
arts met zijn patiënten in de maatschappelijke 
context. Trouwens, nog andere aanpassingen 
worden door de Nationale Raad voorgesteld 
o.m. uitstel van strafuitvoering, opschorting 
van sanctie, probatie maatregelen en uitwis-
baarheid van sancties en eerherstel. Verder 
wordt een grotere transparantie op het vlak 
van tucht vooropgezet o.m. naar de klager toe, 
wiens positie in de tuchtprocedure dient ver-
sterkt te worden en naar de aangeklaagde arts 
toe door éénvormige tuchtrechtspraak.
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Naast het waken over 
de waardigheid en 
morele integriteit, 

benadrukt de 
Nationale Raad in 
zijn voorstel zeer 

sterk de kwaliteit van 
de zorg en de 

bijzondere 
vertrouwensrelatie 
van de arts met zijn 

patiënten in de 
maatschappelijke 

context.
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Eer en waardigheid zijn begrippen die bij 
sommigen weerstand en terughoudendheid 
oproepen. 
Waren sommige voorstellen realiteit gewor-
den, dan zouden deze basisbeginselen volle-
dig naar de achtergrond verschoven zijn dan 
wel helemaal weggelaten. Goed begrepen, dit 
wil zeggen als waarborg voor een correcte 
arts-patiënt verhouding, zijn deze begrippen 
geenszins achterhaald en hebben ze mede een 
regulerende functie in de uitoefening van het 
beroep.
De Orde van Geneesheren  zit hierbij op de-
zelfde lijn als de Orde van Advocaten. In de 
‘Codex deontologie voor Advocaten’, die op 1 
januari 2015 in werking trad, wordt ook nog 
steeds gerefereerd aan de beginselen van 
waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid 
die aan het beroep ten grondslag liggen.
In het voorstel van de Orde zelf wordt, zoals 
gezegd, aan de omschrijving van de basisbegin-
selen van het beroep van arts een nieuw gege-
ven toegevoegd door het benadrukken van het 
naleven van kwaliteit van de medische zorg.  

Het tuchtrecht.
Het disciplinair recht is een autonome tak van 
het recht met eigen principes en regels en is 
een rechtstak die duidelijk dient te worden 
onderscheiden van de vele andere takken van 
het recht. In een nota van de Nationale Raad 
werd er ooit op gewezen dat zeer veel orga-
nismen disciplinaire bevoegdheden uitoefe-
nen die analoog zijn met die van de Orde en 
het gebleken is dat in België een groot aantal 
verschillende groeperingen bestaan met hun 
eigen gedragsregels, disciplinaire rechters, 
disciplinaire procedures en disciplinaire sanc-
ties. Ook nu nog stellen we vast dat er groe-
peringen zijn die vragende partij zijn voor de 
oprichting van een eigen orde. Hierbij kan 
ondermeer verwezen worden naar de tand-
artsen en kinesisten. 
Het disciplinair recht heeft niet onmiddellijk 
de bescherming van de particuliere belangen 
tot doel. Het disciplinair recht bestaat erin, in 

het algemeen belang, regels vast te leggen en 
te doen naleven met het oog op de uitoefening 
van bepaalde beroepen, hetzij beroepen van 
openbare orde, hetzij beroepen met een bij-
zonder belang voor de samenleving. Er wordt 
uitgegaan van het feit dat de bescherming van 
het particuliere belang - in casu de patiënt - 
berust bij het strafrecht, het burgerlijk recht 
en het sociaal recht waarvan de toepassing 
aan de gewone rechtbank wordt toever-
trouwd. In die zin wordt de Orde aangezien 
als een interne regulator waarbij het belang 
van de patiënt niet op het voorplan staat. De 
vraag rijst of deze perceptie, als finaliteit van 
het tuchtrecht, nog kan aangehouden worden. 
Het wetsvoorstel van de Orde zelf hecht een 
groter belang aan de rol van de patiënt in de 
tuchtprocedure waarbij ook wordt onder-
zocht hoe aan de klager mededeling kan wor-
den gedaan van het gevolg dat aan zijn klacht 
is gegeven. De klager totaal in het ongewisse 
laten – behoudens een briefje met ‘het pas-
send gevolg is aan de klacht gegeven’ – lijkt 
niet vol te houden. Anderzijds dient erop ge-
wezen dat een regeling uitwerken waarbij in-
formatie aan de klager wordt gegeven op dit 
ogenblik stuit op ernstige moeilijkheden gelet 
onder meer op het wettelijk opgelegd raads-
geheim, de bescherming van derden en de 
vaststelling dat de klager geen partij is in het 
tuchtrecht. De arts is daarenboven verplicht 
om voor zijn tuchtoverheid de waarheid te 
zeggen. Deze plicht van eerlijkheid klemt dan 
weer met het verbod op zelfincriminatie. 
Toch is een evolutie aan de gang waarbij de 
principes van het strafrecht meer en meer in-
gang vinden in het tuchtrecht. De invloed van 
het EHRM strekt zich ook uit tot de tucht-
rechtbanken waarbij vooral de rechten van 
verdediging benadrukt worden.

Een andere vaststelling is dat het huidig KB 
alleen de welomschreven sancties aanduidt die 
kunnen worden uitgesproken doch dat het aan 
de tuchtrechter toekomt te oordelen welke 
sanctie voor een bepaalde fout moet worden 
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Ter illustratie: gradatie ‘lichte’ tuchtsancties advocaten:

De waarschuwing is voorbehouden voor de lichtste vergrijpen. De advocaat die een lichte fout begaat 
wordt tot de Tuchtraad geroepen en deze maakt hem duidelijk dat zijn gedragingen niet door de beu-
gel kunnen. (…) . De censuur gaat een trapje verder, bij deze sanctie keurt de Raad expliciet de gedra-
ging van de betrokkene af. De berisping is “de zwaarste van de lichtste” straffen. De Raad tikt de 
advocaat hard op de vingers en stelt dat zulke gedragingen in de toekomst moeten vermeden worden. 
Het komt er op neer dat de Raad een eerste kleine inbreuk meestal sanctioneert met de waarschuwing. 
Hervalt de betrokkene in zijn slechte gewoonten of wordt een ernstigere fout begaan zal de Raad de 
censuur uitspreken. Ze zal niet berispen als het gaat om een jonge advocaat of de betrokkene een 
blanco tuchtverleden heeft of er andere verzachtende omstandigheden in rekening kunnen gebracht 
worden. De berisping wordt pas uitgesproken als de advocaat omstandig in herhaling valt of als de 
ernst van een eerste inbreuk direct de berisping vereist. De bedoeling van deze drie lichte straffen is 
vooral voorkomen dat de advocaat zich in de toekomst inlaat met de foutieve gedragingen.

Bron: Tuchtsancties in de advocatuur. Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent, Academiejaar 2009-10, Masterproef van 
de opleiding ‘Master in de rechten’ ingediend door Matthias Adams 
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opgelegd. Dit in tegenstelling tot het strafrecht 
waar geen enkele feit als een misdrijf kan wor-
den beschouwd tenzij het als dusdanig in de 
wet wordt omschreven. Het wordt immers 
onmogelijk geacht alle disciplinaire fouten te 
bepalen en te omschrijven. In artikel 2 van de 
Code van geneeskundige plichtenleer zelf 
wordt trouwens aangestipt dat de bepalingen 
van de Code bij wijze van vermelding en niet 
beperkend aangeven worden en zij bij analogie 
kunnen worden toegepast. 

De juridisering doet ook in de Orde zijn in-
trede.
Er is een duidelijke tendens zichtbaar naar een 
alsmaar grotere juridisering van de werking 
van de Orde waarbij ondermeer een toegeno-
men wettelijke omkadering van de medische 
activiteit meer en meer op het voorplan treedt 
en internationale toetsing (EVRM) een niet te 
onderschatten impact heeft. 
De juridisering van de Orde kan ook op an-
dere vlakken gevolgen hebben. In de jaren 
1970-1980 was het een courant gebruik dat de 
voorzitter een arts bij zich riep wanneer hij 
kennis kreeg van een geschil of een probleem. 
Tijdens dergelijk gesprek konden dikwijls, tot 
nut van alle betrokken partijen, escalaties van 
problemen vermeden worden of kon een arts 
erop gewezen worden in de toekomst correc-
ter te handelen. Wanneer het dan gebeurde 
dat de zaak later toch formeel voor de Raad 
kwam, was er geen enkel bezwaar dat de voor-
zitter hierover eerder een gesprek met collega 
had gehad. Dit is thans niet meer denkbaar. 
Een dergelijk gesprek is alleen nog mogelijk 
wanneer men op voorhand weet dat dit op 
geen enkel ogenblik aanleiding zal geven tot 
verder tuchtonderzoek. Zo niet dient de voor-
zitter, toch de spilfiguur in de Raad, zich tel-
kens te recuseren wanneer dergelijk dossier 
voorkomt. Dit heeft soms verstrekkende ge-
volgen. Een arts die om informatie of advies 
vraagt en hierover een gesprek vraagt met de 
voorzitter, en dit veelal om een slechte afloop 
van een geschil te vermijden, stelt de voorzit-

ter voor de keuze om effectief advies te geven, 
dan wel zich te recuseren wanneer de zaak 
voorkomt. Vanzelfsprekend kan begrip opge-
bracht worden voor deze strikte afbakening 
van bevoegdheden gelet op de onafhankelijk-
heid en onpartijdigheid die de voorzitter en 
ook alle andere raadsleden tot een strikte 
werkwijze nopen. Toch is het niet steeds mo-
gelijk op voorhand in te schatten of een ver-
zoek om advies al dan niet kadert in een 
potentieel geschil. Teneinde elke vorm van 
‘prejugeren’ te vermijden, is een informele va-
derlijke vermaning in deze fase quasi onmo-
gelijk geworden. De huidige wetgeving laat de 
zogenaamde vaderlijke vermaning alleen toe 
nadat de provinciale Raad zijn voorzitter for-
meel heeft verzocht de arts voor zich te roe-
pen om de zaak te bespreken. 
De regeling bij de Orde van Advocaten waar-
bij de Stafhouder en de voorzitter van de 
Tuchtraad twee verschillende personen zijn, 
is het overdenken waard.
Alles té juridisch benaderen kan voor gevolg 
hebben dat men soms de voeling met de  
‘levende’ medische deontologie verliest.

Non bis in idem.
Een belangrijk principe uit het strafrecht is 
dat men geen tweemaal veroordeeld kan wor-
den voor hetzelfde vergrijp. Dit wordt soms 
beschouwd als zijnde geschonden door het 
tuchtrecht wanneer dit laatste een veroorde-
ling uitspreekt omwille van eenzelfde feit dat 
reeds door een rechtbank werd bestraft. Dit 
principe werd het voorbije jaar in het kader 
van reële tuchtonderzoeken betwist. Het 
principe dat een tuchtrechtelijke bestraffing 
een verschillend karakter heeft wordt niet 
steeds meer gevolgd. Sommige menen dat bil-
lijkheid en rechtvaardigheid een nieuwe ver-
oordeling wegens dezelfde feiten in de weg 
staan. Artsen dienen zich thans soms op ver-
schillende niveaus voor dezelfde feiten te 
moeten verantwoorden (bijvoorbeeld voor 
het RIZIV, de straf-, burgerlijke en de tucht-
rechter). In de huidige perceptie van het 
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tuchtrecht betekent een klacht echter dat de 
klager wenst dat de Raad van de Orde een be-
tere uitoefening van het beroep zou waarbor-
gen en dat, zelfs indien een sanctie de klager 
een morele voldoening schenkt, dit geen 
rechtstreekse bescherming van hun individu-
ele belangen betekent. Wanneer men zou af-
wijken van dit principe dan heeft dit 
vanzelfsprekend gevolgen voor alle beroepen 
die onderhevig zijn aan tuchtrecht. 

De vraag wordt soms gesteld of de Raad, wan-
neer deze kennis heeft van een mogelijk onde-

ontologische handelwijze 
waarbij de feiten ook in 
onderzoek zijn door de 
strafrechter of het RIZIV, 
de beslissing van deze in-
stanties dient af te wach-
ten dan wel zelf reeds een 
onderzoek kan starten. De 
Raad oordeelt hierin auto-
noom. De dringendheid 

van een tuchtrechtelijke tussenkomst speelt 
hierbij een rol; anderzijds beschikt de Raad 
niet over dezelfde onderzoeksmiddelen en 
kan het nuttig zijn vooreerst het volledig dos-
sier van rechtbank of andere instanties af te 
wachten. Meer en meer wordt toch vastge-
steld dat nog geen tuchtrechtelijke vervolging 
wordt opgestart zolang de beoordeling van de 
feiten op strafrechtelijk of RIZIV-vlak niet 
gekend zijn. Wacht de Raad bijvoorbeeld 
vooreerst de strafrechtelijk beslissing af, dan 
is deze wel gebonden door de feitelijke vast-
stellingen van deze rechter en ook van de 
schuld. Het erga omnes principe houdt in dat 
een definitief geworden strafrechtelijk beslis-
sing geldend en afdwingbaar is t.a.v. iedereen, 
en dus ook ten aanzien van de tuchtrechter. 

Evolutie in vervolgingen en sancties en de 
impact van wettelijke initiatieven in de ge-
zondheidszorg op de deontologie.
Er is een duidelijke evolutie merkbaar zowel 
wat betreft de aard van de deontologische 

overtredingen als de eraan gekoppelde 
tuchtsancties. Niettegenstaande de aanzien-
lijke aangroei van het aantal artsen, vertaalt 
dit zich niet in een relatieve toename van 
tuchtrechtelijke vervolgingen. Vooreerst durf 
ik te geloven - of is de wens de vader van de 
gedachte ?- dat de veelvuldige preventieve 
acties van de Raad een positief effect hebben. 
Het aantal advies vertrekkingen is toegeno-
men en ook worden via tal van symposia hei-
kele punten aangekaart. Verder bespreken 
raadsleden geregeld deontologische topics op 
Lok-vergaderingen.
De laatste 10 à 15 jaar is de impact van de over-
heid op het medisch handelen onmiskenbaar 
toegenomen. Tal van wetgevingen zijn tot 
stand gekomen die op een dwingende wijze 
regelgeving in de gezondheidszorg hebben op-
gelegd. Er kan o.m. gedacht worden aan de 
ombudsdiensten in ziekenhuizen, de wet op de 
patiëntenrechten, de wet op de land verzeke-
ringsovereenkomsten, de wet op de ziekenhui-
zen, de palliatieve zorg, de regelgeving i.v.m. 
experimenten op mensen, de wet op de con-
trolegeneeskunde. De Wet Patiëntenrechten is 
onmiskenbaar een belangrijke factor geworden 
in het regelen van de arts-patiënt relatie.
Daarenboven meen ik dat andere actoren en 
initiatieven binnen het gezondheidsbeleid een 
filter kunnen vormen in het doorstromen van 
klachten naar de Orde toe.
Waar voorheen in eerste instantie de tussen-
komst van de Orde werd ingeroepen, hebben 
de klagers inmiddels de weg gevonden naar 
bv. de lokale of federale ombudsdiensten die 
zo mogelijk streven naar een minnelijke schik-
king en aldus klachten willen voorkomen. 
Hierbij kan ook verwezen worden naar de 
uitgebreide opdracht van het RIZIV waar o.m. 
via de profielen-controle vlugger alarmsigna-
len aan de artsen worden gestuurd. Deze 
‘knipperlicht’ - functie is niet onbelangrijk.
De rol van de geneeskundige commissies aan 
wie een belangrijke opdracht is gegeven o.m. 
i.v.m. de controle op de organisatie van de 
wachtdienst, neemt eveneens alsmaar toe. 
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Artsen dienen 
 zich soms op 
verschillende 
 niveau’s voor 
dezelfde feiten 
te verantwoorden.
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Deze geneeskundige commissie heeft overi-
gens recent de wettelijke bevoegdheid gekre-
gen om het visum van een arts te schorsen 
“wanneer uit ernstige en eensluidende aanwij-
zingen blijkt dat de verdere beroepsuitoefe-
ning door de betrokkene voor zware gevolgen 
voor patiënten of de volksge-
zondheid doet vrezen”. Hoewel 
de Orde hiervoor vragende par-
tij was, werd deze opdracht toe-
gewezen aan de geneeskundige 
commissies. 

De bio-ethiek is een belang-
rijke speler geworden in de ge-
zondheidszorg.
Het belang van de bio-ethiek en 
de opdracht die de overheid 
hiervoor gegeven heeft aan de Commissie 
voor bio-ethiek is een niet te onderschatten 

factor in de gezondheidszorg. Vanzelfspre-
kend mogen medische ethiek, deontologie en 
gezondheidsrecht niet gelijkgeschakeld wor-
den hoewel ze finaal, elk vanuit hun eigenheid, 
de goede zorg van de patiënt beogen. Ethiek 
zal veeleer waarden vooropzetten en hanteert 

hierbij geen minimalistische re-
gels. De medische plichtenleer, 
zoals de Code zelf omschrijft, 
vormt het geheel van de begin-
selen van gedragsregels en ge-
bruiken die iedere arts moet 
eerbiedigen of als leidraad ne-
men bij de uitoefening van zijn 
beroep. De wetgever doet gere-
geld een beroep op de adviezen 
van de Commissie voor bio-
ethiek met het oog op het ne-

men van wetgevende initiatieven in de 
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          2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014
Tucht: gehoorde artsen door Onderzoekscommissie (rood) en Raad (blauw)

De adviezen van de 
Commissie voor Bio-

ethiek en de 
toegenomen 

wetgeving in de 
gezondheidszorg 

resulteren soms ook 
in aanpassing van de 
medische deontologie.
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gezondheidszorg. Dit resulteert ook soms in 
bijsturing op deontologisch vlak.
Belangrijk hierbij is te benadrukken dat de 
deontologische richtlijnen nooit strijdig mo-
gen zijn met de wet. 

Driejaarlijkse ver-
kiezingen: een waar-
borg voor continuïteit 
in het beleid.
Een van de sterke 
punten van het K.B. 
betreffende de verkie-
zingen van de raden 
van de Orde is mijns 
inziens het voorzien 

in een sterk doorgedreven continuïteit. Raads-
leden worden voor een periode van 6 jaar ver-
kozen doch om de 3 jaar wordt de Raad voor 
de helft vernieuwd. Een zeer wijze beslissing 
van de wetgever die op deze manier een 
bruuske overgang tussen Raden vermijdt, een 
vernieuwing van een gedeelte van de Raad 
vooropstelt en alzo de continuïteit van de 
Raad verzekert. Dat een raadslid, na een ter-
mijn van 6 jaar, 3 jaar verplicht ‘in quaran-
taine’ moet vooraleer zich opnieuw 
verkiesbaar te stellen, onderstreept de bedoe-
ling van de wetgever om op geregelde tijdstip-
pen nieuwe raadsleden aan te trekken. 
Anderzijds wordt het voordeel om langer op 
dezelfde raadsleden beroep te kunnen doen 
en hierdoor terug te kunnen vallen op hun 
expertise, soms in balans gelegd tegenover de 
huidige werkwijze. De huidige werkwijze 
heeft, zoals gezegd, toch de verdienste dat 
nieuwe leden met een eigentijds inzicht in een 
wijzigende tijdgeest, de Raad kunnen verster-
ken. 
Belangrijk lijkt mij dat de nieuwe helft van de 
raadsleden ‘ondergedompeld’ wordt in een 
sfeer van collegialiteit en correcte deontolo-
gische reflex waar de waarde van onafhanke-
lijkheid geaccentueerd wordt. Deze nieuwe 
leden kunnen aldus vlug ontdekken dat raads-
leden geen afgevaardigden zijn van een be-

paalde regio maar deel uitmaken van een 
wettelijk organisme met eigen opdracht.
Zich inwerken in de Raad vraagt wel enige tijd 
en sommige raadsleden durven achteraf wel 
zeggen dat ze soms 1 of 2 jaar nodig hebben 
gehad om de functie van raadslid optimaal te 
kunnen inschatten en uit te voeren. De raads-
leden beseffen ook dat ze in de Raad een ‘an-
dere pet’ op hebben. Natuurlijk werden zij 
verkozen door hun collega’s doch zij zijn niet 
de vertegenwoordigers van het artsenkorps. 
Kunnen zij een aanspreekpunt zijn voor hun 
collega’s, dan kan dit op geen enkel ogenblik 
met dienstbetoon vergeleken worden. In 
tuchtzaken treden zij op als rechter en dienen 
zij op elk ogenblik onverdacht en onafhanke-
lijk te kunnen oordelen. 

De magistraten.
De rol van de magistraten in de Raad, het Bu-
reau en de commissies is van grote betekenis. 
De aanwezigheid van de magistraat-assessor, 
met raadgevende stem, is verplicht in het Bu-
reau en in de Raad. In de overige commissies 
wordt deze verplichting niet opgelegd doch 
de Raad van Oost-Vlaanderen heeft in zijn 
reglement van orde zelf beslist dat in alle com-
missies die door de Raad in het leven worden 
geroepen, de aanwezigheid van een magis-
traat vereist is. De effectieve of plaatsvervan-
gend magistraat-assessor waakt over het 
procedureel verloop, meer bepaald de objec-
tiviteit van het  onderzoek en de eerbiediging 
van de rechten van elke betrokkene, ook die 
van de klager. Dit laatste is niet onbelangrijk. 
Ooit vertelde een magistraat dat hij zich een 
stukje vertegenwoordiger voelde van de mo-
dale patiënt en mede helpt te waken over 
diens belangen. Ook kan hij vanuit zijn speci-
fieke invalshoek de commissies bijstaan bij het 
zoeken naar een goede en billijke oplossing. 
Bij een geschil tussen artsen bijvoorbeeld kan 
hij elementen aanreiken die kunnen helpen bij 
het maken van afwegingen van de rechtma-
tige belangen van de personen betrokken bij 
het probleem. 
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In tuchtzaken treden 
raadsleden op als 
rechter en dienen zij 
op elk ogenblik 
onverdacht en 
onafhankelijk te 
kunnen oordelen.
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Het belang van adviezen en rechtspraak.
Weliswaar zijn de adviezen van de Nationale 
Raad belangrijk en richtinggevend, doch het 
komt mij voor dat, wat betreft de tucht, defi-
nitief geworden beslissingen minstens een 
even groot impact en - naar mijn aanvoelen: 
grotere- impact hebben op de evolutie van de 
deontologie. Individuele tuchtuitspraken kun-
nen tot een zekere rechtspraak leiden, zeker 
wanneer deze gewezen zijn in verschillende 
individuele zaken en zij ook voor volgende 
tuchtzaken door de andere tuchtrechters wor-
den toegepast. Wordt deze regel uiteindelijk 
door de hoogste rechterlijke 
macht in België, het Hof van 
cassatie, gevolgd, zeker wan-
neer dit in meerdere opeen-
volgende zaken gebeurt, dan 
kan deze regel vaststaande 
rechtspraak vormen. Het is 
niet onbelangrijk dat de wet-
gever de Nationale Raad heeft 
verplicht een repertorium bij te houden van 
de door de provinciale raden of door de Raad 
van beroep in tuchtzaken gewezen beslissin-
gen die niet meer voor beroep vatbaar zijn. 
Bedoeling van de wetgever is dat de Nationale 
Raad, zo daartoe redenen zijn, de Code zou 
aanpassen met het oog op het aanvullen of 
nader omschrijven van de bepalingen van de 
Code op basis van die rechtspraak.

Het proactief optreden van de Raad.
Waar de preventieve opdracht van de Raad 
i.v.m. het verstrekken van adviezen alsmaar 
belangrijker wordt, kan vastgesteld worden 
dat haar proactieve rol in het detecteren van 
mogelijke onregelmatigheden op het achter-
plan verschoven is. In de jaren 1970 – 1980 
werden geregeld vragenlijsten toegestuurd 
aan alle artsen waarbij zowel de spreiding van 
hun medische activiteiten werd nagegaan als 
hun contractuele situatie. De antwoorden op 
deze vragenlijsten werden in speciale com-
missies onderzocht en dit werd dikwijls uit-
gesmeerd over een tijdspanne van 4 à 5 jaar. 

In deze tussentijd werden alle dossiers onder-
zocht, werden artsen hetzij schriftelijk, hetzij 
mondeling uitgenodigd om hun situatie toe te 
lichten of aanvullende informatie te verstrek-
ken en werden in sommige gevallen via raads-
beslissingen  beperkingen opgelegd in de 
spreiding van de medische activiteit of wer-
den artsen genoodzaakt contracten op te stel-
len waar ze dit voorheen nalieten (dit zowel 
wat betreft associatieovereenkomsten als 
overeenkomsten met ziekenhuizen en der-
den). Een kanttekening hierbij is dat een con-
tractuele situatie of een mogelijk te grote 

spreiding van de medische 
activiteiten enkel nog worden 
onderzocht wanneer de arts 
zelf hiervan spontaan mede-
deling doet of wanneer een en 
ander blijkt ter gelegenheid 
van het onderzoek van een 
concreet dossier (bijvoor-
beeld van een andere arts). 

Hetzelfde geldt trouwens voor websites en  
statuten van artsenvennootschappen. De als-
maar toenemende workload o.m. door het 
toegenomen aantal ingeschreven artsen lijkt 
een proactief optreden thans in de weg te 
staan. Wil men dergelijke werkwijze toch op-
nieuw implementeren dan dient m.i. een me-
thodiek uitgewerkt om dergelijke proactieve 
initiatieven in de praktijk mogelijk te maken 
zonder al te veel extra overlast voor de admi-
nistratie en de raadsleden die nu al in tal van 
diverse commissies zetelen. Een mogelijkheid 
zou kunnen liggen in een meer gerichte aan-
pak door per ziekenhuis de contractuele situ-
atie te onderzoeken.  

Het is een moeilijke evenwichtsoefening. De 
mogelijkheden zijn beperkt en de energie- en 
tijdsbesteding dienen te worden afgewogen 
tegenover het doel. Wanneer de Raad meer 
proactief zou werken, zou kunnen nagedacht 
worden over de aard van de problemen die ef-
fectief aanleiding kunnen geven tot ondeonto-
logische handelwijze. Bij het opmaken van een 
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proactief optreedt naar  

alle artsen toe,  
kan dit het  
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doen toenemen. 
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prioriteitenlijst zou ik met stip het nazicht van 
associatiecontracten vooropzetten, gevolgd 
door overeenkomsten met ziekenhuizen, web-
sites en statuten van artsen vennootschappen. 
Een pragmatische vraag kan dan bijvoorbeeld 
zijn: geven statuten van één-persoonsvennoot-
schappen dikwijls aanleiding tot ondeontolo-
gische handelwijze? Wellicht niet. Daarentegen 
hebben onevenwichtig opgestelde associatie-
overeenkomsten, waarbij veelal het rechtmatig 
belang van de jonge of nieuwe arts in het ge-
ding is, een veel groter impact op het deonto-
logisch handelen van artsen. De praktijk wijst 

uit dat tal van proble-
men voortspruiten uit 
niet correct opgestelde 
associatiecontracten 
die aanleiding geven 
tot klachten bij de 
Orde. 

Tot slot nog even aan-
stippen dat in het ver-

leden tal van misbruiken via proactieve acties 
van de Orde aangepakt werden waardoor 
hieraan een halt werd toegeroepen. Hierbij 
kan gedacht worden aan de dichotomie en de 
zogenaamde vermageringsspecialisten. Ook 
de uitgebreide spreiding van de medische ac-
tiviteiten werd op deze wijze gecorrigeerd. 

De finaliteit van de tuchtsanctie.
Zoals eerder aangegeven zijn de laatste de-
cennia tal van aangelegenheden (patiënten-
rechten, controlegeneeskunde, euthanasie…) 
geregeld door een specifieke wet die ook van 
invloed is op de medische deontologie. Mo-
gelijk verklaart dit én de toegenomen rol van 
de Orde op preventief vlak ten dele de relatief 
mindere toename van het aantal behandelde 
tuchtdossiers. Er is zeker een evolutie merk-
baar in het sanctioneren van misbruiken 
waarbij minder snel wordt gegrepen naar de 
zogenaamde zwaardere sancties (schorsing 
en schrapping) en het arsenaal van zoge-
naamd lichtere sancties (waarschuwing, cen-

suur, berisping) veelal volstaat (zie ook ‘gradatie 
tuchtsancties’ p. 9). Men kan hiervoor het jaar-
lijks administratief verslag van de Raad in het 
tijdschrift Hippocrates erop nalezen. Er is 
een zekere ontwikkeling merkbaar dat min-
der volgens het principe ‘dura lex sed lex’ 
geoordeeld wordt in welk geval bijna automa-
tisch een zekere bestraffing aan de feiten 
wordt verbonden. Tuchtrecht dat door de 
computer kan worden overgenomen mist zijn 
doel. Grote menselijkheid en het aanvoelen 
van situaties zijn belangrijk. Vanzelfsprekend 
mag dit niet leiden tot subjectieve en al zeker 
niet tot arbitraire beslissingen. Belangrijk 
hierin ook is de hardleersheid van sommige 
artsen die bij herhaling minder op de clemen-
tie van de Raad kunnen rekenen. 
Maar ook de individuele perceptie van een 
tuchtsanctie kan danig verschillen van arts tot 
arts. Voor de ene arts wordt de waarschuwing 
aangezien als beklijvend en een belangrijk sig-
naal dat ingrijpt op zijn moreel aanvoelen. Een 
andere arts ervaart dit als een soort vrijspraak 
maar dan wel met een kleine vingerwijzing. 
Ook een schorsing kan voor de ene arts een 
welgekomen verplichte vakantie betekenen 
terwijl zijn collega dit als een zware morele 
belasting ervaart. 
De Orde kan ook ten preventieve titel het aan-
tal activiteitsplaatsen beperken. Dergelijke 
beslissing, die niet het karakter van een 
tuchtsanctie heeft, heeft dikwijls een groter 
impact op de arts. Ook over gedragingen van 
artsen die buiten de beroepssfeer vallen, wordt 
meer genuanceerd geoordeeld. Zo zal de Raad 
veelal anders oordelen over dronkenschap 
door een arts wanneer dit niet in de uitoefe-
ning van zijn beroep plaatsvond. Dan wordt 
meestal onderzocht of deze handelwijze 
openbare ruchtbaarheid heeft gekregen en dat 
aldus toch de eer en de waardigheid van de 
arts en het beroep in het geding is. 
De impact van een schorsing is daarenboven 
beduidend verschillend voor artsen werkend 
in groepsverband of solo.
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Een andere vaststelling is het opvoeren van de 
intensiteit van het tuchtonderzoek. Aange-
zien het onderzoek binnen de Raad reeds ge-
ruime tijd door plaatsvervangende leden 
geschiedt, kan hiervoor meer tijd uitgetrok-
ken worden. Een arts wordt op de hoogte ge-
steld van het feit dat tegen hem een 
tuchtonderzoek is geopend waarna hij zowel 
schriftelijk als mondeling omstandige uitleg 
dient te verstrekken. Geregeld worden daar-
enboven ook de klager gehoord en/of getui-
gen. De arts wordt tijdens het onderzoek dan 
ook gedurende een langere tijd met dit dossier 
geconfronteerd en er kan in de loop van het 
tuchtonderzoek reeds een foutinzicht blijken 
waarmee de Raad naderhand rekening kan 
houden. 

De veelzijdigheid van het artsenberoep houdt 
in dat artsen dikwijls bloot staan aan druk van 
patiënten en daarenboven niet steeds de – 
ook economische – gevolgen correct inschat-
ten. Hierbij kan bijvoorbeeld verwezen 
worden de welwillendheidattesten die nog 

altijd één van de belangrijkste redenen voor 
het openen van een tuchtonderzoek zijn. Een 
lichte sanctie of zelfs een beslissing waarbij 
wordt vastgesteld dat een arts weliswaar een 
fout heeft begaan doch dat hiervoor geen 
tuchtsanctie dient opgelegd te worden, kan 
een arts een beter inzicht geven in de ‘valkui-
len’ eigen aan zijn beroep. 

Tot besluit.
Er is ontegensprekelijk een evolutie waar te 
nemen in de kerntaken van de Orde. Waar 
vroeger de tucht veeleer op het voorplan 
stond, werd meer en meer aandacht geschon-
ken aan de preventieve taak van de Orde door 
het verstrekken van adviezen. Het project op 
initiatief van Voorzitter Dokter Michel Bafort 
‘Arts in Nood’ dat artsen in psychische nood 
wil ondersteunen, onderstreept deze evolutie 
ten volle. Door constant de vinger aan de pols 
te houden en de tijdgeest goed in te schatten, 
zonder de essentie uit het oog te verliezen, 
slaagt de Raad er steeds in een eigentijdse in-
vulling aan haar opdracht te geven.

2000  2001  2002  2003  2004  2005 2006  2007 2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014

uitgesproken sancties
geen sanctie
geseponeerd

Disciplinaire beslissingen
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De Procureur des Konings Oost-Vlaanderen, 
afdeling Dendermonde, richtte een brief aan 
onze Raad in verband met het opstellen van 
een wachtlijst van artsen in het kader van een 
spoedprocedure geesteszieken.
Vanuit de bezorgdheid om op een correcte 
en medisch verantwoorde manier om te gaan 
met personen die mogelijk lijden aan een 
geestesziekte en onder toepassing van de wet 
van 26 juni 1990 betreffende de persoon van 
geesteszieken, werd een initiatief opgestart 
rond het opstellen van een wachtlijst van art-
sen die hun medewerking zouden wensen te 
verlenen aan een eventueel op te starten 
spoedprocedure.
Het parket voert aan dat het opstellen van 
een wachtlijst waarbij gemotiveerde psychi-
aters en allround practici hun medewerking 

zouden verlenen aan het beoordelen van de 
situatie van de beweerde zieke in het kader 
van de wet van 26 juni 1990 betreffende de 
persoon van de geesteszieke, een meerwaar-
de zal vormen in de opvang en verdere be-
handeling van deze patiënten.

Collega’s die belangstelling hebben om op-
genomen te worden in deze wachtlijst kun-
nen dit aan ons meedelen, dan wel 
rechtstreeks contact opnemen met :

Mevrouw Inge Deman, 
Eerste substituut-procureur des Konings
Parket van de procureur des Konings 
Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde
Zwarte Zustersstraat 2-4-6
9200 Dendermonde

Spoedprocedure geesteszieken
Wachtlijst artsen
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■■ De Heer VANDE VYVER, Eerste Voor-
zitter van het Arbeidshof te Gent

■■ Mevrouw HARREWYN, Procureur-ge-
neraal bij het Hof van beroep te Gent en 
de Heer DE BONDT

■■ De Heer VAN DER KELEN, Voorzitter 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg 
Oost-Vlaanderen

■■ De Heer GALLET, Voorzitter van de 
Raad van beroep van de Orde der Ge-
neesheren

■■ Professor DENEYER, Ondervoorzitter 
van de Nationale Raad van de Orde der 
Geneesheren, en Mevrouw

■■ De Heer FORRIER, emeritus Afdelings-
voorzitter in het Hof van Cassatie, plaats-
vervangend Voorzitter van de Nationale 
Raad van de Orde der Geneesheren, en 
Mevrouw

■■ Mevrouw MALLEMS, Kamervoorzitter 
in het Hof van beroep te Gent, gewezen 
assessor bij onze Raad

■■ Mevrouw DE TURCK, Raadsheer in het 
Hof van beroep te Gent, gewezen asses-
sor bij onze Raad

■■ Mevrouw VAN PETEGHEM, gewezen 
lid Raad van beroep, gewezen assessor bij 
onze Raad

■■ Professor MICHIELSEN, gewezen Onder-
voorzitter van de Nationale Raad, gewezen 
Voorzitter van onze Raad, en Mevrouw

■■ Professor VANDERSTRAETEN, Decaan 
van de Faculteit Geneeskunde en Ge-
zondheidswetenschappen van de Univer-
siteit Gent

■■ Professor PELEMAN, hoofdarts van het 
Universitair Ziekenhuis Gent, lid van de 
Nationale Raad

Feestviering 4 oktober 2014
Eregasten

Wij mochten volgende eregasten verwelkomen :
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■■ Professor Baron de THIBAULT de BOE-
SINGHE, Voorzitter van de Geneeskun-
dige Commissie van Oost-Vlaanderen, 
gewezen Voorzitter van onze Raad

■■ Meester DE MEYER, Stafhouder van de 
Balie van Gent

■■ Meester GILLIS, vertegenwoordiger van 
de Stafhouder van de Balie van Dender-
monde

■■ De Heer VAN ACKER, Ondervoorzitter 
van de Orde der Architecten van Oost-
Vlaanderen

■■ Dokter ALBERTYN, Voorzitter van de 
Raad van Antwerpen

■■ Dokter VERHEIJEN, Voorzitter van de 
Raad van Brabant met het Nederlands als 
voertaal, en Mevrouw

■■ Dokter CLEPKENS, eerste plaatsvervan-
gend lid van het Bureau van de Raad van 
West-Vlaanderen, en Mevrouw

■■ Dokter DE BLEEKER, lid van de Raad 
van beroep, en Mevrouw

■■ Dokter CASSIMAN, gewezen Voorzitter 
van onze Raad, en Mevrouw

■■ Professor VERBAEYS, Secretaris van de 
Vereniging der Geneesheren Oud-Stu-
denten der Universiteit te Gent

■■ de professoren van de Universiteit Gent 
BRACKE, DE MOOR en WATELET

■■ de professoren emeriti van de Universi-
teit Gent COLARDYN, Fritz DEROM en 
Mevrouw, GEERTS, RUBENS, plaatsver-
vangend lid van onze Raad en Mevrouw, 
en SCHAUTTEET.
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Geachte jubilarissen,
Geachte jonge collega’s,
Geachte aanwezigen,

Naar jaarlijkse gewoonte is het mij een eer u 
hier vandaag voor de derde maal te mogen 
toespreken gedurende dit mandaat als voor-
zitter. Vandaag wil ik u meenemen in een 
wandeling doorheen de geschiedenis van de 
Orde der Geneesheren. Ik vraag uw bijzon-
dere aandacht voor de evolutie in de Orde 
gedurende de laatste decennia waarbij 
dienstbetoon aan de collega-artsen en het 
bewaken van de kwaliteit van zorgen voor de 
gemeenschap steeds belangrijker werden.

De Orde zoals we ze vandaag kennen werd 
pas opgericht in 1938 maar had hiervoor al 
een lange geschiedenis. Een vrij uitgebreid 
overzicht van de ontwikkeling van de Orde 
vind je op de website van de Nationale Raad.

Na de Tweede Wereldoorlog werden in 1947 
de activiteiten van de hedendaagse Orde ef-
fectief opgestart.

We kunnen de periode tot aan de artsensta-
king van 1964 omschrijven als een periode 
waarin de Orde functioneerde zonder dat 
deze werd gecontesteerd.

De artsenstaking van 1964 zal de hier aanwe-
zige jubilarissen nog scherp in het geheugen 
staan. De wet Leburton probeerde een een-
heidsmutualiteit in te stellen en bij de artsen 
het vrij honorarium af te schaffen. Op beide 
punten mislukte Leburton. Het artsenhono-

rarium werd na het beëindigen van de sta-
king, onderwerp van het MedicoMutualistisch 
overlegorgaan. Hierbij worden conventieta-
rieven afgesproken waarbij de arts de moge-
lijkheid heeft deze conventie al dan niet te 
volgen. Het liberale model van geneeskunde, 
steunend op de vrijheid van artsenkeuze, een 
vrijheid van behandeling en een tariefvrij-
heid in een prestatiegerichte geneeskunde, 
was een feit. 

De ontwikkeling van de huisartsgeneeskun-
de als nieuwe specialiteit stond in zijn kin-
derschoenen en vond zijn bevestiging in het 
oprichten van een eerste leerstoel huisarts-
geneeskunde in 1968 te Leuven. Gelijktijdig 
waren er initiatieven en experimenten om de 
algemene geneeskunde, welke tot dan stief-
moederlijk werd behandeld, anders te orga-
niseren, dit onder andere in groepspraktijken 
en wijkgezondheidscentra. 

Enkele initiatieven zijn in de gegeven context 
van de geschiedenis van de Orde belangrijk. 
Vanuit een marxistisch-maoïstische insteek 

Verwelkoming
Dokter Michel Bafort, Voorzitter
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werden ideologische groepspraktijken opge-
richt. Deze organiseerden gratis geneeskun-
de voor ingeschreven patiënten en pooling 
van inkomen met andere gezondheidswer-
kers waarbij de artsen gesalarieerd zijn. De 
arts Che Guevara was het grote voorbeeld. 
De gratis geneeskunde van ‘Geneeskunde 
voor het Volk’ werd door de solowerkende 
klassieke artsen beschouwd als een vorm van 
oneerlijke concurrentie. Dit leidde tot klach-
ten bij de Orde van Geneesheren. 

Eerlijkheidshalve moeten we vermelden dat 
in die periode de grootste artsenvakbond 
BVAS, sterk vertegenwoordigd was in de 
Orde der Geneesheren. Deontologie en tucht 
zouden duidelijk gescheiden moeten zijn van 
de sociaal-economische belangen van het 
artsenkorps waarvoor de syndicaten be-
voegd zijn. De BVAS ontstond ten tijde van 
de artsenstaking van 1964 en is nog steeds de 
weerspiegeling van het liberaal model van de 
geneeskunde.

Klachten bij de Orde werden streng aangepakt 
en afhankelijk van de ideologie van de aange-
klaagde artsen al dan niet strenger gestraft. 
De straffen met schorsing hebben geleid tot 
een polarisatie. Deze polarisatie werd gevolgd 
door de betaalstaking van het wettelijk ver-
plichte lidgeld door een driehonderdtal art-
sen, na de veel kleinere artsen staking van 
1979. 

De stellingenoorlog die voortvloeide uit deze 
polarisatie tot en met de pogingen tot inbe-
slagname van inboedel bij niet-betalende 
artsen, had vermeden kunnen worden. Zo-
wel vanuit de marxistisch geïnspireerde ‘Ge-
neeskunde voor het Volk’ als vanuit de zijde 
van de Orde werden inschattingsfouten ge-
maakt. De fouten zijn te verklaren vanuit de 
sociale en politieke constellatie en de clash 
tussen twee diametraal tegengestelde ideo-
logieën en de sterk militante houding van de 
betaalstakers. Ik verwijs hiervoor naar het 
verhelderd interview van PVDA-topman 
Kris Merckx in Humo uit 1998.
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De gevolgen van de betaalstaking en de po-
gingen tot boedelbeslag waren ernstig voor 
beide partijen. Bij de bevolking werd de Orde 
steeds weer in een slecht daglicht geplaatst 
als beschermer van de liberaal georiënteerde 
artsen. Dit gaf aanleiding tot meerdere po-
gingen om de Orde af te schaffen of zwaar te 
hervormen. Voor de artsen die volhardden 
in de betaalstaking hangen nog steeds de ge-
volgen van de gerechtelijke (definitieve) be-
slissingen boven hun hoofd.

Naast deze zuiver ideologisch-politieke 
clash, kwam de Orde nog tweemaal ernstig 
in aanvaring met nieuwe maatschappelijke 
ideeën in de maatschappij, namelijk bij het 
maatschappelijk aanvaardbaar worden van 
abortus en euthanasie. In beiden werd door 
de Orde erg conservatief gereageerd.

Het wordt tijd om een oplossing te zoeken 
en samen verder te bouwen aan een betere 
geneeskunde. Er zijn immers maatschappe-

lijk en sociaal veel belangrijkere zaken om 
onze energie naar te oriënteren. 

Uit persoonlijke naam wil ik nederig het hoofd 
buigen en mijn verontschuldiging aanbieden 
voor hetgeen vroeger gebeurd of misgelopen is.
Heden is ook de Orde van Geneesheren vra-
gende partij voor fundamentele hervormingen. 

Daar waar de Orde in oorsprong een tucht-
rechtbank was, is deze geëvolueerd in de 
loop der jaren naar meer dienstverlening aan 
de artsen.
Contracten tussen artsen worden met veel 
aandacht nagelezen teneinde jonge collega’s 
te behoeden en bij te staan. De contracten 
tussen instellingen en artsen worden nagele-
zen en van commentaar voorzien in functie 
van de evolutie van de huidige nationale en 
Europese wetgeving in de veronderstelling 
dat de instelling geen misbruik wil maken 
van het enthousiasme van een jonge pas af-
gestudeerde arts.
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Websites worden nagezien op correcte infor-
matieverwerving voor de patiënten waarbij 
de kwaliteit van de geneeskunde als basis-
richtlijn wordt genomen.
Iedere arts kan advies vragen aan de Raad in 
elke omstandigheid waar hij dit deontolo-
gisch belangrijk vindt. Ook adviezen, welke 
geen rechtstreekse deontologische basis 
hebben, worden binnen de Raad geheroriën-
teerd wanneer de bevoegdheid van de Raad 
om te antwoorden wordt overschreden.
Artsen kunnen altijd een onderhoud vragen 
met het Bureau van de Provinciale Raad. De 
aanwezigheid van een magistraat bij al deze 
activiteiten beoogt een juridisch correcte in-
steek bij alle adviezen.

Sinds vorig jaar is ‘Arts in Nood’ operationeel 
in de provincie Oost-Vlaanderen. Dit project 
werd opgestart vanuit deze provinciale Raad 
nadat duidelijk werd dat artsen meer dan an-
dere beroepen onderhevig zijn aan burn-out, 
stressgerelateerd disfunctioneren en zelf-
moord. Ondertussen werd dit project ook op-
gestart in de provincies Luxemburg, Namen 
en Vlaams-Brabant. De Nationale Raad steunt 
dit project ten volle en heeft opdracht gegeven 
om dit nationaal verder uit te bouwen. 
‘Arts in Nood’ is ook het onderwerp van het 
avondsymposium dat wordt verzorgd door 
de Alumni van de Universiteit Gent in sa-
menwerking met de Orde op woensdag-
avond 22 oktober 2014.
Ten aanzien van de jubilarissen wil ik mijn 
persoonlijke dank betuigen voor de vele ja-

ren van inzet en werk in de geneeskunde. 
Jullie hebben de geneeskunde gemaakt tot 
wat ze vandaag in België betekent: hoog-
staande kwalitatieve zorgverlening aan ie-
dereen en voor iedereen toegankelijk en dit 
op alle echelons van de geneeskunde. Dit 
brengt onze geneeskunde op eenzame hoog-
te in het internationale landschap. Mijn dank 
gaat ook uit naar de partners welke, vaak in 
de schaduw, het werk van de arts mogelijk 
maakten. Ze waren de toeverlaat, klankbord 
van de arts, ze verzorgden het secretariaats-
werk en de telefonische permanentie, vaak 
door persoonlijke offers te brengen in de uit-
bouw van hun eigen carrière.

Naar de jonge collega’s wil ik mij wenden met 
een boodschap. 
Jullie staan aan het begin van een loopbaan 
in het mooiste beroep waarvoor jullie kon-
den kiezen: hulp aan de lijdende, zieke me-
demens. De genoegdoening voor dit werk zal 
u niet vinden in een financiële recompensa-
tie maar wel in een persoonlijk geluk: hulp te 
hebben kunnen bieden. 
Over vijftig jaar zitten jullie op de plaats van 
de jubilarissen en zullen jullie opnieuw ge-
duldig moeten luisteren naar een voordracht. 
Weet dat de tijd bijzonder vlug vooruitgaat. 
Verlies geen tijd met onbenulligheden of ru-
zies. Zoek de waarde in je collega in de plaats 
van hem te veroordelen. Steun elkander en 
vooral draag zorg voor uzelf en uw collega.

Wij, als Orde, beloven u te ondersteunen.
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Nu ik toetreed tot de medische professie, beloof ik dat ik mij naar mijn beste 
vermogen voor een kwaliteitsvolle geneeskunde ten dienste van de medemens en 
de samenleving zal inzetten.

Ik zal het beroep van arts plichtsbewust en nauwgezet uitoefenen.

Ik zal boven alles voor mijn patiënten zorgen, hun gezondheid bevorderen en hun 
lijden verlichten.

Ik zal mijn patiënten correct informeren.

Ik zal geheimhouden wat ik krachtens mijn beroep van mijn patiënten weet, ook 
na hun dood.

Ik zal de professoren en allen die mij gevormd hebben, blijvend waarderen voor 
wat ze mij hebben bijgebracht.

Ik zal mij blijven bijscholen, de grenzen van mijn mogelijkheden niet overschrij-
den en waar mogelijk bijdragen tot de vooruitgang van de geneeskundige kennis.

Ik zal verantwoordelijk omgaan met de middelen die de maatschappij ter beschik-
king stelt en ijveren voor een gezondheidszorg die toegankelijk is voor iedereen.

Ik zal mij collegiaal gedragen en respectvol met medewerkers omgaan.

Ik zal ervoor waken dat mijn houding tegenover patiënten niet beïnvloed wordt 
door levensbeschouwing, politieke overtuiging, sociale stand, ras, etnie, nationa-
liteit, taal, gender, seksuele voorkeur, leeftijd, ziekte of handicap.

Ik zal het leven en de menselijke waardigheid eerbiedigen.

Zelfs onder druk, zal ik mijn medische kennis niet aanwenden voor praktijken 
die indruisen tegen de menselijkheid.

Dit verklaar ik plechtig, uit vrije wil en op mijn woord van eer.

 Artseneed
 Orde der Geneesheren van België

Dokter Joris Van Hamme
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Geachte Voorzitter en leden van de Orde der 
Geneesheren,
Geachte decaan,
Dames en heren professoren en stafmede-
werkers,
Geachte collegae promotie 2014 en jubilaris-
sen,
Beste ouders, partners, familieleden en 
vrienden,

Een aantal maanden geleden kreeg ik tele-
foon van de Orde der Geneesheren Oost-
Vlaanderen met de vraag of ik vandaag het 
woord wilde nemen in naam van de promo-
tie 2014. Uiteraard was ik vereerd met deze 
vraag en kon ik niet anders dan hierop in-
gaan. Toen ik vervolgens echter nadacht over 
wat ik vandaag zou vertellen, bleek dit niet 
zo vanzelfsprekend te zijn. Wat moet je col-
lega-starters, en jezelf, wensen: proficiat met 
wat tot nu toe werd bereikt en veel succes in 
het verdere leven? Of wens ik ons beter veel 
moed met wat de toekomst brengen zal …

Deze vragen bleven door mijn hoofd spoken 
en daarom besloot ik om mijn gedachten te 
ordenen en vooreerst even in het verleden te 
grasduinen van onze, in vergelijking met de 

hier vandaag aanwezige jubilarissen, bijzon-
der prille, medische loopbaan. 
Zeven jaar of iets langer geleden startte voor 
ieder van ons een reis, een gezamenlijk tra-
ject, dat van start ging op het ingangsexamen 
aan de Heizel in Brussel. Gezien we hier van-
daag aanwezig zijn, slaagden we er (allen) in 
om deze eerste beproeving te doorstaan. Vol 
enthousiasme schreven we ons vervolgens in 
aan de Unief voor de opleiding Bachelor in 
de Geneeskunde. De noodzakelijke papier-
winkel werd afgehandeld, onze studenten-
kaart opgestuurd en daar gingen we dan, die 
eerste dag richting het UZ, uitgezwaaid door 
onze trotse familie. Wat we toen nog niet 
wisten, is dat het een reis met bergen en da-
len zou worden. Dat sommige van die bergen 
cols buiten categorie bleken te zijn, dat kon-
den wij ons al helemaal niet voorstellen. In-
teressante en minder interessante lessen 
volgden elkaar op, feestjes en andere studen-
tikoze activiteiten passeerden de revue, en 
blokperiodes … tja, die kwamen er telkens 
weer veel te snel aan en het mag gezegd zijn: 
die kwamen er écht lelijk tussen. 

Een constante gedurende deze 7 jaren was 
dat we niet alleen waren, dat we met ons al-
len datzelfde traject moesten doorploeteren, 
en dat we dit deden onder het driemuske-
tiersmotto ‘Eén voor allen, allen voor één’. 
Vriendschappen ontstonden en ik denk dat 
ik niet enkel voor mezelf spreek wanneer ik 
zeg dat sommige van die vriendschappen on-
getwijfeld voor het leven zijn. De apotheose 
van deze samenhorigheid kwam er, voor de 
Ugent-promovendi althans, op het fulltime-
weekend, alsook het laatstejaarsgalabal en tal 
van andere erg geslaagde fulltime-activitei-
ten. 
Op 26 juni, één dag en weinig uurtjes slaap 
na het galabal, was het dan EINDELIJK zo-
ver: de plechtige proclamatie met aflegging 
van de beroemde Eed van Hippocrates. Ie-
dereen had zijn mooiste kleren aangetrokken 
(met uitzondering van deze outfits die het 

Dankwoord namens de promotie 2014
Dokter Eva De Vilder 
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galabal niet overleefd hadden) om deze met-
een weer te verbergen onder een toga met 
bijpassend hoofddeksel – een traditie die 
enkele jaren geleden door onze universiteit 
weer werd ingevoerd en die het geheel de 
finishing touch geeft. Een kleine kanttekening 
die ik bij deze gebeurtenis wel wil maken is 
dat het eind juni bijzonder warm was en al-
dus veranderde deze machtige zaal – jammer 
genoeg te oud om over een airconditionings-
systeem te beschikken – al snel in een sauna. 
De aansluitende receptie betekende voor de 
meeste promovendi dan ook het zich door 
de menigte waden richting bar om daar en-
kele glazen ad fundum op te drinken, en dit 
niet uit nostalgie met studentencantussen 
maar uit pure noodzaak wegens acute dehy-
dratatieverschijnselen. 

Ik wil van deze gelegenheid nogmaals kort 
gebruik maken om – in naam van ons allen 
– iedereen te bedanken die ons geholpen 
heeft om te staan waar we vandaag staan: aan 
onze ouders, zussen en broers, partners en 
andere familieleden, vrienden en collegae, 

professoren, stagementoren, en ga zo maar 
verder: een WELGEMEENDE MERCI!

Na 7 jaar naar een gezamenlijk doel te heb-
ben gestreefd en na een welverdiende vakan-
tie van 1, 2 of 3 maanden, is ondertussen 
zowat iedereen gestart aan zijn vervolgoplei-
ding. Deze nieuwe start betekent ook meteen 
het einde van het gezamenlijke traject: ter-
wijl sommigen, waaronder ikzelf, zichzelf 
sinds kort specialist-in-opleiding mogen 
noemen, is er een aanzienlijk aantal kers-
verse artsen dat voor de huisartsgeneeskun-
de heeft gekozen, een primeur voor de 
Gentse promotie van 2014! Eindelijk vinden 
heel wat nieuwe dokters hun weg terug naar 
de huisartspraktijk. De verbeterde statuten 
voor de HAIO, de betere regeling van de 
wachtdiensten en de inburgering van groeps-
praktijken in onze samenleving, hebben on-
getwijfeld een belangrijke rol gespeeld in 
deze evolutie. Ook de visie van patiënten op 
ons, artsen, is gewijzigd: zij vinden het niet 
meer strikt noodzakelijk dat hun doktoor 
altijd en overal beschikbaar is. Een goed 
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overleg tussen collega-artsen zorgt ervoor 
dat continuïteit van de zorg kan worden ver-
zekerd, ook wanneer een van de artsen van 
een welverdiende vakantie geniet. 

Wat het afstuderen betreft, kon ik mij niet 
voorstellen welk een impact dit kon hebben 
op iemands zelfvertrouwen. Het geen stu-
dent meer zijn of het simpelweg niet meer 
moeten zeggen dat je ‘maar de stagiaire’ bent 
en dat de dokter nog komt, zorgt voor een 
ware boost. Maar het échte magische mo-
ment komt er wanneer je je voor de eerste 
keer voorstelt als arts, als een echte dokter. 
Bijna zou je beginnen zweven ... 

En dan komt, zoals wanneer je de bijsluiter 
van een geneesmiddel gelezen hebt, het besef 
dat er ook nevenwerkingen zijn. Dat er ook 
minder leuke gevolgen zijn aan dat dokter 
zijn. En dat begon al bij het aanvragen van 
een RIZIV-nummer. Allerlei documenten 
moesten worden verzameld en ik kan eerlijk 
zijn, dat liep niet altijd van een leien dakje. 
Daarbovenop kwam hier voor mij, als kers-
verse doctoraatsstudent, nog heel wat admi-
nistratie bij kijken om mijn doctoraatsproject 
administratief in orde te krijgen, administra-
tie die overigens nog steeds lopende is …

Toen ik hierover aan ’t klagen was bij de pro-
motor van mijn doctoraatsproject, was zijn 
allesomvattende en alleszeggende reactie: 
“Welcome to the grown-up world”. En daar-
mee was het gezegd. Volwassen. Gisteren 
waren we nog onbezonnen studenten, van-
daag zijn we volwassen, met alle verantwoor-
delijkheden die dat met zich meebrengt. 
Vanaf nu zijn we arts en patiënten verwach-
ten van ons dat we standvastig zijn, dat we 
altijd weten wat we doen en dat we beslis-
singen kunnen nemen. En alsof dat nog niet 
genoeg is, wacht er ons ook een belangrijke 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. De 
laatste maanden werd het duidelijk dat ook 
de gezondheidszorg niet zal gespaard blijven 

van de besparingen die op ons af komen. De 
middelen die voorhanden zijn, worden 
steeds schaarser en we zullen er dan ook 
zorgzaam mee moeten omgaan. We zullen 
als het ware elke euro niet in 2 maar in 4 
moeten breken. 

Daarbovenop komen er steeds meer en nieu-
we technologieën en geneesmiddelen op de 
markt die vaak voor een beperkt aantal pati-
enten een wereld van verschil betekenen, 
maar die zodanig duur zijn dat het niet zo 
vanzelfsprekend is om ze terug te betalen. 
Waar trek je de grens over wat de staat nog 
voor zijn rekening mag of kan nemen en wat 
de patiënt zelf moet bekostigen? Dit is een 
bijzonder moeilijk vraagstuk en ik ga dit hier 
dan ook niet proberen op te lossen. Maar 
gezien het onderwerp van mijn doctoraats-
project een zeldzame genetische aandoening 
betreft, ligt dit dilemma mij bijzonder nauw 
aan het hart. Want enerzijds wil ik alles op 
alles zetten om “mijn” patiënten stante pede 
te kunnen genezen, maar anderzijds besef ik 
maar al te goed dat hiervoor niet genoeg 
middelen ter beschikking zijn. 
En dat – vergeef me mijn jeugdig enthousi-
asme – gaat er bij mij maar moeilijk in. 

Nog verontrustender voor mij is de gedachte 
dat ik niet weet wat de toekomst zal brengen. 
Initiatieven als de ALS ice bucket challenge 
dragen hun steentje bij aan het verzamelen 
van funding voor onderzoek naar zeldzame 
aandoeningen. Hoezeer ik dergelijke initiatie-
ven ook een warm hart toedraag, toch hoop 
ik dat dergelijke campagnes niet de regel in 
plaats van de uitzondering zullen worden. Ik 
hoop dat deze initiatieven voornamelijk zul-
len worden blijven gelanceerd uit sympathie 
voor een bepaald ziektebeeld of als statement 
om de media te bereiken, en dat het gros van 
het wetenschappelijk onderzoek hier niet af-
hankelijk van wordt. In dit laatste geval zien 
zowel de vooruitgang van de geneeskunde als 
de toekomst van heel wat personen die de 
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“pech” hebben om aan een zeldzame en niet 
aan een frequente aandoening te lijden er niet 
zo goed uit. 
Zelf denk en hoop ik dat het helemaal niet 
zo’n vaart zal lopen. Dat wij Belgen zullen 
kunnen blijven genieten van de op solidari-
teit gestoelde sociale zekerheid – een prin-
cipe waar men wereldwijd zo naar opkijkt 
– een principe dat ervoor zorgt dat in ons 
land iedereen naar de dokter kan gaan wan-
neer hij ziek is en dat medisch noodzakelijke 
ingrepen niet worden uitgesteld omdat hier-
voor geen geld is. Ik denk dat de jubilarissen 
hier aanwezig, die overigens kunnen terug-

kijken op een ondertussen 50-jarige carrière 
in de meest nobele der professies, dit alleen 
maar kunnen beamen. 

Tenslotte, en hiermee ga ik afsluiten, wens ik 
ieder van jullie mede-gepromoveerden een 
fantastische toekomst toe, en hoop ik dat we 
de samenhorigheid die we voelden tijdens 
onze opleiding zullen kunnen verderzetten 
in een uitzonderlijke samenwerking gedu-
rende de rest van onze lange carrière. 

Ik dank u voor uw aandacht!
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Dr. ACCOU Geraldine 
Dr. AERCKE Ilse 
Dr. AHMED OSMAN MOHMMED KHAIR

  Omina  
Dr. Dr. ANNÉ Nicolas 
Dr. BAETE Sam 
Dr. BAEYENS Malika 
Dr. BERWOUTS Jolien 
Dr. BOSSCHIETER Jelle 
Dr. BRAET Eva 
Dr. BRASPENNINGX Stéphanie 
Dr. BRUNEEL Bas 
Dr. BUSSCHOP Hanna 
Dr. BUTS Sarah 
Dr. BUYSSE Wesley 
Dr. CARRETTE Sofie 
Dr. CASIER Sanne 
Dr. CLAEYS Jana 
Dr. COESSENS Gwen 
Dr. COLPAERT Jan 
Dr. COUSSENS Emma 
Dr. CROMHEECKE Michiel 
Dr. CUYCKENS Liesbeth 
Dr. DANEELS Valerie 
Dr. DAVID Sara 
Dr. DE BACKER Eline 
Dr. DE BRUCKER Soetkin 
Dr. DECLERCK Lien 
Dr. DE COCK Annelies 
Dr. DE COSTER Margot 
Dr. DE GROOTE Thomas 
Dr. DE JAEGER-BRAET Bert 
Dr. DE KEYSER Bob 
Dr. DE LOOSE Lowie 
Dr. DEMAEGD Heleen 
Dr. DE MEULENAERE Astrid 
Dr. DE MUELENAERE Lisa 
Dr. DE PAEPE Lise 
Dr. DE PAUW Carmen 
Dr. DE SMET Jeroen 
Dr. DE SMET Lien 
Dr. DE SPIEGELEER Anton 
Dr. DE VILDER Eva 
Dr. DE VOS Marie 
Dr. DE WACHTER Eva 
Dr. DEWANDEL Isabelle 

Artsen gepromoveerd in 2014 en ingeschreven op de 
Lijst van de Orde van Oost-Vlaanderen :

Dr. DE WEIRDT Jeroen 
Dr. DE WILDE An 
Dr. DE WIT Leen 
Dr. DE WOLF Julie 
Dr. DE WOLF Katrien 
Dr. DOCHY Frederick 
Dr. DRIES Davy 
Dr. FILIPPINI Andrea 
Dr. GHOOS Katrijn 
Dr. GOETEYN Jens 
Dr. GUENTER Delphine 
Dr. HEYERICK Maaike 
Dr. HOFMAN Evelien 
Dr. HOLVOET Kim 
Dr. HUYGE Stefanie 
Dr. JANSSEN Pieter 
Dr. JANSSENS Brenda 
Dr. JOYE Simon 
Dr. KENNES Soetkin 
Dr. KEVERS Hanna 
Dr. KONINCKX Tom 
Dr. KOSAR Sumeyra 
Dr. LAMBAERTS Tom 
Dr. LAMBRECHT Astrid 
Dr. LEUNE Philippe 
Dr. LOONES An 
Dr. LORET Nele 
Dr. MAELEGHEER Karel 
Dr. MAES Ada 
Dr. MARLIER Joke 
Dr. MEERSSEMAN Paulien 
Dr. MEESDOM Morgan 
Dr. MELSENS Elodie 
Dr. MEYLEMANS Antoon 
Dr. MICHIELS Sofie 
Dr. MICLOTTE Anneleen 
Dr. MUSSCHOOT Isaure 
Dr. NOBELS Anne 
Dr. NYIRAGUHIRWA Chantal 
Dr. OVAERE Céline 
Dr. PAUWELS Brecht 
Dr. PEELMAN Isabelle 
Dr. PENNYNCK Seth 
Dr. PERSYN Bénédicte 
Dr. PLETTINCK Miet 
Dr. POELAERT Filip 
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Dr. POLFLIET Lieselot 
Dr. POORTEMAN Lien 
Dr. RABAEY Manu 
Dr. RAEVENS Sarah 
Dr. REMMEN Lotte 
Dr. RYCKEBOER Jietse 
Dr. SANTY Thomas 
Dr. SCHOONACKERS Jonas 
Dr. STEEL Gert 
Dr. STEVENS Caroline 
Dr. SUN Haixia 
Dr. TEPAEVA Joulia 
Dr. TERMOTE Ewout 
Dr. TEUWEN Inge 
Dr. VAN COMPERNOLLE Dries 
Dr. VANDAMME Daphné 
Dr. VAN DAMME Emma 
Dr. VAN DE MAELE Béatrice 
Dr. VAN DEN ABEELE Sofie 
Dr. VANDENBOSCH Shari 
Dr. VAN DEN DAELE Daphné 
Dr. VAN DEN DURPEL Lenny 

Dr. VAN DER EECKEN Charlotte 
Dr. VANDERHULST Els 
Dr. VANDERKERKEN Matthias 
Dr. VANDER PLAETSEN Sarah 
Dr. VANDEWEGHE Joke 
Dr. VAN HAMME Joris 
Dr. VAN HONACKER Eveline 
Dr. VAN HOOLAND Karel 
Dr. VAN HOUCKE Jan 
Dr. VANMAELE Hanne 
Dr. VANNESTE Annelien 
Dr. VAN OVERMEIRE Bram 
Dr. VERBRUGGEN Joery 
Dr. VEREECKEN Melissa 
Dr. VERSTRAETE Tom 
Dr. VERSTRAETEN Julien 
Dr. VERTRIEST Céline 
Dr. VERZELEN Jolien 
Dr. WAKED Bruno 
Dr. WILLEMS Edward 
Dr. WOUSSEN Sofie 
Dr. WOUTERS Sarah 
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Geachte heer Voorzitter,  
Beste excellenties,  
Beste jubilarissen en promotie,  
Beste genodigden,

Graag wil ik eerst en vooral nogmaals mijn 
felicitaties uitspreken voor de pas afgestu-
deerde gepromoveerde artsen die ik reeds in 
juni heb uitgewuifd in deze aula en dit met 
de nodige adviezen voor de toekomst. Het 
was dus geen vaarwel maar wel een tot ziens. 
Maar natuurlijk gaan mijn gelukwensen te-
vens uit naar de jubilarissen die vandaag 
worden gevierd.
Als ik kijk naar de gepromoveerden dan zie 
ik de jeugd, bij de jubilarissen de ervaring. 
Maar het onderscheid valt ook op wanneer 
we kijken naar de genderverdeling.
Alle jubilarissen zijn mannen, bij de gepro-
moveerden zijn er 66% vrouwen. Als ik ver-
der kijk binnen mijn eigen faculteit 
geneeskunde dan zitten er in de eerste ba-
chelor 314 studenten waarvan 60% vrouwen 

en dus 40% mannen. Over de ganse opleiding 
geneeskunde komen wij aan 1782 studenten 
waarvan 58% vrouwen en 42 % mannen. Ik 
vertel geen nieuwigheden wanneer ik stel dat 
feminisatie reeds lang is ingetreden wat na-
tuurlijk ook een aantal implicaties heeft.
Ik wil dan ook een aantal gender-topics aan-
halen welke een rol spelen vanaf de start, met 
name vanaf het ingangsexamen tot aan de 
gezondheidszorg.

Girls and women power
Professor Dokter Guy Vanderstraeten

Decaan Faculteit Geneeskunde
en Gezondheidswetenschappen UGent t

o
e

s
p

r
a

a
k

hippocrates_67.indd   31 3/03/15   13:54



 32 h i p p o c r a t e s  6 7  |  m a a r t  2 0 1 5

De eerste uitdaging stelt zich reeds bij het 
ingangsexamen arts-tandarts. Hieruit blijkt 
dat het systeem van de meerkeuzevragen 
met giscorrectie de vrouwelijke studenten 
benadelen waardoor ze minder slagen. Zij 
nemen minder risico’s bij het giscorrectie-
systeem dat gokken bij meerkeuzevragen 
bestraft. Vrouwelijke studenten hebben meer 
angst om een fout antwoord te geven. Jon-
gens daarentegen nemen meer risico’s. Het 
zit blijkbaar in de genen. 
Het systeem van de giscorrectie wordt even-
wel ook verder toegepast in de verdere op-
leiding maar vanaf het academiejaar 
2014-2015 zal men binnen de Universiteit 
Gent een ander systeem hanteren door het 
invoeren van de standaardsetting met het 
invoeren van een cesuur, waarbij de student 
op vragen verplicht moet gokken in het geval 
hij/zij onzeker is van het antwoord, want 
blanco invullen heeft geen zin. Als randop-
merking moet men zich toch afvragen of de 
arts en student geneeskunde in de dagelijkse 
praktijk wel mag of moet gokken? Ik wil hier 
niet ingaan op de wiskundige en statistische 
berekeningen om dit systeem in extenso uit 
te leggen. We wachten verder op de eerste 

resultaten om te zien of dit risico op die nieu-
we manier tussen man/vrouw wordt wegge-
werkt. Ondanks deze problematiek is de 
instroom van vrouwelijke studenten binnen 
de opleiding geneeskunde toch aanzienlijk.

Wanneer we verder kijken naar de implicatie 
van de feminisatie binnen de opleiding ge-
neeskunde zien we dat, zoals vermeld, onze 
auditoria tot 60 à 70 % gevuld zijn met vrou-
welijke studenten. Dit leidt tot vervrouwelij-
king in de zorgsector wat ook in het 
buitenland het geval is.
In de keuze van de verdere loopbaan zijn ook 
enkele markante gegevens. Mannen hebben 
een voorkeur voor heelkunde, cardiologie en 
orthopedie en andere snijdende disciplines, 
terwijl vrouwen meer kiezen voor specialis-
men zoals pediatrie, dermatologie, gynaeco-
logie en huisartsgeneeskunde om er maar 
enkele te noemen. De stijging van het aantal 
huisartsen is op dit ogenblik vooral te dan-
ken aan de vrouwelijke studenten. Deze laat-
sten zijn dus meer geneigd te kiezen voor een 
specialisme waarin de relatie met de patiënt 
belangrijk is, waarbij ook flexibele uren mo-
gelijk zijn, het parttime werken, en ook om-
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wille van de meer altruïstische en humane 
visie ten overstaan van de patiënt. Manne-
lijke studenten focussen meer op inkomen, 
status en technische activiteiten. De werkbe-
lasting is voor hen minder een probleem. 
Ook goed om weten is dat andere factoren 
spelen zoals wordt opgemerkt in de resulta-
ten van het Nederlands Instituut voor onder-
zoek van de gezondheidszorg dat de 
genderverschillen nuanceert met name dat 
een-partner-hebben vaak zwaarder door-
weegt bij de keuze voor een specialisatie. De 
combinatie met het gezinsleven en de qua-
lity of life in het algemeen (maar meer en 
meer ook bij mannen) heeft een groot effect 
op de algemene zorgorganisatie én de gevol-
gen ervan op de contingentering.
Wanneer we dan in de gezondheidszorg te-
rechtkomen, is feminisatie een uitdaging in 
het management ervan.
Vrouwelijke huisartsen houden langere raad-
plegingen, tonen meer empathie naar de pa-
tiënten toe en schrijven minder medicatie 
voor. De psychologische en sociale aspecten 
van de behandeling van klinische gevallen 
pakken vrouwen vaak anders aan. Men 
spreekt ook van meer patiënt-centered be-
nadering . Deze vervrouwelijking heeft wel 
een enorme invloed op de dagelijkse praktijk 
zowel bij de huisartsen en specialisten. 
Uit een enquête van de Onafhankelijke Zie-
kenfondsen blijkt dat voor 22% van de Belgen 
het geslacht van de arts belangrijk is. ‘Het 
geslacht van de arts staat trouwens op de 
vierde plaats bij de criteria om een huisarts 
te kiezen na de geografische nabijheid, ge-
woonte en op aanbevelen van een naaste’. De 
meerderheid van de ondervraagden (51%) 

beschouwt de opmars van vrouwen in zorg-
beroepen als een positieve trend. Maar meer 
girl of woman power in de gezondheidszorg 
zal een invloed hebben op de gezondheids-
zorg met de nodige aanpassingen o.a. in de 
financiering en organisatie.
Ik ga het verder niet hebben over de door-
stroming naar hogere echelons van vrouwe-
lijke artsen en noch minder over de glazen 
plafonds. Op een symposium in 2012 over 
feminisering en de impact op de gezond-
heidszorg sprak Isabella Lenarduzzi, mana-
ging director van Jump Forum  - een forum 
over de impact van vrouwen op de economie 
-  over de plaats van de vrouw in de wereld 
van de arbeid. Hierbij werden ook enkele ge-
gevens getoond over de aanwezigheid van 
vrouwelijke artsen in directiecomités en be-
stuursraden van universitaire ziekenhuizen 
en Orde der Geneesheren. Er is duidelijk 
nood aan een inhaalbeweging in de quota 
rekening houdend met de huidige aantallen 
vrouwelijke artsen in deze organisaties. 
Zij besluit dat de oorlog tussen de seksen op 
zijn einde loopt. Ik citeer verder: 
‘Ook al wordt er gezegd dat mannen van 
Mars komen en vrouwen van Venus, we heb-
ben nog nooit zo dicht bij elkaar gestaan.’
En tot slot verheug ik mij erin vast te stellen 
dat we niet meer spreken van de Orde der 
Geneesheren, ook niet van de Orde der Ge-
neesdames-en heren, maar van de Orde van 
Artsen.
Ik denk dat er nog veel stof ter discussie is en 
meningsverschillen zijn omtrent mijn thema 
van vandaag.

Dank voor uw luisterbereidheid.
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Beste genodigden,

Ik heb de droeve plicht om onze overleden 
collega’s te vernoemen.

In dit kader wil ik toch wel een kleine uitwijding 
doen om het verloop van onze vergaderingen te 
schetsen.

De Raad komt tweemaal per maand samen. 
De Voorzitter opent de vergadering met de vraag 
of er iemand iets heeft aan te merken op het 
verslag van de vorige vergadering. 
Daarna worden de namen vermeld van de collega 
’s die in die tussenperiode overleden zijn. 
Aan elke naam hangt toch wel een verhaal vast, 
zoals bv. met die collega ben ik afgestudeerd, van 
die professor kreeg ik nog les, die collega is van mijn dorp of stad …
Telkens wordt die collega geëerd in onze Raad.

Volgende collega’s zijn ons ontvallen dit jaar:

Dr. Dirk VANHEVEL van Kruibeke (Bazel), huisarts  
Dr. Pierre DE WITTE van Gent (Sint-Denijs-Westrem), cardioloog op rust 
Dr. Leo VERHAEST van Gent (Zwijnaarde), vorser op rust 
Dr. Jean EVERAERT van Gent, geneesheer-adviseur op rust 
Dr. José CAUDRON van Dendermonde, gynecoloog-verloskundige op rust 
Dr. Jean-Pierre DEWEER van Oudenaarde, oogarts op rust 
Dr. Albert ROBYNS van Aalst (Nieuwerken), huisarts op rust 
Dr. Robert DHONT van Knesselare, huisarts op rust 
Dr. Edgar HECK van Sint-Niklaas, kinderarts op rust 
Dr. Aline VANDEVELDE van Gent (Sint-Denijs-Westrem), klinisch bioloog op rust 
Dr. Laurent GYS van Beveren (Kieldrecht), huisarts  
Dr. José DE CLERCQ van Zottegem, huisarts op rust 
Dr. Firmin VERCRUYSSE van Buggenhout, huisarts op rust 
Dr. Dominique BEGEREM van Gent, geneesheer-adviseur  
Dr. Marcel VANDEMOORTELE van Gent, orthopedisch chirurg - fys. geneesheer op rust 
Dr. Arthur VAN WAESBERGHE van Gent, neuropsychiater op rust 
Dr. Veronique VOET van Tielt, orthopedisch chirurg  
Dr. Robert VAN DE LOOVERBOSCH van Berchem, uroloog  
Dr. Luc TERMOTE van Zulte, huisarts  
Dr. Gaston VARENNE van Gent (Gentbrugge), neuropsychiater op rust 

In Memoriam 
door Dokter Eddy Bracke, Secretaris
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Dr. Jan LOOMANS van Lokeren, stomatoloog  
Dr. Erik DE WITTE van Aalst (Erembodegem), orthopedisch chirurg op rust 
Dr. Edmond DE MEULEMEESTER van Maarkedal (Nukerke), huisarts op rust 
Dr. Firmin VANHAUWERE van Izegem, chirurg op rust 
Dr. Marc VAN POUCKE van Gavere, orthopedisch chirurg zonder praktijk 
Dr. Karel VUYLSTEEK van Gent, Hoogleraar op rust 
Dr. Jan WILLEMS van Maldegem (Adegem), huisarts  
Dr. Paula HARTH van Korbeek-Lo, internist op rust 
Dr. Diederik MEERSSCHAUT van Eeklo, chirurg  
Dr. Lodewijk DE VOS van Gent, klinisch bioloog - pathologische anatoom op rust 
Dr. Julien SCHOTSAERT van Aalst (Moorsel), neus-, keel- en oorarts op rust 
Dr. Jaak VERSTRAETEN van Destelbergen, radioloog op rust 
Dr. Filip VAN DE SOMPELE van Gent (Drongen), anesthesist  
Dr. Raymond CREUS van Ieper, huisarts op rust 
Dr. Theofiel DE CLERCQ van Wetteren, huisarts op rust 
Dr. Paul ROMBAUT van Gent (Sint-Denijs-Westrem), orthopedisch chirurg op rust 
Dr. Jan FAURE van Sint-Martens-Latem (Deurle), reumatoloog - fys. geneesheer op rust 
Dr. Herman VAN LOO van Stekene, huisarts
Dr. Jacques CUIGNIEZ van Gent, klinisch bioloog op rust 
Dr. Pieter PAS van Temse, geriater
Dr. Jozef STEYAERT van Aalst, neus-, keel- en oorarts op rust. 
Dr. Marcel DE BROUWER van Gent (Sint-Amandsberg), huisarts op rust

De Orde van Geneesheren van Oost-Vlaanderen voelt mee met het verlies van deze 
dierbaren.
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Geachte genodigden,
Geachte collegae,
Beste jubilarissen en promotieleden,

Ieder jaar vragen wij aan onze jubilarissen, 
om vanuit hun vijftigjarige dokterservaring, 
ons een boodschap op te sturen voor de 
jong-gepromoveerde artsen.  Gezien dezelf-
de raadgevingen van onze gevierden regel-
matig terugkomen, heb ik geprobeerd deze 
in tien zinnen onder te brengen.

De TIEN GEBODEN voor onze jonge artsen 
luiden : 
1. Jullie hebben een zeer mooi, maar lastig 

beroep  : aanzie het als een roeping.  
Mits veel inzet zullen jullie echter veel 
terugkrijgen van uw patiënten.

2. Hou je kennis en vaardigheden op peil, 
omarm vernieuwing en doe je werk met 
passie.

3. Succesvolle geneeskunde is gestoeld op 
empathie en motivatie.  De wetenschap, 
die u werd aangeleerd gedurende uw op-
leiding, is slechts toepasselijk bij een klei-
ne fractie van uw praktijkvoering.  
Onderschat nooit de interactie tussen li-
chaam en geest, en richt uw tussenkom-
sten steeds op de gehele mens.

4. Benader en behandel uw patiënten zoals 
jijzelf zou willen behandeld worden in het 
besef dat je vroeg of laat als patiënt aan de 
andere kant van de barrière zult staan.

5. Heb steeds respect voor jezelf, dit wil zeg-
gen :  wees FIER zonder hoogmoed, zodat 
uw patiënten en de anderen u respecte-
ren.

6. Goede communicatie is heel belangrijk :  
steeds goed luisteren naar uw patiënten 
en verstaanbare uitleg verstrekken.

7. Vergeet niet te leven.
8. Hou vast aan je eigen principes.
9. Besef dat er in uw beroep (ook in uw pri-

véleven) onvermijdelijk moeilijke mo-
menten en periodes komen. Stort je ziel 
uit bij een collega of bij je partner; blijf er 
niet mee lopen.

 Hier kan ik ook nogmaals het initiatief 
van onze Voorzitter, het project ARTS IN 
NOOD, vermelden :  een stand-by tele-
foonnummer waar u steeds kunt vragen 
met een vertrouwensarts, los van de Orde, 
in gesprek te gaan om uw probleem te 
duiden en tesamen naar een oplossing te 
zoeken.

10. Behandel nooit jezelf, er zijn artsen ge-
noeg.

De Orde van Artsen wenst de jongste pro-
motie  een vruchtbare loopbaan toe.  
Wanneer die steunt op twee bijzondere pij-
lers namelijk deontologie en collegialiteit, 
dan zult ge nooit last hebben met de Orde.

Dank u.

Huldiging van de jubilarissen
Dokter Tony Vermeulen, Ondervoorzitter
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Dokter Gaston Baele van Gent 
(verontschuldigd).

Na zijn middelbare studies aan het Koninklijk 
Atheneum te Gent, promoveerde hij tot doc-
tor in de genees-, heel- en verloskunde aan de 
Rijksuniversiteit Gent waar hij, na zijn leger-
dienst te hebben volbracht, zijn volledige loop-
baan (veertig jaar) verbonden bleef aan de 
dienst Inwendige Ziekten: eerst als assistent, 
dan als eerstaanwezend assistent, vervolgens 
als werkleider en tenslotte als hoofd  docent.
Van zijn hand verschenen talrijke publicaties 
vnl. in het domein van de bloedstolling. 
1 oktober 2005 ging hij op rust.

Dokter Dirk Boedts van Sint-Martens-
Latem.

Dokter Boedts volg-
de de Latijn-Griekse 
humaniora aan het 
Sint-Barbaracollege 
te Gent. 
Hij promoveerde tot 
doctor in de genees-, 
heel- en verloskunde 
aan de toenmalige 
Rijksuniversiteit van 
Gent, waar hij zich nadien specialiseerde in 
de neus-, keel- en oorheelkunde. 
Nadien was hij eerst-aanwezend assistent in de 
dienst neus-, keel- en oorziekten van de Uni-
versitaire Instelling van Antwerpen, alwaar hij 
ook een aggregaat Hoger Onderwijs behaalde.
Collega Boedts vestigde zich nadien in het Al-
gemeen Ziekenhuis Maria Middelares te Gent, 
waar hij diensthoofd was van de NKO-afdeling.
In 2007 kwam aan zijn mooie carrière als 
NKO-arts een einde waardoor hij zich kon 
toeleggen op zijn hobby’s : in de eerste plaats 
grootvader zijn voor negen kleinkinderen en 
daarbij blijvend actief zijn bij Ontwikkelings-
hulp.

Dokter Jan Bouckaert van Sint-Martens-
Latem.

Na zijn Latijn-Griek-
se humanoria aan het 
Sint-Hendrikscollege 
te Deinze en zijn stu-
dies tot doctor in de 
genees-, heel- en ver-
loskunde aan de 
Rijksuniversiteit te 
Gent, specialiseerde 
collega  Bouckaert 
zich in de algemene 
en pediatrische chirurgie in binnen-en bui-
tenland.  
Na zijn legerdienst in het Militair Hospitaal 
van Bredene, begon hij zijn heelkundige 
praktijk in het Algemeen Ziekenhuis Maria 
Middelares te Gent waar hij tevens jarenlang 
voorzitter was van de Commissie voor Zie-
kenhuishygiëne.  
We vermelden hier graag dat hij medestich-
ter en gewezen voorzitter is van de Belgische 
Vereniging voor Kinderchirurgie, tevens ook 
Fellow van de European Board of Pediatric 
Surgery.
Gedurende dertig jaar was collega Bouckaert 
docent in het departement Verpleegkunde 
aan de Artevelde- en Vesaliushogeschool te 
Gent.
Sinds zijn pensionering is hij actief in het 
Museum voor Geschiedenis van de Genees-
kunde als custos en gids waarbij hij auteur is 
van en voordrachtgever over talrijke medi-
sche, medisch-historische en volksgenees-
kundige onderwerpen.  
Voor de filatelisten in de zaal kan ik ook ver-
melden dat ze met hem kunnen ruilen voor 
thematische postzegels met de beeltenis van 
paarden. 
Collega Bouckaert is gehuwd, heeft twee kin-
deren en twee kleinkinderen.
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Dokter Dietbrand Carton van Veurne (ver-
ontschuldigd).

Professor Dokter Frank Comhaire van 
Sint-Martens-Latem (verontschuldigd).

Het is zeker overbodig Professor Comhaire 
voor te stellen en zijn rijk gevulde weten-
schappelijke loopbaan te overlopen als hoog-
leraar endocrinologie en andrologie aan de 
faculteit geneeskunde van onze Gentse uni-
versiteit. 
Ik denk ook ruim buiten de mij door onze 
Voorzitter opgelegde tijd te komen indien we 
al zijn voordrachten en tussenkomsten op 
internationale congressen en symposia tesa-
men met zijn artikels in wetenschappelijke 
tijdschriften en boeken zouden vermelden.  
Toch wil ik aanstippen dat Professor Com-
haire de eerste hoofdredacteur was van de  
‘International Journal of Andrology’, dat hij 
gedurende acht jaar deel uitmaakte van de 
World-Health-Organizationstuurgroep over  
‘Diagnosis and Treatment of the Infertile 
Couple’ en dat hij coördinator was van het 
steunpunt ‘Milieu en Gezondheid’ van de 
Vlaamse overheid. 
Momenteel houdt hij nog steeds spreekuur, 
doceert hij aan de hogeschool voor osteopa-
thie en coördineert hij wetenschappelijk on-
derzoek omtrent de effectiviteit van 
osteopathische behandelingen en over de rol 
van voedingssupplementen om langer en 
vooral langer-gezond te leven.

Dokter Fernand De Canne van Zele.

Na zijn Latijn-Griek-
se humaniora aan de 
colleges van Lokeren 
en Sint-Niklaas, na 
het behalen van zijn 
diploma van doctor 
in de genees-, heel- 
en verloskunde en na 

een lange militaire dienstplicht van achttien 
maanden aan het Militair Medisch Centrum 
van Gent, begon dokter De Canne een huis-
artsenpraktijk in Lokeren.
Na tweeëndertig jaar stopte hij zijn artsen-
praktijk en ging hij terug naar de schoolban-
ken om er gedurende zes jaar een opleiding 
te volgen in de fotografie en gedurende twee 
jaar in de digitale fotografie. Op zijn beurt 
werd hij dan ook lesgever in verschillende 
fotografische workshops.  
Zijn overige hobby’s zijn : tennis, literatuur 
reizen en hedendaagse kunst.

Dokter Valeer Derijcke van Gent 
(Drongen).

Na zijn Lati jn-
Griekse humaniora 
a a n  h e t  S i nt-
Amandscollege te 
Kortrijk, behaalde 
collega Derijcke het 
diploma van arts aan 
de Katholieke Uni-
versiteit van Leuven.  
Hij kreeg zijn oplei-
ding in de algemene 
en loco-regionale anesthesie bij Professor 
Albert Vansteenberge, wereldautoriteit en 
grondlegger van de regionale anesthesie. 
Zijn verdere opleiding volgde hij als Clinical 
en Research Fellow aan de befaamde Stan-
ford University in Californië.
Collega Derijcke heeft gans zijn loopbaan 
doorgebracht in het Algemeen Ziekenhuis 
Sint-Lucas in Gent (voorheen in de campus 
Heilige Familie) waar hij diensthoofd was.
Graag vermelden we ook dat hij lid en verslag-
gever was van de Nederlandstalige Erken-
ningscommissie Anesthesie en Reanimatie.
Collega Derijcke is gehuwd, heeft drie kin-
deren en acht kleinkinderen.

h
u

ld
ig

in
g

 j
u

b
il

a
r

is
se

n

hippocrates_67.indd   38 3/03/15   13:54



 h i p p o c r a t e s  6 7  |  m a a r t  2 0 1 5  39

h
u

ld
ig

in
g

 j
u

b
il

a
r

is
se

n

Dokter Herman De Smet van Dendermonde
(Grembergen) (verontschuldigd).

Dokter Paul Desmet van Oudenaarde.

Na zijn Latijn-
Griekse humaniora 
aan het Sint-Barba-
racollege te Gent 
behaalde collega 
Desmet zijn diplo-
ma van doctor in de 
genees- heel- en 
verloskunde aan de Rijksuniversiteit te Gent 
waar hij ook zijn specialisatie volgde in de in-
wendige ziekten bij Professor Regniers en 
Professor Vermeulen. 
Hij was zijn volledige loopbaan werkzaam als 
internist in het Algemeen Ziekenhuis Ou-
denaarde  - voorheen O.L.Vrouwziekenhuis, 
nadien Auroraziekenhuis - . Hij was er gedu-
rende drieëntwintig jaar diensthoofd.
Eveneens werd hij er verkozen tot voorzitter 
van de medische raad en bekleedde hij, voor 
zijn pensionering, gedurende twee jaar de 
functie van hoofdgeneesheer.
Alsof dit nog niet genoeg was, werd hij ook 
voorzitter van de Geneeskundige Kring van 
Oudenaarde en was hij gedurende zes jaar 
voorzitter van de Raad van de Orde van Ge-
neesheren van Oost-Vlaanderen, waar hij nu 
nog altijd actief is als plaatsvervangend lid en 
verslaggever van de Onderzoekscommissie.
Ook buiten onze medische beroepsgroep 
zijn de energie en de talenten van dokter Paul 
Desmet gekend : hij werd voorzitter van de 
Ronde Tafel, van de Rotaryclub en de Pro-
busclub van Oudenaarde. 
In het reservekader van het Belgische leger 
promoveerde hij tot luitenant-kolonel-ge-
neesheer.
U zult het niet geloven maar Paul Desmet 
heeft ook tijd gevonden voor hobby’s. Naast 
tuinieren en de golfsport heeft hij zich ook 
bekwaamd in de archivistiek : hij is beheer-

der van het rijke archief van de O.L.Vrouw 
van Pamelekerk van Oudenaarde.
Paul is gehuwd met Monique Verdick en is 
vader van drie kinderen. Mede in naam van 
onze Voorzitter, wensen wij Paul te bedan-
ken voor zijn jarenlange inzet voor de Orde 
van Geneesheren.

Dokter Jan Du Caju van Waasmunster 
(verontschuldigd).

Dokter Eric Joski van Gent (Afsnee).

Na zijn legerdienst 
vestigde dokter Joski 
zich als omnipracti-
cus in Gent.
Als militair genees-
heer bracht hij het 
tot  gene eshe er-
diensthoofd van de 
Gezondheidsdienst 
in de Leopoldska-
zerne van Gent.
Merkwaardig is dat hij zich ondertussen ver-
der bekwaamde aan de universiteiten van 
Gent, Leuven en Brussel  zodat hij in 1969 
het diploma behaalde van geneesheer-hygi-
enist, afdeling arbeidsgeneeskunde, en in 
1975 hetzelfde diploma in de afdeling open-
bare gezondheid. Dokter Joski was ook vrij 
assistent in de dienst gerechtelijke genees-
kunde van Professor Thomas te Gent. 
Aan de Vrije Universiteit Brussel behaalde 
hij het certificaat menselijke biologie en aan 
de Katholieke Universiteit Leuven het post-
graduaat in de rampengeneeskunde. 
In 2003 werd hij deeltijds contractueel te-
werkgesteld in het Universitair Ziekenhuis 
Gent als consulent in de Travel Clinic. In 
2013 werd zijn contract met het Universitair 
Ziekenhuis niet meer verlengd omdat hij 
toen de leeftijd van 75 jaar bereikt had, zoniet 
was hij zeker nog vele jaren bezig. 
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Dokter Willy Lornoy van Destelbergen 
(Heusden).

Na zijn Latijn-Griek-
se humaniora aan 
het Heilige-Drievul-
digheidscollege van 
Leuven en zijn di-
ploma van genees-
heer, specialiseerde 
dokter Lornoy zich 
gedurende zes jaar in 
de inwendige ziek-
ten. Nadien volgde 
hij een opleiding in de nefrologie bij Profes-
sor Ringoir in het Universitair Ziekenhuis 
Gent, gevolgd door zes maanden verblijf in 
het Hôpital Foch, service de néphrologie, bij 
Professor Legrain in Parijs.  
In 1972 was hij stichtend diensthoofd van de 
afdeling nefrologie-dialyse en hypertensie in 
het O.L.Vrouwziekenhuis Aalst.
Dokter Lornoy wijdde talrijke studies aan de 
toenmalige endemie van patiënten met ern-
stige analgetica-nefropathie.
In 1984 werd hij benoemd tot buitengewoon 
lector aan de faculteit geneeskunde van de 
Gentse Universiteit en deed hij talrijke stu-
dies in verband met een nieuwe Europese 
dialysetechniek ‘on-line haemodiafiltratie’. 
Gedurende tien jaar was hij ook docent aan 
het Sint-Augustinusinstituut voor Verpleeg-
kunde te Aalst. 
Dokter Lornoy was gedurende zestien jaar 
ondervoorzitter van de Geneeskundige 
Kring van Aalst en stichtend lid van de Bel-
gische Vereniging voor Nefrologie.
Sinds 2003 is hij (plaatsvervangend) raadslid 
in onze provinciale Raad, waar hij tot op he-
den een zeer gewaardeerd lid en verslaggever 
is van de Onderzoekscommissie. 
Mede namens onze Voorzitter, wensen we 
Willy te bedanken voor zijn inzet binnen 
onze Orde.
Dokter Lornoy is vader van drie kinderen en 
opa van twee kleinzonen.

Naast zijn verdiensten in de medische wereld 
heeft hij ook kwaliteiten als tuinliefhebber, 
schapenhouder en bewonderaar van beel-
dende kunsten.

Professor Dokter Marc Mareel van Gent 
(verontschuldigd).

Na zijn Latijn-
Griekse huma-
niora aan het 
Sint-Lievenscol-
lege van Gent en 
zijn diploma van 
doctor in de ge-
nees-, heel- en 
verloskunde aan de toenmalige Rijksuniver-
siteit Gent, specialiseerde professor Mareel  
zich in de radiotherapie en nucleaire genees-
kunde gevolgd door een aggregaat voor het 
hoger onderwijs. 
In 1983 werd hij geassocieerd hoogleraar, na-
dien gewoon hoogleraar en diensthoofd van 
de afdeling radiotherapie en nucleaire ge-
neeskunde van de Gentse universiteit.
Op heden is professor Mareel nog voorzitter 
van de Stichting tegen Kanker en MOC-con-
sulent. 
Zijn wetenschappelijke activiteiten richten 
zich vooral op de cellulaire en moleculaire 
biologie van kanker met speciale belangstel-
ling voor de mechanismen van metastasering.

Dokter Adolf Neirynck van Oosterzele 
(Scheldewindeke).

Na zijn Latijn-Griek-
se humaniora in het 
Sint-Hendrikscolle-
ge van Deinze en zijn 
diploma van genees-
heer aan de toenma-
lige Rijksuniversiteit 
van Gent vestigde hij 
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zich als huisarts in Scheldewindeke, waar hij 
nog steeds actief is, ook als controlearts voor 
verschillende verzekeringsmaatschappijen.
Dokter Neirynck is stichter-erevoorzitter 
van de culturele kring ‘Land van Rode’, even-
eens stichter-erevoorzitter van de Rode-
Kruisafdeling van Oosterzele en gewezen 
gemeenteraadslid. 
Zijn hobby’s zijn : voetbal en kaarten. 

Dokter Jean-Marie Olemans van Ronse.

Dokter Olemans 
volgde de lagere 
school te Lessen waar 
hij zijn ganse jeugd 
doorbracht. Aan het 
college Saint-Julien 
te Ath volgde hij de 
Latijn-Griekse hu-
maniora waarna hij 
zijn studies van ge-
neesheer begon aan 
de universiteit van Namen, verdergezet aan 
de Katholieke Universiteit Leuven en de Lo-
vanium Universiteit in Congo.
Dokter Olemans specialiseerde zich nadien in 
de tropische geneeskunde én in de oogheel-
kunde bij professor François aan de toenma-
lige Rijksuniversiteit Gent.
Gedurende twee jaar werkte hij als oogarts in 
het universitair hospitaal van Constantine in 
Algerije.
In 1971 begon hij een oogartsenpraktijk in 
Lessen en in Ronse die tot op heden vlot ver-
loopt met de hulp van zijn echtgenote.
Zij hebben drie kinderen.
De kunst en cultuur van het Midden-Oosten 
blijven hem nog steeds boeien.

Dokter Hugo Peersman van Temse 
(Tielrode).

Dokter Peersman 
volgde de Latijn-
Griekse humaniora 
aan de abdijschool 
van Dendermonde. 
Zijn diploma van ge-
neesheer behaalde hij 
aan de Katholieke 
Universiteit Leuven.  
Zijn opleiding radio-
logie begon hij bij 
dokter Stan Meyers in het Bartholomeuszie-
kenhuis te Merksem. 
Geslaagd in het toenmalig befaamde ECF-
MG-examen (Educational Commission for 
Foreign Medical Graduates) kon hij zijn spe-
cialisatie optimaliseren in het Philadelphia’s 
General Hospital of the University of 
Pennsylvania onder verantwoordelijkheid 
van Dokter Wohl. 
Dokter Peersman voleindigde zijn speciali-
satie in de dienst van dokter Baeyens in het 
Elisabethziekenhuis te Aalst die hij na zijn 
veel te vroeg overlijden opvolgde als dienst-
hoofd van de dienst radiologie.
Tevens was hij stagemeester radiologie in 
samenwerking met het Universitair Zieken-
huis Antwerpen.

Dokter Jean-Marie Ruyssen van De Pinte.

Dokter Ruyssen be-
haalde zijn diploma 
van geneesheer na 
een militaire oplei-
ding aan de Kadet-
tenschool. 
Nadien begon hij een 
huisartspraktijk in 
Sint-Martens-Latem. 
Zijn loopbaan in de 
Medische Dienst van 
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het leger werd in 1985 bekroond met de be-
noeming tot de graad van Geneesheer-Kolo-
nel en met zijn aanstelling tot Commandant 
van de Medische Dienst te Gent. Na drie jaar 
vervulde hij deze functie verder in Duitsland 
waar hij gedurende zes jaar als Commandant 
van de Medische Dienst werkzaam was.
De Orde waardeert het dat hij, ondanks zijn 
wankele gezondheidstoestand, hier bij ons 
aanwezig is : een toonbeeld van militaire dis-
cipline.

Dokter Leonard Teughels van Erpe-Mere 
(verontschuldigd).

Professor Dokter Roger Vanclooster van 
Gent (Sint-Denijs-Westrem)

Professor Vancloos-
ter promoveerde als 
geneesheer en als li-
centiaat in de tand-
heelkunde aan de 
toenmalige Rijksuni-
versiteit Gent.  Hij 
vervolgde zijn oplei-
ding tot stomatoloog 
in Duitsland en 
Frankrijk om zich 
nadien verder te spe-
cialiseren tot Neus-, Keel- en Oorarts bij 
professor Kluyskens in het Universitair Zie-
kenhuis Gent. 
Professor Vanclooster was hoogleraar en 
diensthoofd van de afdeling stomatologie van 
de faculteit geneeskunde van de Gentse uni-
versiteit. Graag wil ik ook vermelden dat hij 
samenwerkte met de afdeling gerechtelijke 
geneeskunde en Scotland Yard bij de identifi-
catie van de slachtoffers van de scheepsramp 
van de ‘Herald of free enterprise’ in 1987.
Ook nam hij deel aan een Amerikaanse or-
ganisatie ‘Healing the Children one by one’ 
voor de behandeling van schisispatiëntjes bij 
de Maya’s in Guatemala.

Dokter Jaak Van Damme van Gent 
(Oostakker) (verontschuldigd).

Dokter Maurits Vandekerckhove van 
Berlare.

Dokter Vandekerck-
hove is geboren en 
getogen in Gistel. 
Voor zijn humanio-
ra werd hij naar het 
Collège Saint-Jo-
seph in Moeskroen 
gestuurd, daarna 
naar de toenmalige Rijksuniversiteit Gent 
om er zijn doktersdiploma te behalen.  
Hij vestigde zich als huisarts in Berlare, waar 
hij nog steeds werkzaam is.
In de loop van zijn carrière was hij genees-
heer en lesgever van het lokale Rode Kruis, 
luitenant-geneesheer en tijdelijk bevelheb-
ber bij de vrijwillige brandweer van Berlare.  
Dokter Vandekerckhove was ook geneesheer 
bij het medisch schooltoezicht te Hamme en 
als reserve-commandant aangesteld genees-
heer bij de rijkswacht en het leger.
Hij is reeds 48 jaar gelukkig getrouwd en 
heeft drie kinderen. Ze schonken hen negen 
kleinkinderen.

Dokter Rudy Vanden Borre van 
Zomergem (verontschuldigd).

Na zijn diploma van 
doctor in de genees-, 
heel- en verloskunde 
aan de toenmalige 
Rijksuniversiteit van 
Gent specialiseerde 
hij zich in de psychia-
trie aan de Rijksuni-
versiteit van Leiden. 
Tot vorig jaar had hij 
een private praktijk psychiatrie en psycho-
therapie in Gent en in Zomergem. Zijn kli-
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nische praktijk deed hij als diensthoofd  in 
het Psychiatrisch Centrum Caritas te Melle. 
Dokter Vanden Borre was ook werkzaam in 
het Medisch Pedagogisch Instituut Berna-
dette in Lovendegem, in de Vlaamse instel-
ling voor heropvoeding van delinquente 
jongeren ‘De Zande’ te Ruiselede en als di-
recteur-psychiater van het begeleidingscen-
trum  ‘Keizersvest’ te Gent. 

Dokter Germain Van Haecke van Aalter.

Dokter Van Haecke 
is afkomstig van 
Vlissegem, een deel-
gemeente van de 
kustgemeente De 
Haan. Het was evi-
dent dat hij, een uit-
muntende leerling, 
als intern zijn huma-
niora deed aan het 
Sint-Lodewijkscol-
lege te Brugge waar 
hij zijn meeste ener-
gie stak in de collegevoetbalploeg. Daar ont-
popte hij zich tot een talentvolle spits zodat 
hij moest kiezen tussen een internationale 
voetbalcarrière en de studies van arts.  
Gezien hij hier vandaag bij de jubilarissen zit, 
zal het u niet verbazen dat hij aan de Katho-
lieke Universiteit Leuven het diploma van 
doctor in de genees-, heel- en verloskunde 
behaalde.
Na zijn achttien maanden durende leger-
dienst als officier bij de Zeemacht te Oos-
tende vestigde hij zich als huisarts in 
Sint-Maria-Aalter waar hij nog steeds een 
drukke artsenpraktijk heeft.
Dokter Van Hacke is gehuwd, heeft twee kin-
deren en zeven kleinkinderen.
Naast zijn blijvende passie voor de voetbal-
sport, waarbij Club Brugge steeds zijn favo-
riete ploeg blijft, is Germain een vermaard 
kweker van uitheemse vogels, waar zeldzame 

exemplaren uit alle hoeken van de wereld 
met veel succes gekweekt worden. 
Reizen staat ook regelmatig op zijn agenda. 
Tezamen met zijn echtgenote bezoekt hij 
graag veilingen waarbij hun interesse uitgaat 
naar schilderijen, waarvan ik de kunstenaars 
niet wil vermelden om inbrekers niet op een 
idee te brengen.

Dokter André Vanhauwenhuyse van Eeklo.

Dokter Vanhauwenhuyse deed zijn middel-
bare studies aan het 
Sint-Vincentiuscol-
lege van Eeklo waar 
hij met opmerkelijke 
resultaten de Latijn-
Griekse humaniora 
volgde. 
Nadien doorliep hij 
aan de Katholieke 
Universiteit Leuven 
een verdienstelijk 
par cours tot het behalen van het diploma van 
geneesheer.
Dokter Vanhauwenhuyse vestigde zich als 
huisarts in Sint-Laureins. Vanaf 1994 begon 
hij er een duopraktijk met zijn zoon Chris-
tophe, waar André tot op heden nog steeds 
actief is.
Ook buiten zijn praktijkgebied is hij binnen 
het artsenkorps goed gekend en gewaar-
deerd omwille van zijn activiteiten in vele 
professionele verenigingen, waarvan ik er 
twee speciaal wil vernoemen. 
Gedurende twaalf jaar was hij actief bestuurslid 
en gedurende vier jaar voorzitter van de Ge-
neesherenbond van het Noorden, onder wiens 
leiding onze vereniging een grote bloei kende.
Ook was hij stichtend lid en gedurende twaalf 
jaar voorzitter van de huisartsenwachtdienst 
Hippoliet Van Peene van Groot Sint-Laureins. 
In naam van de huisartsen van het Meetjes-
land wil ik hem dan ook graag bedanken voor 
zijn inzet voor de artsen van het Meetjesland.
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Dokter Luc Van Nimmen van Gent 
(Drongen).

Na zijn Latijn-Griek-
se humaniora aan het 
Sint-Lievenscollege 
van Gent en zijn stu-
dies geneeskunde aan 
de toenmalige Rijks-
universiteit Gent, was 
hij verbonden aan het 
laboratorium voor 
microbiologie en vi-
rologie van professor 
Nihoul met een bijzondere interesse voor de 
virologie. Ook ik behoor tot de bevoorrechten 
die toen van hem les gekregen hebben in de 
virologie. 
Als parttime microbioloog was hij werkzaam 
in de kliniek Heilige Familie te Gent en vanaf 
1975 als klinisch bioloog en ziekenhuishygië-
nist in het Ziekenhuis De Bijloke (nu AZ Jan 
Palfijn), waar hij als diensthoofd ook stage-
meester was voor de opleiding microbiologie. 
Dokter Van Nimmen was ook voorzitter van 
de medische raad en van de commissie voor 
medische ethiek.
Graag willen we ook vermelden dat hij me-
dewerker is van Artsen zonder Vakantie voor 
laboratoriummissies in Rwanda en Congo.

Dokter Paul Van Roey van Sint-Niklaas 
(Belsele) (verontschuldigd).

Dokter Van Roey 
volgde de Latijn-
Griekse humaniora 
aan het Klein Semina-
rie Sint-Jozef van 
Sint-Niklaas. Hij be-
haalde het diploma 
van doctor in de ge-
nees-, heel- en verlos-
kunde aan de ‘Facultés 
Catholiques’ in Rijsel. 

Hierna verbleef hij gedurende vijf jaar te Pur-
wakarta op het eiland West-Java in Indonesië 
waar hij verbonden was aan het Jatiluhur Dam 
Project. Tussentijds kreeg hij voor de cen-
trale examencommissie de erkenning van zijn 
diploma van arts zodat hij zich, na het beëin-
digen van het damproject in Indonesië, kon 
vestigen als huisarts in Sint-Niklaas.

Dokter Roland Verschraegen van Gent.

Dokter Verschrae-
gen begon zijn oplei-
ding in de anesthesie 
en reanimatie in het 
Universitair Zieken-
huis van Gent bij 
Professor Derom.
Na een onderbreking 
omwille van zijn le-
gerdienst bij de ma-
rine te Oostende, 
volgde hij zijn verdere opleiding bij Professor 
Rolly waar hij nadien de functie van werklei-
der opnam.  
In die functie was hij oprichter van de pijn-
kliniek in het Universitair Ziekenhuis van 
Gent, deed hij talrijke publicaties in Belgi-
sche en buitenlandse tijdschriften en nam hij 
deel aan talrijke internationale congressen. 
Ondertussen had hij een private activiteit in 
het ziekenhuis van Wetteren en in het Me-
disch Instituut Emiel Moyson. 
Van 1 november 1987 af stapte hij over naar 
een volle private praktijk in de kliniek Insti-
tut Moderne te Gent en de kliniek voor plas-
tische heelkunde Cosmipolis te Brugge.
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Professor Dokter Eric Veys van Gent 
(Sint-Denijs-Westrem).

Na zijn diploma van 
doctor in de genees-, 
heel- en verloskunde, 
vervolgde professor 
Veys zijn opleiding in 
het departement fysi-
sche geneeskunde en 
orthopedische chi-
rurgie aan de toenma-
lige Rijksuniversiteit 
Gent bij professor 
Claessens.  
In 1972 werd hij benoemd tot hoogleraar. 
Professor Veys richtte in 1991 de leerstoel 
reumatologie op waarin hij als diensthoofd 
een internationale faam opbouwde door zijn 
wetenschappelijk werk en door zijn talrijke 
publicaties en boeken over de reumatologie.  
Dit werd bekroond met de internationale 
eretekens van Master of the American Col-
lege of Rheumatology en de Meritorious Ser-
vice Award in Rheumatology van de European 
Society of Rheumatology.
Ik wil nog vermelden dat Professor Veys 
vanaf 1998 voorzitter was van het departe-
ment inwendige ziekten van het Universitair 
Ziekenhuis van Gent.

Dokter Jan Willems van De Pinte.

Dokter Willems behaalde het diploma van 
doctor in de genees-, 
heel- en verloskunde 
aan de toenmalige 
Rijksuniversiteit van 
Gent, waar hij ook 
een aggregaat hoger 
onderwijs behaalde. 
Hij was actief in het 
domein van de far-
macologie en de toxi-
cologie binnen de 

Medische Dienst van de krijgsmacht en aan 
de universiteit.  Het was een tijd van onder-
zoek, les geven, leiding nemen en van dienst-
verlening in nationale en internationale 
adviesraden.
Nu de professionele activiteiten achter de rug 
zijn, komt er tijd voor andere interessante uit-
dagingen niet in het minst voor thuis, de kin-
deren en zijn kleinkinderen.

Dokter René Wuylens van Gent.

Na zijn Latijn-Wis-
kunde humaniora 
aan het Koninklijk 
Atheneum van Gent 
behaalde dokter 
Wuylens zijn diplo-
ma van doctor in de 
genees-, heel- en 
verloskunde aan de 
toenmalige Rijksuni-
versiteit van Gent. 
Nadien begon hij een artsenpraktijk in Gent-
brugge-Ledeberg waar hij gedurende vijfen-
veertig jaar het mooie beroep van huisarts 
uitoefende.
Gedurende vijf jaar deed hij ook raadplegin-
gen in het Centrum voor Seksuele Voorlich-
ting te Gent.
Gedurende tien jaar was hij ook werkzaam 
in het Centrum voor motorisch gehandicap-
ten ‘De Heide’ te Merelbeke.
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De Orde prijst zich gelukkig dat hier 
vandaag ook twee collega’s aanwezig zijn 
die zestig jaar geleden gepromoveerd 
zijn, met name :

Ere-Rector RUCA Professor Dokter 
Wilfried Dierick van Gent (overleden 15 
december 2014),

Dokter Claudine Remouchamps van Sint-
Martens-Latem.

Zo zien we dat ook artsen meegenieten van 
de toename van de levensverwachting  - 
waartoe zij trouwens voor een groot deel 
hebben bijgedragen -  en kunnen we aan de 
jonge promotie aantonen dat hard werken de 
beste garantie is om gelukkig oud te worden.

Beste genodigden,
Laat ons hopen dat de leden van de jongste 
promotie hier binnen vijftig, zestig, zeventig 
en  - gezien de toenemende levensverwach-
ting -  binnen tachtig jaar in deze prachtige 
en historische aula van de Universiteit Gent 
zullen aanwezig zijn om hun ambtsjubileum 
te vieren.
Daartoe moet de Orde van Artsen blijven 
bestaan weliswaar mits aanpassingen aan de 
maatschappelijke evolutie want, geloof me, 
de deontologie van elke beroepsgroep wordt 
best beoordeeld door haar eigen beoefe-
naars.

Dank u.
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Mijnheer de Voorzitter,
Geachte collega’s,
Dames en heren,

Het is een voorrecht het woord te mogen 
nemen in dezelfde tempel als vijftig jaar ge-
leden toen ik de heren professoren mocht 
bedanken in naam van onze promotie ge-
neeskunde RUG 1964.
In naam van alle jubilarissen dank ik de Voor-
zitter en de leden van de Raad van de Orde van 
de Geneesheren van Oost-Vlaanderen, de 
magistraat-assessoren en de secretarissen voor 
het ons aangeboden Gouden-Jubileumfeest. 

Het is een open deur instampen te stellen dat 
er de laatste halve eeuw een reuze evolutie 
plaats heeft gegrepen in de geneeskunde zo-
als overigens in alle andere sectoren van de 
maatschappij  : wij hebben het zelf meege-
maakt en hebben er ons voortdurend aan 
aangepast; sommigen onder ons waren zelfs 
medeauteur van deze ontwikkeling. Wij zijn 
vertrokken vanuit een hoofdzakelijk klini-
sche geneeskunde om te evolueren naar de 
hoogtechnologische geneeskunde van van-
daag. Wij hebben gelukkig de ‘golden sixties’ 
gekend met een steile groei van de kennis en 
een explosie van ziekenhuizen en diensten in 
Vlaanderen : wij konden werkelijk alle rich-
tingen uit. 
Ik wil het niet hebben over die vijftig jaar, want 
dit behoort reeds tot de geschiedenis, maar ik 
wil u toch een beeld ophangen van de genees-
kunde anno 1960 in De Bijloke. Sommigen 
onder ons begonnen als ‘extern’ (reeds vanaf 
het 2de doctoraat) : om 8u00 ’s morgens pre-
sent in één van de grote zalen van De Bijloke. 
Vijftien bedden rechts en vijftien links, bij de 
verzorging gescheiden door witte gordijnen, 
waar de ‘zuster’ almachtig de plak zwaaide. 
Zelf naarstig bloed prikken, PTT afnemen, 
heparine inspuiten en vooral met het vademe-
cum clinique van Fattorusso  – de Merck-ma-
nual van vandaag -  op onze schoot naarstig de 
symptomen opsporend van die houterige Par-
kinsonpatiënt of die man met het te grote 
hoofd en echte sabelbenen ingevolge de ziekte 

Dankwoord namens de jubilarissen
Dokter Paul Desmet

van Paget (la maladie du chapeau trop petit) 
of van die leukemiepatiënt met javelkleurige 
huid. Zo leerden we reeds de kliniek vooraleer 
we binnenstapten in de kuipvormige auditoria 
waar we ex cathedra les kregen van de profes-
soren Regniers en Remouchamps  – de grote 
internisten van Gent - . 
‘Intern’ werd ons jaar niet, gezien Prof. C. 
Hooft dit - niet onterecht -  bestempelde als 
‘illegale geneeskunde’ en ons deed verhuizen 
naar het beginnend Academisch Ziekenhuis. 
Ik zeg ‘beginnend AZ’ want we hebben er zelfs 
een tweetal maanden meegemaakt dat er zich 
nog geen X-stralenapparaat bevond en de pa-
tiënten met de ziekenwagen heen en weer ver-
voerd werden naar De Bijloke voor een 
eenvoudige RX-opname. 

Aan alle jubilarissen wens ik nog een goede 
gezondheid, een aangenaam leven met fami-
lie en vrienden, veel reisgenot en genoegen 
in uw hobby. 
Maar vooral gaat er een zeer grote dank uit 
naar onze echtgenote of partner die lief en leed 
met ons gedeeld heeft en vaak de steunpilaar 
was in de praktijk. We zijn blij dat ze vereerd 
worden door de Orde met een bloementuil! 

Nu richt ik mij tot onze kersverse collega’s : 
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wij wensen u een dikke proficiat voor het be-
halen van het artsendiploma en wensen u een 
schitterende loopbaan toe. Het is ongetwijfeld 
een prachtig maar ook een uitdagend beroep. 
U hebt een uitstekende vorming gekregen o.a. 
aan onze Gentse Alma Mater, aan de KULeu-
ven en Gasthuisberg, aan de Universiteit Ant-
werpen of de Vrije Universiteit Brussel. Nu 
wacht u de voortgezette specialisatie naar 
huisarts of één of andere specialiteit, waarbij 
u onmiddellijk zult ondergedompeld worden 
in de praktijk en de daarbijbehorende verant-
woordelijkheid. 
Door mijn jarenlange aanwezigheid in de 
Raad van deze Orde heb ik ook de andere 
zijde  – ik zou stellen de wolfijzers en schiet-
geweren –  leren kennen van ons beroep. 
Laat mij dan ook toe u enkele raadgevingen 
te doen. Te vaak merken we dat er onvol-
doende geluisterd wordt naar de patiënt(e) : 
hij of zij kent nochtans best wat er misloopt : 
neem dus de klachten ernstig en wuif ze niet 
weg. Een grondig klinisch onderzoek is geen 
overdreven luxe maar een absolute nood-
zaak. Denk dan aan een mogelijke diagnose 
of één van de vele differentiaaldiagnosen en 
vraag dan bijkomende onderzoeken in dat 

kader aan. Probeer zelfs het ziektebeeld dat 
bij u opkomt onderuit te halen met tegenar-
gumenten om zo nog meer zekerheid te krij-
gen op de vooropgestelde diagnose. Wees 
steeds alert voor klachten die niet passen in 
het gestelde kader want misschien hebt u het 
toch niet bij het rechte eind of is er meer dan 
één aandoening in het spel. 
Weet ook dat het een beroep is dat voortdu-
rende bijscholing vraagt  : lees veel, volg de 
actuele ontwikkelingen in de geneeskunde en 
in uw specialiteit; weet ook dat u een ziekte-
beeld dat u niet kent ook niet zult herkennen; 
ken vooral uw grenzen en stuur tijdig door. 
Vraag raad aan een oudere collega en voor 
ethische kwesties is de Raad van de Orde 
steeds te uwen dienste. 
Wanneer u dit kunt verenigen met daarbij 
een empatisch gevoelen naar uw patiënt, dan 
wacht u een boeiend leven. Tenslotte zijn 
meerdere korte momenten van ontspanning 
in de dag de beste remedie tegen stress en 
burn-out. Voor mij was dat bijvoorbeeld een 
wandeling in de tuin of een klein snoeiwerk. 
Zulk een prachtige loopbaan wensen de ju-
bilarissen u toe. 

Ik dank u voor uw aandacht. 
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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. Hen wordt de gelegenheid geboden de Eed van Hippocrates af te leggen.

Na de viering volgt een receptie. 

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

Jubilarissen 1965 :

Dokter Erik AERS van Gent
Dokter Luc BAUWENS van Eeklo
Dokter Ivo BILLIET van Haaltert
Dokter Karel BOCKAERT van Aalter
Dokter Jean BOEYKENS van Gent
Dokter Aster BONNE van Sint-Niklaas
Dokter Herman BOSSAERT van Sint-Gillis-Waas
Dokter Denis CLEMENT van Gent
Dokter Leo DE RIDDER van Gent
Dokter Jan DE SCHRYVER van Gent
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‘Artsen moeten elkaar bijstaan’
Het programma ‘Arts in Nood’, een project van de Orde van Geneesheren Oost-

Vlaanderen, kan geactiveerd worden door een arts in psychische nood die er behoefte 
aan heeft een vertrouwensarts te contacteren. De vertrouwensarts geeft steun en 
toeverlaat aan de betrokken collega en probeert de arts te leiden naar een meer 

structurele oplossing van zijn probleem. De vertrouwensarts heeft absolute zwijgplicht. 
De dienstverlening is gratis.

Voor meer inlichtingen kan u in Oost-Vlaanderen steeds contact opnemen met 
Arts in Nood  

via
tel.: 0800 23 464

e-mail: ovl@artsinnood.be .

Symposium 22 oktober 2014
Arts in Nood – Dokter Michel Bafort, Voorzitter

Het programma ‘Arts in Nood’ beperkt zich 
tot de arts met psychische problemen en met 
een hulpvraag.

Het programma wordt initieel gestart door:
1/ een arts die de nood ondervindt om een 
vertrouwensarts te contacteren;
2/ een collega, hoofdgeneesheer, voorzitter 
van de medische raad, voorzitter van de 
wachtdienst voor huisartsen, een familielid, 
partner of kennis … die het nodig acht dat 
een arts een gesprek aangaat met een ver-
trouwensarts. Deze is dan, weliswaar recht-
streeks, op de hoogte van nood bij een arts 
(onder andere door een gesprek met deze of 
door onaangepast gedrag van deze laatste) 
én de betrokken arts kan niet overgehaald 

worden om zelf contact op te nemen met een 
vertrouwensarts. 

Contact wordt opgenomen met de contact-
persoon van ‘Arts in Nood’.
1/ In vervolg van punt 1 van vorige paragraaf 
wordt in overleg met de betrokken arts een 
vertrouwensarts aangesteld die contact op-
neemt met de arts in nood.
2/ In vervolg van punt 2 van vorige paragraaf 
dient de betrokken arts in eerste instantie 
aangemoedigd te worden om zelf contact op 
te nemen met de contactpersoon. 
Indien dit niet mogelijk is, vraagt de contact-
persoon aan de melder wie uit de directe 
omgeving van de betrokken arts voldoende 
autoriteit heeft om de collega te overtuigen 
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contact op te nemen. Deze wordt gevraagd 
om te bemiddelen naar de betrokken collega 
toe. Tevens wordt aan de melder, zoals voor-
zien in punt 2 van de vorige paragraaf, steeds 
gevraagd of de contactpersoon hem terug 
mag contacteren indien nuttig.
Deze stappen hebben tot doel de arts in con-
tact te brengen met de vertrouwenspersoon 
teneinde hulp op te starten. 

De vertrouwensarts is bij voorkeur iemand 
met jarenlange ervaring in de Orde van Art-
sen, zonder lopend mandaat in de provinci-
ale Raad of de Provinciale Geneeskundige 
Commissie. Hij is van onbesproken gedrag. 
De Raad legt een lijst aan van vertrouwens-
artsen welke aan deze voorwaarden voldoen.

De vertrouwensarts neemt vrijblijvend con-
tact op met de betrokken arts in nood. Ge-
sprekken worden bij voorkeur gevoerd op de 
zetel van de Raad. De vertrouwensarts kan 
ten volle gebruik maken van de infrastruc-
tuur en de logistieke steun van de provinci-
ale Raad. 

Het contact tussen de vertrouwensarts en de 
hulpbehoevende arts heeft tot doel:
1/ een laagdrempelig aanspreekpunt te creë-
ren voor de arts in nood; 
2/ het probleem te duiden;
3/ de collega, indien nodig, te oriënteren 
naar adequate en professionele hulp;
4/ de contacten te faciliteren om professio-
nele hulp mogelijk te maken en zo nodig sa-
men de stappen te zetten tot het initiëren van 
professionele hulp.

Om adequate professionele hulp mogelijk te 
maken wordt een netwerkstructuur opge-

steld met alle organismen en hulpverleners 
welke hieraan willen deelnemen. Deze lijst is 
niet exclusief en is dynamisch.

De vertrouwensarts heeft absolute zwijg-
plicht die enkel beperkt wordt door een ho-
ger maatschappelijk belang. Er wordt geen 
nota genomen in het door de Orde bijgehou-
den dossier van betrokken arts van de con-
tacten, de hulpvraag of van het verloop van 
de interventie. Tussen de Orde van Artsen 
en ‘Arts in Nood’ staat een ondoordringbare 
Chinese muur.

De dienstverlening naar de arts in nood is 
gratis.

In navolging van het project in Oost-Vlaan-
deren wordt ‘Arts in Nood’ nu ook opgestart 
in de andere provincies van België. De be-
doeling is om alle nummers operationeel te 
krijgen voor het einde van dit jaar.

■■ 0800 23 460 Brabant (Nederlandstalig)
■■ 0800 23 461 Antwerpen
■■ 0800 23 462 Brabant (Franstalig)
■■ 0800 23 463 West-Vlaanderen
■■ 0800 23 464 Oost-Vlaanderen
■■ 0800 23 465 Henegouwen
■■ 0800 23 466 Luik
■■ 0800 23 467 Limburg
■■ 0800 23 468 Luxemburg
■■ 0800 23 469 Namen
■■

De telefoonnummers van Nederlandstalig 
Brabant, Oost-Vlaanderen, Luxemburg en 
Namen zijn reeds actief.
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Op een bijeenkomst van oud-studenten hoort 
men geregeld het trieste nieuws van het over-
lijden van een collega, omgekomen in duis-
tere omstandigheden of de melding dat het op 
psychisch vlak niet goed gaat met één of an-
dere jaargenoot. Dit nieuws komt hard aan, 
doch is niet verwonderlijk. Van de ziekenhuis-
artsen kampt 5,4 procent met een burn-out 
en bevindt zich nog eens 17,8 procent in de 
risicozone (studie van dr Sofie Vandenbroeck 
van de KULeuven uit 2013). Bij huisartsen 
wordt het opduiken van het fenomeen van 
burn-out geschat op 10% (studie van de Fédé-
ration des maisons médicales uit 2005).

De gezondheid van de artsen vormt een we-
zenlijke uitdaging voor de maatschappij. Pro-
fessionele uitputting, bekend onder de naam 
burn-out, kan voor hen die eraan lijden, gees-
telijke gezondheidsproblemen veroorzaken, 
zoals een depressie, het risico van zelfmoord 
of misbruik van psychotrope middelen. Naast 
het gevaar dat ze voor zichzelf vormen, zijn 
zieke artsen ook niet meer in staat om hun 
professionele taken op een gepaste manier uit 
te voeren en lopen ze het risico medische fou-
ten te begaan.
 
Artsen vormen een kwetsbare groep voor 
burn-out. Deze kwetsbaarheid wordt veroor-
zaakt door de aard zelf van hun werk, door de 
relatie met de patiënten, waarbij de verwach-
tingen en de verzoeken toenemen en vaak de 
medische sfeer overstijgen (sociale, familiale 
of economische problemen), door hun zeer 
grote professionele inzet en door het constant 
beschikbaar te moeten zijn voor de patiënten. 
Bovendien zijn artsen geneigd hun eigen ge-
zondheidsproblemen te ontkennen. Ze doen 
vaak aan zelfbehandeling en zijn terughou-
dend om een collega te raadplegen. 

De Nationale Raad neemt al geruime tijd ac-
tief deel aan werkgroepen rond het thema 
burn-out zowel op nationaal als internatio-

naal vlak. Hij is bijzonder verheugd dat de 
provinciale Raad van Oost-Vlaanderen met 
zijn project ‘Arts in nood’ de eerste stap zet 
voor een remediëring van de problematiek 
van burn-out bij artsen. 

Om het project nog meer armslag te geven 
zijn de andere provinciale raden mee inge-
stapt of hebben zij hun eigen initiatieven af-
gestemd op dit project. De Nationale Raad zal 
naast een coördinerende rol, ook zorgen voor 
logistieke en financiële ondersteuning. Verder 
zal er naast de vertrouwenspersonen op het 
provinciale vlak ook op nationaal vlak een ver-
trouwenspersoon beschikbaar zijn, die artsen 
kunnen raadplegen indien zij omwille van 
confidentialiteit liever niet bij de provinciale 
Raad willen aankloppen. Het project ‘Arts in 
Nood’ wordt meegenomen in het draaiboek 
van de hervorming van de Orde der artsen 
omdat het naadloos past in een streven naar 
een positieve deontologie met structuren die 
meer dienstbetoon voor patiënt en arts ver-
zekeren en een kwalitatieve zorg vooropstel-
len. Bij het herwerken van de Code is het 
verplichten van een huisarts voor een arts een 
te overwegen piste.

De Nationale Raad feliciteert de provinciale 
Raad van Oost-Vlaanderen met dit initiatief, 
dankt de artsen die onafhankelijk van het 
tuchtorgaan als vertrouwenspersoon wensen 
op te treden en hoopt dat de artsen die nood 
hebben aan ondersteuning beroep zullen 
doen op dit project. Het ligt in de lijn van ar-
tikel 11 van de Code van geneeskundige plich-
tenleer die bepaalt dat “artsen moeten goede 
collegiale betrekkingen met elkaar onderhou-
den en elkaar bijstaan”. De Orde wordt dik-
wijls verweten corporatistisch te zijn, welnu 
met dit project willen we de collega’s bescher-
men maar dan wel in de positieve zin.

Arts in Nood – Standpunt Nationale Raad
Professor Dokter Michel Deneyer, Ondervoorzitter

De Heer Benoît Dejemeppe, Voorzitter 
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1. Inleiding.

In deze bijdrage bekijken we hoe de voorbije 
jaren, artsen steeds meer onder druk komen 
te staan door een veelheid van factoren. Dit 
kan gepaard gaan met toenemend psychisch 
onwelbevinden. Eén van de illustraties hier-
van is het stijgend probleem van «burn-out» 
bij artsen. Om hieraan tegemoet te komen is 
actie op verschillende terreinen noodzake-
lijk. Een initiatief als «Arts in Nood» kan, 
mits aan voldoende randvoorwaarden vol-
daan is, hierbinnen een bijdrage leveren. 

2. Arts zijn kan de gezondheid schaden.

In de voorbije jaren, blijkt uit onderzoek1 dat 
(huis)artsen het vooral moeilijk hebben met 
oneigenlijke hulpvragen (oneigenlijk tijdstip, 
oneigenlijke manier waarop de hulpvraag 
wordt geformuleerd), gebrek aan therapie-
trouw, agressie (zowel fysisch geweld, ver-
baal geweld als het dreigen met geweld), en 
seksuele intimidatie. De media melden regel-
matig dat de agressie tegen dokters en ver-
plegers blijft toenemen. Daarnaast 
vermeerdert ook de maatschappelijke druk: 
de hoeveelheid administratieve formaliteiten 
is de voorbije 10 jaar alleen maar toegeno-
men, de verwachtingen rond de zorg vanuit 
het publiek zijn hoog, er is risico op juridi-
sche betwistingen en een toename van zorg-
nood, vooral op het vlak van chronische 
aandoeningen, multi-morbiditeit en van 
geestelijke gezondheid (de 21ste eeuw is «de 
eeuw van de depressie»). Ter gelegenheid 
van de verdediging van zijn doctoraal proef-
schrift formuleerde prof. dr. Michel Van-
hoorne in 1993 de bijstelling: «Arts zijn kan 
de gezondheid schaden». Uit zijn literatuur-

Artsen moeten geen supermannen of supervrouwen zijn!
Professor Dokter Jan De Maeseneer, 

Gewoon hoogleraar Huisartsgeneeskunde en 
Eerstelijnsgezondheidszorg

Vice-Decaan Strategische Planning, Faculteit Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen UGent

onderzoek bleek immers dat artsen meer 
risico hebben op suïcide dan de algemene 
bevolking, waarbij vrouwelijke artsen meer 
overgaan tot zelfdoding dan mannelijke art-
sen, dat artsen een verhoogd risico hebben 
op alcoholverslaving, een groter risico op 
verslaving aan psychofarmaca dan b.v. apo-
thekers of tandartsen, dat er meer hospitali-
saties van artsen zijn omwille van depressie, 
en dat bij artsen meer mislukte huwelijken 
en echtscheidingen, meer drugsgebruik en 
meer consulten bij psychiaters aan de orde 
zijn2. Als onderliggend mechanisme wordt 
hierbij gedacht aan het feit dat toename van 
stress en belasting leidt tot emotionele uit-
putting, die op zich opnieuw de stress ver-
hoogt . Als daar tegenover weinig 
persoonlijke professionele bevrediging staat, 
is het risico op het ontwikkelen van deper-
sonalisatie en cynisme als reactie op de toe-
nemende stress zeer groot. Dit kan grote 
gevolgen hebben voor de zorgverstrekking.

3. Nood aan een multi-axiale en geïnte-
greerde benadering. 

Deze benadering begint in de opleiding, waar 
toekomstige artsen (en ook andere gezond-
heidszorgverstrekkers), vroegtijdig moeten 
leren omgaan met psycho-sociale problemen 
en moeilijke omstandigheden. In de oplei-
ding arts aan de Universiteit Gent gebeurt 
dit door vroegtijdig contact met de sociale 
realiteit: reeds in het eerste jaar is er ken-
nismaking met de huisartsgeneeskunde, in 
jaar 2 en 3, volgen de studenten een gezin 
waar een kind geboren is, en kijken wat er 
zich daarbinnen voordoet aan ontwikkelin-
gen en problemen. In het 3e bachelor jaar, 
werken de studenten gedurende een week 
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aan een «Community Oriented Primary 
Care»-project, waarbij ze vertrekken van een 
contact met mensen die in kansarmoede le-
ven en verder in de klinische lessen worden 
ze geconfronteerd met «Moeilijke momen-
ten met moeilijke patiënten» o.a. omgaan 
met suïcide van patiënten, crisissen,… Vanaf 
het eerste jaar in de artsopleiding, nemen de 
studenten deel aan een traject «Persoonlijke 
Professionele Ontwikkeling», waarbij ze in 
een vaste groep van 6 à 7 studenten, gedu-
rende 6 jaar, onder begeleiding van een er-
varen staflid, reflecteren over een aantal 
ervaringen die ze tijdens de opleiding mee-
maken. Op die manier leren ze zich vroegtij-
dig, via intervisie met «peers», voor te 
bereiden op het werken als professional. Er 
wordt ook veel aandacht besteed aan het om-
gaan met de eigen geestelijke gezondheid: dit 
gebeurt via besprekingen van casussen o.a. 
rond het «Omgaan met incidenten». Dit 
laatste is heel belangrijk, en hierbij wordt een 
brede definitie van een «incident» gehan-
teerd: «een incident is een ongelukkige ge-
beurtenis die onder optimale condities geen 
deel uitmaakt van het beloop van een ziekte 
of de behandeling ervan en die tot schade 
heeft geleid voor de patiënt en/of de arts-
patiëntrelatie»3. 
Naast een adequate opleiding is een gezonde 
werkomgeving essentieel: dit betekent ook dat 
de organisatie van de gezondheidszorg «ge-
zonder» moet worden. Concreet gaat dit over 
inschrijven van de patiënt in een huisarts-
praktijk, het correct toepassen van echelon-
nering en een correcte taakomschrijving 
tussen huisarts en specialist, tussen arts en 
verpleegkundige, een financieringssysteem 
dat kwaliteit stimuleert, en waarbij er een af-
bouw is van betaling per prestatie ten voor-
dele van globale financieringsvormen4 en dit 
om te vermijden dat er teveel financiële druk 
op artsen komt te liggen (b.v. herziening zie-
kenhuisfinanciering). Ook zullen nieuwe 
voorzieningen moeten worden terugbetaald 
b.v. psychologische raadpleging. Ook de klas-

sieke bureaucratische organisatie van zieken-
huizen en gezondheidszorgvoorzieningen 
dient te worden herzien: van een traditionele 
«command-and-control» benadering naar 
een benadering die meer aandacht heeft voor 
de professionele autonomie en verantwoor-
delijkheid van zorgverstrekkers. 
Intussen is ook meer en meer materiaal ter 
ondersteuning van artsen ter beschikking: in 
het Verenigd Koninkrijk verscheen de «Stress 
Survival Guide»5  en het bijzonder onder-
houdende «What Stress: the once in a life-
time programme that will help you control 
stress in your workplace»6.
Ook in Vlaanderen zijn er belangrijke initi-
atieven, zoals «Doctors 4 Doctors», opge-
richt door de Antwerpse huisarts dr. Eric 
Boydens. 

4. Arts in Nood. 

Het initiatief «Arts in Nood», genomen door 
de Orde der Artsen, is een weliswaar laat-
tijdig, maar belangrijk initiatief. Het is goed 
dat dit op het volledige niveau van de Vlaam-
se Gemeenschap beschikbaar is. Bij zo een 
anonieme opvang-mogelijkheid voor artsen 
in problemen zijn een aantal randvoorwaar-
den erg belangrijk: de organisatie die dit op-
neemt, moet op het vertrouwen van de 
artsen kunnen rekenen. Anonimiteit moet 
gegarandeerd worden. Deze vorm van hulp-
verlening moet totaal los staan van discipli-
naire opdrachten. In die zin vraagt de 
inbedding in de Orde der Artsen, om een 
grondige reflectie. Belangrijk is dat de in-
stantie die de opvang doet, goede samenwer-
king heeft met de bestaande expertise, zowel 
op preventief als op curatief vlak. Het is be-
langrijk dat de overheid een initiatief, om 
artsen in nood op te vangen, ondersteunt.
Intussen zijn een aantal algemene adviezen 
en maatregelen van belang. Eerste advies: 
«Elke arts heeft een goede huisarts nodig», 
bij voorkeur iemand die de nodige afstand 
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heeft t.a.v. deze arts. Voorts is het belangrijk 
om «op de werkvloer» een veilige mogelijk-
heid tot intervisie en reflectie te hebben met 
collega’s. Een open communicatiecultuur is 
hierbij essentieel. De opleiding moet artsen 
hierop beter voorbereiden. Artsen dienen 
ook voldoende te denken aan carrière-diver-
sificatie: meer flexibiliteit in de loopbanen 
kan de doenbaarheid van de job verhogen. 
Waarom niet denken over het inbouwen van 
een «Sabbat-jaar» voor artsen? 
De oplossing kan niet zijn dat artsen «super-
mannen» en «supervrouwen» moeten wor-
den.
Het belang van het creëren van een gezond 
gezondheidszorgsysteem en een gezonde 
werkomgeving, kan moeilijk worden over-
schat. En ten slotte, blijven de aandacht en 
zorg voor elkaar en voor alle gezondheids-
werkers de beste preventie. Aandacht voor 
«physician wellness» is een belangrijke kwa-
liteitsindicator voor een gezondheidszorg-
systeem7.

Noten

1  Akkerman et al. Slaat de huisarts terug? Me-
disch Contact 1997;52(16):504-6.
2  Vanhoorne M. Mental disorders of physi-
cians. Arch Publ Health 1993;51:373-86.
3  Conradi M et al. Naar Preventie van Fouten 
in de Huisartspraktijk. Huisarts en Wetenschap 
1994;37(9):381-6.
4  De Maeseneer J, Aertgeerts B, Remmen R, 
Devroey D. Together we change: eerstelijns-
gezondheidszorg nu meer dan ooit! Brussel, 
09.12.2014. http://www.hapraktijkvoorbeelden.
be/together-we-change.htm 
5  Grainger C. Stress Survival Guide. London, 
BMJ Publishing Group, 1994. 
6  Chambers R, Davies M. What stress: the once 
in a lifetime programme that will help you control 
stress in your workplace. London, Royal College 
of General Practitioners, 31 Jan 1999.
7  Wallace JE, Lemaire Jb, Ghalli WA. Physi-
cian wellness: a missing quality indicator. Lancet 
2009;374:1714-21. 
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De voorbije jaren is er toenemende aandacht 
voor het fenomeen van burn-out bij artsen en 
andere zorgverstrekkers en dit zowel in de 
wetenschappelijke literatuur als in de alge-
mene pers. Gaat het hier om een zoveelste 
hype of er is meer aan de hand?

Schaufeli en Bakker definiëren burn-out in es-
sentie als een toestand van werkgerelateerde 
psychische uitputting die gekenmerkt wordt 
door een combinatie van emotionele uitput-
ting, depersonalisatie en een gevoel van ver-
minderde bekwaamheid. Contactberoepen, 
zoals artsen en andere zorgverleners, behoren 
tot de traditionele risicogroepen. Het maat-
schappelijk kader waarin artsen hun beroep 
uitoefenen is het voorbije decennium sterk 
veranderd: patiënten met meer dan ooit dui-
delijke en hoge verwachtingen, meer aandacht 
voor het eigen familiale leven, meewerkende 
echtgeno(o)t(e), kortere werkweken, uittreden 
van bepaalde specialismen uit het ziekenhuis, 
afnemend enthousiasme voor wachtdiensten 
… Deze veranderingen lijken simultaan met 
burn-out hun intrede gedaan te hebben in het 
artsenberoep.
De hoeveelheid beschikbare gegevens over 
het voorkomen van burn-out bij de Belgische 
(ziekenhuis)arts is zeer beperkt en lijkt wel 
omgekeerd evenredig met de media-aan-
dacht. Daarenboven is het vergelijken van 
publicaties niet evident door het gebruik van 
verschillende definities en afkappunten. De 
meest recente Belgische gegevens werden 
verzameld in 2013 in een studie uitgevoerd 
door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en Leefmilieu en de FOD 
Werkgelegenheid onder auspiciën van de Na-
tionale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen. 
Deze studie schat het aantal ziekenhuisartsen 
met risico op burn-out op 18% en effectieve 
burn-out op 5%. Deze cijfers zijn vergelijkbaar 
met de internationale literatuur waarin het 
aandeel van artsen met risico op burn-out 
steevast geschat wordt op meer dan 15% en 

het effectieve aandeel van artsen met burn-
out tussen 5 en 10% geschat wordt. De studie 
van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen en Leefmilieu peilde even-
eens naar de oorzaken en gevolgen van burn-
out. Opvallend is het statistisch verband 
tussen verhoogd voorkomen van klinische 
incidenten en burn-out aangetoond door deze 
studie. Indien onze overheden en stakehol-
ders effectief bekommerd zijn om het welzijn 
van de Belgische patiënt moet dit verband 
reeds een voldoende reden zijn om actie te 
ondernemen om burn-out bij artsen aan te 
pakken. Op dit ogenblik zijn er geen longitu-
dinale studies beschikbaar die toelaten om 
een wetenschappelijke analyse van de evolutie 
van incidentie en prevalentie van burn-out 
over een langere periode uit te voeren. Even-
min blijkt uit een retrospectieve analyse van 
een belangrijke verzekeraar arbeidsonge-
schiktheid op de Belgische markt, dat het aan-
tal artsen, arbeidsongeschikt omwille van een 
psychische problematiek, niet is toegenomen.

Hoofdartsen en medische diensthoofden 
worden regelmatig geconfronteerd met zie-
kenhuisartsen in nood. Enerzijds is het een 
collegiale en deontologische plicht deze art-
sen bij te staan, anderzijds dienen de hoofd-
arts en het medisch diensthoofd te waken 
over de kwaliteit en veiligheid van de medisch 
zorg. Omwille van deze dubbele, op het eerste 
zicht tegenstrijdige, verantwoordelijkheid 
worden beginnende problemen vaak langdu-
rig verzwegen en gemaskeerd door de collega 
in moeilijkheden. Dit is een gemiste kans om-
dat de onderliggende problematiek zelden 
spontaan verdwijnt en vaak evolueert tot ern-
stige problemen zoals conflicten, medische 
incidenten, … Hierdoor wordt een ondersteu-
nend, probleemvoorkomend beleid van het 
diensthoofd of hoofdarts ernstig gehypothe-
keerd. De verschillende accrediteringsnor-
men nemen de verplichting op om ook met 
artsen periodiek functioneringsgesprekken te 

(Ziekenhuis)arts in nood: visie van een hoofdarts
Dokter Dirk Bernard, hoofdarts AZ Sint-Lucas Brugge

Ondervoorzitter Geneeskundige Commissie West-Vlaanderen 
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houden. Dit kan in dit kader eerder als een 
opportuniteit dan een betuttelende verplich-
ting beschouwd worden op voorwaarde dat 
deze gesprekken plaats vinden in een veilig en 
constructief kader.

De preventie en aanpak van burn-out bij art-
sen wordt naar mijn mening best aangepakt 
op vijf niveaus. Het eerste niveau is zelfma-
nagement. Als arts vergeten we maar al te vaak 
om voor ons zelf te zorgen. Evidente aan-
dachtspunten hierbij zijn time-management, 
uitbouw van een familiaal en sociaal onder-
steunend netwerk, veilige werkduur, een goe-
de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 
(zo mogelijk groepspolis) en verzekering ar-
beidsongeschiktheid. De keuze voor een huis-
arts buiten de eigen kring verdient hierbij een 
sterke aanbeveling. Een tweede actieniveau 
is de praktijk, dienst of associatie. In groep 
werken vraagt voor zorgprofessionals die op-
geleid zijn om snel solitair beslissingen te kun-
nen nemen een grote aanpassing. Mits goede 
afspraken kan een evenwicht gevonden wor-
den tussen de voordelen en de nadelen van het 
samenwerken. Typische voordelen van een 
samenwerking zijn het uitbouwen van een ad-
ministratieve ondersteuning, een betere 
wachtregeling … . Het derde actieniveau voor 
de ziekenhuisarts is het ziekenhuis. Een ac-
tieve, constructieve participatie van artsen in 
het beleid vraagt zowel van artsen als bestuur-
ders een open instelling en inspanning om tot 
een win-win voor alle betrokkenen te komen. 
Naast de medische raad, bieden de vele wet-
telijk voorziene adviesorganen zoals bv. het 
medisch farmaceutisch comité en het comité 
medisch materiaal, unieke inspraakmomenten 
in het (medisch) beleid van het ziekenhuis. In 
een volwaardig ‘hospital governance’ wordt 
proactief aandacht besteed aan een effectief 
veiligheidsbeleid waarin als lerende organisa-
tie het zoeken naar verbeterpunten primeert 
op het aanduiden van schuldigen bij eventu-
ele incidenten. De toezichtsorganen op artsen 
vormen het vierde actieniveau. Tijdens de 

voorbije jaren maakten zowel de provinciale 
geneeskundige commissies (PGC) als de raden 
van de Orde van Geneesheren een evolutie 
door van een eerder sanctionerende, naar een 
meer ondersteunende werking. Zo maken de 
(Vlaamse) PGC’s de voorbije jaren duidelijk 
meer gebruik van de mogelijkheid om het vi-
sum van een arts aan strikt gecontroleerde 
voorwaarden te onderwerpen. Voorbeelden 
van frequent toegepaste voorwaarden zijn het 
verplicht volgen van een therapie en het opleg-
gen van beperkingen in het voorschrijven van 
psychoactieve farmaca. Het initiatief ‘Arts in 
Nood’, mede gesteund door de Orde der Ge-
neesheren, is, naar mijn mening, een con-
structieve en concrete invulling van de 
deontologische plicht tot collegiale bijstand 
zoals opgenomen in artikels 136 en 137 van de 
Code van medische plichtenleer. Het vijfde 
actieniveau wordt gevormd door het beleids-
niveau. De politiek, overheidsinstanties, art-
senorganisaties en andere beleidsverant- 
woordelijken dienen structureel aandacht te 
hebben voor de soms negatieve bijwerkingen 
van hun beslissingen. De ijver waarmee steeds 
nieuwe formulieren en attesten ontwikkeld 
worden, de logge en weinig performante ICT-
platformen van de overheid … zijn voor vele 
artsen een steeds grotere demotivator. Een 
consequente aandacht voor de lean-principes 
bij beleidsbeslissingen, in combinatie met een 
verfrissende toekomstvisie, kunnen zowel 
voor de zorgvertrekker als de patiënt leiden tot 
een verbetering van de levenskwaliteit. Het 
uittekenen van deze toekomstvisie zal evenwel 
pas mogelijk zijn indien alle betrokkenen zich 
realiseren dat artsen, ongeacht hun discipline, 
patiënten en overheid in grote mate gelijklo-
pende belangen hebben.

Dokter Dirk Bernard is tevens Lid van de 
Planningscommissie Medisch Aanbod, 
Plaatsvervangend lid van de Nationale Raad 
voor Ziekenhuisvoorzieningen, Bestuurder 
Amonis en Bestuurslid ASGB.
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Als adviserend geneesheer ontmoet hij da-
gelijks mensen die een grens overschreden 
hebben, wat hem zelf ook overkomen is. 
Daarom richt zijn boodschap zich nu spe-
cifiek naar collega’s die in hetzelfde drijf-
zand dreigen te belanden.

Vele aangiften voor ziekte vermelden als di-
agnose burnout, surmenage, depressie, of een 
middelenafhankelijkheid. De laatste jaren 
komt aan het licht dat ook het aantal artsen 
met een dergelijke diagnose onderschat 
wordt, maar die collega’s onder de radar blij-
ven en in vele gevallen geen of te late hulp 
zoeken. De onrustwekkende vaststelling dat 
het aantal zelfmoorden bij artsen hoger ligt 
dan bij de algemene bevolking, noopt ons er-
toe dit probleem nu te benoemen en preven-
tief te begeleiden.

Getuigenis
Ondergetekende heeft er geen moeite meer 
mee te getuigen dat hij een aanslepend pro-
bleem doormaakte van alcoholverslaving en 
afhankelijkheid van benzodiazepines. Dit 
heeft alles te maken met het inzicht dat ver-
slaving geen zwakte of zonde is, maar een 
ziekte (zie verder). Nu dat alles achter de rug 
is, wordt gezocht naar diepere oorzaken en 
hulpmiddelen waarmee collega’s tijdig aan de 
noodrem kunnen trekken vooraleer ze een 
medische fout begaan of fysiek gaan lijden 
onder hun verslaving.
Vaak worden werkdruk of stress geduid als 
oorzaken van een decompensatie  – getuige 
de termen burnout of surmenage - . Die spe-
len ongetwijfeld ook een rol in het ontstaan 
van een ‘arts in nood’, hoewel zeker ook an-
dere factoren doorslaggevend kunnen zijn. 
Het grote verschil met andere beroepen be-
staat er in dat een arts geen patiënt wenst te 
worden (tenzij voor een duidelijke somatische 
kwaal) en zelfzekerheid wenst uit te stralen 
ondanks een knagende onzekerheid.

Zelf had ik op een moment diverse functies, 
zowel professioneel, sociaal, als politiek, maar 
was tegen de verantwoordelijkheid daarvan 
niet opgewassen. Om dat niet toe te geven, 
bleek het gebruik van alcohol een uitstekend 
hulpmiddel. Wat begon met een sociaal en 
gecontroleerd gebruik, escaleerde echter pro-
gressief tot een overmatig en ongecontroleerd 
gebruik. Omdat dit vooral gebeurde aan het 
einde van de dag, leden de eerste werkuren 
daar dermate onder dat bromazepam uitste-
kend bleek te helpen tegen de angsten en tre-
moren. Zo ontstond naast een verslaving aan 
alcohol ook een middelenafhankelijkheid.
De dreiging van medische fouten – die geluk-
kig nooit gemeld werden – leidde tot de vast-
stelling dat er iets diende te gebeuren. Na 
diverse pogingen en een ambulante therapie, 
besloot ik uiteindelijk om mij een maand te 
laten opnemen in een ontwenningskliniek op 
de Veluwe in Nederland. Daar werd via een 
intensief programma, gebaseerd op de 12 
stappen van de AA, het verleden afgesloten. 
En na een progressieve werkhervatting stond 
ik na enkele maanden weer voltijds in het vak, 
weliswaar na een carrièreswitch en het stop-
zetten van zowat alle bijkomende engagemen-
ten. 

Afbouwen?
Het advies aan verslaafden om over te scha-
kelen naar een gecontroleerd gebruik, is voor 
mij alvast een utopie gebleken. Dat laatste stel 
ik met het herval van patiënten ook in mijn 
huidige werk regelmatig vast. De enige manier 
om met een verslaving te breken blijft in prin-
cipe de nultolerantie, waarvoor zowel fysiek 
als mentaal enige tijd vereist is. Een intramu-
rale periode zonder andere zorgen dan de 
zelfzorg, gevolgd door een goede nazorg en 
het progressief hervatten van professionele en 
sociale activiteiten, is vaak de enige garantie 
om echt een nieuwe start te kunnen nemen. 
Want ondanks het feit dat iedere verslaving 
een chronische ziekte is en blijft, wordt de 

Collega’s, trek tijdig aan de noodrem!
Dokter Rodolphe Liagre, 

adviserend geneesheer, ervaringsdeskundige
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spiraal zo doorbroken en openen zich plots 
nieuwe perspectieven. Slechts in een minder-
heid van de gevallen zal dit lukken tijdens het 
doordraven op een ingeslagen weg.

Ziek zijn is geen schande
Artsen worden niet minder ziek dan andere 
beroepsgroepen, maar ervaren een grotere 
drempel om dit toe te geven en patiënt te wor-
den. Dat geldt in veel mindere mate voor fy-
sieke aandoeningen, maar vooral voor 
mentale problemen zoals depressie, burnout, 
surmenage of verslaving. En van dit laatste 
bestaan er vele verborgen varianten, met 
naast alcohol- ook drugs- en geneesmidde-
len-, maar o.a. ook gok- of seksverslaving. De 
afhankelijkheid, ontstaan uit onschuldige ge-
woonten, escaleert bij gevoelige personen tot 
een ongecontroleerde drang die steeds meer 
het leven gaat beheersen. Die gevoeligheid, 
waarvoor neurobiologisch steeds meer evi-
dentie bestaat, kan door bepaalde omstandig-

heden getriggerd worden en een ware ziekte 
doen ontstaan die niet door een pilletje te 
genezen is. Indien er al medicatie wordt ge-
bruikt, zal die steeds een onderdeel moeten 
vormen van een bredere contextuele aanpak 
die meer tijd vereist dan aanvankelijk gedacht. 
Zeker na mislukte pogingen in het verleden, 
kan een time-out daarbij absoluut noodzake-
lijk zijn. En dat laatste is geen schande, omdat 
het tot een nieuwe frisse start kan leiden in 
plaats van het verdere vallen en opstaan. 
Uit onderzoek blijkt dat het gemiddeld 18 jaar 
duurt eer er echt professionele hulp wordt 
gezocht, maar in die tussentijd kunnen onom-
keerbare medische of familiale drama’s ont-
staan zijn. Om die reden is het essentieel om  
– zeker als arts –  tijdig aan de noodrem te 
trekken en zich te realiseren dat verslaving 
behandelbaar is. Het is mijn hoop dat nog vele 
collega’s dit getuigenis in de toekomst zullen 
kunnen bevestigen.
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Artsen komen wel eens vaker op een ietwat 
negatieve manier in beeld. Soms komen art-
sen in het nieuws omdat ze veel geld verdie-
nen, medicijnen voorschrijven of nieuwe 
therapieën hebben ontdekt. Dat levert soms 
interessante debatten op, maar evenzeer een 
te eenzijdig beeld van wat een bijzonder veel-
eisend beroep is, met evenveel uitdagingen 
als valkuilen. 
Getuige het boek: ‘Voelt u zich wel goed, 
dokter?’ gunt de lezer een blik in de existen-
tiële uitdagingen waarvoor artsen staan, van 
de geboorte tot en met de dood. De vragen 
die hier de revue zijn gepasseerd zijn zeer 
diepgaand: hoe ga je om met de dood?; hoe 
vertel je iemand dat alle behandelingen zijn 
uitgeput?; hoe deel je de ouders van een klein 
kind mee dat het maar weinig levenskansen 
meer heeft? Het zijn stuk voor stuk pran-
gende kwesties die zich aandienen ‘aan gene 
zijde’ van de klinische kennis waartoe artsen 
zijn opgeleid maar toch de kern van het be-
roep uitmaken. 
En inderdaad, het leven van de arts is geen 
langgerekt feest. De meeste zaken waarmee 
mensen naar artsen toestappen, hebben te 
maken met een of andere vorm van ‘nood’: 
zware ongevallen, levensbedreigende ziek-
tes, psychische problemen, het zijn geen on-
derwerpen die je spontaan tijdens een 
lunchgesprekje er even doormaalt. 
Artsen worden bijgevolg met de meest diep-
gaande menselijke  beslommeringen gecon-
fronteerd. Naast klinische competentie 
verwachten we ook dat ze in staat zijn om 
daar goed en professioneel mee om te gaan. 
De tijd van ‘meneer doktoor’ is voltooid ver-
leden en vandaag zijn de eisen en verwach-
tingen van dit beroep groot. Dat daardoor 
niet alleen de (lastige) patiënten zelf onder 
spanning staan, maar ook de artsen zelf, is 
een onderwerp waarvoor pas recent de no-
dige aandacht is ontstaan. Ook artsen heb-
ben last van stress of burn-out, hebben een 
alcoholverslaving of plegen zelfmoord. 

(Hawton, Clements, Sakarovitch, Simkin, & 
Deeks, 2001)
In die zin juich ik absoluut toe dat sinds eni-
ge tijd erkend wordt dat de nood zich niet 
alleen bevindt bij de kant van de patiënt, 
maar ook aan de kant van de arts. Tenslotte 
is de gemiddelde ontmoeting tussen artsen 
en patiënten er een van twijfel en onzeker-
heid, soms doorkruist met hoop, maar even 
vaak getekend door angst, en dit dus niet al-
leen bij de patiënt. Erkenning van een pro-
bleem is de eerste stap op weg naar 
bespreekbaarheid ervan. 
Ik denk dat we ons moeten afvragen hoe het 
komt dat vandaag die nood ofwel groter is 
geworden, ofwel scherper wordt aangevoeld. 
Vermoedelijk, maar dat moeten we nader 
onderzoeken, is het een beetje van de twee 
en in die zin vormt de arts geen uitzondering 
op het geheel van de samenleving: wij lijken 
steeds meer te worstelen met druk, opge-
jaagdheid, het moeten presteren, en het niet 
kunnen loskomen daarvan. Dat is wat Blaise 
Pascal noemde ‘de vlucht voor de verveling’: 
we zijn met zoveel bezig omdat we het niet 
aankunnen niets te doen (over dit thema 
schrijf ik momenteel een nieuw boek dat in 
principe in het najaar van 2015 zal verschij-
nen). Zoals de Duitse filosoof Byung-Chul 
Han ook schrijft en daarbij Nietzsche citeert: 
“Door het gebrek aan rust eindigt onze be-
schaving in een nieuwe barbarij. Nog nooit 
stonden de actieven, dat wil zeggen de rus-
telozen, zo hoog in aanzien. Het hoort dus 
tot de noodzakelijke correcties aan het ka-
rakter der mensheid dat we het beschouwe-
lijke element enorm moeten versterken.”(Han, 
2014, p. 25)
Dit citaat kunnen we als volgt interpreteren: 
doordat iedereen moet doen alsof hij het te 
druk heeft omdat dit nu eenmaal hoort, is de 
gedachte aan stilstaan bij iets, kortom, het 
beschouwelijke, naar de achtergrond ver-
dwenen. Het gaat ook om meer dan iets dat 
‘hoort’, om sociale status zeg maar: het wordt 

Arts in Nood
Professor doctor Ignaas Devisch, 

filosoof, medisch ethicus 

s
y

m
p

o
s

iu
m

 2
0

1
4

hippocrates_67.indd   60 3/03/15   13:54



 h i p p o c r a t e s  6 7  |  m a a r t  2 0 1 5  61

ook niet getolereerd dat we niets doen. Daar-
om is de druk ook toegenomen, we zitten 
korter op elkaar. Als gevolg daarvan, zoals in 
andere beroepen, is ook de ‘judiciële logica’ 
doorgedrongen: het zoeken naar een schul-
dige indien er iets fout loopt. 
We moeten dus beseffen dat een aantal maat-
schappelijke processen de samenleving ten 
gronde hebben veranderd. Denk maar aan 
het wegvallen van de klassieke ‘autoriteit’ 
van maatschappelijke functies. Al een hele 
tijd geleden schreef de socioloog Richard 
Sennett een boek daarover dat ik iedereen 
kan aanbevelen: Respect in een tijd van soci-
ale ongelijkheid.(Sennett, 2003) Sennett be-
toogt in zijn boek dat de plaats van respect 
in onze samenleving veel te maken heeft met 
de wijze waarop de samenleving zich orga-
niseert. Hij beargumenteert daarbij dat res-
pect, of het ontbreken ervan, alles te maken 
heeft met sociale en economische ongelijk-
heid. En hoe groter die ongelijkheid, met hoe 
meer sociale problemen een samenleving 
wordt geconfronteerd. Een te grote ongelijk-
heid heeft tot gevolg dat we als individu geen 
enkele grip lijken te hebben op het sociale 
gebeuren, waardoor het zich afkeren van dat 
gebeuren de enige reactie lijkt te zijn die we 
nog in de schuif hebben liggen. Arbeiders die 
bijvoorbeeld bij een bedrijf ontslagen wor-
den terwijl ze CEO’s meer zien verdienen, 
het hele Dexiaverhaal, het zijn maar enkele 
voorbeelden die duidelijk de verbondenheid 
en het respect niet in de kaart spelen. Gebrek 
aan ‘respect voor’, zo stelt Sennett, is het ge-
volg van gebrek aan ‘respect van’ (anderen, 
instellingen). 
Tegelijk getuigt Sennett’s analyse van hoop, 
want het ontzag mag dan zijn weggevallen, 
er is wel degelijk nog respect aanwezig, zij 
het dat die op een andere manier tot stand 
komt, eerder vanuit een dialoog en vanuit de 
democratische attitude om met mensen in 
gesprek te gaan. 
Dit alles maakt dat het beroep van arts gron-
dig is veranderd. Bovendien wordt het me-

dische terrein doorkruist door niet-medische 
vragen, gaande van ‘hoe ga ik om met patiënt 
x of y ’ tot ‘wat doet de dood van een patiënt 
met mij’. Dat vooral die vragen en twijfels aan 
de kant van de ‘professional’ meer aan bod 
moeten komen, maakt het tot een unieke 
lees ervaring. Het biedt een blik in het hoofd 
en het hart van de vele artsen en hun moei-
lijkheden maar ook positieve uitdagingen om 
het vol te houden en er als mens te staan. 
Het ‘gesprek in respect’ zoals we bij Sennett 
lezen, is wat de Orde der Geneesheren ook 
moet aangaan met ‘artsen in nood’. Daarbij 
is van belang dat zowel de problemen op een 
onafhankelijke manier kunnen worden ge-
meld, maar ook dat de afhandeling ervan op 
een serene en respectvolle wijze verloopt. Ik 
pleit daarom voor een onafhankelijk meld-
punt dat deze heikele opdracht op zich 
neemt, een orgaan dat los van de Orde ope-
reert maar er wel mee in dialoog staat en 
structurele aanzetten tot oplossingen aan-
reikt, naast de behandeling van de concrete 
dossiers. 
Daarnaast is een minimale aandacht voor het 
beschouwelijke en het ethische luik van het 
beroep van arts geen overbodige luxe. De 
nood hieraan is op zich niet nieuw, alleen 
lijken we het stilaan verleerd te zijn. Denk 
aan wat de bekende gladiatorenarts Claudius 
Galenus ooit schreef over de relatie tussen 
het existentiële en het medische. Zijn slogan 
was ‘De beste arts zij ook filosoof ’ en hij 
schreef er ook een kort en gelijknamig trak-
taat over. Galenus’ stelling daarin is kort 
maar krachtig: een geneeskundige die niets 
afweet van filosofie en geen deugdzaam 
mens is, kan geen goeie arts zijn. Indien filo-
sofie nodig is om een arts op te leiden en de 
uitoefening van zijn kunde waar te maken 
dan is het evenzeer duidelijk dat een volleerd 
arts een filosoof is, zo stelt hij. Een arts die 
geen filosoof is, beoefent wel zijn kunde 
maar weet niet waarom en waar ermee naar-
toe te gaan, ziedaar de stelling waarvan Ga-
lenus zijn tijdgenoten wou overtuigen. 
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Misschien moeten wij het motto van Gale-
nus proberen actueel te maken: de arts die 
niet in staat is zich in de wereld te oriënteren, 
krijgt het lastig. De arts die leert omgaan met 
de wereld die zich onvermijdelijk tussen hem 
en zijn patiënt wringt en wurmt, die heeft 
meer kans op slagen. We moeten de arts 
daarom een wereld bieden en een forum om 
over die wereld te praten, om er vervolgens 
bekwaam in te kunnen worden. Geneeskun-
de is altijd al veel meer geweest dan de kun-
de van het genezen. Het is ook altijd de 
kunde van leven, en dat niet alleen als op-
gave voor de patiënt maar ook als opgave 
voor de arts. In onze samenleving is die kun-
de complexer geworden en dus moet er een 
structuur of plaats tegenover staan die ons 
met die toename aan complexiteit leert om-
gaan. Daar is niets schandalig of zwak aan, 
meer zelfs, het is een sterktebod. 
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Gedurende het voorbije jaar werden met regelmaat adviezen verstrekt.  
Door het repetitief karakter van de vraagstelling, dan wel het belang ervan, lijkt het ons 
nuttig deze nogmaals te belichten bij het begin van het nieuwe jaar.

Raad Oost-Vlaanderen
Adviezen

1. F.O.D. Economie en Energie – letsels ver-
oorzaakt door vuurwerk – doorgeven info 
door arts aan F.O.D.

In het kader van het verzamelen van gegevens 
betreffende ongevallen met vuurwerk, ver-
spreidt het FOD Economie K.M.O., Midden-
stand en Energie een checklist aan artsen om 
bepaalde info te bekomen rond het gebruik van 
vuurwerk. Kan een arts hieraan zijn medewer-
king verlenen?

Advies van 15 januari 2014 :

“Het Bureau kan u meedelen dat de gevraagde 
informatie inderdaad mag meegedeeld wor-
den aan een arts van de F.O.D. Economie en 
Energie, mits volledig geanonimiseerd.”

2. Huisartsenwachtdienst – woonplaats arts 
– afstand tot wachtgebied - richtlijnen.

Bestaan er richtlijnen betreffende de afstand 
van de woonst tot het wachtgebied? Moet de 
wachtarts steeds in het wachtgebied aanwezig 
zijn? Bestaat er een tijdslimiet binnen dewelke 
een wachtdoende arts ter plaatse moet zijn?

Advies van 29 januari 2014 :

“De Nationale Raad heeft eerder reeds gesteld 
dat de voorwaarden om de continuïteit van de 
verzorging te waarborgen de garantie zijn 
voor : 
enerzijds de patiënt op directe bereikbaarheid 
en beschikbaarheid van de wachtdoende arts, 
anderzijds op de aanwezigheid van een goed 
uitgeruste praktijkruimte op het territorium 
van de wachtdienst.

Een bemande aanwezigheid op de praktijk 
geeft aan de patiënt uiteraard de beste garan-
tie op directe bereikbaarheid en beschikbaar-
heid en toediening van de zorgen.
Moderne communicatietechnieken kunnen, 
indien de nodige werkingsgaranties voorhan-
den zijn, bijdragen tot directe bereikbaarheid 
en beschikbaarheid van de arts in de wacht-
regio, en aldus tot de dringende hulpverlening 
waarvoor de arts, behoudens overmacht, vol-
ledige verantwoordelijkheid draagt.
Hieruit kan afgeleid worden dat binnen het 
wachtgebied een doorschakeling van de tele-
foon naar de gsm volstaat. Slapen in de prak-
tijk is dus geen verplichting.
Er wordt dus geen specifieke tijdspanne voor-
zien binnen dewelke men als wachtdoend arts 
ter plekke moet zijn. Directe bereikbaarheid 
en beschikbaarheid van de arts in de wacht-
regio zijn hier het kernprincipe.”

Advies van 10 september 2014 :

“Het doel van de wachtdienst is om op per-
formante wijze de continuïteit van de zorg-
verstrekking te allen tijde te verzekeren. De 
arts van wacht dient zijn wachtdienst der-
mate te organiseren dat hij steeds binnen aan-
vaardbare tijd aanwezig kan zijn bij de patiënt 
om medisch in te grijpen.
Naast dit deontologisch aspect wensen wij er 
ook op te wijzen dat het toezicht op de feite-
lijke organisatie van de wachtdiensten berust 
bij de Provinciale Geneeskundige Commissie.
Wij raden u dan ook aan uw vraag tot deze 
instantie te richten (Kouterpoort, Ketelvest 
26 bus 201, 9000 Gent – tel. 02/524.99.72 – 
02/524.99.71).”
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3. Aangifte hospitalisatie – meedelen medi-
sche gegevens aan verzekeringsmaatschappij.

Welke informatie mag in het kader van een 
telefonische aangifte van hospitalisatie aan de 
verzekeringsmaatschappij gegeven worden? 

Advies van 29 januari 2014 :

“Een hospitalisatieverzekering is een per-
soonsverzekering waar artikel 95 van de Wet 
op de Landverzekeringsovereenkomst van 
toepassing is. Hierin wordt onder meer ge-
steld dat een arts enkel de huidige gezond-
heidstoestand mag beschrijven en dit dient 
over te maken aan de adviserend arts van de 
verzekeringsmaatschappij. De arts is niet ver-
plicht informatie te verstrekken.
Medische gegevens mogen ook rechtstreeks 
aan de patiënt worden afgegeven.
Het is dus duidelijk dat geen enkele medische 
informatie telefonisch aan de verzekerings-
maatschappij mag worden gegeven en al zeker 
niet aan de telefoniste.”

4. Medicatiegebruik/misbruik – verslavings-
problematiek – piloot – mededeling aan be-
voegde overheid – beroepsgeheim.

Mag een arts die kennis heeft van medicatie-
gebruik en -misbruik door een patiënt, in casu 
een lijnpiloot, dit ter kennis brengen van de 
bevoegde overheid?

Advies van 29 januari 2014 :

“Een arts kan op bepaalde ogenblikken gelijk-
tijdig geconfronteerd worden met verschil-
lende belangen die elk op zich een grote 
morele waarde hebben en waarbij hij dient te 
oordelen of het ene belang van een hogere 
orde is dan het andere. In casu wordt het be-
lang van het medisch beroepsgeheim en ook 
de noodzakelijke vertrouwensrelatie arts-pa-
tiënt afgewogen tegenover de bescherming 

van het belang van de gemeenschap, meer in 
het bijzonder de fysieke integriteit van derden.
Algemeen wordt aangenomen dat de nood-
toestand als rechtvaardigingsgrond voor de 
schending van het beroepsgeheim alleen aan-
vaard wordt wanneer die schending ertoe 
strekt personen in groot gevaar te bescher-
men. De noodtoestand vereist dus de be-
scherming van een dwingend belang dat 
anderen een ernstig reëel en onmiddellijk ge-
vaar kan berokkenen waardoor men onmid-
dellijk moet ingrijpen.
Het beroep op de noodtoestand veronderstelt 
dat de arts het bestaan aantoont van een daad-
werkelijk en ernstig gevaar dat onmogelijk op 
een andere wijze kan worden vermeden dan, 
zoals in onderhavig geval, door het doorbre-
ken van het medisch beroepsgeheim.
De noodtoestand is een situatie waarin het 
overtreden van een strafrechtelijke bepaling 
(in casu artikel 458 van het Strafwetboek i.v.m. 
het beroepsgeheim) het enige middel is om 
andere, belangrijke belangen te vrijwaren zo-
als het beschermen van het leven van derden.
Het begrip noodtoestand dient vanzelfspre-
kend met de nodige omzichtigheid te worden 
toegepast en men kan zich hier alleen op be-
roepen in kritieke, uitzonderlijke en moeilijk 
te voorziene situaties. De behandelend arts 
dient hier in geweten zelf te oordelen.
Men dient er terdege rekening mee te houden 
dat het zich beroepen op een noodtoestand 
nadien door de rechtbanken en de Orde op 
zijn gewettigdheid kan getoetst worden.”

5. WZC – bestemming dossiers na overlijden 
bewoner – bewaring door behandelend arts 
of door centrum?

Door wie moeten de patiëntendossiers van een 
bewoner na diens overlijden worden bewaard? 

Advies van 12 februari 2014 :

“Er dient onderscheid gemaakt te worden tus-
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sen het persoonlijk medisch dossier van de 
huisarts enerzijds en het verpleegkundig dos-
sier.
Het eerste dossier wordt tijdens het verblijf 
bewaard door de behandelend arts zelf terwijl 
het tweede dossier ter beschikking blijft in het 
WZC. 
Na het overlijden van de patiënt wordt het 
persoonlijk medisch dossier van de huisarts 
door de huisarts zelf privé gearchiveerd. Het 
verpleegkundig dossier wordt gearchiveerd in 
het centrum onder de verantwoordelijkheid 
van de aangewezen arts.”

6. Patiënt met medicatieafhankelijkheid.

Hoe kan een behandelend huisarts een patiënt 
met een uitzichtloze medicatieafhankelijkheid 
en die nieuwe opname weigert, verder helpen 
zonder zijn abusus in de hand te werken?

Advies van 12 februari 2014 :

“Ter zake dient gehandeld overeenkomstig de 
deontologische principes zoals vervat in arti-
kel 37 van de Code van Geneeskundige Plich-
tenleer (gewijzigd op 17 december 2005) :
a) De arts zet zich in om elke vorm van afhan-
kelijkheid te voorkomen . Hij wijst de patiënt 
onder meer op het verkeerd gebruik en het 
misbruik van substanties die tot afhankelijk-
heid kunnen leiden evenals op de risico’s bij 
langdurig gebruik ervan.
b) De arts zet zich in om patiënten te helpen 
die afhankelijk zijn van dergelijke substanties 
of deze misbruiken. Hij opteert voor een mul-
tifactoriële benadering van de problematiek 
zowel op fysiek, psychisch als sociaal vlak.
Indien de behandeling van de patiënt een be-
kwaamheid vergt die de arts onvoldoende 
bezit doet deze een beroep op een bevoegde 
collega of een bevoegd multidisciplinair team.
Bij een behandeling met vervangingsmiddelen 
zal de arts op geregelde tijdstippen nagaan of 
deze kunnen worden afgebouwd of afgeschaft.

c) Elke arts die drugsverslaafden behandelt 
met vervangingsmiddelen dient geregistreerd 
te zijn bij een erkend centrum of netwerk voor 
de opvang van drugsverslaafden of bij een 
daartoe erkend gespecialiseerd centrum.
De arts dient een continue opleiding in deze 
materie te volgen en deel te nemen aan de ac-
tiviteiten van één van de hierboven vermelde 
structuren.
Met het oog op een optimale therapeutische 
efficiëntie staat het de arts vrij, voordat hij een 
behandeling met vervangingsmiddelen in-
stelt, de patiënt bijkomende voorwaarden op 
te leggen, zoals de registratie bij de Provinci-
ale Geneeskundige Commissie.
Indien de arts die vervangingsmiddelen voor-
schrijft, van oordeel is dat er redenen zijn om 
af te wijken van de wettelijk vastgelegde wijze 
van toediening van een vervangingsmiddel 
(oraal en onder dagelijks toezicht) is hij ver-
plicht in het medisch dossier de afwijkende 
wijze van aflevering en toediening te noteren 
evenals de motivering ervan.
d) De bepalingen van dit artikel gelden niet 
voor andere medisch verantwoorde behande-
lingen die afhankelijkheid kunnen meebren-
gen.”

7. Medisch attest ten behoeve van patiënt in 
het kader van procedure echtscheiding.

Mag een huisarts op rust bepaalde materiële 
feiten attesteren ten behoeve van een voorma-
lige patiënte in het kader van haar echtschei-
dingsprocedure?

Advies van 26 februari 2014 :

“Uw vraag heeft betrekking op het eventueel 
vermelden van materiële feiten die u in het 
kader van uw praktijk kon vaststellen (was-
sen van kledingstukken, dagelijks kuisen van 
de woonplaatsen enz…)
Het Bureau wenst eraan te herinneren dat 
alleen medische zaken die men zelf, na on-
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derzoek, heeft vastgesteld, zonder verwijzing 
naar derden, op schrift kunnen worden ge-
steld. Men dient er zich voor te hoeden ge-
voelsmatig attesten af te leveren in het 
voordeel van één van betrokken partijen.”

8. Testamentaire betwisting – verzoek advo-
caat tot overmaken gegevens uit het medisch 
dossier – beroepsgeheim.

In het kader van een testamentaire betwisting 
verzoekt een advocaat aan een arts bepaalde 
medische informatie mee te delen omtrent de 
geestestoestand van een overleden patiënt 
tijdens de periode van opmaken van diens 
testament. Dient de arts in te gaan op dit ver-
zoek, dan wel zich te beroepen op het beroeps-
geheim?

Advies van 12 maart 2014 :

“De Nationale Raad heeft eerder opgemerkt 
dat het knelpunt bij indirecte inzage van het 
patiëntendossier na overlijden door naaste 
verwanten de in artikel 9 voorziene voor-
waarde van de Wet op de patiëntenrechten 
betreft, met name “voor zover hun verzoek 
voldoende gemotiveerd en gespecificeerd is”.
De Nationale Raad is van mening dat het in 
het belang van de gemeenschap is en in het 
bijzonder van de ouderen dat de inzage van 
het medisch dossier na overlijden voor de be-
twisting van de geldigheid van een testament 
niet aanvaard wordt indien er geen ernstige 
elementen zijn om ervan uit te gaan dat het 
testament werd opgesteld op een ogenblik 
waarop de erflater niet over de vereiste gees-
tesbekwaamheid beschikte. De patrimoniale 
belangen van de erfgenamen zijn niet van dien 
aard dat ze toelaten de vertrouwelijkheid van 
medische gegevens te doorbreken.
De Nationale Raad heeft er ook op gewezen 
dat andere bewijsgronden kunnen aange-
haald worden om het testament in twijfel te 
trekken.

Op grond van de ons verstrekte gegevens, is 
het Bureau de mening toegedaan dat in voor-
liggend geval het medisch beroepsgeheim 
van toepassing blijft.”

9. Minderjarig meisje – scheidende ouders 
– vermoeden van seksueel misbruik door va-
der – afschrift medisch dossier aan beide ou-
ders?

Kunnen scheidende ouders elk een afschrift 
bekomen van het medisch dossier van hun 
minderjarige kind?

Advies van 26 maart 2014 :

“Ter zake dient gehandeld overeenkomstig de 
wet van 22 augustus 2002 betreffende de rech-
ten van de patiënt waarbij inzonderheid met 
volgende bepalingen dient rekening te wor-
den gehouden:

Artikel 9§3: de patiënt heeft recht op afschrift 
van het geheel of een gedeelte van het hem 
betreffende patiëntendossier, tegen kostprijs. 
Ieder afschrift vermeldt dat het strikt per-
soonlijk en vertrouwelijk is. 

Artikel 12§1: bij een patiënt die minderjarig 
is, worden de rechten als vastgesteld door 
deze wet uitgeoefend door de ouders die het 
gezag over de minderjarige uitoefenen of door 
zijn voogd. 

Artikel 12§2: de (minderjarige) patiënt wordt 
betrokken bij de uitoefening van zijn rechten 
rekening houdend met zijn leeftijd en matu-
riteit. De in deze wet opgesomde rechten kun-
nen door de minderjarige patiënt die tot een 
redelijke beoordeling van zijn belangen in 
staat kan worden geacht, zelfstandig worden 
uitgeoefend.
Samenvattend kan worden gesteld dat 
beide ouders, ongeacht hun wettelijk 
statuut, recht hebben op informatie over de 
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gezondheidstoestand van hun kind en dat 
ook de ouder die ingevolge een rechterlijke 
uitspraak het ouderlijk gezag niet uitoefent, 
recht heeft op informatie, waarbij op te 
merken valt dat afschrift van een medisch 
dossier niet aan deze ouders mag meegedeeld 
worden, doch wel aan het minderjarig meisje 
zelf indien zij, gelet op haar maturiteit, tot 
een redelijke beoordeling van haar belangen 
in staat is.”

10. Geneesmiddelenvoorschriften op telefo-
nisch verzoek van patiënten.

Vraagstelling : “Reeds meerdere malen wer-
den wij geconfronteerd met een situatie waar-
bij patiënten van de dienst telefonisch 
verzoeken om geneesmiddelenvoorschriften 
op te sturen. Meestal gaat het om geneesmid-
delen die gedurende een langere periode moe-
ten gebruikt worden. Doch soms valt het voor 
dat de behandelend arts niet aanwezig is en 
dat derhalve de vraag wordt gericht aan een 
andere collega of aan een assistent.
Mogen wij vragen wat de houding is van de 
Orde ten overstaan van dergelijke situaties?”

Advies van 26 maart 2014 :

“Het komt aan de behandelend huisarts toe 
telefonische verzoeken van patiënten om ge-
neesmiddelenvoorschriften op te sturen, te 
evalueren. 
In uitzonderlijke gevallen kan de ziekenhuis-
arts het verzoek zelf behandelen en dit wan-
neer de behandelend huisarts zelf op geen 
enkele wijze te bereiken is en de continuïteit 
van de dringende zorgverstrekking zulks 
noodzakelijk maakt.”

11. Huisartsenwachtdienst – nachtelijke op-
roep tijdens de wacht i.v.m. een afwijkend 
bloedresultaat van een patiënt van een col-
lega arts.

Hoe dient de wachtarts hierop te reageren?

Advies van 26 maart 2014 :

“Het is niet ongebruikelijk dat een labo dat 
een afwijkend bloedresultaat bij een patiënt 
vaststelt en er niet in slaagt de behandelend 
arts van de patiënt te contacteren, zich tijdens 
de wachtdienst in verbinding stelt met de 
wachtarts die op dat ogenblik in functie is. 
Het Bureau wenst in dit verband te verwijzen 
naar de belangrijke deontologische beginse-
len omtrent collegialiteit en het verzekeren 
van de continuïteit van de zorgverstrekking 
en dit in het rechtmatig belang van de patiënt. 
Het komt evenwel steeds aan de arts van 
wacht toe zelf de hoogdringendheid van de 
mededeling van een afwijkend bloedresultaat, 
al naar gelang het geval in te schatten.”

12. Verhouding behandelend arts-verzeke-
ringsarts – beroepsgeheim – wijziging duur 
arbeidsongeschiktheid.

Vraagstelling : “In hoeverre ben ik verplicht 
informatie te verlenen aan een verzekerings-
arts die waarschijnlijk schadelijk is voor mijn 
patiënt (mag ik informatie achterhouden dan 
wel verwijderen die voor mijn patiënt waar-
schijnlijk schadelijk zal zijn)?

Advies van 2 april 2014 :

“Vooreerst menen wij uit uw brief te mogen 
afleiden dat u met verzekeringsarts de advise-
rend arts van de arbeidsongevallenverzeke-
raar bedoelt.
Ter zake wensen wij te verwijzen naar artikel 
58, f van de Code van Geneeskundige Plichten-
leer waar als uitzondering op het medisch be-
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roepsgeheim wordt aangemerkt ‘De afgifte van 
reglementaire geneeskundige getuigschriften 
nodig voor de aangifte van werkongevallen met 
vermelding van alle indicaties die rechtstreeks 
in verband staan met het oorzakelijk trauma’.
Hieruit volgt o.m. dat de behandelend arts al-
leen die medische informatie kan verschaffen 
die betrekking heeft op de behandeling van de 
gevolgen van het arbeidsongeval. Daarenbo-
ven dient dit steeds te gebeuren met toestem-
ming van de patiënt. 
Het verplicht meedelen van relevante infor-
matie houdt niet in dat de adviserend arts het 
recht heeft op inzage van het medisch dossier 
van de patiënt. Dit dossier zou immers gege-
vens kunnen bevatten die geen verband hou-
den met de behandeling van het 
arbeidsongeval. 
Op uw vraag of u informatie kan achterhou-
den dan wel verwijderen wanneer deze voor 
de patiënt waarschijnlijk schadelijk zou kun-
nen zijn, wenst het Bureau te beklemtonen dat 
het getuigschrift door de behandelend arts 
volledig naar waarheid dient te worden opge-
steld. Zo mag het bijvoorbeeld niet dienen om 
van een ongeval een arbeidsongeval te maken 
zonder dat dit het geval is.”

13. Second opinion – modaliteiten opvragen 
medische gegevens bij behandelend arts.

Zijn er richtlijnen wat betreft het opvragen van 
gegevens uit een medisch dossier wanneer een 
patiënt zich aanmeldt voor een second opinion?

Advies van 23 april 2014 :

“Met schriftelijk akkoord van de patiënt kan 
de behandelend arts gegevens uit het medisch 
dossier van zijn patiënt overmaken aan de arts 
die werd geconsulteerd voor een second opi-
nion.
Krachtens de Wet op de rechten van de pati-
ent heeft de patiënt steeds het recht op af-
schrift van het geheel of een gedeelte van het 

hem betreffende patiëntendossier, tegen kost-
prijs.
Ieder afschrift vermeldt dat het strikt per-
soonlijk en vertrouwelijk is. Aan dit verzoek 
dient onverwijld en ten laatste binnen 15 da-
gen na ontvangst van het verzoek van patiënt, 
gevolg te worden gegeven.
De behandelend arts kan dit afschrift weige-
ren wanneer hij over duidelijke aanwijzingen 
beschikt dat de patiënt onder druk wordt ge-
zet om een afschrift van zijn dossier aan der-
den mee te delen.”

14. Minderjarige patiënt – gescheiden ouders 
– meedelen resultaten bloedonderzoek.

Hebben beide, uit de echt gescheiden, ouders 
elk recht op informatie over de gezondheids-
toestand van hun minderjarig kind, dan wel 
enkel de ouder die het kind op dat ogenblik 
onder zijn hoede heeft?

Advies van 23 april 2014 :

“Ter zake dient gehandeld overeenkomstig 
de wet van 22 augustus 2002 betreffende de 
rechten van de patiënt waarbij inzonderheid 
met volgende bepalingen dient rekening te 
worden gehouden:

Artikel 7§1: de patiënt heeft tegenover de 
beroepsbeoefenaar recht op alle hem betref-
fende informatie die nodig is om inzicht te 
krijgen in zijn gezondheidstoestand en de 
vermoedelijke evolutie ervan. 

Artikel 12§1: bij een patiënt die minderjarig 
is, worden de rechten als vastgesteld door 
deze wet uitgeoefend door de ouders die het 
gezag over de minderjarige uitoefenen of 
door zijn voogd. 
De wet op de gezamelijke uitoefening van het 
ouderlijk gezag houdt daarenboven in dat 
beide ouders, ongeacht hun wettelijk statuut, 
recht hebben  op informatie over de gezond-
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heidstoestand van hun kind; ook de ouder 
die ingevolge een rechterlijke uitspraak het 
ouderlijk gezag niet uitoefent, heeft recht op 
deze informatie. 
Bijgaand laten wij u ook een advies geworden 
van de Nationale Raad van 16 november 1996 
dat de deontologische verplichtingen behan-
delt van de arts met betrekking tot de kinde-
ren van niet samenlevende ouders. In deze 
context wordt verder ingegaan op de artsen-
keuze, de zorgverlening, het recht op infor-
matie en occasionele interventies.”

15. Adviserende geneesheren – beroepsge-
heim.

Kan een adviserend geneesheer van een ver-
zekeringsmaatschappij medische informatie 
doorgeven aan de adviserend geneesheer van 
een andere maatschappij zonder toestem-
ming van de patiënt?

Advies van 11 juni 2014 :

“Het Bureau merkt op dat tussen de advise-
rende geneesheer van de verzekeringsmaat-
schappij en de patiënt geen behandelings relatie 
bestaat. 
Hij is van oordeel dat de adviserende genees-
heer van de eerste verzekeringsmaatschappij 
slechts medische informatie mag doorgeven 
over de patiënt aan de adviserende genees-
heer van de tweede verzekeringsmaatschap-
pij mits toestemming van de patiënt.”

16. a) Ondervraging door politie – beroeps-
geheim.
b) Opmaken medisch verslag op verzoek van 
de advocaat van patiënt.

a) Is een arts in het kader van een verhoor 
door de lokale recherche gebonden door het 
beroepsgeheim? b) Mag een arts op verzoek 

van een advocaat een medisch verslag opma-
ken zonder toestemming van de patiënt?

Advies van 11 juni 2014 :

“Het Bureau is van oordeel dat de lokale re-
cherche u niet kan ontslaan van uw beroeps-
geheim; Alleen tegenover een (onderzoeks)
rechter en na de getuigeniseed te hebben af-
gelegd kunt u getuigenis afleggen, waarbij u 
zich evenwel nog steeds kunt beroepen op uw 
beroepsgeheim.
Noch de advocaat noch de patiënt kunnen u 
ontslaan van uw medisch beroepsgeheim. U 
kunt wel een gezondheidsattest over de pati-
ent aan de patiënt zelf afgeven, die er vrij over 
kan beschikken.”

17. Huisartsenwachtdienst – invulling vrijge-
komen wachtdienstmomenten o.w.v. het 
plots wegvallen van twee collega’s.

In een wachtdienstonderdeel verdwijnen twee 
collega’s zonder voorafgaande aankondiging 
waardoor de overblijvende huisartsen de vrij-
gekomen wachtdienstmomenten van de ene 
op de andere dag moeten invullen. Hoe kan 
deze problematiek voorkomen worden ?

Advies van 11 juni 2014 :

“Het Bureau meent dat de gerezen problema-
tiek kan voorkomen worden door in het 
wachtreglement te bepalen dat wijzigingen 
aan de wachtregeling vooraf tijdig moeten 
meegedeeld worden. Zo kan bepaald worden 
dat de arts, die beslist op pensioen te gaan, de 
wachtdienstverantwoordelijke hiervan zes 
maanden voorafgaand aan de inwerkingtre-
ding van zijn pensioen, dient te verwittigen.”

a
d

v
i

e
z

e
n

hippocrates_67.indd   69 3/03/15   13:54



 70 h i p p o c r a t e s  6 7  |  m a a r t  2 0 1 5

18. Verhoor arts in het kader van een gerech-
telijk onderzoek naar kindermishandeling.

Mag een arts, ter gelegenheid van een onder-
vraging in het kader van een gerechtelijk on-
derzoek naar kindermishandeling, een 
oordeel vellen over de eventuele oorzaken van 
de door hem vastgestelde letsels?

Advies van 10 september 2014 :

“Ter gelegenheid van uw ondervraging mag u 
uitsluitend de door uzelf objectief vastgestel-
de letsels beschrijven zonder hierbij enig cau-
saal verband te vermelden of te suggereren.”

19. Ziekenhuis – vinden van illegale verdo-
vende middelen bij patiënt tijdens verblijf in 
ziekenhuis – afgifte aan politie voor vernie-
tiging – verklaringen aan politie – beroeps-
geheim.

Een hoofdarts van een ziekenhuis schets vol-
gende problematiek : in het ziekenhuis wor-
den soms illegale verdovende middelen 
gevonden bij patiënten; met de lokale politie 
bestaat een afspraak dat deze middelen door 
de medewerkers van het ziekenhuis worden 
bewaard en dat deze door de politie op gere-
gelde tijdstippen worden afgehaald voor ver-
nietiging, zonder verder onderzoek. Recent 
eiste een politieman evenwel vanwege de 
hoofdverpleegkundige en een arts verklarin-
gen i.v.m. een dergelijke vondst. 
De hoofdarts is de mening toegedaan dat der-
gelijke verklaringen niet kunnen.

Advies van 24 september 2014 :

“Op grond van de door u verstrekte informa-
tie kan het Bureau de door u geformuleerde 
zienswijze volledig bijtreden, met name dat 
geen verklaringen van artsen of paramedici 
aan een politieman mag worden meege-
deeld.”

20. Optreden behandelend arts als getuige bij 
een wilsverklaring euthanasie.

Mag de behandelend arts optreden als één 
van de twee vereiste getuigen bij een wilsver-
klaring inzake euthanasie?

Advies van 24 september 2014 :

“De behandelend arts mag optreden als ge-
tuige bij een wilsverklaring inzake euthana-
sie waarbij dient aangestipt dat de 
behandelend arts van de patiënt, de geraad-
pleegde arts en de leden van het verplegend 
team niet als vertrouwenspersoon kunnen 
optreden.”

21. Betwisting testamentaire beschikking – 
verzoek van nabestaanden tot inzage me-
disch dossier na overlijden patiënt – beroeps-
geheim.

Een ziekenhuispatiënt laat in een situatie van 
voorzienbaar overlijden op middelkorte ter-
mijn, een testament opstellen door de notaris 
‘aan bed’, waarbij hij bepaalde naaste ver-
wanten onterft ten voordele van andere fami-
lieleden. Het overlijden volgt enkele uren 
later. Met het oog op het eventueel opstarten 
van een juridische procedure tot nietigverkla-
ring van dit testament, vragen deze nabe-
staanden inzage in het medisch dossier van 
de overledene middels een door hen geman-
dateerde collega. Kunnen de behandelende 
artsen ingaan op dit verzoek?

Advies van 8 oktober 2014 :

“De Nationale Raad heeft eerder opgemerkt 
dat het knelpunt bij indirecte inzage van het 
patiëntendossier na overlijden door naaste 
verwanten, de in artikel 9 voorziene voor-
waarde van de Wet op de patiëntenrechten 
betreft, met name “voor zover hun verzoek 
voldoende gemotiveerd en gespecificeerd is”.
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De Nationale Raad is van mening dat het in 
het belang van de gemeenschap is en in het 
bijzonder van de ouderen dat de inzage van 
het medisch dossier na overlijden voor de be-
twisting van de geldigheid van een testament 
niet aanvaard wordt indien er geen ernstige 
elementen zijn om ervan uit te gaan dat het 
testament werd opgesteld op een ogenblik 
waarop de erflater niet over de vereiste gees-
tesbekwaamheid beschikte. De patrimoniale 
belangen van de erfgenamen zijn niet van dien 
aard dat ze toelaten de vertrouwelijkheid van 
medische gegevens te doorbreken.
De Nationale Raad heeft er ook op gewezen 
dat andere bewijsgronden kunnen aangehaald 
worden om het testament in twijfel te trekken.
Volledigheidshalve wensen wij wat het bur-
gerrechtelijk aspect betreft u ter informatie 
mee te delen dat de notaris geen akte zal ver-
lijden die manifest ongeldig is en hij zijn ambt 
zal weigeren wanneer hij zeker is van de on-
gezondheid van geest van de testator omdat 
de ongezondheid van geest algemeen gekend 
is of omdat ze duidelijk blijkt. Zowel rechts-
leer als rechtspraak aanvaarden dat de notaris 
de deontologische verplichting heeft zich te 
vergewissen van het vermogen van de erflater 
om een bewuste wil uit te drukken. (Gent, 27 
mei 2004, NJW 2005, 208). Rechtspraak en 
rechtsleer aanvaarden eveneens unaniem dat 
een eventuele notariële verklaring inzake de 
gezondheid van geest van de testator niet ge-
dekt wordt door de authenticiteit van de no-
tariële akte. De authenticiteit geldt enkel 
immers voor vermeldingen die de notaris zelf 
vaststelde en tot wier vaststelling hij bevoegd 
was. Dit betekent dat de ongezondheid van 
geest met alle middelen tegen de inhoud van 
de notariële akte kan worden bewezen. 
(S. Westerlinck, Kritische studie van enkele re-
cente ontwikkelingen en perikelen in zake tes-
tamenten, 2010).
Op grond van de ons verstrekte gegevens, is 
het Bureau op deontologisch vlak de mening 
toegedaan dat in voorliggend geval het me-
disch beroepsgeheim van toepassing blijft.”

22. Uitwisseling medische gegevens kind bij 
gescheiden ouders.

Een uit de echt gescheiden vader, die niet uit 
de ouderlijke macht is ontzet, wenst het me-
disch dossier van zijn minderjarig zoontje te 
ontvangen om het samen met zijn eigen huis-
arts (die tot voor 2 jaar ook de huisarts was 
van het kind) te bekijken. De huisarts tot wie 
dit verzoek is gericht, stelt hieromtrent een 
aantal concrete vragen.

Advies van 8 oktober 2014 :

“Op uw concrete vragen kunnen wij ant-
woorden wat volgt :
1.”Kunnen wij het dossier aan de vader over-
maken?”
Ja (kopie van dossier).
2.”Kunnen wij het dossier overmaken aan de 
huisarts van de vader?”
Idem.
3.”Dienen wij het akkoord van de moeder te 
hebben?”
Neen.
4.”Welke informatie dienen wij strikt genomen 
bij verdere aangelegenheden door te geven en 
naar wie (vader of huisarts vader)?”
Beide ouders, ongeacht hun wettelijk statuut, 
hebben recht op informatie over de gezond-
heidstoestand van hun kind. Ook de ouder die 
ingevolge een rechterlijke uitspraak het ou-
derlijk gezag niet uitoefent, heeft recht op 
informatie, waarbij op te merken valt dat af-
schrift van een medisch dossier niet aan deze 
ouders mag meegedeeld worden, doch wel 
aan de minderjarige zelf indien deze, gelet op 
diens maturiteit, tot een redelijke beoordeling 
van zijn belangen in staat is.
Tot slot wensen wij ter informatie nog te ver-
wijzen naar de Wet van 22 augustus 2002 
betreffende de rechten van de patiënt waarbij 
inzonderheid met volgende bepalingen dient 
rekening te worden gehouden :
Artikel 9§3: de patiënt heeft recht op af-
schrift van het geheel of een gedeelte van het 
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hem betreffende patiëntendossier, tegen 
kostprijs. Ieder afschrift vermeldt dat het 
strikt persoonlijk en vertrouwelijk is. 

Artikel 12§1: bij een patiënt die minderjarig 
is, worden de rechten als vastgesteld door 
deze wet uitgeoefend door de ouders die het 
gezag over de minderjarige uitoefenen of 
door zijn voogd. 

Artikel 12§2: de (minderjarige) patiënt 
wordt betrokken bij de uitoefening van zijn 
rechten rekening houdend met zijn leeftijd 
en maturiteit. De in deze wet opgesomde 
rechten kunnen door de minderjarige 
patiënt die tot een redelijke beoordeling van 
zijn belangen in staat kan worden geacht, 
zelfstandig worden uitgeoefend.”

23. Overleden patiënt – vraag verzekerings-
maatschappij tot meedelen van medische 
informatie – beroepsgeheim.

Een verzekeringsmaatschappij vraagt in het 
kader van een schuldsaldo verzekering, me-
dische informatie omtrent een inmiddels 
overleden patiënt (datum eerste symptomen, 
exacte diagnose, datum van deze diagnose, 
data van opname, behandelingen en data 
van opstart hiervan). Kan deze info door de 
behandelend arts gegeven worden?

Advies van 8 oktober 2014 :

“Ter zake is artikel 19 van de Wet op de rechten 
van de patiënt van toepassing dat artikel 95 van 
de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzeke-
ringsovereenkomst vervangt door een nieuw 
artikel 95 onder de titel “medische informatie”.
Ingeval van overlijden stelt het gewijzigd ar-
tikel 95  : “Mits de verzekeraar aantoont de 
voorafgaande toestemming van de verzekerde 
te bezitten, geeft de arts van de verzekerde aan 
de adviserend arts van de verzekeraar een ver-
klaring af over de doodsoorzaak”.

Concreet houdt dit in dat de verzekeraar deze 
voorafgaande toestemming van patiënt moet 
aantonen. Is dit niet het geval, dan blijft het 
beroepsgeheim van toepassing.
Ingevolge de wijziging van artikel 95 van de 
Wet op de Landverzekeringsovereenkomst 
werd ook artikel 68 van de Code van Genees-
kundige Plichtenleer aangepast.
Artikel 68 §1 houdt in dat de arts zich ter zake 
moet beperken tot het meedelen van de 
doodsoorzaak en alle andere gegevens vallen 
onder het beroepsgeheim indien hij de behan-
delend arts is geweest.”

24. Huisartsenpraktijk in stedelijk gebied – 
huisbezoeken bij voor de praktijk onbekende 
patiënten – weigeren huisbezoek wegens 
tijdsgebrek en verkeersdruk – doorverwijzen 
naar collega of ziekenhuis.

Een huisartsenpraktijk gelegen in het stads-
centrum krijgt regelmatig oproepen van (voor 
de praktijk onbekende) patiënten voor drin-
gende huisbezoeken in de buitenregio. Wegens 
de drukke eigen praktijk en de toenemende 
verkeersdrukte is het dikwijls niet evident om 
daaraan onmiddellijk gepast gevolg te geven. 
Mogen deze huisbezoeken worden geweigerd 
en/of kunnen deze patiënten worden doorver-
wezen naar een collega huisarts of naar een 
ziekenhuis ?

Advies van 5 november 2014 :

“Een arts dient zijn medische activiteit dus-
danig te organiseren dat dit hem toelaat zijn 
beroep op een kwalitatief hoogstaand niveau 
uit te oefenen en de continuïteit van de zorg 
te verzekeren.
Daarenboven houdt de medische deontologie 
voor dat, behalve ingeval van hoogdringend-
heid of wanneer hij in zijn menslievende plich-
ten tekort zou schieten, het een arts steeds vrij 
staat om persoonlijke of beroepsredenen de 
behandeling van een zieke te weigeren.
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Betreft het een bestaande patiënt, dan mag 
de arts eveneens van zijn opdracht afzien op 
voorwaarde dat hij de patiënt of de naastbe-
staanden ervan in kennis stelt, de continuï-
teit van de verzorging verzekert en aan de 
arts die zijn taak overneemt, alle nuttige in-
lichtingen verstrekt.”

25. Oproeping arts als getuige in onderzoek 
naar medische fout - beroepsgeheim

Een arts wordt door de onderzoeksrechter als 
getuige opgeroepen om verklaringen af te leg-
gen in het kader van een onderzoek naar een 
medische fout (toediening van verkeerde me-
dicatie) Deze arts had immers zelf deze vast-
stelling gedaan. Wat kan/mag de arts aan de 
onderzoeksrechter verklaren rekening hou-
dend met het beroepsgeheim?

Advies van 5 november 2014 :

“De medische deontologie schrijft voor (art. 
63 Code van Geneeskundige Plichtenleer) dat 
de door de gerechtelijke overheid gedagvaar-
de arts mag weigeren getuigenis af te leggen 
over door het beroepsgeheim gedekte feiten, 
door zich op dit beroepsgeheim te beroepen.
Anderzijds dient eraan herinnerd dat een arts 
die geheimen die hem werden toevertrouwd 
bekend maakt wanneer hij geroepen wordt 
om in rechte getuigenis af te leggen, niet straf-
baar is wegens overtreding van art. 458 SWB.
Over de opportuniteit te spreken of te zwijgen 
oordeelt de arts die als getuige wordt gedag-
vaard in geweten. Oordeelt hij dat hij het ge-
heim dient te bewaren, dan kan hij niet tot 
spreken worden gedwongen, zelfs indien hij 
door de patiënt van zijn geheimhoudings-
plicht werd ontslagen. Hij kan zich bij zijn 
oordeel o.m. laten leiden door het al dan niet 
aanwezig zijn van rechtmatige belangen in 
hoofde van betrokken patiënt.
Er dient tevens op gewezen dat een arts die op-
geroepen wordt om in rechte getuigenis af te 

leggen steeds voor de rechtbank moet verschij-
nen en de eed dient af te leggen. Nadien kan hij 
aan de rechter zijn bezwaren met betrekking 
tot het beroepsgeheim kenbaar maken”.
In zijn vergadering van 8 mei 2010 heeft de 
Nationale Raad van de Orde er tevens aan 
herinnerd dat het begrip ‘getuigenis in rechte’, 
dat een wettelijke uitzondering vormt op het 
beroepsgeheim bepaald in artikel 458 van het 
Strafwetboek, restrictief moet begrepen wor-
den. Het is enkel voor een rechter (burgerlijke, 
straf- of onderzoeksrechter) en op een mon-
delinge of schriftelijke vraag van deze laatste 
dat een arts, onder eed, informatie gedekt 
door het beroepsgeheim mag onthullen.
Het is in hun hoedanigheid van officier van 
gerechtelijke politie dat de procureur des Ko-
nings en zijn substituten de inbreuken opzoe-
ken en vaststellen.
Het verhoor van een persoon in het kader van 
het “vooronderzoek” (d.w.z. het onderzoek 
van de politie onder de leiding en het gezag 
van de procureur des Konings) is geen getui-
genis in rechte in de zin van het artikel 458 
van het Strafwetboek.
Behoudens wettelijke uitzonderingen zijn de 
personen gebonden door het medisch be-
roepsgeheim dus verplicht te zwijgen voor de 
politieambtenaren of de leden van het open-
baar ministerie die inlichtingen verzamelen in 
het kader van het vooronderzoek.”

26. Fonds voor medische ongevallen – ver-
strekken medische informatie – beroepsge-
heim.

In het kader van het verstrekken van een ad-
vies omtrent de schade die zich eventueel zou 
hebben voorgedaan naar aanleiding van be-
handelingen van een patiënt in een zieken-
huis, vraagt het Fonds voor medische 
ongevallen van het RIZIV aan de arts speci-
fieke medische informatie mee te delen betref-
fende deze patiënt. Moet deze informatie aan 
het Fonds worden meegedeeld?
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Advies van 3 december 2014 :

“De wet van 31 maart 2010 heeft dit fonds 
opgericht met als opdracht om op vraag van 
elke persoon die van mening is dat hij schade 
als gevolg van gezondheidszorg heeft gele-
den of zijn rechthebbenden, advies te geven 
over de eventuele aansprakelijkheid van een 
zorgverlening voor de geleden schade alsook 
over de ernst ervan.
Deze wet bepaalt onder meer dat in het kader 
van deze opdracht het Fonds ermee belast is 
een beroep te doen op gespecialiseerde be-
roepsbeoefenaars om verduidelijking te krij-
gen omtrent een specifiek domein van 
gezondheidszorg.
Aan het verzoek van het Fonds voor medi-
sche ongevallen dient dus effectief gevolg te 
worden gegeven.
Wij herinneren er evenwel aan dat alleen die 
medische informatie mag doorgegeven wor-
den die u zelf objectief hebt vastgesteld.”

27. Medisch dossier – stopzetting van werk-
zaamheden in een huisartsen groepspraktijk 
– recht op afschrift van de medische dossiers.

Mag een arts die uit een (huisartsen)praktijk 
treedt, een kopie van de dossiers van de pati-
enten die hem/haar consulteerden, meene-
men?

Advies van 10 december 2014 :

“Mede op grond van de deontologische 
principes in verband met het verzekeren van 
de continuïteit van de zorgverstrekking en 
de vrije artsenkeuze door de patiënt, kan 
afschrift van een medisch dossier overge-
maakt worden aan een andere arts op uit-
drukkelijk schriftelijk verzoek van betrokken 
patiënt.
Krachtens de Wet op de Patiëntenrechten 
heeft de patiënt ook steeds recht op afschrift 
van het geheel of een gedeelte van het hem 

betreffende patiëntendossier. Dit afschrift 
dient te vermelden dat het strikt persoonlijk 
en vertrouwelijk is. De persoonlijke notities 
van de arts en de gegevens die betrekking heb-
ben op derden zijn van dit recht op afschrift 
uitgesloten.”

28. Meedelen medicatiegebruik patiënt in het 
kader van diens arbeidsomstandigheden – 
beroepsgeheim.

Een patiënt, die op 2 diazepam per dag staat 
en aangeeft er soms 3 te nemen, is onder voor-
waarden vrij uit de gevangenis en volgt in dit 
kader een reclasseringstraject. In deze oplei-
ding werkt hij evenwel met potentieel zeer 
gevaarlijke machines. De huisarts stelt de 
vraag of het verantwoord is dat deze patiënt 
dergelijke arbeid verricht. Op welke manier 
kan dit worden gemeld zonder afbreuk te 
doen aan het beroepsgeheim?

Advies van 10 december 2014 :

“Gelet op de aard van de farmaca die patiënt 
inneemt, komt het het Bureau voor dat u ter 
zake best advies zou inwinnen bij een collega 
psychiater of een psycholoog.
In bepaalde gevallen kan het ook aangewezen 
zijn contact op te nemen met de arbeidsge-
neesheer waarbij uitsluitend die inlichtingen 
mogen meegedeeld worden die noodzakelijk 
zijn voor het vervullen van zijn opdracht.
De behandelend arts mag inderdaad bepaalde 
medische persoonsgegevens meedelen wan-
neer hij deze informatie nuttig acht voor de 
arbeidsomstandigheden van de betrokkene en 
alleen mits diens uitdrukkelijke toestemming.
In dit verband is het ook nuttig eraan te herin-
neren dat arbeidsgeneesheren strikt gebon-
den zijn door het medisch beroepsgeheim en 
zij de werkgever nooit mogen informeren 
over de medische redenen van een eventueel 
advies over een werknemer.”
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29. Weigering door een patiënt van een nood-
zakelijke medische ingreep.

Een zwaar chronische psychiatrische patiënt 
zonder wettelijk beschermingsstatuut (wet-
telijke vertegenwoordiger) weigert pertinent 
een nochtans noodzakelijke medische ingreep 
te ondergaan. 

Advies van 10 december 2014 :

“In casu heeft uw vraag betrekking op een 
zwaar chronische psychiatrische patiënte aan 
wie alsnog geen wettelijk beschermingssta-
tuut is toegekend. Patiënte is gevallen waarbij 
ze haar arm heeft gebroken. Zij weigert echter 
pertinent een operatie te laten uitvoeren.
Het Bureau is van mening dat ter zake vol-
gende houding dient te worden aangenomen : 
rekening houdend met de autonomie van de 
patiënte en met het feit dat zij geen wettelijke 
vertegenwoordiger heeft en zij uitdrukkelijk 
elke medische en chirurgische tussenkomst 
weigert, kan patiënte inderdaad niet gedwon-
gen worden tot de noodzakelijke ingreep.
Vanzelfsprekend zal in dit geval een arts er 
alles aan doen om patiënte te overtuigen van 
de noodzaak van de ingreep en zal hij hierbij 
het advies van één of twee collega’s inwinnen. 
Deze stappen dienen uitdrukkelijk in het me-
disch dossier geregistreerd te worden.”

30. Wachtdienst – oproep n.a.v. overlijden 
van een patiënt – lichaam reeds verplaatst 
vóór aankomst wachtarts.

Een huisarts van wacht stelt bij het plaatsbe-
zoek vast dat het lichaam van een patiënt 
reeds werd verplaatst vóór diens aankomst.

Advies van 10 december 2014 :
“Het Bureau is van oordeel dat in de door u 
geschetste omstandigheden u de Procureur 
des Konings mag informeren over het feit dat 
u tijdens de wachtdienst werd opgeroepen 

om het overlijden van een patiënt vast te stel-
len en alsdan hebt vastgesteld dat het li-
chaam reeds was vervoerd voor uw aankomst 
en kennelijk ook vooraleer een overlijdensat-
test werd afgeleverd.”

31. Second opinion – inlichten behandelend 
arts zonder toestemming patiënt - beroeps-
geheim.

Een arts stelt de vraag of in geval van een se-
cond opinion, de GMD-houdende arts niet 
steeds ingelicht dient te worden en of hiervoor 
de schriftelijke toestemming van de patiënt 
vereist is?

Advies van 17 december 2014 :

“Wanneer een patiënt een andere arts dan zijn 
eigen behandelend arts raadpleegt, en de pa-
tiënt uitdrukkelijk vraagt zijn behandelend 
arts hierover niet te informeren, vereisen de 
noodzakelijke vertrouwensrelatie arts-patiënt 
en het medisch beroepsgeheim dat dit ver-
zoek wordt ingewilligd.
Met het oog op het verzekeren van de conti-
nuïteit van de zorgverstrekking zal de arts aan 
wie een tweede opinie wordt gevraagd, de pa-
tiënt evenwel aanmanen zo vlug mogelijk op-
nieuw zijn vaste behandelend arts te 
contacteren en zal hij hem trachten ervan te 
overtuigen dat de uitslagen en gevolgtrekkin-
gen van zijn onderzoekingen aan de vaste be-
handelend arts worden meegedeeld.
Blijft de patiënt bij zijn verzoek om van dit con-
sult geen gewag te maken aan de behandelend 
arts, dan dient hiervan uitdrukkelijk melding 
te worden gemaakt in het patiëntendossier 
waarbij het wenselijk is dat patiënt deze werk-
wijze met zijn goedkeuring ondertekent.”
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32. Medisch dossier – begrip ‘persoonlijke 
notities’ – recht op inzage of afschrift.

In ziekenhuizen worden tegenwoordig dik-
wijls medische dossiers gescand om stockage-
problemen van de papieren dossiers te 
remediëren. In hoeverre maken persoonlijke 
notities van een arts al dan niet deel uit van 
het medisch/patiëntendossier? 

Advies van 17 december 2014 :

“Het begrip persoonlijke notities dient heel 
strikt te worden geïnterpreteerd, met name 
dat dit notities betreft die uitsluitend voor de 
arts die ze heeft opgesteld beschikbaar zijn. 
Zodra persoonlijke notities kunnen geraad-
pleegd worden door andere artsen, bijvoor-
beeld op elektronische wijze in het medisch 

dossier waar ook andere collega’s toegang tot 
hebben, kunnen ze niet meer aangezien wor-
den als persoonlijke notities zoals bedoeld in 
de wet op de patiëntenrechten. 
De persoonlijke notities van de beroepsbe-
oefenaar dienen dus aangezien te worden als 
die aantekeningen die voor derden niet toe-
gankelijk zijn, die bestemd zijn voor het per-
soonlijk gebruik van de beroepsbeoefenaar 
en die voor de kwaliteit van de zorgen van 
geen belang zijn. Overigens vallen ook de 
gegevens die betrekking hebben op derden 
(bv. identiteitsgegevens van naasten die hun 
informatie hebben toevertrouwd zonder me-
deweten van de patiënt) niet onder het recht 
op inzage door de patiënt. 
Persoonlijke notities vallen dus niet onder de 
inzagerecht en evenmin onder het recht op 
afschrift van het medisch dossier.”
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Administratief verslag  
werkzaamheden 2014

A. Artsen (31/12) 5903
 (+135)

1. Inschrijvingen Lijst
  - promotie 137
  - overschrijvingen van andere Raden 106
  - andere 21

2. Afvoeringen Lijst
  - overleden 35
  - overgeschreven naar andere Raden 76
  - andere 18

B. Vergaderingen

Raad :
  - vergaderingen 20
  - gehoorde artsen 24
  - zaken behandeld bij verstek 7
  - tekenden verzet aan 1

Bureau :
  - vergaderingen 26
  - behandelde dossiers 769

Onderzoekscommissie I
  - vergaderingen 10
  - gehoorde artsen 32

Onderzoekscommissie II
  - vergaderingen 10
  - gehoorde artsen 38

Commissie “Contracten en Medische Activiteiten - Huisartsen”
- vergaderingen 10
- behandelde dossiers 177

Commissie “Contracten en Medische Activiteiten - Specialisten”
- vergaderingen 11
- behandelde dossiers 185

Commissie “Vennootschappen – Huisartsen”
- vergaderingen 13
- behandelde dossiers 129

Commissie “Vennootschappen – Specialisten”
- vergaderingen 10
- behandelde dossiers 296
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Commissie “Websites”
- vergaderingen 7
- behandelde dossiers 25

C. Schriftelijke adviezen aan artsen nopens deontologische problemen 98

D. Disciplinaire beslissingen

* Door de Raad of de Raad van beroep werden sancties van waarschuwing, censuur, berisping 
of schorsing opgelegd wegens :

- Collusie met een apotheker

- Het niet zorgvuldig en gewetensvol toedienen van zorgen die stroken met de thans geldende, 
wetenschappelijke kennis (twee gevallen)

- Het niet zorgvuldig en gewetensvol toedienen van zorgen die stroken met de thans geldende, 
wetenschappelijke kennis : onderhouden van toxicomanie (drie gevallen)

- Het niet reglementair opstellen van geneesmiddelenvoorschriften (twee gevallen)

- Het niet reglementair aanrekenen van medische prestaties

- Welwillendheidattesten (zes gevallen)

* Geen sanctie : 12

* Geseponeerde zaken (door de Onderzoekscommissie onderzocht en door de Raad zonder 
gevolg gelaten bij ontstentenis van afdoende argumenten om de betrokkene in beschuldiging 
te stellen wegens een inbreuk op de regelen van de medische plichtenleer) : 71

* Beslissingen waartegen hoger beroep werd aangetekend : 1

* Beslissingen Raad van beroep waartegen cassatieberoep werd aangetekend : 0.
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Personalia 2014

I. INSCHRIJVINGEN

A. Promotie 2014

48763 LOONES An
48772 VAN DE MAELE Béatrice
48773 NYIRAGUHIRWA Chantal
48774 VANDENBOSCH Shari
48775 DE WOLF Julie
48776 POLFLIET Lieselot
48777 GOETEYN Jens
48778 CLAEYS Jana
48779 PAUWELS Brecht
48780 COUSSENS Emma
48781 COLPAERT Jan
48782 HOFMAN Evelien
48783 WAKED Bruno
48784 DE WILDE An
48785 VANDER PLAETSEN Sarah
48786 DE GROOTE Thomas
48787 VANDERKERKEN Matthias
48788 LORET Nele
48789 MICLOTTE Anneleen
48790 CASIER Sanne
48791 KEVERS Hanna
48792 DECLERCK Lien
48793 VANDAMME Daphné
48795 DEMAEGD Heleen
48796 BERWOUTS Jolien
48797 DE SMET Jeroen
48798 PEELMAN Isabelle
48799 DE SPIEGELEER Anton
48800 VAN DAMME Emma
48801 LAMBRECHT Astrid
48802 DE WOLF Katrien
48803 BRASPENNINGX Stéphanie
48804 VERTRIEST Céline
48805 DE WIT Leen
48806 MAELEGHEER Karel
48807 VAN COMPERNOLLE Dries
48808 DANEELS Valerie
48809 POELAERT Filip
48810 VANDEWEGHE Joke
48811 CROMHEECKE Michiel
48812 TERMOTE Ewout
48813 BRAET Eva
48814 VAN HONACKER Eveline
48815 VAN HOUCKE Jan
48816 BRUNEEL Bas
48817 LEUNE Philippe

48818 CARRETTE Sofie
48819 CUYCKENS Liesbeth
48820 VEREECKEN Melissa
48821 DOCHY Frederick
48822 VAN HOOLAND Karel
48823 VERBRUGGEN Joery
48824 RAEVENS Sarah
48825 MARLIER Joke
48826 VERSTRAETEN Julien
48827 OVAERE Céline
48828 TEUWEN Inge
48829 AERCKE Ilse
48830 DE SMET Delphine
48831 RABAEY Manu
48832 VAN OVERMEIRE Bram
48833 MELSENS Elodie
48834 BUYSSE Wesley
48835 BAEYENS Malika
48836 DE JAEGER-BRAET Bert
48837 HEYERICK Maaike
48838 VANMAELE Hanne
48839 DE VOS Marie
48840 DE MUELENAERE Lisa
48841 ACCOU Geraldine
48842 DE MEULENAERE Astrid
48843 MEERSSEMAN Paulien
48844 DE PAEPE Lise
48845 VAN DER EECKEN Charlotte
48846 GUENTER Delphine
48847 REMMEN Lotte
48848 DE BACKER Eline
48849 BUTS Sarah
48850 PLETTINCK Miet
48851 VAN DEN ABEELE Sofie
48852 STEVENS Caroline
48853 COESSENS Gwen
48854 PENNYNCK Seth
48855 DE LOOSE Lowie
48856 DE SMET Lien
48857 BUSSCHOP Hanna
48858 NOBELS Anne
48859 GHOOS Katrijn
48860 MAES Ada
48861 DEWANDEL Isabelle
48862 SANTY Thomas
48863 VANNESTE Annelien
48864 DRIES Davy
48865 BAETE Sam
48866 JANSSEN Pieter
48867 VAN DEN DAELE Daphné
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48868 MEESDOM Morgan
48869 POORTEMAN Lien
48870 WOUSSEN Sofie
48871 DE COSTER Margot
48872 ANNÉ Nicolas
48873 DAVID Sara
48874 DE COCK Annelies
48875 DE PAUW Carmen
48876 FILIPPINI Andrea
48877 HUYGE Stefanie
48878 JANSSENS Brenda
48879 JOYE Simon
48880 LAMBAERTS Tom
48881 MICHIELS Sofie
48882 MUSSCHOOT Isaure
48883 PERSYN Bénédicte
48884 SCHOONACKERS Jonas
48885 STEEL Gert
48886 TEPAEVA Joulia
48887 VANDERHULST Els
48888 VAN HAMME Joris
48889 VERSTRAETE Tom
48890 VERZELEN Jolien
48891 WOUTERS Sarah
48892 RYCKEBOER Jietse
48893 DE BRUCKER Soetkin
48894 KONINCKX Tom
48895 DE KEYSER Bob
48896 DE WACHTER Eva
48897 VAN DEN DURPEL Lenny
48898 DE VILDER Eva
48899 BOSSCHIETER Jelle
48900 AHMED OSMAN MOHMMED
48901 KENNES Soetkin
48902 KOSAR Sumeyra
48903 BONTE Henryk
48904 HOLVOET Kim
48905 SUN Haixia
48906 MEYLEMANS Antoon
48912 DUIJSENS Anne-Wil
48914 DE WEIRDT Jeroen

B. Overschrijvingen van andere 
provinciale Raden

Antwerpen

17945 VERMEIRE Jan
18029 DE BRUYN Steven
18699 EYKENS Tom

19381 PLATTEAUX Steven
19906 VERMEULEN Katrien
19932 SERGOYNE Veerle
35666 LANSSENS Filip
38123 MUYLAERT Dimitri
47727 DEBUSSCHE Sarah
47856 DE WAELE Eva
48477 SERLET Madelien
49111 PEETERS Charlotte
49337 DE COCK Sofie
49373 VAN DE WINKEL Sara
49393 VAN DE VELDE Kirsten
49443 GEURTS Nicolas
49563 DHOOGHE Nicolas
49582 VANDENWEGHE Laurence
49644 BRUYNEEL Jasper
49828 SHAHESMAEILI Atekeh
49835 BASSENS David
49893 BAERT Lieselot
49904 BULTYNCK Céline
98138 TYTGAT Niek

Brabant (Nederlandstalig)

04354 TILKENS Godelieve
06192 VAN BELLINGHEN Marc
06413 VAN CAMP Guy
08982 RAVELINGIEN Isabelle
09689 SLAUS Manu
09724 DE KEERSMAECKER Kelly
09898 VAN PUYVELDE Katrien
19828 HERMANS Hadewich
36382 BUYSSCHAERT Ian
36858 DEWACHTER Laura
46714 VINCENT Antoon
47096 MATTHYSSENS Lucas
47585 VASSEUR Sabine
47719 CARPRIEAUX Marilyn
49398 BOEREN Karolien
76487 DE WILDE Hans
76750 SARENS Tom
89999 VAN HOYDONCK Marijke
93326 VANGEENBERGHE Nathalie
98156 MONTE Anne-Sophie
98181 VAN DIJK Jessica
98182 MUKOVNIKOVA Marina
98186 VAN ERPS Thomas
98991 VAN NULAND Roxanne
99030 KORTBEEK Koen
99043 GOES Cedric

P
e

r
s

o
n

a
l

i
a

 2
0

1
4

hippocrates_67.indd   80 3/03/15   13:54



 h i p p o c r a t e s  6 7  |  m a a r t  2 0 1 5  81

99162 KOTOLACSI Gabriel
99271 HULSTAERT Tine
99375 VAN DAMME Caroline
99399 VAN RENTERGHEM Sofie
99594 WILLEMS Edward

Brabant (Franstalig)

97965 MOLDOVEANU Olimpia-Diana

Limburg

73725 VULSTEKE Christof
73786 AL-HAIDARI Alia’a
73792 THEVISSEN Kristof

Luik

67249 MARGANI Alfredo
68993 MELSENS Karin

West-Vlaanderen

09381 CARDOEN Line
18281 LIPPENS Frank
19552 VANHOUTTE Tom
34613 VANDEWALLE Giovani
36158 CASNEUF Veerle
36523 SABLON Thibault
36579 ALLAERT Silvie
36644 WILLAERT Bart
36767 VERHAEGHE Veerle
36862 DECOENE Jasper
36907 DESOMER Lobke
36938 VAN DEN OSTENDE Julie
36979 BRAEMS Hannie
36986 VAN DRIESSCHE Annelien
36997 VERSTRAETEN Tom
37019 VANASSCHE Inge
37022 BEYSENS Matthias
37028 DE VLEESCHHOUWER Mileen
37059 OVREEIDE Philip
37072 LAMBRECHT Valérie
37089 VAN BESIEN Jeroen
37104 GEERTS Bert
37108 SNOECK Eveline
37114 VERMANDERE Stefanie
37123 ROELS Pieter
37127 DENDOOVEN Joris

37130 RYCKEBOER Ruben
37143 DE CONINCK Tineke
37148 STANDAERT Chloë
37157 PAUWELS Ruben
37188 WALRAVENS Stig
37194 RIGOLLE Hanne
37195 VAN DRIESSCHE Benedikte
37198 PEETERS Ian
37212 SONNEVILLE Barbara
37231 VEELAERT Liesbeth
37232 JACOBS Celine
37245 BONTE Eleonora
37264 VANCAILLIE Julie
47619 ACKERMAN Pieter
47668 DEWAELE Tom
47799 DE NYS Louis
48554 ROBBRECHT Cedric
48703 BAERT Judith
76795 DEBONNAIRE Geoffrey

C. Andere

35201 DE CLERCQ Barbara
43284 LEUS Xavier
43728 GILBOS Valery
47936 GENBRUGGE Eva
48762 NOGUEIRA CARVALHO Hugo
48764 DA’MEH Amin
48765 SADAUNE Yoni
48766 CUBUKCUOGLU Tarik
48767 D’ARPA Salvatore
48768 GONZALES AYERBE Jeaneth
48769 LOPES MENDES Ana
48770 GHEORGHIU Silviu
48771 MARCHA Vanessa
48794 HANSSENS Simon
48907 VAN DALEN Wouter
48908 MOLLER Jacobus
48909 NEVES DE MOURO E
48910 HANNIVOORT Laura
48911 SWIATKOWSKI Pawel
48913 NGUYEN Duy
49032 RIBBERS Adriana
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II. WEGLATINGEN

A. Overlijdens 2014

07898 VOET Veronique
15475 VAN DE LOOVERBOSCH Robert
40716 VANDEMOORTELE Marcel
40748 DE CLERCQ Theofiel
40769 VUYLSTEEK Karel
40771 STEYAERT Jozef
40791 DE VOS Lodewijk
40835 VARENNE Gaston
40895 HARTH Paula
40954 SCHOTSAERT Julien
41014 DE MEULEMEESTER Edmond
41027 VERSTRAETEN Jaak
41032 DE BROUWER Marcel
41055 DIERICK Wilfried
41108 CUIGNIEZ Jacques
41109 ROMBAUT Paul
41422 FAURE Jan
41585 VAN LIEFFERINGE Marc
41789 DU CAJU Jan
41870 CREUS Raymond
42051 VAN WAESBERGHE Arthur
42409 DE JONGHE Johan
42438 DE WITTE Erik
43005 LOOMANS Jan
43175 HAENTJENS Johan
43371 PAS Pieter
43548 VAN LOO Herman
44220 BEGEREM Dominique
44244 MEERSSCHAUT Diederik
44313 VANHAUWERE Firmin
44449 VAN POUCKE Marc
44544 WILLEMS Jan
44705 TERMOTE Luc
45112 VAN DE SOMPELE Filip
45235 HONIG Johannes

B. Overschrijvingen naar andere 
provinciale Raden

Antwerpen

18029 DE BRUYN Steven
19758 STRAETEMANS Saartje
35903 VETS Eva
36639 SAERENS Lies
36763 LAZAROV Manol

45554 SCHOENMAEKERS Bart
47686 BOUCKENOOGHE Isabel
47707 VANERMEN Anthony
47726 FONTEYNE Isabelle
48347 BEERENS Anne-Sophie
48429 VAN HOYWEGHEN Astrid
48523 ROELANDTS Lieven
48568 CUCHE Olivier
48601 VAN DIJCK Christophe
48603 HORST Niels
48610 COENEN Sara
49160 DEWACHTER Patrick
67113 VAN DE VEN Bart

Brabant (Nederlandstalig)

46166 D’HAENENS Margareta
46746 CASTELEIN Chantal
47333 BRUGGEMAN Lien
47535 GOLINVAUX Thomas
48131 GEENS Sofie
48490 GILLARDIN Patrick
48738 VAN SCHANDEVYL Katrien
48830 DE SMET Delphine
49512 HENDRIKX Tom
98103 KREPS Bernard

Brabant (Franstalig)

46033 DE HEMPTINNE Bernard

Henegouwen

19695 PILET Bernard
59175 BODEA Oana

Limburg

45184 DE DEYNE Catherine
47563 VERMEULEN Bob
47676 AERTS Esther
48014 PETERS Niels
48470 NEUTS Anneleen
76067 GEURTS Jan

Luik

19919 BERKOVIC Patrick
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West-Vlaanderen

00032 VERDONCK Jan
19805 DEVOS Helena
36738 DE MAESENEER Daan
36778 DE CONINCK Tom
36806 VANCAESTER Evelien
36849 TRAEN Sophie
36874 ROBEYST Anne
36985 GHIJSELINCK Pieter
37007 WILLEMOT Laurent
37037 DEWILDE Eline
43360 DESLYPERE Jean
44692 KIPS Johan
45879 VERCOUTERE Rik
46410 DUYCK Philippe
46923 DESEGHER Adeline
47202 COPPENS Yerma
47417 DE WIT Sofie
47722 VERSCHUERE Stephanie
47957 LUCAS Rajkumar
47968 HOUTHOOFD Jelle
47996 WINNOCK DE GRAVE Philip
47999 VANDERHAEGHEN Kim
48036 SAERENS Micky
48070 VERDEE Tine
48189 T’HOOFT Sophie
48315 DECKERS Tine
48344 CLARYSSE Alexander
48384 OPDENAKKER Yasmin
48431 DE RYCKE Charlie

48442 DENAEGHEL Elisabeth
48507 VAN PRAET Charles
48545 STRUBBE Wim
48598 PLANKOVA Zuzana
48605 RAPPE Koen
48687 DUTOIT Julie
48695 TAVERNIER Karen
66907 REMMERIE Gert
98155 VERVAEKE Hannes

C. Andere

40800 BUYSSE Jozef
41246 SPILEERS Denis
41777 BAELE Gaston
42275 VANGERMEERSCH Luc
42583 OOMS Arnout
44433 PIL Jozef
45745 VAN UTTERBEECK Martine
47328 BOATENG Christian
47838 KOSIERKIEWICZ Pawel
48057 VAN DE WATER Marije
48150 KROES Ivo
48406 GHYSELEN Kristof
48408 DE ROO Maaike
48516 NOË Michaël
48590 MURGIA Efisio
48593 SOENDER Trine
89170 TCHOUNKACHU KAYO
93681 BEZUIDENHOUT Jacques
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1. TENLASTELEGGING :

Het afleveren van een attest van arbeidsongeschiktheid aan een 
derde, lopende van 13 juli 2013 t.e.m. 8 augustus 2013, zonder pa-
tiënt zelf te hebben gezien en onderzocht en deze zelfs niet te 
kennen, waarbij de derde de werkgever was van betrokken patiënt.

(…)

De betrokken arts is in persoon verschenen op 
de zitting alwaar zij in haar verdediging werd 
gehoord.  

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
de tenlastelegging waarna aan de betrokken 
arts het woord werd gegeven ter harer verde-
diging.

1.

Bij e-mail van 29 september 2013 beklaagde de 
klager er zich over dat de betrokken arts aan 
zijn werkgever een ziektebriefje had afgegeven 
op zijn naam, en dit voor de periode van 13 juli 
2013 tot en met 8 augustus 2013, dit alles zon-
der dat de betrokken arts hem had gezien en/
of onderzocht.

Door de afgifte van dit briefje heeft de werkge-
ver geen gewaarborgd loon moeten uitbetalen 
terwijl klager op 5 augustus 2013 was beginnen 
werken en op 8 augustus 2013 was hervallen 
zodat de werkgever had moeten voorzien in de 
uitbetaling van een gewaarborgd loon.

In haar schriftelijk antwoord stelde de betrok-
ken arts onder meer :

“…Ik ben in het dossier gaan kijken en zie dat 
mijn collega hem thuis heeft gezet vanaf 31 mei 
2013 met steeds verlengingen tot 12/7/2013.  
Daarna is er inderdaad een periode overgesla-
gen met daarna opnieuw een werkonbekwaam-
heid vanaf 08/08/2013.  Ik kende de reden niet 
goed, dus ben ik in de consultaties gaan kijken.  
De patiënt was enkel op consultatie geweest op 
de volgende data : 13/6,27/6 en 12/8.  Het dossier 
was ook niet goed ingevuld door mijn collega, 
waardoor ik het verhaal niet helemaal kon re-
construeren.  Aangezien de werkonbekwaam-
heid al een hele tijd ononderbroken 

voortduurde, was ik inderdaad van mening dat 
deze periode vergeten was.  Ik wou dus eigenlijk 
goed doen voor de patiënt en zijn papieren in 
orde brengen.  Ik had niet door dat de werkgever 
aan het liegen was tegen mij.”

Zij voegde er nog aan toe te beseffen in de fout 
te zijn gegaan en eerder naïef en onvoorzichtig 
te zijn geweest.

Ten overstaan van de Onderzoekscommissie 
verklaarde zij :
“Er waren overlappingen : de consultaties kwa-
men niet overeen met de arbeidsongeschikt-
heidsverlengingen .Ik dacht : misschien is er een 
arbeidsongeschiktheidsperiode overgeslagen of 
heeft de patiënt het briefje vergeten af te geven.  
Daardoor ben ik in de fout gegaan.  In het EMD 
zijn de arbeidsongeschiktheidsperioden evenwel 
correct opgenomen.  De week waarin patiënt 
gewerkt heeft, staat niet genoteerd als arbeids-
ongeschikt.  De werkgever is plots in de praktijk 
komen opdagen; hij vroeg naar Dokter X :die 
was echter gedurende 14 dagen in verlof.  Ik heb 
dan de werkgever te woord gestaan, ik heb vlug 
in het dossier gekeken; ik was door het niet vol-
ledig bijgehouden dossier in de war.  En daar-
door heb ik de vergissing begaan.  Ik besef mijn 
fout.”

2.

Overwegende dat de betrokken arts inderdaad 
een deontologische fout heeft begaan door een 
ziektebriefje af te leveren op naam van een pa-
tiënt die zij zelf niet kende en dus ook niet had 
onderzocht en daarbij dit attest ook nog over-
handigde aan een derde.

Overwegende dat de Raad wel moet vaststellen 
dat de intenties van de betrokken arts goed 
waren, zij stellig in de overtuiging verkeerde 
dat het over één enkele doorlopende periode 
van werkonbekwaamheid ging en daarbij ook 

Raad Oost-Vlaanderen
Beslissingen

Afleveren medisch 
attest zonder persoon 
te hebben gezien of 
onderzocht en deze 
zelfs niet te kennen
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duidelijk werd misleid door de werkgever die 
zelf geen goede bedoelingen had met zijn vraag 
naar afgifte van een medisch attest op naam 
van zijn werknemer.
Overwegende dat de Raad ook vaststelt dat de 
betrokken arts haar fout heeft ingezien en zelf 
stelde, onvermijdelijk ook voortvloeiende uit 
een gebrek aan ervaring, enigszins naïef en on-
voorzichtig te zijn geweest.

Overwegende dat de Raad er van overtuigd is 
dat de betrokken arts zich niet tweemaal aan 
dezelfde steen zal stoten en zij een belangrijke 
professionele les heeft gehad die haar ertoe zal 
aanzetten in de toekomst oog te hebben voor 
patiënten en derden die er niet voor terug-
schrikken om artsen te misleiden in een poging 
hun eigen (dikwijls oneerlijke) doelstellingen 

te verwezenlijken waardoor het beroep van 
arts zelfs in een slecht daglicht kan worden ge-
plaatst.

Overwegende dat de Raad, gelet op voorgaan-
de overwegingen, dan ook van oordeel is dat 
alhoewel de betrokken arts een deontologische 
fout heeft begaan, deze niet dient te worden 
gesanctioneerd.

De Raad verklaart de enige tenlastelegging, be-
wezen maar vindt het niet aangewezen om de 
betrokken arts hiervoor een tuchtsanctie op te 
leggen.

BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

2. AANLEIDING :

Het voornemen van de Raad zijn naam uit de Lijst van de inge-
schreven artsen weg te laten.

(…)

De betrokken arts is, hoewel behoorlijk opge-
roepen, niet verschenen op de zitting van 3 
september 2014. Zijn aangetekende oproe-
pingsbrief werd op 1 augustus 2014 door de 
postdiensten geretourneerd met vermelding : 
“Niet afgehaald”.

De Voorzitter heeft daarop een korte samen-
vatting gegeven van het verloop van het onder-
zoek waaruit gebleken is dat betrokkene reeds 
geruime tijd onbereikbaar is.

Overwegende dat sinds 2009 betrokkene op 
geen enkele wijze heeft gereageerd op brieven 
en rappel-brieven uitgaande van deze Raad en 
hijzelf nooit op enigerlei wijze een wijziging 
van adres heeft doorgegeven aan de provinci-
ale Raad van Oost-Vlaanderen.

Overwegende dat de Raad dan ook van oordeel 
is volgende beslissing te moeten uitspreken.

BESLISSING RAAD :
De Raad beslist betrokkene van de Lijst der in-
geschreven artsen af te voeren.
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3. TENLASTELEGGING :

Het niet-naleven van het beginsel dat een arts, of hij nu vrij door 
de patiënt werd gekozen of aan de patiënt door een bepaalde 
omstandigheid werd opgelegd, steeds correct dient te zijn en 
begrip moet tonen, hij ervoor moet waken geen daden te stellen 
of uitspraken te doen die de eer of de waardigheid van het beroep 
zouden kunnen schaden of in opspraak brengen en hij, wanneer 
hij een controleopdracht uitvoert, steeds de menselijke persoon 
dient te eerbiedigen en zich alsdan in de eerste plaats dient te 
gedragen als arts waarbij te allen tijde de waardigheid van de 
werknemer dient geëerbiedigd te worden,
feiten waarvan sprake in klachtbrieven van 6 klagers.

(…)

De betrokken arts is in persoon verschenen op 
de zitting van 24 september 2014 alwaar hij in 
zijn verdediging werd gehoord.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
de tenlastelegging.

1.

De klachten van U, V en W  zijn of hebben 
betrekking op de houding en handelwijze van 
de betrokken arts naar aanleiding van de uit-
oefening van zijn taak als controle-arts waarop 
de betrokken arts zich verweert door te betwis-
ten wat daarin werd gesteld maar ook en voor-
al door erop te wijzen dat het hier telkens 
patiënten betrof die wel degelijk in staat waren 
het werk te hervatten en bijgevolg misnoegd 
waren omdat hij weigerde hun arbeidsonge-
schiktheid te verlengen.

De klachten van X en Y situeren zich eerder in 
de privé-sfeer en zijn  onvoldoende omschre-
ven en/of bewezen.

Ook de beweerde dronkenschap van de betrok-
ken arts, zoals aangehaald in de e-mail van Z 
wordt door niets bewezen.

2.

Overwegende dat de Raad van oordeel is dat er 
geen deontologische fout kan worden weer-

houden in hoofde van de betrokken arts, deels 
omdat de aantijgingen niet bewezen zijn maar 
ook omdat bepaalde zaken hetzij tot de privé-
sfeer behoren hetzij niet onder de regels van 
de deontologie vallen.

Overwegende dat in de gegeven omstandighe-
den de vrijspraak zich opdringt.

Overwegende dat de Raad de betrokken arts er 
wel  wil op wijzen dat hij toch ook oog dient te 
hebben voor de mens achter de patiënt en dat 
de betrokken arts in het verwoorden van zijn 
stelling of beslissing wel wat méér omzichtig-
heid aan de dag dient te leggen.

Overwegende dat het karakterieel gegeven een 
feit is, eigen aan de betrokken arts, maar een-
ieder, zich in bepaalde omstandigheden ge-
plaatst, ervoor moet waken dat dit karakterieel 
gegeven niet zomaar de vrije loop kan krijgen, 
als het ware als een ongeleid projectiel.

Overwegende dat de Raad er dan ook op rekent 
dat de betrokken arts in de toekomst op een 
toch wat méér professionele wijze zal tewerk 
gaan waarbij zij uiteraard wel alle begrip heeft 
voor de moeilijke omstandigheden waarin een 
controlearts zich soms geplaatst ziet.

De Raad verklaart de tenlasteleggingen niet 
bewezen en spreekt de betrokken arts dienvol-
gens VRIJ.

BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE
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4. TENLASTELEGGING :

Het afleveren van een welwillendheidattest, met name een verkla-
ring van arbeidsongeschiktheid, gedateerd 18 oktober 2013, waar-
in wordt geattesteerd dat patiënt  ongeschikt werd bevonden om 
arbeid te verrichten van 15 oktober 2013 t.e.m. 25 oktober 2013 
wegens ziekte,
feiten waarvan sprake in de klachtbrief van 23 oktober 2013 van een firma.

(…)

De betrokken arts is in persoon verschenen op 
de zitting van 3 september 2014 alwaar hij in 
zijn verdediging werd gehoord, hierin bijge-
staan door zijn raadsman. 
De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
de tenlastelegging waarna de betrokken arts 
werd gehoord in zijn verdediging.

1.

Op 23 oktober 2013 werd de Orde der Genees-
heren, Provinciale Raad Oost-Vlaanderen, in 
kennis gesteld van een schrijven van een firma 
waarin die zich erover beklaagde dat de betrok-
ken arts bij een werknemer een arbeidsonge-
schiktheid had geattesteerd die reeds ingang 
zou hebben gevonden op 15 oktober 2013.
In zijn schriftelijk antwoord van 12 december 
2013 verklaarde de betrokken arts onder meer 
dat :
■■ De klachten bij patiënt bleven bestaan, hij 

daarvoor reeds werkonbekwaam was van 
1/10/2013 tot en met 4/10/2013, ook nadien 
hij hem op 20/11/2013 rust had voorgeschre-
ven van 20/11/2013 tot en met 29/11/2013;

■■ Hij zijn patiënt goed kent en weet dat hij al 
jaren met deze klachten sukkelt, hij het at-
test aldus had opgemaakt omdat hij zijn 
patiënt kent en weet wat er scheelt;

Ten overstaan van de Onderzoekscommissie 
voegde hij daar nog aan toe dat :

■■ Zijn patiënt al 15 jaar bij hem langs komt, 
hij een harde werker is en absoluut geen 
“plantrekker”is;

■■ Patiënt nooit ziek is en als hij ziek is, toch 
nog een inspanning zal doen om te gaan 
werken;

■■ Hij vond dat hij retroactief mocht atteste-
ren omdat hij patiënt zeer goed kent maar 
waarom patiënt hem pas drie dagen later 
consulteerde, kan hij niet verklaren, wel dat 

zijn patiënt ruzie heeft met zijn werkgever 
en zelfs niet op pensioen kan en mag gaan;

Ter terechtzitting stelde de betrokken arts dat 
het onderzoek niet grondig genoeg was gevoerd, 
men de patiënt had moeten oproepen en het 
hier zeker geen welwillendheidattest betreft 
omdat het opzet ontbrak om aldus te attesteren.

2.

Overwegende dat de Raad van oordeel is dat 
wanneer een arts op zijn medisch attest ver-
meldt “verklaart heden persoonlijk te hebben 
ondervraagd en onderzocht” hij maar kan at-
testeren wat hij diezelfde dag ook daadwerke-
lijk heeft vastgesteld en niet retroactief kan 
attesteren tenzij hiervoor bijzondere omstan-
digheden worden aangegeven, wat in onderha-
vig geval niet zo is.

Overwegende dat de betrokken arts minstens 
aan de patiënt had moeten vragen waarom hij 
niet vroeger was gekomen of geen huisbezoek 
had aangevraagd.

Overwegende dat de vergelijking die de verdedi-
ging aanvoert, met name dat gerechtelijk aange-
stelde artsen ook retroactief arbeidson ge - 
schiktheden attesteren, ter zake niet van toepas-
sing is.

Overwegende dat de aldus aangestelde artsen 
in hun hoedanigheid van gerechtsdeskundige 
een niet voor de rechter bindend advies ver-
strekken en zij bovendien op dat ogenblik geen 
medisch attest opstellen.

Overwegende dat de betrokken arts hetzij in 
zijn vraagstelling hetzij in de weergave van zijn 
attestatie méér precies de omstandigheden had 
moeten aangeven waarom in dit specifiek geval 
een arbeidsongeschiktheid kon weerhouden 
voorafgaand aan de dag van zijn diagnose en 
onderzoek.
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Overwegende immers dat het ook geen verlen-
ging betrof en de betrokken arts nadien, op 
20/11/2013, wel juist attesteerde door alsdan 
een arbeidsongeschiktheid te weerhouden van 
20/11/2013 tot en met 29/11/2013.

Overwegende dat in die omstandigheden de 
Raad van oordeel is dat er wel degelijk een wel-

willendheidattest voorligt waarvoor de hierna-
volgende bestraffing als zijnde passend en 
opportuun voorkomt.

(…)

BESLISSING RAAD : CENSUUR

5. TENLASTELEGGING :

a. Het nalaten gevolg te geven aan een oproep tot medische 
hulpverlening tijdens de wachtdienst en het dientengevolge 
in het gedrang brengen van een kwaliteitsvolle en continue 
zorgverstrekking en het niet-naleven van het beginsel dat een 
arts er steeds moet voor waken geen daden te stellen die de 
eer of de waardigheid van het beroep zouden kunnen schaden 
of in opspraak brengen, door, op 20 januari 2013, te hebben 
nagelaten op adequate wijze te reageren op een telefonisch 
verzoek om medische tussenkomst, 

 feiten waarvan sprake in de klachtbrief van 6 februari 2013 van 
patiënte;

b. Het niet naleven van het beginsel dat elk ontwerp van statu-
ten, huishoudelijk reglement of oprichtingsakte van een ven-
nootschap of een vereniging, elk ontwerp van overeenkomst, 
evenals elk stuk waarnaar daarin wordt verwezen alsook elk 
ontwerp van wijziging van om het even welk van deze stukken, 
voorafgaandelijk door de arts ter goedkeuring aan zijn pro-
vinciale Raad dient te worden voorgelegd,

 door het niet reageren op de brief van de Werkgroep Contracten 
en Medische Activiteiten Huisartsen van 16 maart 2012, hem 
herinnerd op 2 augustus en 4 december 2012, en evenmin op de 
brieven van de Onderzoekscommissie van 3 en 24 september 
2013 met betrekking tot een voor te leggen tekst van overeen-
komst tussen hem en een RVT.

(…)

De betrokken arts is in persoon verschenen op 
de zitting van 23 april 2014 alwaar hij in zijn 
verdediging werd gehoord.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
de tenlastelegging alsmede een kort relaas ge-
geven van het verloop van het tuchtrechtelijk 
onderzoek waarna aan de betrokken arts het 
woord werd gegeven ter zijner verdediging.

1.

Op 6 februari 2013 werd de Orde der Genees-
heren, Provinciale Raad Oost-Vlaanderen, in 

kennis gesteld van een  schrijven van patiënte 
die zich erover beklaagde dat zij op zondagna-
middag 20 januari 2013 hevige pijn had in de 
rug en wanneer zij aan de arts van wacht vroeg 
om bij haar langs te komen, deze zou gezegd 
hebben dat zij maar bij hem moest komen en 
dat hij geen taxichauffeur was.  Daarop zou zij 
haar huisarts hebben gecontacteerd die haar 
een spuit is komen zetten alsmede haar de no-
dige medicatie heeft toegediend.
De betrokken arts zou haar nadien wel nog 
hebben gecontacteerd maar zij zou hebben ge-
zegd dat hij niet meer diende langs te komen.

In zijn schriftelijk antwoord van 4 juni 2013 
stelde de betrokken arts dat hij haar had ge-
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vraagd om naar zijn praktijk te komen maar zij 
zou gezegd hebben wel te kunnen rijden maar 
het niet zag zitten om haar wagen uit de ga-
rage te halen omdat het gesneeuwd had.

Ten overstaan van de Onderzoekscommissie 
voegde hij daar nog aan toe dat :

■■ Hij de patiënte wel gelijk geeft in die zin dat 
hij aan de telefoon vriendelijker had kunnen 
zijn maar hij een lastige wachtdienst had ge-
had;

■■ Patiënte in het gesprek niet constructief 
wou meewerken;

■■ Zij zelf snel zei dat het niet meer nodig was 
te komen en hij haar verschillende keren had 
opgebeld om de naam van haar huisarts te 
kennen wat hem niet gelukt is zodat hij haar 
gegevens heeft doorgegeven aan Mediwacht;

■■ Hij het nadien met haar heeft willen uitpra-
ten maar zij de uitnodiging niet heeft aan-
genomen;

■■ Hij een triage heeft gedaan en het op de 
rand was van een misbruik van wachtdienst;

■■ Hij hier wel uit geleerd heeft diplomatischer 
te zijn, méér vragen te stellen naar de ach-
tergrond en na te gaan of het mogelijk is een 
consultatie te onderhandelen of niet;

■■ Wat de tweede tenlastelegging betreft, hij 
hier niet fier op is maar in behandeling is bij 
een psycholoog om zijn uitstelgedrag aan te 
pakken en hij ondertussen de vereiste docu-
menten ter goedkeuring heeft neergelegd;

Ter terechtzitting bevestigde de betrokken arts 
zijn voorheen neergelegde en geuite verklarin-
gen en voegde er nog aan toe uit het ganse ge-
beuren belangrijke lessen te hebben geleerd in 
die zin dat hij voortaan met oproepen en ver-
zoeken zorgvuldiger zal tewerk gaan.

2.

Overwegende dat de Raad van oordeel is dat 
de betrokken arts zich niet heeft schuldig ge-

maakt aan een deontologische fout wat betreft 
de eerste tenlastelegging.  De betrokken arts 
heeft aan de patiënte duidelijk gesteld dat ze 
zich tot bij hem kon begeven wat de patiënte 
niet als onmogelijk heeft aangegeven maar en-
kel als zijnde “niet praktisch” voor haar.

Overwegende dat de betrokken arts verder zelf 
ook aangeeft hoe dan ook omzichtiger tewerk 
te gaan en ook toegaf het telefonisch gesprek 
niet te hebben gevoerd zoals het hoorde  maar 
er voor zichzelf, naar de toekomst toe, wel be-
langrijke lessen te hebben uit geleerd.

Overwegende dat de tweede tenlastelegging wel 
bewezen voorkomt nu het een deontologische 
plicht is voor iedere arts om zijn overeenkom-
sten en vennootschappen voorafgaandelijk ter 
goedkeuring aan de Orde voor te leggen en ver-
volgens ook te reageren op de brieven die in dat 
kader aan hem of haar worden toegestuurd.

Overwegende dat de betrokken arts uiteinde-
lijk wel het nodige heeft gedaan en duidelijk 
ook berouw heeft vermits hij hier een werk-
punt van heeft gemaakt zodat de Raad het niet 
opportuun acht hem hiervoor een bijkomende 
tuchtsanctie op te leggen. 

(…)

De Raad verklaart de tenlastelegging a niet be-
wezen en spreekt de betrokken arts dienvol-
gens VRIJ.

De Raad verklaart de tenlastelegging b bewe-
zen doch acht het niet opportuun een bijko-
mende tuchtsanctie op te leggen.

BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE
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6. TENLASTELEGGING :

Het niet-naleven van het beginsel dat een arts er steeds moet 
over waken, zelfs buiten zijn beroepsactiviteiten, geen daden te 
stellen die de eer of de waardigheid van het beroep zouden kun-
nen schaden of in opspraak brengen door zich schuldig te heb-
ben gemaakt aan poging tot moord, door gepoogd te hebben 
opzettelijk, met het oogmerk om te doden en met voorbedachten 
rade, mevrouw X te doden en door het toebrengen van opzet-
telijke verwondingen of slagen aan de heer Y, met omstandigheid 
dat de slagen of verwondingen een ziekte of ongeschiktheid tot 
het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben ge-
had,
feiten waarvan sprake in het arrest van 14 mei 2013 uitgesproken 
door het Hof van Beroep te A.

(…)

De betrokken arts is in persoon verschenen op 
de zitting van 18 juni 2014 alwaar hij in zijn 
verdediging werd gehoord.  Ter terechtzitting 
werd hij bijgestaan door zijn raadsman. 
De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
deze tenlastelegging waarna aan de betrokken 
arts het woord werd gegeven ter zijner verdedi-
ging.

1.

Via een artikel uit de krant werd de Raad op de 
hoogte gesteld van het feit dat de betrokken 
arts op definitieve wijze bij arrest d.d. 14 mei 
2013 van het Hof van Beroep te A, op strafrech-
telijk gebied werd veroordeeld tot een hoofd-
gevangenisstraf van 5 jaar met een 
probatie-uitstel voor 5 jaar voor een gedeelte 
van de uitgesproken hoofdgevangenisstraf, 30 
maanden.

In zijn schriftelijk antwoord van 9 oktober 2013 
stelde de betrokken arts dat hij ten zeerste be-
treurt wat er toen is gebeurd, spijtig genoeg de 
rechter in eerste aanleg en in graad van hoger 
beroep de stelling van zijn technisch raadsman 
niet heeft gevolgd, er volgens hem immers 
sprake was van een onweerstaanbare drang 
maar hij ondertussen niettemin weer een 
bloeiende praktijk heeft en de nodige stabiliteit 
in zijn leven.

Ten overstaan van de Onderzoekscommissie 
verklaarde de betrokken arts onder meer dat :

■■ Hij op het ogenblik van de feiten zijn han-
delingen niet kon controleren, het onder-
tussen drie jaar geleden was;

■■ Hij zich kosteloos inzet voor een home voor 
misbruikte en geplaatste kinderen;

■■ Hij zelfs die dag had geprobeerd hulp te 
zoeken bij een oudere patiënte;

■■ Hij totaal ontredderd was en zelfs niet meer 
wist waarom hij op een bepaald ogenblik, 
met het mes in zijn bezit, naar A is gereden;

■■ In zijn conclusie, neergelegd ter terechtzit-
ting van 18 juni 2014, worden de hiernavol-
gende argumenten aangehaald door de 
betrokken arts :

■■ Er zou een schending voorliggen van het 
non bis in idem principe waarbij het Hof 
van Cassatie zou hebben gesteld dat er spra-
ke is van een strafvervolging in de zin van 
artikel 6.1 E.V.R.M. “wanneer deze vervol-
ging beantwoordt aan een strafrechtelijke 
kwalificatie volgens het interne recht, de 
inbreuk volgens haar aard geldt voor alle 
burgers of de sanctie op de inbreuk volgens 
haar aard en haar ernst een repressief of 
preventief oogmerk heeft.”;

■■ De tuchtsanctie kan worden gekwalificeerd 
als een strafvervolging in de zin van artikel 
6 E.V.R.M.;

■■ De redelijke termijn overschreden is nu 
mag worden aangenomen dat de Orde der 
Geneesheren reeds sinds 2010 op de hoog-
te is van de feiten en aldus een termijn van 
vier jaar verstreken is;

■■ De gebeurtenissen nooit enige invloed heb-
ben gehad op zijn naam en faam, de werking 

Eer en waardigheid 
van het beroep 
– strafrechter – 
tuchtrechter – non bis 
in idem

be
sl

is
si

n
g

en
 o

o
st

-v
la

a
n

d
er

en

hippocrates_67.indd   91 3/03/15   13:54



 92 h i p p o c r a t e s  6 7  |  m a a r t  2 0 1 5

van zijn praktijk, de feiten zich ook puur in 
het privéleven van de betrokken arts heb-
ben afgespeeld;

■■ De meest ruime verzachtende omstandig-
heden in aanmerking dienen te worden ge-
nomen, hij immers op het ogenblik van de 
feiten in een acute stress-situatie verkeerde;

■■ De betrokken arts op dit ogenblik weer per-
fect functioneert;

2.

Het ne-bis-in-idem beginsel houdt, eenvoudig 
gesteld, in dat verschillende berechtingen of be-
straffingen met betrekking tot dezelfde verdachte 
niet identiek hetzelfde voorwerp mogen hebben.

Het Europees Hof voor de rechten van de mens 
heeft met het arrest Zolotukhin van 10 februari 
2009(EHRM 10 februari 2009, Sergey Zolotuk-
hin/Rusland) gesteld dat artikel 4 van het ze-
vende protocol bij het EVRM de vervolging of 
berechting van een persoon voor een tweede 
inbreuk verbiedt wanneer die inbreuk voort-
vloeit uit dezelfde feiten of feiten die in wezen 
dezelfde zijn, als die welke tot de eerste inbreuk 
hebben geleid.  Niet alleen dezelfde feiten kun-
nen als hetzelfde worden beschouwd maar ook 
afzonderlijke feiten die naar tijd en plaats onlos-
makelijk met elkaar verbonden zijn.

Het is bijgevolg duidelijk dat eenzelfde persoon 
voor dezelfde feiten niet tweemaal strafrechte-
lijk kan vervolgd en veroordeeld worden.
Het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens maar ook het Europees Hof van Justitie 
en zelfs langzamerhand ook het Grondwette-
lijk hof stellen als beginsel dat men enkel dient 
te kijken naar het karakter van de sanctie.  Is 
het karakter strafrechtelijk dan komt het ne-
bis-in-idem beginsel om de hoek kijken, ook al 
worden de sancties internrechtelijk bestem-
peld als administratief of tuchtrechtelijk.

Het Hof van Cassatie daarentegen heeft in haar 
arrest van 25 mei 2011(NJW 2011, afl. 253,772) 
aangehaald dat het ne-bis-in-idem beginsel 
niet geschonden is wanneer “les faits constitu-
tifs” van beide inbreuken niet in essentie het-
zelfde zijn.  Aangezien beide inbreuken een 
verschillend moreel bestanddeel kennen, rijst 
er volgens het Hof geen probleem vanuit het 
algemeen rechtsbeginsel en kunnen beide 
sancties(strafrechtelijk-administratiefrechte-

lijk) zonder probleem worden gecumuleerd.  
Hoewel het hof spreekt over feiten kiest het 
toch voor een juridische benadering.  De aan-
wezigheid van het moreel bestanddeel wordt 
weliswaar afgeleid uit feitelijke omstandighe-
den, het moreel bestanddeel op zich blijft ech-
ter een onderdeel van de juridische kwalificatie.

Hierbij opteert het Hof van Cassatie eerder 
voor een juridische benadering van het begrip 
“idem” terwijl voor de andere rechtsinstanties, 
de feitelijke benadering centraal staat.

In dat opzicht verschilt het tuchtrecht ook van 
het strafrecht.  Weliswaar wordt zowel in de 
tuchtprocedure als in de strafprocedure de ver-
volgde persoon geconfronteerd met dwingende 
gedragsregels, maar in het strafrecht gaat het om 
regels die in beginsel voor elk lid van de maat-
schappij gelden, terwijl het in het tuchtrecht gaat 
om regels die eigen zijn aan een bepaalde groep.

Dat eerste onderscheid leidt tot een tweede 
onderscheid: de strafvordering wordt uitgeoe-
fend door het openbaar ministerie en beslecht 
door een strafgerecht: de tuchtvordering daar-
entegen wordt voornamelijk in besloten kring 
uitgeoefend, waarbij niet noodzakelijk iemand 
wordt aangewezen om de vordering uit te oe-
fenen, om te onderzoeken, om te vervolgen.

De tuchtvordering staat in beginsel los van de 
strafvordering en van de burgerlijke rechtsvor-
dering.  Wat dat betreft wordt verwezen naar 
artikel 417 Ger.W. betreffende het tuchtrecht 
van de magistraten.  Het tuchtrecht ontleent 
zijn autonomie aan zijn eigenheid als groeps-
recht.

Als de strafrechter reeds een veroordeling 
heeft uitgesproken, kan de tuchtrechter nog 
een sanctie opleggen, aangezien de regel “non 
bis in idem” niet geldt in tuchtzaken.  De tucht-
overheid kan daarin zelfs een bijzondere reden 
zien om op haar beurt een sanctie op te leggen 
wegens aantasting van de eer of de waardigheid 
van het ambt.

Dit is dan ook de kern : de finaliteit en de doel-
stellingen zijn anders wat maakt dat hoewel 
dezelfde feiten aan de grondslag liggen, de 
“sanctionering” een duidelijk ander doel dient.
De feiten gepleegd door de betrokken arts 
maar vooral de daaropvolgende strafrechtelijke 
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veroordeling, die overigens definitief is, vor-
men nu juist de grondslag voor de tuchtrech-
telijke vervolging en gebeurlijke veroordeling 
van de betrokken arts voor een schending op 
het deontologisch beginsel van de eer en de 
waardigheid van het beroep.

De analyse van het dossier en de feiten heeft 
immers aangetoond dat de betrokken arts, op 
het ogenblik van de feiten, maar ook en vooral 
voordien al gedurende geruime tijd niet meer 
functioneerde en als het ware “geleid” werd 
door zijn obsessie voor een welbepaalde vrouw 
wat maakte dat hij daardoor niet alleen zichzelf 
in moeilijkheden bracht maar ook niet meer 
naar behoren kon functioneren naar zijn pati-
enten en hij hierdoor ontegensprekelijk de eer 
en de waardigheid van het beroep in het ge-
drang heeft gebracht.  Zijn strafrechtelijke ver-
oordeling leidt niet tot een dubbele veroordeling 
voor dezelfde feiten maar vormt juist de basis 
om ook op tuchtrechtelijk vlak, zij het vanuit 
een andere finaliteit en afgebakende beroeps-
bescherming, de passende maatregelen te ne-
men.

Het argument dat de feiten louter privé-matig 
waren, of tot die sfeer behoorden, is al evenmin 
relevant als argument nu toch duidelijk blijkt 
dat zelfs de eigen patiënten van de betrokken 
arts konden vaststellen dat hij niet meer func-
tioneerde en zelfs initiatieven namen om de 
betrokken arts aan te raden hulp te zoeken.  Dit 
alles wijst er toch op dat de betrokken arts niet 
meer functioneerde en dermate met zijn obses-
sie bezig was, uiteindelijk met de gekende af-
loop, dat de eer en de waardigheid van het 
artsenberoep werd geschonden.

Dienvolgens beslist de Raad dat er geen schen-
ding voorligt van het “ne-bis-in-idem beginsel”.

3.

Het vereiste van de redelijke termijn is in 
tuchtprocedures in acht te nemen, zoals dat 
voor alle jurisdictionele procedures het geval 
is.

De redelijkheid van de duur van de procedures 
wordt niet in abstracto beoordeeld, maar met 
inachtneming van de omstandigheden eigen 
aan elke zaak.

De regel dat de pleger van een strafbaar feit niet 
meer vervolgd wordt na het verstrijken van een 
termijn die schommelt naargelang van de ernst 
van het vergrijp, geldt niet in tuchtzaken wegens 
het verschil in doelstelling : de tuchtoverheid 
moet van geval tot geval oordelen of de vorde-
ring is ingesteld en behandeld binnen een rede-
lijke termijn, meer bepaald bij de vaststelling 
van de aard en de zwaarte van de sanctie.

Het is juist dat de tuchtrechter de strafrechte-
lijke veroordeling niet dient af te wachten maar 
anderzijds kan dit juist wel de bedoeling zijn 
om, zoals in casu, bij een definitieve strafrech-
telijke veroordeling, te beslissen tot een deon-
tologische inbreuk op de “eer en waardigheid” 
van het beroep.

Op 16 juli 2013 richtte de Provinciale Raad 
Oost-Vlaanderen een schrijven naar de Procu-
reur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent 
met de mededeling dat zij “via de media” had 
vernomen dat de betrokken arts een straf had 
opgelegd gekregen van 5 jaar, reden waarom zij 
verzocht, met het oog op het opstarten van een 
tuchtprocedure, het dossier over te maken.

Nogmaals bewijst dit dat de Provinciale Raad 
Oost-Vlaanderen niet lichtzinnig is te werk ge-
gaan maar juist heeft gehandeld om, binnen de 
finaliteit en doelstelling van het deontologisch 
beginsel van de “eer en de waardigheid” van het 
beroep, na te gaan of zij op basis hiervan ook 
tuchtrechtelijk een sanctie kon opleggen.

De betrokken arts heeft vervolgens schriftelijk 
zijn standpunten kunnen uiteenzetten, werd 
ook gehoord door de Onderzoekscommissie en 
nadat het dossier werd afgerond, werd hij op-
geroepen om voor deze Raad te verschijnen, 
wat effectief ook gebeurde op 18 juni 2014.

Concreet betekent dit dat de Provinciale Raad 
van Oost-Vlaanderen binnen het jaar een on-
derzoek heeft geopend, uitgevoerd en afgerond 
zodat er van een overschrijding van de rede-
lijke termijn geen sprake kan zijn.

4.

Zoals reeds hiervoor aangehaald kan het argu-
ment van “feitelijkheden in de familiale sfeer” 
niet worden bijgetreden nu uit het dossier toch 
voldoende blijkt dat ook de patiënten van de 
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betrokken arts, net voor de feiten, konden ken-
nis nemen van zijn “verwarde toestand” waar-
door het louter privématige wordt overschreden.

De Raad is evenwel van oordeel dat hoewel de 
enige tenlastelegging als bewezen kan worden 
weerhouden, zij het niet opportuun vindt om 
hiervoor een tuchtsanctie op te leggen.

De Raad heeft kunnen vaststellen dat de be-
trokken arts volledig en opnieuw gerehabili-
teerd is, opnieuw een goed draaiende praktijk 
heeft, duidelijk de stabiliteit in zijn leven heeft 
teruggevonden en wat nog belangrijker is, zich 
nog steeds medisch en psychologisch laat bij-

staan en opvolgen wat er nogmaals op wijst dat 
hij op de goede weg is en thans een bijkomen-
de sanctie opleggen mogelijkerwijze hier op 
een negatieve wijze gaat op ingrijpen, wat nu 
juist te vermijden is.

(…)

De Raad verklaart de enige tenlastelegging, be-
wezen maar vindt het niet aangewezen om de 
betrokken arts hiervoor een tuchtsanctie op te 
leggen.

BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

7. TENLASTELEGGING :

het afleveren van een welwillendheidattest waarbij een arbeids-
ongeschiktheid werd geattesteerd wegens ziekte van 2 september 
2013 t.e.m. 13 september 2013, daar waar uit een door betrokken 
patiënt zelf bij het attest gevoegde mededeling t.b.v. de werkge-
ver blijkt dat patiënt naar Turkije ging gaan wegens het overlij-
den van zijn vader en dat, wanneer het medisch attest door de 
werkgever niet zou geaccepteerd worden, hij onbetaald verlof 
zou nemen, 
feiten waarvan sprake in de klachtbrief van een bedrijf.

De betrokken arts is in persoon verschenen op 
de zitting van 26  maart 2014 alwaar hij in zijn 
verdediging werd gehoord.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
de tenlastelegging waarna de betrokken arts 
het woord werd gegeven voor zijn verdediging.

1.

Op 2 september 2013 werd de Orde der Ge-
neesheren, Provinciale Raad Oost-Vlaanderen, 
in kennis gesteld van een  schrijven van de n.v. 
die zich erover beklaagde dat een werknemer 
voor het overlijden van zijn vader de toestem-
ming had om twee weken afwezig te blijven, hij 
hiervoor recht had op 3 dagen verlet en voor 
de rest verlof zou kunnen nemen en/of gewet-
tigde afwezigheid maar in de plaats daarvan 
een ziekte-attest voorlegde voor de periode van 
2 september 2013 tot en met 13 september 2013, 
attest opgesteld door de betrokken arts.

In zijn schriftelijke toelichting van 5 oktober 
2013 stelde de betrokken arts dat de patiënt 
ontredderd was door het overlijden van zijn 
vader, hier vraagtekens bij had en veel weende 
waardoor hij niet in staat bleek om te werken, 
reden waarom hij het attest, ongeacht de an-
dere wettelijk bestaande mogelijkheden, toch 
had geschreven.  Blijkbaar heeft de betrokken 
patiënt dan naar de werkgever toe een “com-
promis”, voorstel gedaan.  Hieruit zou deze 
hebben besloten dat zijn werknemer niet ziek 
was.

Ten overstaan van de Onderzoekscommissie 
voegde de betrokken arts daar op 3 december 
2013 nog het volgende aan toe :

■■ Hij drie dagen voor een overlijden toch wat 
kort vindt en de betrokken patiënt hem to-
taal ontredderd, is komen opzoeken;

■■ Hij die dag geen afspraken had (dag voor 
huwelijk van zoon) maar hem toch heeft 
ontvangen, hij hem ook had uitgelegd dat 

Welwillendheidattest 
– valse verklaring van 
ziekte
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er omstandigheidverlof en/of onbetaald 
verlof kon worden genomen;

■■ Hij zich enigszins “in de zak gezet” voelt;
■■ De betrokken patiënt niet ziek is geweest en 

dus niet werd uitbetaald maar de werkgever 
het toch had nodig geacht tegen hem klacht 
in te dienen;

■■ Hij niettemin achter zijn beslissing blijft 
staan, hij het rouwproces van zijn patiënt 
niet wou compromitteren;

Ter terechtzitting bevestigde hij nogmaals zijn 
voorheen afgelegde verklaringen;

2.

Overwegende dat de Raad er blijft op “hame-
ren” dat een ziekte-attest niet mag worden af-
gewend van haar eigenlijk doel : het attesteren 
van ziekte.

Overwegende dat ons wettelijk systeem vol-
doende mogelijkheden biedt om mensen in een 

rouwproces toe te laten het werk even terzijde 
te schuiven zonder dat dit bijkomende schade 
met zich meebrengt, hetzij voor de betrokken 
werknemer zelf, hetzij voor de werkgever.

Overwegende dat het niet de arts toekomt mee 
te werken aan een mogelijke “ontwijking” of  
“misbruiken” van een nochtans wettelijk vol-
doende onderbouwd systeem dat oog heeft 
voor de belangen van beiden, werknemer en 
werkgever.

Overwegende dat het de betrokken arts dan 
ook niet betaamde om hieraan afbreuk te doen 
wat maakt dat de deontologische inbreuk be-
wezen is en een zekere gestrengheid de Raad 
passend voorkomt.

(…)

De Raad verklaart de tenlastelegging bewezen.

BESLISSING RAAD : BERISPING

8. TENLASTELEGGING :

Het niet-naleven van het beginsel dat een arts zich bewust 
dient te zijn van zijn sociale verantwoordelijkheid, elke vorm 
van directe of indirecte collusie verboden is en artsen geen 
geheime verstandhouding met apothekers zullen onderhou-
den, 
feiten waarvan sprake in

■■ de brief van 1 augustus 2013 van de Dienst voor Geneeskun-
dige Evaluatie en Controle van het RIZIV met bijgevoegd ver-
slag betreffende een onderzoek aangaande de betrokken arts;

■■ de brief van 1 augustus 2013 van de Dienst voor Geneeskun-
dige Evaluatie en Controle van het RIZIV met bijgevoegd ver-
slag betreffende een onderzoek aangaande de apotheker, 
overgemaakt op 13 januari 2014 door de Orde van Apothekers 
van Oost-Vlaanderen.

De betrokken arts is in persoon verschenen op 
de zitting van 24 september 2014 alwaar hij in 
zijn verdediging werd gehoord, hierin bijge-
staan door zijn raadsman.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
de tenlastelegging waarna de betrokken arts 
werd gehoord in zijn verdediging.

1.

Op 1 augustus 2013 werd de Orde der Genees-
heren, Provinciale Raad Oost-Vlaanderen, in 
kennis gesteld van een schrijven van het RIZIV, 
Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Con-
trole, die een onderzoek was geopend naar een 
apotheker en daarbij vaststelde dat de betrok-
ken arts door het opstellen van geneesmidde-
lenvoorschriften en het rechtstreeks afleveren 
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van deze voorschriften aan de apothekeres, 
deze laatste in de mogelijkheid was ten on-
rechte geneesmiddelen aan te rekenen aan het 
RIZIV, en dit zonder dat deze ooit aan de ver-
zekerden werden afgeleverd.

In het door het RIZIV opgestelde verslag werd 
de modus operandi van de betrokken arts als 
volgt omschreven :
“ Betrokken arts verkreeg geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten voor hemzelf en zijn ge-
zinsleden zonder deze te betalen bij de apothe-
keres.  Zij bezorgde hem periodiek een aantal 
namen van verzekerden en medicaties en hij 
schreef vervolgens de geneesmiddelenvoor-
schriften buiten enig medeweten van de verze-
kerden om.  Deze voorschriften bleven derhalve 
zonder enige aflevering aan de verzekerden 
maar werden wel aangerekend aan de ZIV 
waardoor zijn rekening bij de apotheker on-
rechtstreeks werd betaald.”

Er werd hem vervolgens een terugbetaling op-
gelegd van een bedrag van 11.479,25 EUR dat 
ook door hem werd uitgevoerd.

In zijn verhoor ten overstaan van de Onder-
zoekscommissie verklaarde de betrokken arts 
onder meer dat :
Hij beseft in de fout te zijn gegaan;
Hij wel nooit heeft beseft  dat dit fraude was;
Het de eerste keer is, na 30 jaar, dat hij voor de 
Orde moet verschijnen;

Ter terechtzitting voegde hij, bij monde van 
zijn raadsman, daar nog aan toe dat hij de fei-
ten als zodanig niet betwist, hij alles heeft te-
rugbetaald en hoopt dat hij niet te zwaar zal 
worden bestraft vermits hij tot op heden een 
vlekkeloze staat van dienst heeft.

2.

Overwegende dat de Raad bijzonder zwaar tilt 
aan deze laakbare feiten.

Overwegende dat onze instellingen inzake ge-
zondheid, verzorging en ziekteverzekering tot 
de beste van de wereld behoren maar blijkbaar 
ook kunnen worden misbruikt waarbij het des 
te erger is wanneer dit gebeurt door beoefe-
naars van de gezondheid zelf, zij die juist een 
voorbeeldfunctie hebben.

Overwegende dat de betrokken arts toch moet 
beseffen dat zijn handelwijze de financiële 
draagkracht van onze gezondheidsinstellingen 
in het gedrang kan brengen waardoor mensen 
die er daadwerkelijk moeten kunnen op reke-
nen, uit de boot dreigen te vallen.

Overwegende dat een zekere gestrengheid zich 
dan ook opdringt zij het dat de Raad wel voor 
ogen houdt dat de betrokken arts zijn veront-
schuldigingen heeft aangeboden en zij mag 
verhopen dat hij zich niet een tweede keer aan 
dergelijke laakbare handelingen bezondigt. 

Overwegende dat de hiernavolgende bestraf-
fing dan ook passend is.

(…)

De Raad verklaart de enige tenlastelegging be-
wezen.

BESLISSING RAAD : BERISPING
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9. TENLASTELEGGING :

a. het niet-naleven van het beginsel dat een arts er zich toe ver-
bindt zijn patiënten zorgvuldig en gewetensvol de zorgen toe 
te dienen die stroken met de thans geldende wetenschappe-
lijke kennis, hij te allen tijde een kwaliteitsvolle zorgverstrek-
king dient te verstrekken, hij zich dient in te zetten om elke 
vorm van afhankelijkheid te voorkomen en hij de patiënt o.m. 
op het verkeerd gebruik en het misbruik van substanties die 
tot afhankelijkheid kunnen leiden, evenals op de risico’s bij 
langdurig gebruik ervan, dient te wijzen, door belangrijke 
hoeveelheden narcotische analgetica, zoals Metadone, Tra-
madol, Valtran, Morfine, Oxycodone voor te schrijven in 2012 
bij een 8-tal verzekerden,

b. door het niet-reglementair voorschrijven van voorschriften 
(182 voorschriften niet gedagtekend) 

 feiten waarvan sprake in de brief van 13 september 2013 van de 
Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV, 
met bijgevoegd onderzoeksdossier.

De betrokken arts is in persoon verschenen op 
de zitting van 27 augustus 2014 alwaar hij in 
zijn verdediging werd gehoord.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
de tenlastelegging alsmede kort verslag gedaan 
van de werkzaamheden van de Onderzoeks-
commissie.

1.

Op 13 september 2013 werd de Provinciale 
Raad van de Orde van Geneesheren van Oost-
Vlaanderen in kennis gesteld van een schrijven 
van het RIZIV, Dienst voor Geneeskundige 
Evaluatie en Controle, die tot de volgende be-
vindingen was gekomen omtrent het voor-
schrijfgedrag van de betrokken arts :
“ …Wij stelden vast dat dokter X veel narcoti-
sche analgetica zoals methadone, tramadol, 
valtran, morfine, oxycodone voorschreef in 2012 
bij een achttal verzekerden.
Betrokkene werd verhoord op 7 februari o.a. 
omtrent zijn voorschrijfgedrag bij een aantal 
verzekerden.  Methadone schrijft hij voor in sa-
menspraak met M.  Van de andere verzekerden 
waarvoor hij narcotica voorschreef bezorgde hij 
ons gegevens uit zijn dossiers.

Op 14 maart 2013 verklaarde hij voor verschil-
lende patiënten geen verslavende analgetica 
meer voor te schrijven : één verzekerde verwees 
hij naar M. en de hieronder besproken verze-

kerde naar de pijnkliniek.  Hij overhandigde ons 
het verslag van de anesthesist van de pijnkli-
niek.

Voor deze verzekerde mevrouw Y schreef hij in 
2012 240 x oxynorm 20 en 35 x oxynorm 10 voor.  
Deze geneesmiddelenvoorschriften werden op 10 
na afgeleverd door dezelfde apotheek.  De voor-
schriften gebeurden in reeksen van 10,20 of zelfs 
30.

182 voorschriften (4xoxynorm 10,178 x oxynorm 
20)waren o.a. niet gedagtekend en werden hem 
ten laste gelegd (proces-verbaal van verhoor en 
Vaststelling dd. 25/04/2013).  Hij ging uiteinde-
lijk over tot terugbetaling (€3.851,46)…”

In zijn schriftelijke toelichting van 15 november 
2013 stelde de betrokken arts onder meer dat:

Hij vooral Turkse patiënten heeft waarvan één 
of meerdere familieleden als tolk optreden 
maar die dan zelf ook de gelegenheid te baat 
nemen om te consulteren zonder afspraak;
Turkse families elkaars medicatie ophalen en 
het maar normaal vinden dat je hen als groep 
en niet als individu behandelt;
Diegene die een consultatie vraagt, is niet altijd 
dezelfde als diegene die daadwerkelijk op con-
sultatie komt;
Het zo is dat hij tot vijf, tien, twintig of dertig 
voorschriften afleverde omdat de patiënte voor 
behandeling naar Turkije vloog en vervolgens 

a. Niet zorgvuldig 
en gewetensvol 
toedienen van 
zorgen die stroken 
met de geldende 
wetenschappelijke 
kennis – voorkomen 
van afhankelijkheid
b. ZIV – niet-
reglementair 
voorschrijven van 
voorschriften
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haar pijnstillers gedurende de periode van haar 
verblijf aldaar nodig had;
De betrokken patiënte al verslaafd was vanaf 
haar mislukte operatie in Turkije n.a.v. een ver-
keersongeluk;
Een deel van de medicijnen bewust was besteld 
door verwanten die goed wisten dat hij geen 
namen onthoudt en dus bestelden voor hun 
zus, tante zonder te beseffen over welke patiënt 
het juist ging;
Hij jaren in een gezondheidscentrum heeft ge-
werkt tegen terugbetalingstarief, dus zeker geen 
geldwolf is maar hij voortaan wel zal uitkijken;

Ten overstaan van de Onderzoekscommissie 
voegde hij daar op 4 februari 2014 nog het vol-
gende aan toe :

De huisbezoeken werden niet altijd ingevuld 
omdat deze dikwijls ’s avonds laat plaatsvon-
den;
De betrokken patiënte was eigenlijk patiënte 
van een collega en hij herhaalde dan ook enkel 
het voorschrift van zijn collega;
De brieven van de specialist waren nietszeg-
gend en hij heeft dikwijls geklaagd over de hoe-
veelheden die hij diende voor te schrijven maar 
hij kreeg telkens de raad nog méér voor te 
schrijven;
Het is de pijnkliniek die patiënte heeft ver-
slaafd gemaakt aan Oxycontin, de patiënte had 
hoe dan ook veel pijn;
Hij heeft zijn lesje geleerd en heeft alle verslaaf-
den nu aan de deur gezet;
Het feit dat veel van zijn voorschriften niet ge-
dateerd zijn, is te wijten aan het feit dat hij ho-
peloos is voor papierwerk, hij is zeker geen 
dealer;

Ter terechtzitting bevestigde hij zijn voorheen 
afgelegde verklaringen maar voegde daar nog 
aan toe dat hij altijd heeft gehandeld onder su-
pervisie van andere collega’s, het zij waren die 
hem zegden wat hij uiteindelijk diende te doen.  

Hij verklaarde de schema’s van derden te heb-
ben gevolgd en hij uiteindelijk ook een boete 
aan het RIZIV heeft betaald.

2.

Overwegende dat de Raad zeer zwaar tilt aan 
het voorschrijfgedrag van de betrokken arts die 
zich ten onrechte verschuilt achter “derden”, 
“collega’s” en hierbij vergeet dat hij in de eerste 
plaats toch zelf arts is en zelf zijn verantwoor-
delijkheid dient op te nemen wanneer hij me-
dicijnen voorschrijft.

Overwegende dat een te drukke praktijk, de 
houding van bepaalde groepen uit de samen-
leving, het feit dat men van nature nogal slor-
dig is, uiteraard geen vrijgeleide is en kan zijn 
voor deze houding en/of handelwijze waarbij 
men ondoordacht en eerder oppervlakkig te-
werk gaat.
Overwegende dat de betrokken arts wel beweert 
zich hiertegen te hebben verzet maar niet alleen 
hiervan geen enkel bewijs levert maar boven-
dien persisteerde in zijn voorschrijfgedrag 
waarvan ieder ander betrokken arts, in dezelfde 
omstandigheden geplaatst, weet en beseft dat 
verslaving aldus in de hand wordt gewerkt.

Overwegende dat de betrokken arts toch moet 
beseffen dat zijn handelwijze een ernstig ge-
vaar kan opleveren voor de volksgezondheid.
Overwegende dat de Raad dan ook van oordeel 
is dat de hiervoor omschreven tenlasteleggin-
gen voldoende bewezen zijn en de hiernavol-
gende tuchtsanctie zich opdringt.

(…)

De Raad verklaart de tenlasteleggingen bewe-
zen.

BESLISSING RAAD  : ÉÉN WEEK SCHOR-
SING
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10. TENLASTELEGGING :

Het afleveren van 3 welwillendheidattesten, met name
een eerste getuigschrift van arbeidsonbekwaamheid, gedateerd 
13 september 2013, ten name van mevrouw X, voor een periode 
van 1 t.e.m. 2 september 2013, om reden van ziekte van haar echt-
genoot;
een tweede attest, gedateerd 13 september 2013, ten name van X, 
voor een periode van 9 t.e.m. 10 september 2013, om reden van 
ziekte van haar zoon en
een derde attest, eveneens gedateerd 13 september 2013, ten 
name van X, om reden van arbeidsongeschiktheid op 12 septem-
ber 2013,
feiten waarvan sprake in de klachtbrief van 23 september 2013 van 
klager Y, bestuurder van een N.V. 

De betrokken arts is in persoon verschenen op 
de zitting van 25 juni 2014 alwaar zij in haar ver-
dediging werd bijgestaan door haar raadsman.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
de tenlastelegging waarna de betrokken arts 
het woord werd verleend.

1.

Op 24 september 2013 werd de Orde der Ge-
neesheren, Provinciale Raad Oost-Vlaanderen, 
in kennis gesteld van een schrijven d.d. 23 sep-
tember 2013 van het bedrijf die zich erover 
beklaagde dat met betrekking tot één van haar 
werkneemsters er laattijdig drie retroactieve 
attesten werden opgesteld op 13 september 
2013, allemaal betrekking hebbende op een an-
dere dag en zelfs met betrekking tot andere 
personen, met name de werkneemster zelf, 
maar ook de echtgenoot en zoon.

In haar schriftelijk antwoord van 25 november 
2013 stelde de betrokken arts :
“Attesten van 1/9/2013 tot 2/9/2013 reden ziekte 
van echtgenoot : patiënte zei dat haar echtge-
noot ziek was en met hem naar het ziekenhuis 
is geweest en maandag 2/9/2013 is ze niet naar 
haar werk kunnen gaan wegens de ziekte van 
haar echtgenoot en bij hem is gebleven.
Attesten van 9/9/2013 tot 10/9/2013 reden ziek-
te van zoon : patiënte zei dat haar zoon 2 dagen 
ziek was en koorts had en ze bij hem is gebleven 
en niet gaan werken is.
Deze 2 attesten zijn geen ziekte attesten van de 
patiënte zelf, het is een soort dixit attest.

Attest van 12/9/2013 reden ziekte patiënte zelf 
ziek : ze voelde zich ziek en moe van de voorbije 
dagen, had hoofdpijn en was draaierig, ze had 
een lage BD: 90/60 mmHG.”

Ten overstaan van de Onderzoekscommissie 
voegde zij daar nog het volgende aan toe dat :
■■ zij het attest voor de afwezigheid van ziek-

te van de echtgenoot inderdaad had opge-
maakt op 13 september 2013 omdat ze de 
patiënte vertrouwde, nochtans had zij nooit 
enig verslag van de spoeddienst gekregen 
terwijl de echtgenoot in kwestie ook bij 
haar patiënt is;

■■ het uiteindelijk niet haar bedoeling was om 
een ziekte-attest te schrijven maar wel een 
dixit-attest, met name de “verklaring van de 
patiënt weer te geven”;

Haar raadsman stelde in zijn besluiten, neer-
gelegd ter terechtzitting van 25 juni 2014 dat :
■■ Het derde attest, opgemaakt voor patiënte 

zelf geen welwillendheidattest is;
■■ Er geen sprake kan zijn van een welwillend-

heidattest, er ook geen sprake is van vals-
heid in geschrifte;

■■ Er hoogstens sprake kan zijn van een op-
stelfout wegens postdatering;

■■ De betrokken arts eigenlijk een dixit-attest 
had willen opstellen;

2.

Overwegende dat het argument als zou er van 
een welwillendheidattest geen sprake zijn, niet 
kan worden bijgetreden nu de betrokken arts 
het gegeven miskent dat de patiënte in kwestie 
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door een arbeidsovereenkomst met haar werk-
gever was verbonden en artikel 1134, lid 1 B.W. 
duidelijk stelt dat alle overeenkomsten partijen 
tot wet strekt, het hier dus wel degelijk een wet-
telijke verplichting betreft, met name het nale-
ven en nakomen van de arbeidsovereenkomst.
Overwegende dat de argumentatie aangaande 
“valsheid in geschrifte” niet aan de orde is nu de 
betrokken arts hiervoor niet wordt vervolgd.

Overwegende dat er van een “opstelfout” we-
gens postdatering al evenmin sprake kan zijn.

Overwegende dat de drie betrokken attesten 
immers werden opgesteld zonder dat de pati-
enten in kwestie op het ogenblik van het op-
stellen van het medisch attest persoonlijk 
werden onderzocht en waar de betrokken arts 
argumenteert dat het eigenlijk haar bedoeling 
was om een “dixit-attest” op te stellen, merkt 

de Raad op dat deze zogenaamde “dixit-attes-
ten” enkel dienen en kunnen worden aange-
wend binnen het kader van het schoolgebeuren.

Overwegende dat de Raad dan ook van oordeel 
is dat de voorliggende hiervoor omschreven 
tenlastelegging voldoende bewezen is maar de 
betrokken arts thans beseft dat zij in de fout is 
gegaan.

Overwegende dat de Raad, gezien het schuld-
besef en het feit dat de betrokken arts geen 
tuchtrechtelijke voorgaande heeft, van oordeel 
is dat het niet passend voorkomt de betrokken 
arts hiervoor een bijkomende tuchtsanctie op 
te leggen.

(…)

BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

11. TENLASTELEGGING :

Het afleveren van twee welwillendheidattesten op uitsluitende 
vraag van een derde en zonder patiënt zelf te hebben gezien en 
onderzocht, waarbij een eerste attest voor arbeidsongeschikt-
heid werd uitgeschreven op datum van 19 september 2008 voor 
de periode van 17 september 2008 tot 23 september 2008 en het 
tweede attest, gedateerd 25 september 2008, voor de periode van 
24 september tot 19 oktober 2008, 
feiten waarvan sprake in het arrest van het hof van beroep te Gent 
van 14 juni 2013, overgemaakt door het Parket-generaal bij brief van 
1 juli 2013.

De betrokken arts is in persoon verschenen op 
de zitting van 19 februari 2014.
De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
de tenlastelegging, er diende geen samenvat-
ting te worden gegeven van het verloop van het 
dossier zodat de betrokken arts onmiddellijk 
het woord heeft gekregen teneinde zijn verde-
diging voor te dragen.  

1.

Op 1 juli 2013 werd de Orde der Geneesheren, 
Provinciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis 
gesteld van een schrijven van de Procureur-
Generaal waarbij gevoegd een arrest van het 
hof van beroep d.d. 14 juni 2013, uitgesproken 
door de tiende kamer en waarbij de betrokken 
arts werd schuldig bevonden aan het feit met 

betrekking tot een bepaalde patiënt een valse 
verklaring van arbeidsongeschiktheid te heb-
ben geattesteerd, in het bijzonder door valselijk 
te attesteren de betrokken patiënt persoonlijk 
te hebben ondervraagd en onderzocht.

In het bewuste arrest is een verklaring van de 
betrokken arts geciteerd, luidend als volgt :
“Op 17 september 200(8) is niet(...) doch wel zijn 
echtgenote bij mij op consultatie gekomen.  Op 
haar verzoek heb ik een eerste attest tot werk-
ongeschiktheid op naam van(...)verleend.  Op 25 
september 200(8) is de echtgenote(...)opnieuw 
langs gekomen om de werkongeschiktheid te ver-
lengen.  Weerom heb ik(...)niet gezien.  Ik heb 
vervolgens een tweede attest geschreven(...)Ik 
moet u gelijk geven wanneer u stelt dat dit attest 
geantidateerd werd door mij.(...)Ik ben van me-
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ning dat het volledige beeld van de eerste be-
klaagde nuttig kan zijn voor mijn verdediging, 
doch mijn medisch beroepsgeheim verbiedt mij 
u dit mee te delen.  Een oplossing hiervoor zou 
een inbeslagneming kunnen zijn van het me-
disch dossier van (…).  Ik heb geen enkel voor-
deel gehad bij het uitschrijven van voornoemde 
attesten(...)Ik wens op te merken dat een con-
trolearts nadien heeft vastgesteld bij(...)dat ik 
wel degelijk een juiste diagnose heb gesteld.(...)
Ik wens op te merken dat ik ten tijde van het 
schrijven van de betrokken medische attesten 
niet op de hoogte was van het feit dat(...)in voor-
lopige hechtenis was...”
De betrokken arts werd schuldig bevonden 
maar het hof oordeelde dat gezien het tijdsver-
loop een eenvoudige schuldigverklaring als 
bestraffing kon volstaan.

In zijn schriftelijke verklaring van 12 septem-
ber 2013 stelde de betrokken arts onder meer 
dat:
■■ er geen discussie bestaat over het feit dat hij 

de attesten heeft geschreven zonder de pa-
tiënt te hebben gezien;

■■ de gezinssituatie van dien aard was dat het 
als huisarts niet altijd makkelijk functione-
ren was gezien de veelvoudige conflictsitu-
aties, wisselende werkomstandigheden;

■■ de echtgenote van betrokken patiënt zelf 
psychotherapeute was;

■■ het briefje van werkonbekwaamheid werd 
opgemaakt op verzoek van de echtgenote 
en op basis van zijn medische bevindingen 
aangaande de persoon van de patiënt;

■■ achteraf heeft een controlearts geattesteerd 
dat de medische redenen op basis waarvan 
de arbeidsongeschiktheid werd geattes-
teerd, juist waren;

■■ hij geleden heeft onder de rechtszaak en 
zelfs er aan gedacht heeft om te stoppen 
omdat hij vindt dat het vertrouwen arts-
patiënt primordiaal is;

Ten aanzien van de Onderzoekscommissie 
voegde hij daar nog aan toe dat :

■■ hij het attest had opgemaakt op basis van 
zijn eigen bevindingen, de gedragingen van 
patiënt, ADHD, autismekenmerken;.

■■ de kern van de zaak een conflictsituatie op 
het werk met zijn superieuren was en het  
op vertrouwen van de echtgenote was, the-

rapeute zijnde, dat hij de arbeids-onge-
schiktheid had geattesteerd;

■■ hij er niet van op de hoogte was dat op dat 
ogenblik patiënt in de gevangenis verbleef.

Ter terechtzitting bevestigde de betrokken arts 
zijn voorheen afgelegde verklaringen.

2.

Overwegende dat de Raad, na kennisname van 
alle relevante stukken, waaronder ook het ver-
hoor van de betrokken arts, van oordeel is dat 
de betrokken arts hoe dan ook een deontolo-
gische fout heeft begaan door twee attesten van 
arbeidsongeschiktheid op te maken zonder de 
betrokken patiënt persoonlijk te hebben gezien 
en onderzocht.

Overwegende dat de betrokken arts ook beseft 
dat hij in de fout is gegaan vermits hij uitdruk-
kelijk en herhaaldelijk stelde deze “fout” niet 
meer te zullen begaan.

Overwegende dat de Raad evenwel begrip 
heeft voor het feit dat de betrokken arts een 
patiënt in een noodsituatie heeft willen helpen, 
hij wel degelijk heeft gehandeld met een medi-
sche voorkennis van de betrokken patiënt en 
een mogelijk gevaar die de betrokken patiënt 
naar zijn omgeving toe kon inhouden en hij 
bovendien, op geen enkel ogenblik, ook kwade 
of verkeerde bedoelingen had naar de klager 
toe, zijnde de werkgever van de betrokken pa-
tiënt.

Overwegende dat de Raad in het bijzonder ook 
van oordeel is dat de betrokken arts, door zijn 
strafrechtelijke veroordeling, al méér dan vol-
doende is bestraft en hij thans heel goed beseft 
welk belang een correcte opstelling van een 
medisch attest heeft en hij zich in de toekomst 
hier zeker zal van onthouden.

Overwegende dat deze verzachtende omstan-
digheden maken dat er weliswaar een deonto-
logische fout wordt weerhouden maar de Raad 
het niet opportuun acht deze met een bijko-
mende sanctie te moeten beteugelen.

(…)
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De Raad verklaart de enige tenlastelegging be-
wezen doch acht het niet opportuun deze met 
een tuchtsanctie te moeten bestraffen.

BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

12. TENLASTELEGGING :

Het (laten) aanrekenen van pluridisciplinaire revalidatiebehan-
delingen die niet uitgevoerd zijn onder coördinatie van een arts-
specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie,
a) in vzw A : het opstellen/ondertekenen en uitreiken van getuig-
schriften voor verstrekte hulp met aanrekening in zijn naam aan 
de ZIV van verstrekkingen die niet mochten worden vergoed 
omdat aan bepaalde reglementaire voorwaarden niet werd vol-
daan;
b) in ziekenhuis B : het mogelijk hebben gemaakt dat aan de ZIV 
verstrekkingen zijn aangerekend die niet mochten worden ver-
goed omdat aan bepaalde reglementaire voorwaarden niet werd 
voldaan,
feiten waarvan sprake in de beslissing van de Kamer van Beroep, 
ingesteld bij de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle 
van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, uit-
gesproken op 27 juni 2013.

De betrokken arts is in persoon verschenen op 
de zitting van 17 september 2014 alwaar hij in 
zijn verdediging werd gehoord.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
de tenlastelegging alsmede heeft hij kort ver-
slag gedaan van de werkzaamheden van de 
Onderzoekscommissie.

1.

De KAMER VAN EERSTE AANLEG, in toe-
passing van artikel 144§2 van de wet betref-
fende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, ge-
coördineerd op 14 juli 1994, nam lastens de 
betrokken arts een eindbeslissing op 19 mei 
2010 omdat hij prestaties had aangerekend die 
niet konden worden vergoed aangezien zij niet 
waren uitgevoerd onder de vereiste coördinatie 
van een arts-specialist in de fysische genees-
kunde en revalidatie.

De betrokken arts werd hierbij veroordeeld in 
terugbetaling van een bedrag van … EUR.

De KAMER VAN BEROEP bevestigde in haar 
tussenbeslissing van 26 januari 2012 de beslis-
sing van de KAMER VAN EERSTE AANLEG, 

dit onder meer als volgt motiverend :
“…De appellant verklaart dat dr. Blanken in de 
periode vanaf 1 maart 2005 tot 15 augustus 2005 
via een mondelinge overeenkomst als coördina-
tor is aangesteld bij de vzw en ziekenhuis B en 
dat dr. X sinds juni 2005 tot heden bij de vzw 
coördinatieactiviteiten heeft verricht.

De Kamer van beroep kan evenwel enkel vast-
stellen dat deze aanstellingen, in zoverre zij 
betrekking hebben op de periode van tenlaste-
leggingen, nl. tot 31 juli 2005, op geen enkele 
wijze bewezen zijn.

Zij worden zelfs tegengesproken door de verkla-
ringen die de appellant en dr. Y in het kader van 
het onderzoek hebben afgelegd.
Aldus heeft de appellant op 1 juli 2005 ver-
klaard :”(…)Ik beken dus dat tot juni 2005 er 
geen coördinator fysiotherapeut was in de vzw 
en antwoordt dr. Y op 18 mei 2005 op de vraag 
of hij bezig is met de coördinatie in de vzw :”Ik 
zeg u neen, nooit gedaan.  Ook nooit toestem-
ming gegeven dat er ook maar iets in mijn naam 
daar wordt uitgevoerd”.  In zoverre dr. Y met een 
document “Kennisgeving van Multidisciplinai-
re Functionele Revalidatie” met zijn stempel en 
handtekening werd geconfronteerd, is hij boven-
dien formeel dat het zijn handtekening niet is 
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en dat, in zoverre dit betrekking zou hebben op 
de vzw, dit buiten zijn medeweten en toestem-
ming is gebeurd.  Als reden werd opgegeven dat 
hijzelf alsook zijn collega Z niet tot samenwer-
king bereid waren, omdat zij zich distantieer-
den van de werking in de vzw (cfr. Blz. 12-13 
synthesenota).  Tenslotte heeft dr. Y op 8 juni 
2005 formeel verklaard ook geen coördinatie te 
verrichten in het ziekenhuis B voor wat de pres-
taties van de appellant betreft.

Het geheel van deze verklaringen is duidelijk en 
laat er geen twijfel over bestaan dat er minstens 
tot juni 2005 geen coördinator fysiotherapeut 
was in de vzw, noch in het ziekenhuis B in zo-
verre het verstrekkingen betreft die werden aan-
gerekend door de appellant.

De samenwerkingsovereenkomst die met ingang 
15 augustus 2005 werd afgesloten, laat evenmin 
toe om hieruit af te leiden dat de toestand in de 
periode juni-juli 2005 reeds een andere wending 
zou hebben genomen.  De partijen bevestigen 
hierbij weliswaar dat zij hun samenwerking 
wensen te officialiseren en de financiële aspec-
ten ervan willen vastleggen sinds 15 augustus 
2005, doch dat de coördinatie in de vzw of in het 
ziekenhuis B reeds in juni 2005 of in juli 2005 
zou zijn opgestart, blijkt geenszins.  Nochtans 
had de appellant er ingevolge het hangende on-
derzoek belang bij om dit in voorkomend geval 
ook in de overeenkomst te bevestigen, hetgeen 
niet is gebeurd.  Dat het daarentegen de bedoe-
ling was dat dr. Y de coördinatie pas vanaf 15 
augustus 2005 op zich zou nemen, wordt door 
hem overigens met zoveel woorden bevestigd in 
zijn verklaring afgelegd op 24 oktober 2005.

De stukken 13 en 14, voorgelegd door de appel-
lant, met betrekking tot de ontvangst van ken-
nisgevingsformulieren door adviserend 
geneesheren van de mutualiteiten en gericht 
aan dr. Y, laten evenmin toe om te besluiten dat 
hij niettemin vanaf februari/maart 2005 de co-
ordinatie op zich nam.  Er werd immers niet 
aangetoond dat de formulieren met zijn mede-
weten en akkoord zijn overgemaakt.  Uit de ver-
klaringen van dr. Y blijkt enkel het tegendeel.

Tenslotte werd door de appellant in zijn brief 
aan dr. Y van 28 mei 2007 weliswaar melding 
gemaakt van mondelinge afspraken over een 
coördinatie vanaf 1 maart 2005, doch of dr. Y 
het inmiddels met de volledige inhoud van deze 

brief eens is, kan niet worden vastgesteld (stuk 
16 dossier appellant).  De ondertekening door 
een van zijn medewerkers van deze brief “voor 
ontvangst” volstaat daartoe niet, net zo min als 
het feit dat voor de betwiste periode een aanbod 
van betaling van de coördinatie is geformu-
leerd.  Nergens blijkt immers dat hierop zou zijn 
ingegaan, of dat de desbetreffende som zou zijn 
vergoed.  Voor 2005 wordt immers geen enkel 
bewijs van betaling voorgelegd.

6.2.2.1.c) Op grond van deze overwegingen be-
sluit de Kamer van beroep dat de inbreuken 
vermeld onder tenlastelegging 1 vaststaan en 
bewezen zijn.

Op de vraag tot compensatie, die klaarblijkelijk 
is gesteund op een fout begaan door dr. , kan 
niet worden ingegaan.  Enig objectief bewijs van 
het feit dat de coördinerende artsen onder druk 
zouden zijn gezet om deze functie te weigeren, 
is er alsnog immers niet voorgelegd.

Op het verzoek tot het houden van een getuigen-
verhoor omtrent deze eerste tenlastelegging kan 
evenmin worden ingegaan.  Dit verzoek blijkt 
ter zake immers niet dienend te zijn.  Het vol-
staat immers niet om aan de hand van een ge-
tuigenverhoor de coördinatie in het ziekenhuis 
B te verduidelijken.  Er moet ook worden aan-
getoond dat, in tegenstelling tot hetgeen dr. Y 
meermaals heeft verklaard, de prestaties aan-
gerekend door of door toedoen van de appellant 
in de vzw of in het ziekenhuis werden uitgevoerd 
onder coördinatie van deze arts(of een andere 
coördinerend arts in het ziekenhuis) en dit in de 
periode voorafgaand aan 31 juli 2005.  Dergelijk 
aanbod wordt echter niet geformuleerd.”

In haar eindbeslissing van 27 juni 2013 oor-
deelde de KAMER VAN BEROEP dat de oor-
spronkelijke vordering van de Dienst voor 
Geneeskundige Evaluatie en Controle gegrond 
was voor een bedrag van … EUR.

De betrokken arts verklaarde ten overstaan van 
de Onderzoekscommissie op 11 maart 2014 on-
der meer het hiernavolgende, dat :

Voor hem een gebrek aan coördinatie aan de 
oorsprong van de problematiek lag en het zie-
kenhuis in de boete is tussengekomen;
Het een persoonlijke vendetta was van een arts 
die op 500 meter afstand woont;
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Alle fysio-activiteiten effectief zijn uitgevoerd 
maar dat de coördinatie op papier niet in orde 
bleek te zijn;
Slechts één van de vier door het RIZIV opge-
worpen aanklachten werd weerhouden;
Hij pas in februari 2005 bericht had gekregen 
van het ziekenfonds dat voor de multidiscipli-
naire revalidatieverstrekkingen een coördina-
tor nodig was;

Op de terechtzitting zelf beklemtoonde de be-
trokken arts nogmaals dat hij op een bepaald 
ogenblik met kinesisten is gaan samenwerken 
en dr.  vervolgens achter de aanklacht zit en de 
oorzaak is van het lastens hem opgestarte RI-
ZIV-onderzoek.

2.

Overwegende dat de 
raad van oordeel is 

dat de tenlasteleggingen voldoende bewezen 
zijn door de voorliggende definitieve beslissing 
van de KAMER VAN BEROEP en van de be-
trokken arts toch mag en kan worden verwacht 
dat hij de vigerende en van toepassing zijnde 
wetgeving en reglementering kent en dienvol-
gens ook toepast.

Overwegende dat persoonlijke vetes, onderlig-
gende ruzies of wat dan ook geen argumenten 
zijn om het een ander niet na te leven en/of niet 
toe te passen.

Overwegende dat dienvolgens de tenlasteleg-
gingen bewezen zijn en de hiernavolgende 
sanctie passend  voorkomt.

(…)

BESLISSING RAAD : BERISPING

13. TENLASTELEGGING :

a. het niet-naleven van het beginsel dat een arts er zich toe ver-
bindt zijn patiënten zorgvuldig en gewetensvol de zorgen toe 
te dienen die stroken met de thans geldende wetenschappe-
lijke kennis, hij te allen tijde een kwaliteitsvolle zorgverstrek-
king dient te verstrekken, hij zich dient in te zetten om elke 
vorm van afhankelijkheid te voorkomen en hij de patiënt o.m. 
op het verkeerd gebruik en het misbruik van substanties die 
tot afhankelijkheid kunnen leiden, evenals op de risico’s bij 
het langdurig gebruik ervan, dient te wijzen, door belang-
rijke hoeveelheden narcotische analgetica, met name Oxy-
norm, voor te schrijven in 2012 bij patiënte.

b. het niet-reglementair voorschrijven van voorschriften (105 
voorschriften niet gedagtekend),
feiten waarvan sprake in de brief van 13 september 2013 van de 
Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV, 
met bijgevoegd onderzoeksdossier.

De betrokken arts is in persoon verschenen op 
de zitting van 25 juni 2014 alwaar hij in zijn 
verdediging werd gehoord.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
de tenlastelegging.

1.

Op 17 september 2013 werd de Orde der Ge-
neesheren, Provinciale Raad Oost-Vlaanderen, 

in kennis gesteld van een schrijven d.d. 13 sep-
tember 2013 van de Dienst voor Geneeskun-
dige Evaluatie en Controle van het RIZIV die 
zich erover beklaagde dat de betrokken arts 
voor één van zijn patiënten 12 x 10 mg Oxy-
norm voorschreef in 2012 en nadien zelfs nog 
eens 107 x 20 mg, buiten dit overmatig voor-
schrijfgedrag bleken 105 attesten bovendien 
zelfs niet eens gedagtekend te zijn.  De betrok-
ken arts vergoedde ondertussen wel de door 
het RIZIV geleden schade.

be
sl

is
si

n
g

en
 o

o
st

-v
la

a
n

d
er

en

Niet zorgvuldig en 
gewetensvol toedienen 
van zorgen die stroken 
met de geldende 
wetenschappelijke 
kennis – voorkomen 
van afhankelijkheid 
– ZIV – niet-
reglementair 
voorschrijven van 
voorschriften

hippocrates_67.indd   104 3/03/15   13:54



 h i p p o c r a t e s  6 7  |  m a a r t  2 0 1 5  105

In zijn schriftelijke toelichting van 11 november 
2013 stelde de betrokken arts onder meer dat:

■■ De patiënte heel eisend was naar het aantal 
af te leveren voorschriften, zij ook steeds 
een uitleg had;

■■ De voorschriften dikwijls gevraagd en ge-
schreven werden in eerder ongewone om-
standigheden, met name op het einde van 
een huisbezoek bij haar zieke ouders waar 
ze steeds aanwezig was als tolk of wanneer 
ze aanwezig was bij een huisbezoek voor 
kinderen of familieleden;

Ten overstaan van de Onderzoekscommissie 
voegde hij daar op 4 februari 2014 nog het vol-
gende aan toe dat :

■■ De patiënte een wervelfractuur had opgelo-
pen, zij door dr. X werd geopereerd maar 
zij uiteindelijk enkel medicamenteus kon 
worden geholpen, Oxynorm werd opgestart 
in Aalst;

■■ De voorschriften niet altijd in het dossier 
waren opgenomen omdat ze meestal op 
huisbezoek werden gedaan, en meestal 
wanneer hij bij de ouders van patiënte langs 
ging, vroeg ook zij medische voorschriften 
dikwijls onder het mom dat ze voor langere 
tijd naar Turkije vertrok;

■■ De situatie dikwijls zeer omslachtig was, 
geforceerd, haastig, onder druk;

■■ Turkse dames ook niet altijd gemakkelijk te 
benaderen zijn, zij uiteindelijk naar een an-
dere arts werd verwezen;

In zijn mondelinge verdediging verklaarde de 
betrokken arts te beseffen dat hij niet zorgvul-
dig is geweest, bepaalde voorschriften niet 

heeft opgenomen in zijn verslag en hij ook niet 
op de hoogte was van het feit dat de patiënte 
zich elders ging bevoorraden.

2.

Overwegende dat de Raad zwaar tilt aan de 
hoeveelheid voorschriften en het feit dat de 
betrokken arts, indien hij zorgvuldiger was ge-
weest bij het opmaken en bijwerken van het 
medisch dossier van patiënte, vroeger had kun-
nen ingrijpen en vaststellen dat het een en an-
der niet verliep zoals het hoorde.

Overwegende dat een arts moet beseffen dat 
het voorschrijven van medicijnen, zeker wan-
neer ze bepaalde, gekende bijwerkingen heb-
ben, niet te lichtzinnig mag worden opgenomen 
en een goede administratie en opvolging daar-
bij een “conditio sine qua non” zijn.

Het feit dat bepaalde huisbezoeken eerder cha-
otisch verlopen, omwille van een of andere 
druk kan hierbij niet als verontschuldiging die-
nen.

Overwegende dat de Raad, gezien het schuld-
besef en het feit dat de betrokken arts geen 
tuchtrechtelijke voorgaande heeft, van oordeel 
is dat hij zich niet tweemaal aan dezelfde in-
breuk zal bezondigen waardoor het passend 
voorkomt de betrokken arts de hiernavolgende 
tuchtsanctie op te leggen.

(…)

BESLISSING RAAD : BERISPING
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14. TENLASTELEGGING : 

Het niet naleven van het beginsel dat
a. een arts er steeds moet over waken geen daden te stellen die 

de eer of de waardigheid van het beroep zouden kunnen scha-
den of in opspraak brengen en hij te allen tijde een kwaliteits-
volle zorgverstrekking dient te verzekeren, ook ten aanzien 
van zichzelf, door het veelvuldig voorschrijven van morfine 
op eigen naam;

b. een arts zich dient in te zetten om elke vorm van afhankelijk-
heid te voorkomen en hij de patiënt o.m. op het verkeerd ge-
bruik en het misbruik van substanties die tot afhankelijkheid 
kunnen leiden, evenals op de risico’s bij langdurig gebruik 
ervan, dient te wijzen, door belangrijke, risicovolle hoeveel-
heden narcotische analgetica (morfine en Durogesic) voor te 
schrijven op naam van verzekerde X, 

 feiten waarvan sprake in het verslag van onderzoek gevoerd door 
de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van de pro-
vincie Oost-Vlaanderen van het RIZIV en meegedeeld aan de 
provinciale Raad bij brief van 11 februari 2013.

De betrokken arts is in persoon verschenen op 
de zitting van 26 maart 2014 alwaar hij in zijn 
verdediging werd gehoord.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
de tenlastelegging waarna aan de betrokken 
arts het woord werd gegeven ter zijner verde-
diging.

1.

Op 11 februari 2013 werd de Orde der Genees-
heren, Provinciale Raad Oost-Vlaanderen, in 
kennis gesteld van een  schrijven van het RIZIV 
aangaande het feit dat de betrokken arts voor 
zichzelf en voor een patiënte risicovolle hoe-
veelheden narcotische analgetica had voorge-
schreven.

Ten overstaan van het RIZIV verklaarde de be-
trokken arts :
“U vraagt mij naar het medicatiegebruik bij 
mezelf.  Het is zo dat ik in 2008 morfine ben 
gaan voorschrijven voor mezelf om me te kun-
nen ontspannen, mijn angsten te bedwingen en 
ook de pijnlijke verkrampingen over mijn ganse 
lichaam te behandelen.  In diezelfde optiek heb 
ik ook Baclofen en Lioresal gebruikt en dit tot 
op heden.  U zegt me dat er in de morfinevoor-
schriften een vrij lange onderbreking is tussen 
de tweede trimester van 2010 (eerste trimester 
80 ampullen morfine) en derde trimester van 

2011(eerste voorschrift op 8 juni 2011) : dat klopt 
inderdaad met de realiteit.  U overloopt met mij 
de bijlage 1, alle voorschriften voor mezelf en 
door mezelf, bij dit verhoor (8 blz).  Ik heb steeds 
zelf de voorschriften op mijn naam opgesteld en 
ben ze zelf gaan afhalen in een dertiental ver-
schillende apotheken.  Ik besef dat ik met deze 
manier van geneesmiddelengebruik zal moeten 
stoppen en ik begeleiding op medisch vlak zal 
nodig hebben alhoewel ik zelf reeds die langere 
periode heb kunnen stoppen zonder hulp, mijn 
emotionele en familiale toestand was toen beter.  
Ik heb nooit op mijn naam voorgeschreven me-
dicatie aan iemand anders doorgegeven noch 
verkocht.

U vraagt mij naar mevrouw X  : ik ben reeds 
jaren bevriend met de kinderen van deze dame.  
Zij is ingeschreven in een wijkgezondheidscen-
trum in Lokeren.  Zij lijdt reeds een tijd aan 
hevige rugpijnen, zij is bij mijn weten niet ge-
opereerd maar er is op protocol van beeldvor-
ming sprake van een hernia, ik weet niet precies 
op welk niveau en heb de foto’s niet gezien.  Ze 
heeft een slechte maag en verdroeg geen NSAID 
vandaar dat ik, gezien mijn ondervinding, mor-
fine en Durogesic aan haar heb voorgeschreven 
vanaf juli 2011 tot heden.  Zij is daar duidelijk 
beter mee.  Ik ontken dus niet dat ik die produc-
ten aan haar heb voorgeschreven voor haar zelf 
en ze werd door haar dochter ingespoten, zij is 
immers verpleegkundige.  Bijlage 2 bij dit ver-
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hoor handelt over deze verzekerde.  Ik heb geen 
GVVH op haar naam opgesteld vermits ze in 
een wijkgezondheidscentrum is ingeschreven.  Ik 
besef dat ik zowel voor mezelf als op naam van 
de verzekerde X zal moeten stoppen met voor-
schrijven van morfine.”

In zijn schriftelijke verklaring van 26 april 2013 
stelde de betrokken arts onder meer dat :

■■ Hij een periode had waarin hij leed aan on-
draaglijke spierspasmen en dysesthesieën in 
de linkerarm en daarnaast in januari 2012 nog 
een vrieswonde opliep aan de rechterduim die 
in een diepe necrose uitmondde en finaal tot 
amputatie aanleiding heeft gegeven;

■■ Hij sinds oktober 2012 geen morfine meer 
gebruikt;

■■ De patiënte in kwestie regelmatig last had 
van invaliderende lage rugpijn en om ver-
hoging van de chronische dosis te vermij-
den, associeerde hij tijdens de acute fases 
kortstondig morfine maar in overleg met 
patiënte werd de behandeling stop gezet;

Ten overstaan van de Onderzoekscommissie 
voegde hij daar op 4 juni 2013 nog het volgen-
de aan toe :

■■ Het privé beter met hem gaat, het een fysi-
sche en psychische vlucht was;

■■ Hij er geen behoefte meer aan heeft;
■■ Hij nu geen analgetica meer voorschrijft 

aan patiënten gezien zijn functie van spoed-

arts, zijn familiale situatie momenteel sta-
biel is;

Ter terechtzitting bevestigde hij zijn voorheen 
afgelegde verklaringen.

2.

Overwegende dat het de Raad passend voor-
komt om de tenlastelegging a en b samen te 
voegen.

Overwegende enerzijds dat de Raad het zeer 
ernstig neemt dat de betrokken arts, mede in 
het bijzonder gezien toch de door hem uitge-
oefende beroepsbezigheid,  zo nonchalant en 
op risicovolle wijze met narcotische analgetica 
is omgegaan, zowel naar zichzelf toe als naar 
een betrokken patiënt.

Overwegende anderzijds dat de Raad, gezien 
het schuldbesef en het feit dat de betrokken 
arts geen tuchtrechtelijke voorgaande heeft, 
van oordeel is de hiernavolgende  tuchtsanctie 
als voldoende passend op te leggen, dit alles 
met inachtneming van de rehabilitatie van de 
betrokken arts.

(…)

De Raad verklaart de tenlasteleggingen a en b 
samengenomen, bewezen. 

BESLISSING RAAD : WAARSCHUWING

15. TENLASTELEGGING :

Het niet-naleven van het beginsel dat een arts er steeds moet 
over waken geen daden te stellen die de eer of de waardigheid 
van het beroep zouden kunnen schaden of in opspraak brengen, 
door het opstellen en afleveren van een ongeoorloofd medisch 
attest, met name een verklaring van arbeidsongeschiktheid, on-
dertekend op 6 november 2013 waarin wordt verklaard dat pati-
ente ongeschikt werd bevonden arbeid te verrichten van 21 
oktober 2013 t.e.m. 12 november 2013,
feiten waarvan sprake in de klachtbrief van 14 november 2013 van 
het OCMW A.

(…)

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
de tenlastelegging waarna aan de betrokken 

arts het woord werd gegeven ter zijner verde-
diging.
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1.

Bij schrijven van 14 november 2013 diende het 
O.C.M.W. een klacht in betreffende het voor-
schrijfgedrag van de betrokken arts in die zin 
dat betrokkene een medisch attest zou hebben 
uitgeschreven op 6 november 2013 waarin hij 
voor een patiënte een arbeidsongeschiktheid 
had geattesteerd voor een periode van 21 ok-
tober 2013 tot en met 12 november 2013.

In zijn schriftelijke toelichting van 16 februari 
2014 stelde de betrokken arts onder meer :
“ Zoals u kan zien zijn dit aansluitende en al-
leen door mij opgetekende attesten.  Patiënte 
vertelde mij dat ze op 20/10/2013 met zwanger-
schapsverlof ging.  Het attest op 26/09 opge-
maakt liep dan ook tot 20/10.

Achteraf(op 6/11)bleek dat ze nog niet in zwan-
gerschapsverlof kon gaan en dat ze nog een at-
test nodig had van 21/10 tot en met 12/11/13, 
waarna ze in zwangerschapsverlof kon gaan.  
Ze was in die periode ook veranderd van mu-
tualiteit.  Ik heb het attest van verlenging ge-
schreven op datum van het contact, dus 6/11, 
om de periode te overbruggen tot het werkelijke 
begin van haar zwangerschapsverlof.”

Ten overstaan van de Onderzoekscommissie 
voegde hij daar op 1 april 2014 nog aan toe dat 
zijn patiënte enerzijds zwanger was maar er 
anderzijds ook een ernstige psychosociale pro-
blematiek aanwezig was.  Verder had patiënte 

haar zwangerschapsverlof niet juist uitgere-
kend en was er dienvolgens een periode van 
arbeidsongeschiktheid ongedekt.  Niet zozeer 
de zwangerschap maar wel de psychosomati-
sche toestand van patiënte was doorslaggevend 
voor de arbeidsongeschiktheid.

Ter terechtzitting voegde de betrokken arts er 
nog aan toe dat hij altijd zeer streng is geweest 
in het afleveren van medische attesten maar 
het in casu een verlenging betrof.  Hij patiënte 
bovendien ook heel goed kende en haar pro-
blematiek nauwgezet opvolgde.

2.

Overwegende dat de Raad van oordeel is dat 
de betrokken arts geen deontologische fout 
heeft begaan, het door hem opgesteld medisch 
attest immers kaderde in een verlenging van 
een reeds bestaande arbeidsongeschiktheid.

Overwegende dat de Raad, gelet op voorgaan-
de overwegingen, dan ook van oordeel is dat 
de vrijspraak zich opdringt.

(…)

De Raad verklaart de enige tenlastelegging 
zonder grond.

BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

16. TENLASTELEGGING :

Het niet naleven van het beginsel dat, zowel voor het stellen van 
een diagnose als voor het instellen en voortzetten van de behan-
deling, een arts er zich toe verbindt zijn patiënten zorgvuldig en 
gewetensvol de zorgen toe te dienen die stroken met de thans 
geldende wetenschappelijke kennis en hij er dient over te waken 
de kwaliteitsvolle zorgverstrekking niet in het gedrang te bren-
gen, door bij patiënte, opgenomen in het ziekenhuis op 5 novem-
ber 2013, ter gelegenheid van een hysteroscopische poliepectomie 
een dundarmdefect niet te hebben opgemerkt, evenmin als de 
peritonitistekenen, waardoor patiënte, in weerwil van de ernst 
van de aandoening, vroegtijdig uit het ziekenhuis werd ontsla-
gen, 
feiten waarvan sprake in de klachtbrief van 14 november 2013 van 
de heer X namens zijn schoonzus Y.
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De betrokken arts is in persoon verschenen op 
de zitting van 27 augustus 2014 alwaar hij in 
zijn verdediging werd gehoord.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
de tenlastelegging alsmede heeft hij kort ver-
slag gedaan van de werkzaamheden van de 
Onderzoekscommissie.

1.

Op 14 november 2013 wordt de Provinciale 
Raad van de Orde van Geneesheren van Oost-
Vlaanderen in kennis gesteld van een e-mail 
waarin een klacht wordt gedaan betreffende de 
betrokken arts die naar aanleiding van een kijk-
operatie (verwijderen van cyste aan baarmoe-
der) niet had gezien dat de dunne darm was 
geperforeerd.

De klager stelde verder dat de patiënte in kwes-
tie veel te vroeg naar huis was gestuurd, nie-
mand aandacht had besteed aan haar klachten 
waardoor uiteindelijk, in de nacht van 9 op 10 
november 2013, patiënte niet meer kon ade-
men, naar spoed werd gebracht alwaar men 
vaststelde dat de buikholte van patiënte volge-
lopen was met stoelgang, zij een bloedvergifti-
ging had, de nieren waren uitgevallen en zij tot 
dan, met een open buik, op intensieve in coma 
werd gehouden.  Volgens klager zou de betrok-
ken arts hebben gezegd dat tijdens de operatie 
een bepaald toestel was uitgevallen.

In zijn schriftelijke toelichting van 14 februari 
2014 stelde de betrokken arts onder meer dat :

■■ Er een technisch probleem was met de bi-
polaire resectoscoop en bij de resectie van 
een kleine rest van de steel van de poliep 
een perforatie van de uterus optrad;

■■ De laparoscopische controle geen dundarm-
defect opleverde maar gezien de perforatie, 
de bijkomende laparoscopie en het gevor-
derde uur, toch werd beslist de patiënte 1 
nacht ter observatie op te nemen;

■■ Patiënte werd geïnformeerd en er beslist 
werd om haar nog 1 dag langer te hospita-
liseren en haar pas op 7 november te ont-
slaan;

■■ De assistente patiënte had ontslagen zonder 
dat een staflid aanwezig was en wanneer hij 
op haar kamer kwam, zij reeds was vertrok-
ken;

■■ De verpleging niet is ingegaan op het feit 
dat patiënte nog geen flatus had gemaakt, 
nog nauseous was en nog steeds een gevoe-
lig abdomen had;

■■ Samenvattend het gaat om een primaire ute-
rusperforatie bij een poliepectomie met bij 
controlelaparoscopie miskend darmletsel, 
secundair ontwikkelen van een peritonitis 
die de eerste dag postoperatief, noch kli-
nisch, noch labochemisch gediagnosticeerd 
werd, mogelijks de tweede dag duidelijk was, 
doch noch door de derdejaarsassistent, noch 
door de verpleging als dusdanig onderkend 
werd en dus geen staflid verwittigd werd;

■■ Ook de huisarts en de dokter van wacht 
hebben blijkbaar de situatie onderschat met 
alle dramatische gevolgen voor patiënte;

■■ Besparingen tot gevolg hebben dat ervaren 
verplegend personeel niet aanwezig was 
maar dit ondertussen wel bij de directie 
werd aangekaart;

Ten overstaan van de Onderzoekscommissie 
voegde hij daar op 1 april 2014 onder meer nog 
het volgende aan toe :

■■ De elektrische stroom van de bipolaire re-
sectoscoop uitgevallen is tijdens de proce-
dure;

■■ Ondertussen de zichtbaarheid, door het 
bloeden, verminderd was;

■■ Of de perforatie door hemzelf of zijn assis-
tente werd veroorzaakt, kan hij niet zeggen 
maar het feit dat er vocht ontsnapte, de 
druk wegviel, wees er hoe dan ook op dat 
een perforatie had plaatsgevonden;

■■ Tijdens de controlelaparoscopie geen per-
foratie werd terug gevonden;

■■ Het ontslag zeker verkeerd is gelopen, de 
assistente heeft de patiënte waarschijnlijk 
alleen gesproken en niet onderzocht;

■■ Hij wel de eindverantwoordelijke is.

Ter terechtzitting voegde de betrokken arts er 
nog aan toe dat hij een medische fout heeft be-
gaan maar geen deontologische fout, er ook 
verzachtende omstandigheden waren in die zin 
dat bij het werken met assistenten men nogal 
eens het totaalplaatje kan verliezen, het toestel 
was uitgevallen maar hij wel teveel op het 
“team” had gerekend en niemand hem had ver-
wittigd, zelfs niet van het ontslag.  Hij verklaar-
de verder dat ze ondertussen in het ziekenhuis 
de werkwijze ook hebben bijgesteld.
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2.

Overwegende dat de Raad alleen maar kan 
vaststellen dat de betrokken arts een medische 
fout heeft begaan die los van de perforatie 
vooral bestaat in een gebrek aan opvolging van 
zijn patiënte en hij onvoldoende de problema-
tiek en de gevolgen heeft ingeschat.

Overwegende dat het gebrek aan opleiding en/
of ervaring van een assistente en/of verplegend 
personeel geen vrijgeleide kunnen zijn voor de 
eigen fouten en de betrokken arts terecht wijst 
op het feit dat hij uiteindelijk alleen de eind-
verantwoordelijkheid draagt. 

Overwegende dat de Raad verder vaststelt dat 
er bij patiënte nochtans voldoende alarmteke-
nen voorhanden waren die tot een adequater 
en zorgvuldiger handelen en/of optreden had-
den moeten aanzetten en alleen daarin al de 
betrokken arts de uiteindelijke verantwoorde-
lijkheid draagt voor zijn of haar patiënte.

Overwegende evenwel dat de Raad van oordeel 
is dat hier een medische fout werd begaan en 
niet een deontologische fout zodat de vrij-
spraak zich opdringt.

BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

17. TENLASTELEGGING :

Het niet naleven van het beginsel dat
zowel voor het stellen van een diagnose als voor het instellen en 
voortzetten van een behandeling, een arts er zich toe verbindt zijn 
patiënten zorgvuldig en gewetensvol de zorgen toe te dienen die 
stroken met de thans geldende wetenschappelijke kennis door, 
niettegenstaande herhaalde medische onderzoeken, de diagnose 
CML, Philadelphia-leukemie, niet te hebben gediagnosticeerd zo-
als wel werd vastgesteld ter gelegenheid van de spoedopname van 
patiënt in het ziekenhuis te A, daar waar uit latere door de familie 
van betrokken patiënt aangevraagde bloedanalyses kon blijken dat 
er duidelijk afwijkende waarden geweest zijn en aanwijzingen van 
leukemie en waardoor werd verhinderd tijdig een noodzakelijke 
en aangepaste therapie met de gebruikelijke en gewone controles 
uit te voeren, 
feiten waarvan sprake in de klachtbrief van 17 juni 2013 van mevrouw 
X, moeder, en familieleden van betrokken patiënt.

De betrokken arts is in persoon verschenen op 
de zitting van 23 april 2014 alwaar hij in zijn 
verdediging werd gehoord.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
de tenlastelegging alsmede relaas gedaan van 
het verloop van het tuchtrechtelijk vooronder-
zoek waarna aan de betrokken arts het woord 
werd gegeven ter zijner verdediging.

1.

Op 17 juni 2013 werd de Orde der Geneeshe-
ren, Provinciale Raad Oost-Vlaanderen, in ken-
nis gesteld van een  schrijven van de moeder 
en andere naaste verwanten van de patiënt, 
genaamd Y, die zich in het bijzonder beklaag-

den over de zorgverstrekking naar de thans 
overleden patiënt, Y, zorgverstrekking die in 
handen was van de betrokken arts.

Naar aanleiding van een verplichte bloedaf-
name, in opdracht van de werkgever, had pati-
ent Y zich naar de betrokken huisarts begeven 
die vervolgens zou hebben gesteld dat er enkel 
aandacht diende te worden besteed aan de sui-
kerspiegel en derhalve de voeding in het oog 
diende te worden gehouden, over de rest van 
de bloeduitslag zou er niets zijn gezegd.  

De bloedanalyse vond plaats op 30 juni 2010, op 
5 juli 2010 zou Y op consultatie zijn geweest waar-
na er nog raadplegingen plaatsvonden op 6 sep-
tember 2010, 2 december 2010 en 5 januari 2011.
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Op 28 maart 2011 is Y langs gegaan wegens 
rugklachten en pijn in de benen, hij is vanaf 
deze datum niet meer gaan werken.  Ook naar 
aanleiding van de daaropvolgende consultaties 
op 4 april 2011, 8 april 2011, 12 april 2011, 15 
april 2011 en 18 april 2011 vond er geen verbe-
tering plaats.

Uiteindelijk zou Y bij een andere huisarts zijn 
langs geweest die hem vervolgens naar een ra-
dioloog stuurde waarna, na opname op de 
spoedafdeling van ziekenhuis A, CML, Phila-
delphia leukemie werd vastgesteld.  Uiteinde-
lijk heeft de patiënt zich op 13 augustus 2011 
van het leven beroofd.  Volgens klagers had het 
ziekteverloop anders geweest indien Y ab initio 
beter was opgevolgd geweest door de betrok-
ken huisarts die onvoldoende oog had gehad 
voor de toch wel abnormale, minstens veront-
rustende bloedwaarden.

In zijn schrijven, gericht aan de Onderzoeks-
commissie op 8 september 2013 verklaarde de 
betrokken arts onder meer dat :

■■ Hij had aangedrongen op een controle 
bloedonderzoek;

■■ Op 6 september 2010 gevraagd werd een 
tweede bloedafname te verrichten maar pa-
tiënt zich aanbood, niet nuchter en met 
klachten van bronchitis;

■■ Hem nooit, door niemand, werd gewezen 
op ernstige, in het oog te houden waarden, 
en zeker niet op leukemie;

■■ Hij meermaals had aangedrongen op een 
bloedcontrole, patiënt ook depressief was;

Ten overstaan van de Onderzoekscommissie 
voegde hij daar op 3 december 2013 nog aan 
toe dat :

■■ Hij wel degelijk aan patiënt had gevraagd 
om sneller langs te komen, het labo zou 
hem hebben gezegd het bloed te controle-
ren maar niet op wat hij moest letten, hij 
enkel op de hoogte was van het gestegen 
suiker en gestegen haemoglobine A1c;

■■ Hij de dag van de bloedafname zijn vader in 
het ziekenhuis is gaan bezoeken die daarop 
overleed aan een hersentumor, dit tijdens 
de ingreep;

■■ De man er kerngezond uitzag, hij een zwaar 
psychiatrisch verleden had en daar ook me-
dicatie voor had genomen;

■■ Hij alles controleert wat afwijkend is maar 
dat patiënt gewoon niet is komen opdagen;

In nog latere briefwisseling wees de betrokken 
arts er op dat de diagnose maar werd vastge-
steld twee maanden na het laatste consult en 
nadat advies was gevraagd aan drie artsen.

Ter terechtzitting bevestigde hij zijn voorheen 
afgelegde verklaringen.

2.

Overwegende dat de Raad niettemin van oor-
deel is dat de betrokken arts toch een onzorg-
vuldigheid heeft begaan door niet 
nauwgezetter de bloeduitslagen te analyseren 
en daar het passend en medisch vereist gevolg 
aan te verlenen.

Overwegende dat dergelijke bloedwaarden de 
betrokken arts er hadden moeten aanzetten 
zijn patiënt met klem aan te sporen verdere 
onderzoeken en/of medische handelingen te 
ondergaan, desnoods door zelf met de patiënt 
contact op te nemen.

Overwegende dat de “schuldverschuiving” 
naar het labo toe ter zake niet passend is nu de 
uiteindelijke medische verantwoordelijkheid 
bij de behandelende arts rust en niet bij de kli-
nisch bioloog of apotheker bioloog.

Overwegende dat de inbreuk op de tenlasteleg-
ging dan ook bewezen voorkomt.

Overwegende dat de Raad wel begrip heeft 
voor het feit dat de betrokken patiënt inder-
daad niet op nauwgezette tijden op consultatie 
kwam en daardoor soms maanden wegbleef 
waardoor een juiste en adequate medische op-
volging bemoeilijkt werd.

Overwegende dat deze feitelijke elementen en 
beschouwingen maken dat de hierna opgelegde 
tuchtsanctie als zijnde het meest passend voor-
komt.

(…)

De Raad verklaart de enige tenlastelegging, be-
wezen. 

BESLISSING RAAD : WAARSCHUWING
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18. TENLASTELEGGING :

Het afleveren van 2 welwillendheidattesten en het niet naleven van 
het beginsel dat, behalve ingeval van duidelijke therapeutische 
weerslag, een arts zich van elke inmenging in familiale aangele-
genheden moet onthouden, een en ander door het opstellen van 2 
medische verklaringen, beide gedateerd 15 april 2013, omtrent de 
minderjarige kinderen X en Y waarin werd geattesteerd dat zij 
vanaf heden(15 april 2013) t.e.m. 30 juni 2013 niet in staat zijn bij 
vader te gaan om reden van ernstige psycho-emotionele problema-
tiek, verklaring die werd aangewend in een procedure voor de 
jeugdrechtbank, 
feiten waarvan sprake in de klachtbrief van 20 juni 2013 van de heer Z.

(…)

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
de tenlastelegging waarna aan de betrokken arts 
het woord werd gegeven ter zijner verdediging.

1.

Op 24 juni 2013 werd de Orde der Geneeshe-
ren, Provinciale Raad Oost-Vlaanderen, in ken-
nis gesteld van een  schrijven van de genaamde 
Z die zich erover beklaagde dat de betrokken 
arts een medisch attest had uitgeschreven 
waarin zij attesteerde dat de kinderen niet 
meer bij hun vader konden en mochten komen 
tot en met 30 juni 2013, hij op dat ogenblik in 
een procedure was verwikkeld met de moeder 
van de kinderen, dit aangaande het omgangs-
recht.

De betrokken klager zou vervolgens de arts heb-
ben gecontacteerd met het verzoek dit attest 
terug te trekken omdat hij vreesde dat de moeder 
het attest zou gebruiken in de procedure voor de 
rechtbank.  De arts weigerde dit en volgens kla-
ger werd het desbetreffend medisch attest effec-
tief achteraf aangewend in een procedure.  De 
klager verzoekt daarop de Orde om het attest te 
horen nietig verklaren en te horen zeggen dat de 
betrokken arts niet langer de behandelende arts 
van de kinderen kan en mag zijn.

In haar schriftelijke toelichting van 10 septem-
ber 2013 wees de betrokken arts er onder meer 
op dat :
■■ het attest niet voorkwam uit één enkele di-

agnose maar uit talrijke gesprekken met de 
dochters;

■■ het kind X in het bijzonder zeer bang was 
van haar papa, er ook een psychologe was 
ingeschakeld geweest;

■■ ze nooit het attest had geschreven met de 
bedoeling dit in een procedure te laten ge-
bruiken, het enkel haar bedoeling was ge-
weest om met een tijdelijke pauze de 
enorme druk  bij de kinderen en in het bij-
zonder bij X te doorbreken;

Ten overstaan van de Onderzoekscommissie 
voegde zij daar op 5 november 2013 nog het 
volgende aan toe :

■■ de kinderen nooit antibiotica mochten ne-
men van hun vader, hij hen met handopleg-
ging zou genezen, hij met engelen zou 
praten, boze geesten verjaagt met salie en 
meent pijn te kunnen wegnemen met zijn 
handen;

het attest is opgemaakt op basis van feiten ge-
durende 2 jaar en niet op basis van 1 consulta-
tie;
de vader ook een litteken van één van de doch-
ters niet heeft beschermd tegen de zon en daar-
door dit litteken zelfs tot in de tweede graad 
verbrand is geweest en naar aanleiding van een 
operatie van de dochter de vader zich zelfs zou 
hebben verzet tegen verdoving;
zij de betrokken dochter en haar moeder heeft 
verwezen naar de psychologe ten einde te wer-
ken aan de relatie met de vader;
volgens haar er wel degelijk een medische re-
den was om beide kinderen niet bij de vader te 
laten gaan omdat zeker dochter X onder zware 
psychologische spanning stond en aan ano-
rexie en spierspanning leed;
het uiteindelijk de bedoeling was om een op-
lossing uit te werken via de psychologe;
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de emotionele gezondheid even belangrijk is 
als de fysieke gezondheid;

In haar besluiten, neergelegd ter terechtzitting 
van 21 mei 2014, voegde de betrokken arts daar 
nog het volgende aan toe :

■■ de betrokken arts niet zomaar een medisch 
attest opstelde op basis van een eerste diag-
nose maar zij reeds gedurende geruime tijd 
het gezin kende;

■■ zij die bewuste dag voor de zoveelste keer, 
werd geconfronteerd met de ernstige psycho-
emotionele problematiek van de kinderen;

■■ zij enkel op dat ogenblik heeft vastgesteld 
dat verdere gespecialiseerde hulpverlening 
noodzakelijk en aangewezen was;

■■ tijdens het telefonisch onderhoud met de 
psychologe werd er tevens uitdrukkelijk ge-
vraagd om de vader bij de therapie te be-
trekken;

■■ de vader van de meisjes de voorkeur geeft 
aan  artsen met de bijzondere bekwaamheid 
van homeopathie en kwakzalvers die dwe-
pen met handoplegging;

■■ door zich zo af te zetten tegen de klassieke 
geneeskunde brengt de vader de kinderen 
in een diepe nood en mishandelt ze;

■■ er nooit door de moeder werd gevraagd om 
een attest af te leveren dat ze kon aanwen-
den voor de jeugdrechtbank;

■■ de Jeugdrechter zelf aangaf dat de verstand-
houding met de vader enigszins stroef ver-
liep en het daarom niet aangewezen was om 
een wijziging in het omgangsrecht tot stand 
te brengen;

2.

Overwegende dat de Raad in haar vaste recht-
spraak steeds het standpunt heeft ingenomen 
dat iedere arts zich ver dient te houden van elke 
inmenging in familiale aangelegenheden van 
zijn of haar patiënten en in het bijzonder bij 
haar of zijn attestatie de nodige terughoudend-
heid aan de dag dient te leggen.

Overwegende dat de betrokken arts in die om-
standigheden onvoorzichtig is geweest door 
tot tweemaal toe op 15 april 2013 te attesteren 
dat de beide minderjarige kinderen niet in staat 
zouden zijn “bij vader te gaan” en dit “vanaf 
heden tot 30 juni 2013”.

Overwegende dat door dergelijk attest op te 
maken voor een dergelijk lange periode en met 
de uitdrukkelijke beperking om “naar de vader” 
te gaan, dit inderdaad als een welwillendheid-
attest kan worden aanzien.

Overwegende dat een medisch attest hiervoor 
niet kan worden aangewend zodat de enige 
tenlastelegging bewezen voorkomt.
Overwegende evenwel dat de Raad het gehele 
dossier heeft doorgenomen en alleen maar kan 
vaststellen dat de betrokken arts wel degelijk 
goede bedoelingen heeft gehad en hierbij dui-
delijk alleen maar het therapeutisch belang van 
de kinderen voor ogen had, temeer nu zij het 
ganse gezin al jaren kent en de kinderen zelfs 
van bij hun geboorte de betrokken arts raad-
plegen zodat niet zomaar kan worden gesteld, 
zoals klager voorhoudt, dat de arts zou hebben 
gehandeld met niet medische of therapeuti-
sche bedoelingen.

Overwegende dat de betrokken arts, gecon-
fronteerd met de zeer specifieke situatie, en 
daar is de Raad van overtuigd, enkel en alleen 
heeft gehandeld met het oogmerk om ook de 
psychische gezondheid van de kinderen te vrij-
waren en ter harte te nemen.

Overwegende dat de betrokken arts verder ook 
goed heeft gehandeld door de moeder en de 
kinderen therapie en psychologische hulp aan 
te raden maar dat zij daarnaast de moeder ook 
had kunnen adviseren om met de gerechtelijke 
diensten contact op te nemen, zeker wanneer 
zij de situatie als een noodsituatie ervoer.

Overwegende dat waar de Raad wel stelt dat de 
inbreuk bewezen is, zij niettemin van oordeel 
is dat de betrokken arts hiervoor niet dient te 
worden gesanctioneerd, in acht genomen vo-
renstaande zeer specifieke feitelijke omstan-
digheden.

(…)

De Raad verklaart de enige tenlastelegging, be-
wezen maar vindt het niet aangewezen om de 
betrokken arts hiervoor een tuchtsanctie op te 
leggen.

BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE
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19. TENLASTELEGGING :

Het afleveren van een welwillendheidattest, met name een on-
geschiktheidattest, gedateerd 23 januari 2014, waarin wordt ge-
attesteerd dat patiënt X onbekwaam is te werken van 15 januari 
2014 t.e.m. 31 januari 2014 wegens ziekte, 
feiten waarvan sprake in de klachtbrief van 30 januari 2014 van een 
O.C.M.W.

(…)

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
de tenlastelegging alsmede een korte samen-
vatting gegeven van de onderzoeksverrichtin-
gen van de Onderzoekscommissie waarna de 
betrokken arts werd gehoord in haar verdedi-
ging.

1.

Op 30 januari 2014 diende het O.C.M.W.  een 
klacht in betreffende het voorschrijfgedrag van 
de betrokken arts in die zin dat de arts op 23 
januari 2014, met betrekking tot een patiënte 
had geattesteerd dat deze onbekwaam was om 
te werken van 15 januari 2014 tot en met 31 
januari 2014.

In haar niet gedateerde schriftelijke verklaring 
wees de betrokken arts er op dat de patiënte in 
kwestie nieuw was maar wel recent de vriendin 
was geworden van een wel bij haar bekende 
patiënt.  Volgens haar zou de betrokken vrouw 
uit een vrij marginaal milieu komen, vertoonde 
zij een depressief syndroom en was zij op dat 
ogenblik effectief niet in staat om te gaan wer-
ken.

Ten overstaan van de Onderzoekscommissie 
voegde zij daar op 1 juli 2014 nog het volgende 
aan toe :

■■ de patiënte in kwestie nergens terecht kon 
en zij is voort gegaan op haar verhaal;

■■ men wel aanvaardt dat arbeidsongeschikt-
heid via anamnese kan worden vastgesteld, 
waarom dan ook geen ziekte?

■■ geneeskunst een kunst is en men zich ook 
daar in kan vergissen;

Ter terechtzitting bevestigde de betrokken arts 
haar voorheen afgelegde verklaring maar voeg-
de er nog aan toe dat ze niet goed had nage-
dacht maar zij niet zeker is dat ze later niet 
opnieuw hetzelfde zou doen.

2.

Overwegende dat de Raad, uit de lezing van het 
dossier en de door de betrokken arts afgelegde 
verklaringen alleen maar kan vaststellen dat de 
betrokken arts niet goed beseft welke gevolgen 
haar voorschrijfgedrag kan hebben voor de 
maatschappij in het algemeen en de werkgever 
in het bijzonder.
Er zijn geen objectieve elementen voorhanden 
die het aannemelijk zouden kunnen maken dat 
de betrokken arts terecht tot 8 dagen kon te-
ruggaan, er nog aan toevoegend dat de pati-
ente in kwestie aan de arts ook onbekend was.

De betrokken arts moet toch beseffen dat waar 
er zelfs geen uitleg is waarom de betrokken pa-
tiënte niet vroeger kon komen naar de raadple-
ging, het retrograde attesteren, behoudens zeer 
uitzonderlijke omstandigheden en binnen een 
beperkt tijdsbestek, totaal uit den boze is.

Het gegeven dat de arts zelfs twijfelt aan het 
feit dat zij een herhaling van haar handelwijze 
in de toekomst zelfs niet uitsluit, maakt dat een 
zekere gestrengheid in deze is aangewezen, re-
den waarom de Raad de hiernavolgende 
tuchtsanctie het meest passend acht.

(…)

De Raad verklaart de enige tenlastelegging  be-
wezen.

BESLISSING RAAD : CENSUUR
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20. TENLASTELEGGING :

Het niet-naleven van het beginsel dat elke vorm van commerci-
alisering van de geneeskunde dient vermeden te worden en dat, 
ingeval een arts zijn medische activiteit kenbaar wenst te maken 
aan het publiek, de verstrekte informatie waarheidsgetrouw, ob-
jectief, relevant, verifieerbaar, discreet en duidelijk moet zijn en 
zij in geen geval mag misleiden,
feiten waarvan sprake in de brief van 4 oktober 2013 van Dokter X 
en in de door Dokter X nagestuurde flyer uitgaande van Dokter Y 
omtrent integratieve geneeskunde en in de vermeldingen voorko-
mend op de website van Dokter Y.

(…)

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
de tenlastelegging waarna de betrokken arts 
werd gehoord in haar verdediging.

1.

Op 4 oktober 2013 schrijft dr. X, Voorzitter van 
een wachtdienstonderdeel,  de Raad aan  met 
de vraag of de betrokken arts als omnipractica 
fungeert en of ze niet in de wachtkring dient te 
worden opgenomen nu het volgens hem niet 
de bedoeling kan zijn dat een jonge collega, 
langs een achterpoortje, aan de deelname van 
de wachtdienst zou kunnen ontsnappen.

Verder wordt er in het bijzonder gewezen op 
het deponeren van een “flyer” bij de plaatse-
lijke apotheker.

In haar zitting van 23 oktober 2013 besliste het 
Bureau van de Provinciale Raad van Oost-
Vlaanderen om de zaak enerzijds te verwijzen 
naar de Onderzoekscommissie en anderzijds 
ook voor te leggen aan de Commissie Websites.

In haar omstandig schrijven van 5 december 
2013, gericht aan de Onderzoekscommissie, 
stelde de betrokken arts onder meer dat :

■■ Haar focus binnen de gezondheidszorg zich 
concentreert rond preventieve zorgaspec-
ten en de interactie tussen lichamelijke en 
geestelijke gezondheid;

■■ In de Angelsaksische wereld de INTEGRA-
TIEVE GENEESKUNDE ophef maakt die 
zich richt op een chronische pathologie;

■■ Zij in haar jeugdig enthousiasme inderdaad 
een aantal flyers bij haar eigen apotheker 
heeft bezorgd maar het zeker niet haar be-
doeling was patiënten te ronselen maar het 
zelfs haar uitdrukkelijke wens is en was om 
nauwer samen te werken met huisartsen;

■■ Zij om medische redenen haar opleiding als 
huisarts heeft stopgezet en haar erkenning 
dus nooit heeft behaald;

■■ Zij derhalve geen wachtdiensten als “huis-
arts” mag doen;

■■ Haar hoofdactiviteit die van arbeidsgenees-
heer is en blijft;

■■ In de behandeling van  patiënten het zwaar-
tepunt steeds bij de eigen huisarts blijft lig-
gen;

■■ Er enkel prestaties werden aangerekend die 
voorkomen op de lijst van het RIZIV com-
patibel met haar 009 nummer;

■■ Zij zich niet bezondigt aan alternatieve ge-
neeskunde, de door haar gevolgde metho-
den “evidence based” zijn.

Ten overstaan van de Onderzoekscommissie 
voegde zij daar op 11 maart 2014 nog het vol-
gende aan toe dat :

■■ Arbeidsgeneeskunde haar hoofdactiviteit is 
en integratieve geneeskunde haar nevenac-
tiviteit;

■■ Zij geen huisbezoeken mag doen, enkel 
raadplegingen;

■■ Zij ook contact heeft gehad met de PGC die 
haar heeft meegedeeld dat gezien zij geen 
erkend huisarts is, zij ook niet kan deelne-
men aan de huisartsenwachtdienst;
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Op de terechtzitting werden door de betrokken 
arts en haar raadsman de volgende argumenten 
ingeroepen :

■■ Er een schending op artikel 6, lid 1 E.V.R.M.-
verdrag voorligt, in het bijzonder van het 
recht op een beoordeling door een onpar-
tijdige rechter omdat zij vaststelt dat ener-
zijds degene die ten gronde zal oordelen 
over de klacht dezelfde is als degene die 
beslist tot tuchtvervolging en kwalificatie 
van de klacht;

■■ Er dienvolgens redenen tot wraking zijn van 
alle artsen alsmede de magistraat-assessor;

■■ De vordering verder onontvankelijk is om 
reden dat niet wordt duidelijk gemaakt 
welke inbreuk zij heeft begaan en waarop 
zij zich dient te verantwoorden;

■■ Er geen sprake is van commercialisering 
hetzij misleiding en zij door de Onder-
zoekscommissie op geen enkel ogenblik 
werd ondervraagd of gewezen op het feit 
dat er problemen zouden kunnen zijn met 
de publiciteit;

■■ Een arts zijn of haar medische activiteiten 
aan het publiek mag kenbaar maken;

■■ Artsen ook ‘ondernemers’ zijn in de zin van 
de Wet van 15/05/2014 Wet Marktpraktij-
ken;

■■ Zij op geen enkel ogenblik aan “ronseling” 
heeft gedaan;

2.

2.1.

Ten onrechte meent de betrokken arts de on-
ontvankelijkheid van de tegen haar ingestelde 
vordering te kunnen afleiden uit de samenstel-
ling van de Provinciale Raad die een schending 
zou inhouden van haar recht op een onafhan-
kelijke en onpartijdige rechter.

Vooreerst dient te worden benadrukt dat art. 
6.1 van het EVRM gerespecteerd wordt indien 
de beslissing in eerste aanleg genomen gecon-
troleerd wordt zowel in feite als in rechte door 
een tuchtrechtcollege (Raad van Beroep) die 
voldoet aan de vereisten van deze verdragsbe-
paling zodat de opwerping van de betrokken 
arts dat de vordering tegen haar ingesteld voor 
de Provinciale Raad onontvankelijk zou zijn 
wegens de samenstelling van deze raad, niet 
kan worden onderschreven.

Daaruit volgt dat de grieven die worden aan-
gevoerd tegen de art. 7,§1 van het K.B. nr. 79 
omschreven samenstelling van de Provinciale 
Raad in rechte niet dienstig zijn en geen grond 
zijn tot onontvankelijkheid, laat staan tot wra-
king van de Provinciale Raad.

Er in dat verband zelfs geen wettelijk argument 
bestaat om de magistraat-assessor te wraken 
vermits deze in tucht geen rechtsprekende 
functie  uitoefent doch slechts een advies-ver-
lenende taak heeft.
Uit de enkele omstandigheid dat de leden van 
het bureau van de provinciale raad kennis heb-
ben genomen van het dossier aangaande de aan 
een arts ten laste gelegde feiten en dat zij het 
dossier aan de Provinciale Raad hebben over-
gezonden, valt niet af te leiden dat zij niet de 
vereiste onpartijdigheid bezaten om uitspraak 
te doen over de tuchtvordering tegen die arts 
(Cass. 17 maart 1988, Arr.Cass. 1988, 941;Pas. 
1988,I,866; R.W. 1988-89, 464).

Het algemeen rechtsbeginsel betreffende de 
onafhankelijkheid en de onpartijdigheid wordt 
evenwel miskend wanneer een lid van de Raad 
van de Orde heeft deelgenomen aan het onder-
zoek van de zaak en vervolgens mede de beslis-
sing neemt.  Zulks is echter niet het geval, 
wanneer hij alleen deelneemt aan de beslissing 
alvorens recht te doen, die ertoe strekt de ver-
volgde persoon voor de tuchtraad te doen ver-
schijnen, zoals in casu het geval was.

In deze omstandigheden kan op het verzoek tot 
wraking niet worden ingegaan en is de aldus op-
geworpen exceptie onontvankelijk ten overstaan 
van de magistraat-assessor en ongegrond ten over-
staan van de Raad in haar huidige samenstelling.

2.2.

Wel stelt de Raad vast dat waar de tenlasteleg-
ging betrekking heeft op een mogelijke com-
mercialisering en de verstrekte informatie niet 
mag misleidend zijn, hierbij verwijzend naar 
het schrijven van dr. X en de door hem 
voorgelegde“flyer”, het gevoerde onderzoek 
hier als zodanig geen betrekking op had maar 
eerder de aard van de activiteit van de betrok-
ken arts betrof (huisartsgeneeskunde of niet) 
en de daaraan gekoppelde al dan niet deelname 
aan de wachtdienst.
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In de gegeven omstandigheden zijn er geen 
aanwijzingen dat de betrokken arts zich heeft 
schuldig gemaakt aan de hiervoor omschreven 
tenlastelegging nu er hieromtrent eigenlijk 
geen onderzoek werd gevoerd.

De tenlastelegging is dan ook niet bewezen zo-
dat de vrijspraak zich opdringt.

(…)

De Raad zegt dat de ingeroepen redenen tot 
wraking niet voorhanden zijn zodat de aldus 
ingeroepen exceptie tot wraking dient te wor-
den afgewezen als onontvankelijk wat de ma-
gistraat-assessor betreft en als ongegrond ten 
aanzien van de Raadsleden zitting houdende in 
bovenstaande zaak;
 
De Raad verklaart, ten gronde, de enige tenlas-
telegging niet bewezen. 

BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

21. TENLASTELEGGING :

Het afleveren van twee welwillendheidattesten,
a. waarbij een eerste getuigschrift van arbeidsongeschiktheid 

werd opgesteld op 2 mei 2013 waarin wordt bevestigd dat de 
betrokken arts patiënte X persoonlijk heeft onderzocht en te 
hebben vastgesteld niet in staat te zijn de lessen bij te wonen 
op 2 mei 2013, daar waar bedoeld attest werd opgemaakt in 
afwezigheid van betrokken patiënte en rechtstreeks aan haar 
moeder werd overhandigd en

b.  waarbij een tweede ongeschiktheidattest werd opgesteld op 
21 mei 2013 waarin is gestipuleerd dat vermelde patiënte per-
soonlijk werd ondervraagd en onderzocht en werd vastge-
steld dat zij niet in staat is de lessen bij te wonen op 21 mei 
2013 daar waar bedoeld attest werd opgemaakt in afwezigheid 
van betrokken patiënte en rechtstreeks aan haar moeder werd 
overhandigd en waar klager vermeldt dat “de leerling zei dat 
haar mama die avond naar de dokter zou gaan en de volgende 
dag op 4 juni ze het doktersattest had meegebracht, zogezegd 
geschreven op 21 mei,”
feiten waarvan sprake in de e-mail van 8 mei 2013 en de brief van 
19 juni 2013 van het secretariaat van een school te A.

(…)

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
de tenlastelegging.

1.

Op 8 mei 2013 werd de Orde der Geneesheren, 
Provinciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis 
gesteld van een e-mail van het secretariaat van 
een school te A, uitgaande van een secretari-
aatsmedewerker die stelde :
“ Een leerling van bij ons op school, X, had geen 
attest voor haar afwezigheid op donderdag 2 
mei.  Plots op dinsdag 8 mei komt haar mama 
binnengewandeld met een doktersattest, zoge-

zegd door de dokter geschreven op 2 mei.  Dit kan 
echter niet want betrokken leerling zei op vrijdag 
3 mei, mijn mama zal wel naar dokter gaan voor 
mij, ik heb geen zelf geschreven briefjes meer…”

In zijn schriftelijke verantwoording van 11 sep-
tember 2013 stelde de betrokken arts :
“ …X kwam met haar moeder bij mij op raadple-
ging op 21/5 en kreeg naar aanleiding van haar 
gezondheidstoestand van mij één dag ziekteverlof.  
Of dit het originele attest van 21/5 is of een dupli-
caat van latere datum is, kan ik niet zeggen.
Een eerste mogelijkheid is dat de moeder het attest 
pas op 3/6 na vraag van de school heeft meegegeven.
Een tweede mogelijkheid is echter dat ze het at-
test verloren was en haar moeder me een dupli-
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caat heeft gevraagd op 3/6, dat kan ik niet meer 
met zekerheid zeggen.  Die dag is X. niet bij mij 
op raadpleging geweest, maar het betreft ook 
geen ziektegeval van 3/6.  In het eerste geval treft 
me geen schuld, in het tweede had ik “duplicaat” 
op het attest moeten vermelden en betreft het 
een administratieve onnauwkeurigheid.  Ook 
vreemd dat de school nooit met mezelf contact 
heeft opgenomen, wat natuurlijk geen verplich-
ting is, maar wel gebruikelijk bij dergelijke twij-
felgevallen.
We krijgen overigens regelmatig van de scholen 
zelf de vraag om een vergeten, verloren of zelfs 
“in de post verloren” briefje te herschrijven, dat 
is misschien niet correct volgens de letter van de 
wet, maar het is wel zo in de reële wereld…”

Naar aanleiding van zijn mondeling verhoor 
voegde de betrokken arts daar nog aan toe dat :

■■ Het mogelijk is dat patiënte niet op 2 mei is 
langs geweest maar wel haar moeder, of zij 
beiden aanwezig waren maar er in het dos-
sier niets van is terug te vinden;

■■ Hij wel toegeeft dat zijn attest niet waar-
heidsgetrouw is;

Ter terechtzitting verklaarde hij nog dat hij op 
het attest van 2 mei beter “duplicaat” had ge-
schreven nu de patiënte op 21 april wel degelijk 
bij hem was langs is geweest en hij niet meer 
weet welke de omstandigheden waren die had-
den aanleiding gegeven tot de opmaak van het 
tweede attest.

2.

Overwegende dat de Raad van oordeel is dat 
het hier wel degelijk over welwillendheidattes-
ten gaat en in tegenstelling tot wat de betrok-
ken arts voorhoudt, de maatschappij hier wel 
degelijk schade door lijdt, een medisch attest 
immers alleen maar tot doel kan hebben een 
zelf vastgestelde ziekte of aandoening weer te 
geven en niet kan en mag worden aangewend 
voor andere “doeleinden”.

Overwegende dat een zekere gestrengheid dan 
ook aan de orde is, dit in het bijzonder om-
wille van het gegeven dat een medisch attest, 
overigens terecht, indien juist opgesteld, nog 
steeds een “aureool van waarachtigheid” weer-
geeft en men juist moet vermijden dat deze 
waarachtigheid in twijfel wordt getrokken.

Overwegende dat de Raad dan ook van oordeel 
is dat de hiervoor omschreven tenlasteleggin-
gen voldoende bewezen zijn en de hiernavol-
gende tuchtsanctie zich opdringt.

(…)

De Raad verklaart de tenlasteleggingen bewe-
zen.

BESLISSING RAAD : CENSUUR

22. TENLASTELEGGING :

Het afleveren van een welwillendheidattest, met name een attest 
van werkonbekwaamheid, gedateerd 29 januari 2014, waarin 
wordt geattesteerd dat patiënt niet in staat is te werken van 24 
januari 2014 t.e.m. 2 februari 2014 wegens ziekte,
feiten waarvan sprake in de klachtbrief van een firma.

(…)

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
de tenlastelegging waarna de betrokken arts 
werd gehoord in zijn verdediging.

1.

Op 31 januari 2014 diende de firma een klacht 

in betreffende het voorschrijfgedrag van de be-
trokken arts in die zin dat de arts op 29 januari 
2014 met betrekking tot een patiënt had geat-
testeerd dat deze onbekwaam was om te werken 
van 24 januari 2014 tot en met 2 februari 2014.

In zijn schriftelijke verklaring d.d. 19 maart 
2014 wees de betrokken arts er op dat hij de 
patiënt in kwestie al méér dan 20 jaar kende en 
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de laatste 3 jaar slechts 1 keer is afwezig ge-
weest voor enkele dagen maar hij zich inder-
daad heeft laten meeslepen door het verhaal 
van de patiënt.

De betrokken arts betreurde dat hij hierdoor 
wrevel had veroorzaakt bij de werkgever en de 
orde en dat het hem hoe dan ook niet meer zal 
overkomen.

Ten overstaan van de Onderzoekscommissie 
voegde hij daar op 3 juni 2014 nog het volgen-
de aan toe dat :

-de patiënt in kwestie hem misleid heeft door 
te stellen dat zijn werkgever akkoord was om-
dat er te weinig werk zou zijn;
-de patiënt hem niet had gezegd dat hij van de 
werkgever een aangetekende brief had gekre-
gen en hij ook beweerde dat hij geen GSM had;
-hij wel toegeeft dat men als arts niet vijf dagen 
op voorhand kan attesteren;

Ter terechtzitting bevestigde de betrokken arts 
zijn voorheen afgelegde verklaring en voegde 
er nog aan toe dat hij eigenlijk zelf verrast is 
door zijn eigen stommiteit.

2.

Overwegende dat de Raad, uit de lezing van het 
dossier en de door de betrokken arts afgelegde 
verklaringen alleen maar kan vaststellen dat de 
betrokken arts op het ogenblik van het opma-
ken van zijn attest niet goed beseft heeft welke 
gevolgen zijn voorschrijfgedrag kan hebben 
voor de maatschappij in het algemeen en de 
werkgever in het bijzonder.

De Raad is zeer streng voor het opmaken van 
welwillendheidattesten vermits zij een hypo-
theek leggen op de goede werking van ons so-
ciaal zekerheidssysteem.

De Raad stelt evenwel vast dat de betrokken arts 
volledig inzicht heeft in zijn verkeerd handelen 
en duidelijk beseft dat hij in de fout is gegaan wat 
maakt dat de Raad van oordeel is dat hij hiervoor 
niet meer bijkomend dient te worden bestraft.

(…)

BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE.

23. TENLASTELEGGING :

Het afleveren van een welwillendheidattest, met name een on-
geschiktheidattest, gedateerd 23 januari 2014, waarin wordt ge-
attesteerd dat patiënt onbekwaam is te werken van 15 januari 
2014 t.e.m. 31 januari 2014 wegens ziekte, 
feiten waarvan sprake in de klachtbrief van 30 januari 2014 van een 
O.C.M.W.

(…)

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
de tenlastelegging alsmede een korte samenvat-
ting gegeven van de onderzoeksverrichtingen 
van de Onderzoekscommissie waarna de be-
trokken arts werd gehoord in haar verdediging.

1.

Op 30 januari 2014 diende het O.C.M.W. een 
klacht in betreffende het voorschrijfgedrag van 
de betrokken arts in die zin dat de arts op 23 
januari 2014, met betrekking tot een patiënte 
had geattesteerd dat deze onbekwaam was om 

te werken van 15 januari 2014 tot en met 31 ja-
nuari 2014.

In haar niet gedateerde schriftelijke verklaring 
wees de betrokken arts er op dat de patiënte in 
kwestie nieuw was maar wel recent de vriendin 
was geworden van een wel bij haar bekende pa-
tiënt. Volgens haar zou de betrokken vrouw uit 
een vrij marginaal milieu komen, vertoonde zij 
een depressief syndroom en was zij op dat ogen-
blik effectief niet in staat om te gaan werken.

Ten overstaan van de Onderzoekscommissie 
voegde zij daar op 1 juli 2014 nog het volgende 
aan toe :
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■■ de patiënte in kwestie nergens terecht kon 
en zij is voort gegaan op haar verhaal;

■■ men wel aanvaardt dat arbeidsongeschikt-
heid via anamnese kan worden vastgesteld, 
waarom dan ook geen ziekte?

■■ geneeskunst een kunst is en men zich ook 
daar in kan vergissen;

Ter terechtzitting bevestigde de betrokken arts 
haar voorheen afgelegde verklaring maar voeg-
de er nog aan toe dat ze niet goed had nage-
dacht maar zij niet zeker is dat ze later niet 
opnieuw hetzelfde zou doen.

2.

Overwegende dat de Raad, uit de lezing van het 
dossier en de door de betrokken arts afgelegde 
verklaringen alleen maar kan vaststellen dat de 
betrokken arts niet goed beseft welke gevolgen 
haar voorschrijfgedrag kan hebben voor de 
maatschappij in het algemeen en de werkgever 
in het bijzonder.

Er zijn geen objectieve elementen voorhanden 
die het aannemelijk zouden kunnen maken dat 
de betrokken arts terecht tot 8 dagen kon te-
ruggaan, er nog aan toevoegend dat de pati-
ente in kwestie aan de arts ook onbekend was.

De betrokken arts moet toch beseffen dat waar 
er zelfs geen uitleg is waarom de betrokken pa-
tiënte niet vroeger kon komen naar de raadple-
ging, het retrograde attesteren, behoudens zeer 
uitzonderlijke omstandigheden en binnen een 
beperkt tijdsbestek, totaal uit den boze is.

Het gegeven dat de arts zelfs twijfelt aan het 
feit dat zij een herhaling van haar handelwijze 
in de toekomst zelfs niet uitsluit, maakt dat een 
zekere gestrengheid in deze is aangewezen, re-
den waarom de Raad de hiernavolgende 
tuchtsanctie het meest passend acht.

(…)

BESLISSING RAAD : CENSUUR

24. TENLASTELEGGING :

het niet-naleven van het beginsel dat 
a. Zowel voor het stellen van een diagnose als voor het instellen 
en voortzetten van de behandeling, een arts zich ertoe verbindt 
zijn patiënten zorgvuldig en gewetensvol de zorgen toe te dienen 
die stroken met de thans geldende wetenschappelijke kennis;
b. Een arts, die weliswaar beschikt over de diagnostische en thera-
peutische vrijheid, hiervan geen misbruik mag maken en zal ver-
mijden om onnodige dure onderzoekingen en behandelingen voor 
te schrijven of overbodige verstrekkingen te verrichten en zich te 
allen tijde bewust dient te zijn van zijn sociale verantwoordelijk-
heid, door, en het geval van patiënt, overmatig veel medicatie te 
hebben voorgeschreven, 
feiten waarvan sprake in de e-mails van 11,19 en 20 februari 2014 en in 
de brief, met bijlage, van 24 februari 2014.

(…)

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
de tenlastelegging alsmede een korte samenvat-
ting gegeven van de verrichtingen van de Onder-
zoekscommissie waarna aan de betrokken arts 
het woord werd gegeven ter harer verdediging.

1.

De Orde van Geneesheren, Provinciale Raad 

Oost-Vlaanderen, werd op 17 februari 2014 in 
kennis gesteld van een e-mail van klaagster die 
zich erover beklaagde dat zij in het apparte-
ment van haar overleden broer een stapeltje 
voorschriften had gevonden met een datum in 
de verre toekomst alsmede briefjes die de over-
leden patiënt aan zijn arts had geschreven..

In een navolgende e-mail van 20 februari 2014 
voegde klaagster er nog aan toe dat de voor-
schriften telkens betrekking hadden op verschil-
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lende kalmeermiddelen en valium, dikwijls ook 
nog in grote hoeveelheden voorgeschreven.
Via de apotheker werd vervolgens een over-
zicht verschaft van 55 bladzijden, voorschriften 
opgesteld van in het jaar 2000 tot net voor de 
datum van het overlijden van de patiënt.

In haar omstandige schriftelijke toelichting 
stelde de betrokken arts onder meer dat :

De patiënt in kwestie een jongeman was met 
een heel zwaar alcoholprobleem;
Hij braaf was, eenvoudig maar met weinig 
draagkracht en absoluut geen inzicht in het feit 
dat zo een alcoholinname problematisch was;
Zijn vriendin heel veel medicatie nam met co-
deïne en ook kalmeerpillen, wat toen allemaal 
gemakkelijk te verkrijgen was;
De patiënt in kwestie op een bepaald ogenblik 
zelfs werd beschuldigd van poging tot moord 
op zijn vriendin wat hij niet kon begrijpen en 
hem nog meer aanzette tot drankmisbruik;
De patiënt in kwestie in 1992 een werkongeval 
kreeg waarbij zijn voeten werden verbrijzeld 
en hij daarbij een commotio cerebri opliep als-
mede een whiplash;
Hij invalide werd, veel pijn leed en de pogingen 
om hem te laten ontwennen telkens opnieuw 
mislukten;
Tijdens de periode dat de betrokken arts zelf 
wegviel, met name tussen eind 2001 en 1 mei 
2002, de patiënt is beginnen shoppen met me-
dicatie;
Hij zelf zeer vriendelijk en behulpzaam was en 
eigenlijk niemand kwaad deed;
De patiënt in kwestie wel weer piekte tijdens 
haar afwezigheid maar zij hem nadien toch 
weer stabiel heeft kunnen houden;
Zij hem zo goed als mogelijk was, heeft probe-
ren bij te staan en te begeleiden;

Ten overstaan van de Onderzoekscommissie 
voegde zij daar op 1 juli 2014 nog het volgende 
aan toe :

Zij een tijd niet heeft kunnen werken omdat 
haar ex-man door slagen en verwondingen 
haar rug had gebroken, zij zelf tot tweemaal toe 
een zelfmoordpoging heeft gedaan en in die 
periode haar ex-man ook vervalsingen heeft 
aangebracht in haar computerbestanden;
Zij geen medicatie-abusus in stand heeft ge-
houden en zij geen benul had van het feit dat 

hij naar andere artsen stapte om medicatie te 
krijgen;
Zij ook aan de specialisten had meegedeeld dat 
hij massaal medicatie innam maar deze daar 
niets mee deden;
Zij het eigenaardig vindt dat klaagster nu een 
klacht indient daar waar ze nooit naar de pati-
ent had omgezien;
Zij niet ontkent veel medicatie te hebben voor-
geschreven maar dit wel gewettigd vond;

Ter terechtzitting bevestigde zij haar voorheen 
afgelegde verklaringen en voegde daar nog aan 
toe dat zij wel pogingen heeft ondernomen om 
de patiënt door te sturen naar psycholoog en/
of psychiater.

2.

Overwegende dat de Raad alleen maar kan vast-
stellen dat de betrokken arts onvoldoende haar 
eigen voorschrijfgedrag in het oog heeft gehou-
den en daarbij zelfs eerder slordig tewerk ging.

Overwegende dat de alcoholverslaving van pa-
tiënt haar toch tot meer voorzichtigheid had 
moeten aanzetten.

Overwegende dat de betrokken arts veel te 
grote dosissen voorschreef en uit niets blijkt 
dat zij daadwerkelijk inspanningen heeft ge-
daan om via een multidisciplinaire aanpak de 
patiënt beter te omkaderen en/of op weg te zet-
ten om iets te ondernemen aan zijn verslaving 
van alcohol en/of medicijnen.

Overwegende dat de Raad het haar in het bij-
zonder kwalijk neemt dat ze zelfs geen inzicht 
heeft in haar verkeerd handelen vermits ze op 
de terechtzitting niet uitsloot dat zij opnieuw 
op dezelfde wijze zou tewerk gaan.

Overwegende dat het de Raad in die omstandig-
heden opportuun en passend voorkomt om de 
hiernavolgende tuchtsanctie op te leggen, dit en-
kel en alleen met de bedoeling en hoop de betrok-
ken arts er toe aan te zetten goed na te denken 
over de gevolgen van haar verkeerde therapeuti-
sche handelwijze en ze daaruit, naar de toekomst 
toe, de passende gevolgen zal trekken.

(…)

BESLISSING RAAD : WAARSCHUWING
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25. TENLASTELEGGING :

Het niet dateren van medische voorschriften,
feiten waarvan sprake in de e-mail van 7 maart 2013 van klager en 
in de bijgevoegde/nagestuurde afschriften van niet gedateerde me-
dische voorschriften (29 stuks) ten behoeve van patiënte.

(…)

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
de tenlastelegging waarna aan de betrokken 
arts het woord werd gegeven ter harer verde-
diging.

1.

Bij e-mail van 7 maart 2013 diende de zoon van 
een patiënte van de betrokken arts een klacht 
in bij de Orde der Geneesheren van de Provin-
ciale Raad van Oost-Vlaanderen omwille van 
het voorschrijfgedrag van de betrokken arts die 
massa’s medicijnen, waaronder Prozac, zou 
hebben voorgeschreven, dit tot verslaving bij 
de patiënte aanleiding zou hebben gegeven en 
daarbij zou dan nog  gebruik zijn gemaakt van 
massa’s niet gedateerde voorschriften.

In haar schriftelijke toelichting stelde de be-
trokken arts onder meer dat :
-patiënte haar reeds sedert 1995 bekend is en 
zich bij haar aanmeldde met een majeur de-
pressief beeld;
-volgens haar er geen sprake was van het op-
sparen van voorschriften;
-de voorschriften telkens uitgerekend werden 
om de drie maanden te overbruggen;
-als de voorschriften inderdaad niet gedateerd 
zijn, het dan haar fout is en zij in de toekomst 
hier meer aandacht zal aan besteden;

Ten overstaan van de Onderzoekscommissie 
voegde de betrokken arts daar nog het volgen-
de aan toe :
■■ Zij inderdaad in de fout is gegaan door de 

voorschriften niet te dateren;
■■ Patiënte in kwestie om de drie maanden 

langs kwam en zij daarbij netjes uitrekende 
hoeveel medicatie de patiënte nodig had om 
die tijdspanne te overbruggen;

■■ Zij daarbij rekende op haar vertrouwen in 
de patiënte maar hierin vermoedelijk be-
schaamd werd in die zin dat de patiënte niet 
alle medicatie heeft ingenomen;

■■ Zij nooit van de apotheker opmerkingen 
heeft gehad;

■■ Er ten huize van de patiënte zelf veel moei-
lijkheden waren en patiënte op een bepaald 
ogenblik wel hertrouwd is met haar ex-man 
die dan CVA kreeg wat zij niet goed aankon 
en wat haar door de kinderen ook werd 
kwalijk genomen; 

Ter terechtzitting bevestigde de betrokken arts 
haar voorheen afgelegde verklaringen en stelde 
dat zij ondertussen méér zorgvuldig tewerk 
gaat, in het bijzonder dan wat het dateren van 
de medische voorschriften betreft.

2.

Overwegende dat de Raad van oordeel  is dat de 
betrokken arts wel degelijk een deontologische 
fout heeft begaan in die zin dat zij onzorgvuldig 
is tewerk gegaan door het niet dateren van haar 
medische voorschriften waardoor zij ook niet 
met zekerheid kon opvolgen of patiënte wel de-
gelijk de voorgeschreven hoeveelheden medica-
tie op de juiste wijze, in het licht van de 
therapeutische behandelingen, tot zich nam.

Overwegende dat dit vooral een gevaar in-
houdt wanneer patiënten, zoals in casu, die 
voorschriften als het ware gaan “opsparen” en 
vervolgens eigengereid medicatie tot zich ne-
men.

Overwegende dat de Raad wel vaststelt dat de 
betrokken arts haar fout heeft erkend, ook dui-
delijk inzicht heeft in de gevolgen van haar 
handelwijze en een duidelijk engagement is 
aangegaan naar de toekomst toe in die zin dat 
zij zorgvuldiger zal omgaan met het dateren 
van haar attesten.

Overwegende dat de Raad het in die omstan-
digheden niet opportuun acht om een bijko-
mende tuchtsanctie op te leggen.

(…)

Niet dateren van 
medische voorschriften
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De Raad verklaart de enige tenlastelegging be-
wezen maar acht het niet nodig hiervoor een 
bijkomende tuchtsanctie op te leggen.

BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

26. TENLASTELEGGING :

Het afleveren van een welwillendheidattest en het niet naleven 
van het beginsel dat, behalve in gevallen van een duidelijke the-
rapeutische weerslag, een arts zich van elke inmenging in fami-
liale aangelegenheden moet onthouden, een en ander door het 
opstellen van 2 medische verklaringen. 

(…)

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
de tenlastelegging waarna aan de betrokken arts 
het woord werd gegeven ter zijner verdediging.

1.

De Orde van Geneesheren, Provinciale Raad 
Oost-Vlaanderen, werd op 8 mei 2014 in kennis 
gesteld van een e-mail van klaagster die zich 
erover beklaagde dat de betrokken arts telkens 
een medisch attest opstelde voor zijn elf maan-
den oud dochtertje waardoor hij zijn omgangs-
recht niet kon uitoefenen en hij drukte zijn 
verbolgenheid uit over het feit dat de betrok-
ken arts niet kan oordelen of hij nu al dan niet 
goed voor zijn dochtertje kan zorgen.

In zijn schriftelijke verklaring van 5 juli 2014 
stelde de betrokken arts onder meer het vol-
gende :

■■ Het kindje 4 x ziek is geweest over een pe-
riode van 6 maanden en hij telkens bij zijn 
attesteren de belangen van het kind voor 
ogen had zodat hij enkel begrip vroeg van 
de vader om zijn omgangsrecht gedurende 
een beperkte periode op te schorten;

■■ Hij zich bij het attest van 24 april 2014 niet 
heeft uitgesproken over wie aan de oorzaak 
ligt van de spanningen, hij enkel kon waar-
nemen dat het kind gespannen en angstig 
was;

■■ Dat het kindje iets meer bij de moeder is 
voor hem logisch is, vermits klager werkt 
en klager met de huidige regeling mag te-
vreden zijn daar waar hij in zijn praktijk 
reeds minder gunstige regelingen heeft 
meegemaakt;

Ten overstaan van de Onderzoekscommissie 
voegde hij daar op 14 oktober 2014 nog het vol-
gende aan toe :

■■ Hij gemeend heeft de verdediging van de 
moeder op zich te moeten nemen en het 
kind beter aan haar zou worden toegewezen 
waarbij de moeder, via haar advocaat, dan 
dit verslag heeft overgemaakt aan de Vre-
derechter;

■■ Het een aanbeveling betreft, een persoon-
lijke verklaring in zijn hoedanigheid van 
arts;

■■ Het kind te kampen had met otitis media;
■■

Ter terechtzitting beklemtoonde de betrokken 
arts nogmaals dat het slechts een aanbeveling 
was, hij enkel ondersteuning heeft gegeven aan 
de vraag van de moeder, en hij zich in dat op-
zicht niet schuldig voelt bij het opmaken van 
het eerste attest.

Aangaande het tweede opgemaakt attest gaf hij 
ter terechtzitting wel toe dat dit attest inder-
daad geen meerwaarde had.

2.

Overwegende dat de Orde van Geneesheren  
de waarde van het medisch attest hoog in het 
vaandel draagt en er dan ook over waakt dat 
deze “medische handeling” ten allen tijde haar  
therapeutisch doel blijft behouden.  Een me-
disch attest wordt ook door de rechterlijke 
macht hoog ingeschat en beoordeeld op haar 
merites en dient dienvolgens niet om loutere, 
ondersteunende verklaringen af te leggen.

De opstelling ervan kan en mag enkel in het 
belang van de patiënt zijn en kan niet worden 

Welwillendheidattest – 
inmenging in familiale 
aangelegenheden – be-
zoekrecht kind
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aangewend om “derden” ter wille te zijn, spijtig 
genoeg, en daar heeft de Raad wel oren naar, 
worden artsen “onder druk” gezet om toch 
maar het een en ander op papier te zetten, dit 
met het oogmerk op het bekomen of verwer-
ven van bepaalde “voordelen” en verliest het 
medisch attest daardoor eigenlijk compleet 
haar eigenlijke functie.

Artsen moeten patiënten duidelijk maken dat 
medische attesten hiervoor niet dienen, willen 
artsen een getuigenis afleggen over feiten die 
zij weten en/of gezien hebben, dan mogen zij 
dit doen, uiteraard het beroepsgeheim in acht 
nemend, hetzij schriftelijk hetzij ten overstaan 
van een rechter maar niet onder de vorm van 
een medisch attest.

Hun verklaring of getuigenis heeft dan even-
veel waarde als een andere verklaring of getui-
genis van een niet-arts terwijl, wanneer dit 
geschiedt onder de vorm van een medisch at-
test, hier een therapeutisch karakter wordt aan 
gegeven, dat het evenwel niet altijd heeft.

De artsen moeten er waakzaam voor zijn dat 
hun medische attesten niet aan geloofwaardig-
heid en therapeutische kracht inboeten, het 
respect ervoor van de rechterlijke macht dient 
ten allen tijde behouden te blijven.

De Raad kan wat het eerste attest van 18 april 
2014 betreft, waarin de betrokken arts enkel de 
aandoening van de patiënt omschreef alsmede 
de behandeling ervan, nog aannemen dat de be-
trokken arts enkel een therapeutisch doel voor 
ogen had wanneer hij bijkomend attesteerde : 
“…tijdens de ziekteperiode blijft ze best bij mama 
voor verzorging en toediening medicatie”.

Het tweede medisch attest daarentegen heeft 
geen enkele meerwaarde in die zin dat de be-

trokken arts enkel attesteerde dat het kindje 
was genezen, en dus gerust bij de vader kon 
gaan, maar dan anderzijds wel tendentieus was 
waar hij verwees naar het feit dat het kind ab-
normaal paniekerig en extreem angstig was, 
volgens hem te verklaren door “recente span-
ningen waarbij de baby aanwezig was”.

Dit laatste kan de betrokken arts uiteraard niet 
zelf  hebben waargenomen en waar hij zelf ver-
klaarde dat hij dit attest had opgesteld ten be-
hoeve van de advocaat van de moeder, dit om 
te gebruiken in een procedure aangaande het 
omgangsrecht, heeft dit medisch attest geen 
enkele therapeutische waarde en betreft het 
hier inderdaad een welwillendheidattest.

Het feit dat de betrokken arts de vader niet ex-
pliciet noemde, is niet eens relevant vermits 
het juist, en alleen aan haar, aan de moeder 
werd afgegeven met de bedoeling dit aan te 
wenden in een procedure om een welbepaalde 
uitspraak uit te lokken betreffende het om-
gangsrecht.

Heel specifiek met betrekking tot dit tweede 
attest heeft de betrokken arts dan ook een in-
breuk gepleegd op de ware bedoeling en func-
tie van het medisch attest, met name het 
therapeutisch doel.
Overwegende dat het de Raad in die omstan-
digheden opportuun en passend voorkomt om 
de hiernavolgende tuchtsanctie op te leggen, 
dit enkel en alleen met de bedoeling en hoop 
de betrokken arts er toe aan te zetten goed na 
te denken over de gevolgen van zijn verkeerde 
therapeutische handelwijze en hij daaruit, naar 
de toekomst toe, de passende gevolgen zal 
trekken.

BESLISSING RAAD : WAARSCHUWING
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Véronique BAERT E
Michel BAFORT Vo Vo

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

Marc COSYNS E E E
Eugeen DE BLEEKER E

Anya DE MOOR P
Paul DESMET P Ve

Léopold de THIBAULT E
Frank DOUCHY E P E E

Herman HOET E Ve E Ve
Remi HOMBROUCKX P

Willy LORNOY P Ve
Peter MARCOEN M M M M M M M

Renaat PELEMAN E
Walter MICHIELSEN P

Els PIETERS E 1P
Robert RUBENS P E

Sofie RYCKAERT E 2P E
Louis THIENPONT E Ve Ve

Jan VAN ELSEN P
Erik VAN HOLSBEECK E

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

Eric VAN RENTERGHEM P E
Wim VAN RENTERGHEM E E

Ann VERMEIR PM M M
Tony VERMEULEN Ov Ov

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

P    = Plaatsvervangend lid
Se  = Secretaris
Ve  = Verslaggever
Vo  = Voorzitter
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Raad Oost-Vlaanderen
Coördinaten

Adres Telefoon
Véronique 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 8400 Oostende, Leopold II-laan 2/5 0476/41.76.05
Marc COSYNS 9052 Gent (Zw), Hutsepotstraat 101 09/222.26.46
Eugeen DE BLEEKER 8300 Knokke-Heist, Steenbakkerstraat 5 050/67.78.78
Anya DE MOOR 9300 Aalst, August Marcelstraat 47 053/77.34.00
Paul DESMET 9700 Oudenaarde, Apostolinnenplein 8/0401 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   
Herman HOET 9750 Zingem, Dorpsstraat 2 09/384.55.66
Remi HOMBROUCKX 8300 Knokke-Heist, Zwaluwlaan 17 0475/76.92.40
Willy LORNOY 8300 Knokke-Heist, Winston Churchilllaan 31 09/252.50.60
Peter MARCOEN 9308 Aalst, Kerkhoflaan 21
Renaat PELEMAN 9000 Gent, Sint-Denijslaan 345 09/245.08.02
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
Erik VAN HOLSBEECK 9406 Ninove (Ou), Brakelsesteenweg 395 054/33.88.96
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
Wim VAN RENTERGHEM 9820 Merelbeke, Tertzweildreef 14 09/230.86.68
Ann VERMEIR 9320 Aalst (Er), Kleistraat 12
Tony VERMEULEN 9990 Maldegem, Hogenbranddreef 21 D-E 050/71.21.50
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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

Voorkaft: een (christelijke) afbeelding van de Eed van Hippocrates 
(Griekse arts; Kos, ca. 460 v.Chr. – Larissa, 370 v.Chr.).

Achterkaft: Gebed van Maimonides (Joodse rabbijn; Córdoba (Spanje), 
30 maart 1135 – Fustat (Caïro), 13 december 1204).

Beide afbeeldingen tonen aan dat de 
medische deontologie over verschillende culturen heen 

(Grieks/christelijk en Joods/Arabisch) waardevol werd bevonden.

Foto’s: Wim Van Renterghem

Artseneed
Islamic Medical Association of North America 

1977

Lof zij met God, de Leraar, de Enige, de Koning 
der Hemelen, de Verhevene, de Glorievolle, 
Glorie zij met Hem, de Eeuwige die het 
Universum schiep en alle wezens daarin, 
en de Enige die de oneindigheid en de eeuwigheid 
omvat. We dienen geen andere god dan U en 
beschouwen afgoderij als een afschuwelijk onrecht.

Geef ons de kracht om waarheidsgetrouw te zijn, 
eerlijk, bescheiden, genadig en objectief. Geef ons 
de kracht om onze fouten te erkennen, onze wegen 
te verbeteren en de fouten van anderen te vergeven.

Geef ons de wijsheid om allen te troosten en te 
leiden naar vrede en harmonie. Geef ons het 
begrip dat ons heilige beroep gaat over Uw 
kostbaarste gaven: leven en intellect.

Maak ons daarom waardig voor deze bevoorrechte 
positie met eer, waardigheid en vroomheid, zodat 
we ons leven mogen wijden aan het dienen van 
de mensheid, arm of rijk, geletterd of ongeletterd, 
moslim of niet-moslim, zwart of wit, met geduld 
en verdraagzaamheid, met deugd en respect, 
met kennis en waakzaamheid, met Uw liefde in 
onze harten en compassie voor Uw dienaren, 
Uw kostbaarste creatie.

Hierbij leggen we de eed af in Uw naam, 
de Schepper van alle Hemelen en de aarde, 
en volgen wij Uw raad zoals U die heeft 
geopenbaard aan de Profeet Mohammed 
– gezegend is zijn naam.

’Wie een mens doodt, zonder dat die een ander 
mens heeft gedood of een misdaad op aarde heeft 
gepleegd, zal zijn alsof hij de hele mensheid heeft 
gedood. En als hij een mens het leven redt, zal het 
zijn alsof hij het leven van de hele mensheid heeft 
gered.’ (Koran, V/35)

Verantwoordelijke uitgever: Dr. Michel Bafort.
Koning Albertstraat 62, 9900 Eeklo
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