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door Dr. Tony Vermeulen, Voorzitter 2016 - 2018

Beste collegae,

De provinciale Raad van Oost-Vlaanderen biedt u haar tijdschrift ‘Hippocrates’ online 
aan. U begrijpt dat dit niet alleen het gevolg is van de elektronische maatschappelijke evo-
lutie, doch ook een aanzienlijke besparing meebrengt binnen ons budget, wat zal meehel-
pen om uw bijdrage volgend jaar te verminderen. Omdat we begrijpen dat er collegae zijn 
die liever een papieren versie hebben, hebben we ook een beperkt aantal exemplaren laten 
drukken. Een e-mail of telefoon naar ons secretariaat volstaat om het tijdschrift ‘Hippo-
crates’ per post toegestuurd te krijgen.

Ik maak ook van de gelegenheid gebruik om u te wijzen op een opvallende toename van 
drie types van klachten gericht aan de Orde der artsen:

1. Welwillendheidsattesten
De Raad begrijpt dat artsen meer en meer onder druk gezet worden door hun patiënten 
om allerlei attesten op te maken, waar de arts zich vragen kan bij stellen. Vooral bij 
(v)echtscheidingen wordt geregeld gevraagd feiten te attesteren die als een inmenging 
in de familiale problematiek kunnen beschouwd worden en die hierdoor de tegenpartij 
kunnen benadelen. Het komt alleen de rechter toe hierover te oordelen. Wanneer een 
arts door zijn beroep geconfronteerd wordt met situaties en/of feiten te weten komt, die 
een gevaar betekenen voor de integriteit van andere gezinsleden, dan doorbreekt hij zijn 
beroepsgeheim niet wanneer hij zich richt tot een Vertrouwenscentrum Kindermishande-
ling of tot de Procureur des Konings. 
Het spreekt vanzelf dat attesten voor werkonderbreking moeten gedateerd worden de dag 
van het patiëntencontact, ook om de werkgever de kans te geven een controlearts te stu-
ren. Vergeet ook niet dat iedere geattesteerde dag werkverlet door de werkgever moet 
betaald worden.

2. Beroepsgeheim
Tweeduizendvijfhonderd jaar geleden was voor Hippocrates, de grondlegger van de Wes-
terse geneeskunde, het beroepsgeheim een fundament van het artsenberoep, dat door een 
eed moest gezworen worden. Voor artsen blijft het beroepsgeheim heilig, anders is een 
arts-patiëntrelatie onmogelijk. Ga dus heel zuinig om met sociale media. Laat u ook niet 
vangen voor de druk van de geschreven pers en de beeld- en klankmedia, waar het alleen 
maar om verkoop-, kijk- en luistercijfers te doen is.

3. Wachtdiensten
Wachtdiensten horen bij het beroep van arts. De Orde gaat ervan uit dat artsen die hun 
praktijk nog kunnen uitoefenen, ook aan wachtdiensten deelnemen. De ziekenhuizen en 
huisartsenwachtkringen bezitten een autonomie om hiervoor uitzonderingen toe te staan 
of een eigen reglement op te stellen. 
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Om te besluiten nog een mededeling van de Nationale Raad over een veel gestelde vraag 
naar aanleiding van de problematiek van de heimelijke geluidsopname van een gesprek 
tussen een patiënt en een arts zonder medeweten van deze laatste. 

“Een geluidsopname van een medische consultatie door de patiënt (om de ontvangen in-
formatie beter te kunnen verwerken) dient te gebeuren in gezamenlijk overleg, om zo het 
vertrouwen en de dialoog tussen de patiënt en de arts niet te ondermijnen. Iedereen dient 
zich ervan bewust te zijn dat deze geluidsopname bij een geschil kan worden aangewend 
als bewijs.”

Wees dus bij ieder patiëntencontact op uw hoede. We kunnen de vraag stellen of er, bij het 
heimelijk opnemen van een gesprek, nog sprake was van een arts-patiëntrelatie.
Het laatste woord is hierover nog niet gezegd.

We hopen u talrijk te mogen ontmoeten op het colloquium ‘De Orde is er voor u’, dat 
doorgaat in het Universitair Ziekenhuis Gent, Auditorium C (ingang 48), op woensdag 18 
oktober 2017 om 18u00 (zie aankondiging verder in dit tijdschrift) en zeker op onze Feest-
zitting zaterdag 28 oktober 2017 om 10u00 in de Aula van de Universiteit Gent, waarvoor 
u nog een afzonderlijke uitnodiging zult ontvangen.
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Dokter Jozef Coessens werd geboren op 14 
mei 1935 te Aalst en overleed op 4 januari 
2017 te Brugge. Wij koesteren hem als een 
zeer vriendelijk en verstandig man. Zijn 
talenten werden binnen de Orde vlug op-
gemerkt, zodat hij gevraagd werd om deel 
uit te maken van de uiterst belangrijke en 
moeilijke onderzoekscommissie, waarvan 
hij onafgebroken gedurende vele jaren ver-
slaggever was.

Jozef was een allround arts. Hij begon zijn 
loopbaan als huisarts en combineerde zijn 
praktijk met medisch schooltoezicht. Hij 
zag vlug het nut in van samenwerking tus-
sen huisartsen en stichtte daarom de Huis-
artsenvereniging Gent-West, waar hij zich 
als voorzitter verdienstelijk heeft gemaakt 
voor zijn collega’s. 

Na een zwaar ongeval was hij verplicht zijn 
huisartsenpraktijk stop te zetten en begon 
hij aan een bloeiende carrière binnen het 
RIZIV, waar hij het tot geneesheer-inspec-
teur-directeur bracht.

Binnen de Raad van onze Orde der Artsen, 
kunnen we hem herinneren als een zal-
vende en begripvolle collega, doch streng 
als het moest, zoals hij opgeleid was tot ge-
neesheer-luitenant-kolonel in het Belgische 
leger.

Wij zijn fier hem op de lijst van prominente 
en verdienstelijke leden van de Orde der 
Artsen te mogen bijschrijven.

De Raad van de Orde der artsen biedt de 
familie zijn oprechte deelneming aan.

In Memoriam: Dr. Jozef Coessens
door Dr. Tony Vermeulen, Voorzitter 2016 - 2018
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Verwelkoming
door Dr. Michel Bafort, Voorzitter 2012 - 2016

Beste collega’s, vrienden en genodigden,

Naar jaarlijkse gewoonte krijg ik nu de mo-
gelijkheid een korte spreekbeurt te houden. 
Wanneer we spreken over de kwaliteit van 
ons gezondheidssysteem in België, dan gaan 
we ervan uit dat het systeem in België één 
der beste ter wereld is. Maar is dat zo? 

Kwaliteit dient eerst gedefinieerd te worden. 
Studies welke de kwaliteit van zorgen vanuit 
de ervaring van patiënten beoordelen, tonen 
een zeer grote tevredenheid. De gezond-
heidszorg is breed en goed toegankelijk. Er 
zijn geen wachttijden. De zorgverstrekkers 
zijn, ongeacht het niveau waarop ze deskun-
dig zijn, bijna door iedereen bereikbaar. De 
directe kostprijs voor de patiënt voor hoog-
kwalitatieve zorg is verwaarloosbaar. 

Wanneer we kwaliteit van zorg benaderen 
vanuit het oogpunt van resultaten en misluk-
kingen dan opent zich evenwel een andere 
wereld. Een studie in het ‘Journal of Patient 
Safety’ schat het aantal sterfgevallen door 
medische blunders wereldwijd op 400.000 per 
jaar. Dit is vergelijkbaar met twee jumbojets 
die elke 24 uur uit de lucht vallen. Een medi-
sche fout is de derde belangrijkste doodsoor-
zaak, na hartfalen en kanker, in ziekenhuizen 
in de Verenigde Staten en Europa. Door ver-
mijdbare medische fouten vallen meer doden 
dan bij verkeersongelukken. Men citeert cij-
fers die aantonen dat de gemiddelde patiënt 
één of twee medicatiefouten kan verwachten 
tijdens elk ziekenhuisverblijf. Er wordt aan-
vaard dat een arts, op het toppunt van zijn of 
haar medisch kunnen, maximaal in 70% van 
de gevallen de juiste diagnoses stelt. 

De complexiteit van de geneeskunde en de 
snelheid om beslissingen te moeten nemen 
liggen aan de basis van deze slechte cijfers. 
De Wereldgezondheidsorganisatie benoemt 
12.420 ziekten en stoornissen die elk een an-
der diagnose- en behandelplan vereisen.
Naast complexiteit zijn de gebrekkige finan-
ciën van het zorgstelsel een probleem. In Bel-
gië staan artsen onder grote druk in de zie-
kenhuizen, door het systeem van verplichte 
medefinanciering van de ziekenhuizen op 
basis van een variabele afdracht op hun ho-
norarium en de ongelijkheid van inkomen 
tussen de artsen voor dezelfde werkbelasting. 
De huidige financiële crisis zorgt er boven-
dien voor dat ziekenhuizen steeds zuiniger 
dienen om te springen met de beschikbare 
financiële middelen. 

Een derde oorzaak heeft te maken met de or-
ganisatiecultuur. Voor ervaren artsen, die een 
lange opleiding hebben gevolgd, is het toege-
ven van fouten bijna traumatisch. Professio-
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nals in de gezondheidszorg zijn zo bang voor 
hun fouten dat ze die op allerlei manieren 
toedekken, waardoor het onmogelijk wordt 
om ervan te leren. Artsen verbergen hun fa-
len voor patiënten, voor andere artsen en voor 
zichzelf. De verzekeraars van de medische 
aansprakelijkheid leggen in hun communi-
catie aan verzekerde artsen er de nadruk op 
om, naast de wettelijk verplichte informatie 
over het objectieve verloop van een medische 
behandeling, zeker niet te spreken met de 
patiënt(e) of zijn nabestaanden over mogelijke 
medische fouten.

De drastische consequenties van onze fouten, 
de herhaalde gelegenheden om die te maken, 
de onzekerheid over onze aansprakelijkheid 
en de professionele ontkenning dat ze er zijn, 
werken allemaal samen om onverdraaglijke 
dilemma’s te stellen voor de arts. We zien de 
gevolgen van onze fouten, maar kunnen niet 
omgaan met de enorme emotionele impact 
die ze hebben. Dit leidt onvermijdelijk naar 
persoonlijke catastrofen waaronder burn-
out, addictie en suïcide. ‘Arts in Nood’ werd 
hiervoor als vangnet door de Orde opgericht.

Onze eerste reactie tegenover fouten zou 
moeten zijn dat deze fouten unieke leerkan-
sen bieden voor iedereen. Meestal betekent 
dit dat er een fout in het systeem kan worden 
opgelost. De gezondheidszorg zou veel geld 
besparen als het van haar fouten zou leren. 
Maar het heeft ook een consequentie voor de 
organisatiecultuur: professionals zullen zich 
voortaan aangemoedigd moeten voelen om 
open te zijn over fouten en ook andere vitale 
informatie delen, omdat ze weten dat ze niet 
op een onredelijke wijze worden aangepakt. 
Dit wordt ‘Patient Safety Alerts’ genoemd. 
Als we te maken hebben met complexiteit, is 
het uiten van beschuldigingen zonder gede-
gen analyse één van de meest gebruikelijke 
maar ook een van de meest gevaarlijke dingen 
die een organisatie kan doen. Veel professio-
nals die bij een tragedie zijn betrokken, zoals 

medici, verpleegkundigen of maatschappe-
lijke werkers, lijden aan een posttraumatisch 
stresssyndroom. Maar als schuldgevoelens 
worden vergroot door onterechte beschul-
diging van misdadig gedrag, kan dat mensen 
over het randje duwen. Dit wordt omschre-
ven met het begrip: ‘the second victim’. In 
de gezondheidszorg wordt al te eenvoudig 
verondersteld dat artsen geen fouten mogen 
maken. De huidige organisatiecultuur impli-
ceert dat ervaren artsen onfeilbaar zijn. Is het 
verwonderlijk dat fouten worden gestigma-
tiseerd en dat het systeem is gericht op het 
negeren en ontkennen in plaats van onder-
zoeken en leren van fouten? Fouten kunnen 
gezien worden als de kloof tussen wat we 
hopen dat er gebeurt en dat wat er in werke-
lijkheid plaatsvindt. Vooroplopende organi-
saties proberen dit gat te dichten, maar om 
dit succesvol te doen, moeten ze werken met 
een systeem waarin de leerkansen worden 
benut. Zelfs het meest volmaakte geconstru-
eerde systeem werkt niet als professionals de 
informatie, die nodig is om het te laten wer-
ken, niet willen delen. Hiervoor heeft men 
een veilig-meldsysteem nodig.

De belangrijkste factor in het succes van 
veilig-meldsystemen wordt bepaald door de 
mate van bescherming van de melder. Er-
varingen uit andere sectoren laten zien dat 
een veilig-meldsysteem, dat niet wettelijk 
beschermd is, gemakkelijk onder druk kan 
komen te staan. Dit houdt in dat informatie 
en verklaringen die door een melder zijn in-
gebracht in een veilig-meldsysteem niet ge-
bruikt mogen worden in een tegen de melder 
gerichte disciplinaire/juridische procedure, 
tenzij de melder ermee instemt. Een discipli-
naire of juridische procedure is wel mogelijk, 
maar zal moeten worden gebaseerd op infor-
matie uit andere bronnen. 

Het is dringend nodig om in België in samen-
spraak met de wetgever en de medische ver-
zekeraars een systeem uit te werken om het 
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voorgaande te implementeren in een modern 
zorgstelsel en zo de kwaliteit van de medische 
zorg te verbeteren.

Wanneer we in België zouden opteren voor 
het systeem van afschermen van informatie 
in het veilig-meldsysteem, rekening houdend 
met het recht op schadevergoeding voor de 
patiënt bij medische calamiteiten, vraagt dit 
om een andere invulling van onze aanspra-
kelijkheidsverzekering. Het ziekenhuis of de 
groepering van ziekenhuizen moet een polis 
afsluiten ter vrijwaring van de gerechte eis 
van schadevergoeding voor een patiënt(e), 
bij mislopen van een medische behandeling 
t.g.v. een systeemfout. Omdat de meeste 
medische fouten terug te brengen zijn op 
systeemfouten, kunnen de individuele polis-
sen van artsen drastisch in prijs dalen. Het 
burgerrechtelijk of strafrechtelijk handelen 
blijft overeind voor zover de bewijslast niet 
gesteund is op informatie uit het veilig-meld-
systeem. Hier is wetgevend werk noodzake-
lijk. Het is noodzakelijk om artsen en me-
disch personeel niet meer te culpabiliseren, 
maar hen te ondersteunen. Voorbeelden in 
de VS tonen dat zulk een proces aanleiding 
geeft tot een sterke daling van het aantal me-
dische fouten en bijgevolg een vermindering 
van claims veroorzaakt. Dit proces moet vol-
doende zijn om de polis voor ziekenhuizen 
of groeperingen van ziekenhuizen op zich 
ook te doen dalen. Dit is in het voordeel van 
zowel de verzekeraar als de verzekerde. Pati-
enten, maatschappij en de volksgezondheid 
winnen het meest door een hierdoor geïn-
duceerde drastische daling van de medische 
fouten. 

Artsen dienen zich de cultuur tot rapporte-
ring van medische fouten eigen te maken. 
Deze rapportering moet op het niveau van 
de diensten, ziekenhuizen en op regionaal 
niveau leiden tot verbeterprocessen, welke in 
een nationale databank aanleiding geven tot 
afdwingbare kwaliteitsverbeteringen, onder 

controle van een – op te richten – Raad voor 
Veilig Medisch Handelen, welke verantwoor-
delijk is voor het opvolgen van de medische 
foutmeldingen. Wanneer meldingen en ana-
lyses op afdelingsniveau gebeuren, lijken de 
effecten tot een snellere en betere respons te 
leiden. 

Een belangrijke taak van de Orde bestaat erin 
te waken over de kwaliteit van de medische 
zorg. De Orde kan het voortouw nemen in dit 
proces van kwaliteitsverbetering ten voordele 
van patiënten én artsen.
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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 overschrijden en waar 
mogelijk bijdragen tot de vooruitgang van de geneeskundige kennis.

Ik zal verantwoordelijk omgaan met de middelen die de maatschappij ter beschikking 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, nationaliteit, 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.

Eedaflegging van de promotie 2016
door Dr. Celine Rohaert
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Excellenties, geachte collegae professoren en 
medewerkers,
Geachte gepromoveerde artsen, partners en 
sympathisanten, 
Dames en heren,

Ik ben bijzonder verheugd jullie op de dag 
van de eedaflegging van de promotie 2016 en 
de huldiging van de promotie 1966 te kun-
nen toespreken als kersvers decaan. Vandaag 
is inderdaad de eerste dag van dit nieuwe 
mandaat. Trouwens miste ik de proclamatie 
van de promotie 2016 door een congres en ik 
ben dan ook verheugd het te kunnen com-
penseren door vandaag bij de eedaflegging 
aanwezig te zijn.

Op zoek naar een gepaste titel voor deze 
gelegenheidstoespraak liet ik mij inspireren 
door een citaat van Immanuel Kant, dat dins-
dagochtend ook in het openingscollege po-
liticologie door Minister De Block gebruikt 
werd om de vraag te beantwoorden “hoe ze 

stand houdt bij een gat in de begroting van 
4 miljard”, namelijk “optimism is a moral 
duty”.

Ik stel u ook graag in primeur het nieuwe 
logo van onze faculteit voor, die kadert in de 
nieuwe huisstijl van de UGent die bij de ope-
ning van het academiejaar werd gelanceerd. 
Uitvergroot kan u merken dat een gestileerd 
ECG deel uitmaakt van het logo, wat onze 
faculteit tot het kloppende hart van de uni-
versiteit maakt.

Jullie beleven een spannende tijd in jullie le-
ven. Sinds jullie het masterdiploma in han-
den hebben, staan jullie met beide voeten in 
het beroepsleven, dat de komende 40 jaar 
onlosmakelijk met jullie en met jullie familie 
zal verbonden zijn. En jullie hebben gekozen 
voor een mooi beroep; een beroep waarin 
je dag in dag uit met mensen zal bezig zijn, 
meestal patiënten maar ook collegae en me-
dewerkers. Patiënten zijn mensen die met 
een behoefte naar u toekomen, mensen met 
een nood die op zoek zijn naar een oplossing 
voor een probleem.

In een beroep waar mensen helpen centraal 
staat, moet u zorgen dat u de empathie blijft 
bewaren. Empathie is aangeboren en eigen 
aan de mens, maar empathie echter kan snel 
onderdrukt worden indien de drijvende mo-
tieven van hulp bieden evolueren naar eco-
nomisch opbrengen. Ik wil dan ook voor alles 
een oproep doen aan jullie om empathische 
mensen te blijven aangezien ik mag hopen 
dat dit aan de basis heeft gelegen van jul-
lie beroepskeuze. Diezelfde empathie zal er 
ook voor zorgen dat u prettig kan samen-
werken en met een gevoel van geluk de dag 
kan afsluiten. In dit verband raad ik jullie aan 
om de TED-talk van moleculair bioloog en 
boeddhistisch monnik Mathieu Ricard over 
geluk eens te bekijken. Dit duurt 18 minuten, 
maar het zijn 18 minuten die je zeker kunnen 
leren hoe werken met en tussen mensen kan 
bijdragen tot geluk.

Toespraak
door Prof. Dr. Piet Hoebeke, 

Decaan Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschapppen UGent
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Jullie, de groep artsen die vandaag de eed 
afleggen, behoren als eerste tot wat men ge-
neratie Z noemt. Jullie zijn de generatie die 
een computer gebruikt bij alles wat jullie 
doen, zoals wij als babyboomers de ‘zapper’ 
bedienden. Een definitie van de Generatie Z 
die ik vond, luidt als volgt: “Generatie Z is de 
generatie open wereldburgers, met een grote 
handigheid in interactieve nieuwe media, die 
graag hun steentje bijdragen aan de samenle-
ving, zolang dat maar met veel eigen initiatief 
gepaard kan gaan.” 

Ik lees dat graag en hoop dat dit ook werkelijk 
zo is. In een maatschappij waar het dagelijks 
debat over multiculturaliteit gaat, klinkt 
het veelbelovend dat jullie een steentje willen 
bijdragen op basis van eigen initiatief en dat 
jullie open wereldburgers zijn. Alleszins was 
het concept van de opleiding die we jullie ge-
geven hebben gebaseerd op zelfstandigheid. 
En vanaf vandaag is deze volledig: wij zwaai-
en jullie uit, we laten jullie los in het volste 
vertrouwen dat we jullie de juiste waarden 
hebben meegegeven om jullie los te laten in 
de nieuwe wereld die vandaag aanbreekt. 

Bij deze waarden neem ik er graag “Durf 
denken” bij. De slogan van onze Universiteit 
gaat eveneens terug naar Immanuel Kant, de 
eerste verlichtingsfilosoof, die het in het La-
tijn zei: “Sapere aude”. Letterlijk vertaalt dit 
als “Durf wijs te zijn”, niet het Gentse wijs 
maar het wijs van wijsheid. Ik hoop oprecht 
dat wijsheid een kompas mag zijn bij alles 
wat jullie gaan doen in de wereld van mor-
gen. 

Omdat jullie klaar moeten zijn voor de we-
reld van morgen, belicht ik enkele zaken die 
volgens mij een belangrijke rol zullen spelen 
in jullie professionele en persoonlijke levens 
van morgen: 
• De multiculturele maatschappij is een 

feit en zit in jullie wachtzaal.
• De patiënt komt je zien nadat hij dokter 

Google heeft gezien.
• Big data is the next big thing en jullie 

gaan het weten.

• Global warming en migratie zijn de 
grootste uitdagingen voor de mens-
heid… 

• … Samen met de vergrijzing van de be-
volking.

Ik overloop deze punten graag en heb er alle 
vertrouwen in dat deze aandachtspunten 
voor jullie niet vreemd aanvoelen aangezien 
jullie deze nieuwe wereld vorm zullen geven 
en de problemen mee zullen oplossen want 
“optimism is a moral duty”.

De multiculturele maatschappij is een 
feit en zit in jullie wachtzaal of liever jullie 
ontvangstruimte of lounge, waar je de men-
sen ontvangt en vooral niet laat wachten. 
Ook daarvoor is de nieuwe technologie een 
meerwaarde, perfect agendabeheer, sms re-
minders, oproepsystemen, enz. Inderdaad, 
men heeft de mond vol van de multiculturele 
maatschappij en hoe we deze vorm moeten 
geven. Soms ontaardt dit in een cryptofas-
cistisch discours, maar wat men vergeet is 
dat de multiculturele maatschappij er is en 
functioneert. Onze maatschappij is reeds 
inclusief en moet deze inclusiviteit verder 
koesteren. 

Indien je een SWOT-analyse zou maken van 
onze multiculturele maatschappij, zal je veel 
Strengths en Opportunities merken en die 
moeten we koesteren en versterken. Tege-
lijk moeten de Weaknesses en de Treaths ons 
aanzetten om ze mee op te lossen, om ze mee 
te veranderen.

Jullie patiënten zullen van overal ter wereld 
komen. Onthoud zeer goed wat je in de eed 
van Hippocrates zal herhalen; je maakt geen 
onderscheid op basis van geslacht, seksuele 
voorkeur of afkomst. Inderdaad, elke patiënt 
die voor jou zit, heeft recht op het maximum 
van je capaciteiten. Wij hebben je opgeleid 
om al je kennis in te zetten voor elk indivi-
du, we rekenen er dan ook op dat iedereen 
de juiste zorg krijgt. De nieuwe maatschap-
pij is niet deze van morgen, maar deze van 
vandaag. Deze maatschappij heeft in jou ge-
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investeerd door jou deze opleiding te geven, 
deze maatschappij heeft recht op een retour 
van jou.

De patiënt komt je zien nadat hij dok-
ter Google heeft gezien. Gedaan met aan 
mensen, die goed geïnformeerd naar je toe-
komen, uit te leggen dat jij het wel beter 
weet want jij hebt gestudeerd. Tijd om open 
te staan voor de informatie die de patiënt 
meebrengt naar jou. Iedereen heeft toegang 
tot het internet en soms slagen mensen er in 
om dingen boven te halen die wij niet we-
ten en toch juist zijn. Dus pas op en wees 
nederig. Dr. Google bestaat en Dr. Google 
weet heel veel. We gaan naar een nieuwe 
arts-patiëntrelatie waarbij de patiënt een 
gewaardeerde speler is in de interactie tus-
sen arts en patiënt. Patiënt empowerment is 
geen loos begrip, patiëntenplatformen be-
staan en zijn goed georganiseerd, de patiënt 
wordt een volwaardige speler in het verhaal 
van zijn diagnose en therapie. De patiënt is 
een waardevolle partner in alle besluitvor-
ming.

En dat heeft men op het kabinet van volks-
gezondheid ook geweten. Donderdag hield 
het kabinet een openingssymposium over 
de principes van het nieuwe K.B. nr. 78, het 
K.B. dat dateert van 1967 en de gezondheids-
beroepen reglementeert, waarvan de drie 
pijlers van kwaliteitsvolle gezondheidszorg 
de volgende zijn: competente zorgverleners, 
multidisciplinaire geïntegreerde gezond-
heidszorg en de patiënt centraal, op maat van 
de patiënt en met de patiënt in een piloot-
copilootconcept, waarbij, vergis u niet, de 
patiënt de piloot is. “De bloem van Maggie” 
werd in het kader van de hervorming van 
K.B. nr. 78 getoond met de patiënt in het hart 
en alle zorgberoepen errond. Dit zijn zowel 
de bestaande zorgberoepen als de nieuwe. Ik 
vind dit persoonlijk een bijzonder gunstige 
evolutie en ik raad u aan om u hierop voor 
te bereiden. ‘Multidisciplinaire geïntegreerde 
zorg’ zal het codewoord worden. 

Big data is the next big thing en jullie 
gaan het weten. Begin de big data al maar 
te omarmen en als partner te zien. Dagelijks 
zijn nieuwe gezondheidsapps beschikbaar 
via iTunes en vele van deze apps zijn zinvol 
en van hoge kwaliteit. Elke dag brengen wij 
informatie in onze elektronische patiënten-
dossiers. Al die input blijft bestaan en kan 
te allen tijde terug opgeroepen worden. De 
EPD-systemen worden intelligenter en zijn 
in staat om data te integreren en om te zetten 
in waarschuwingen, veel sneller dan wij ze 
kunnen vatten. Dit kan angstaanjagend aan-
voelen, maar hoeft het niet te zijn. Big data 
moeten we omarmen, deel laten worden van 
onze dagelijkse manier van werken. Onze 
professionele ervaring die we opbouwen en 
onze mogelijkheid om empathisch te zijn, 
zijn onze beste garantie dat de big data het 
niet van ons over zullen nemen. 

Global warming en migratie zijn de groot-
ste uitdagingen voor de mensheid. Zij zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze 
septembermaand hebben we aan den lijve 
ondervonden wat ‘global warming’ is. Bij 
ons voelt dit nog bijzonder prettig aan, op 
andere plaatsen in de wereld betekent het 
een tekort aan drinkwater, overstromin-
gen, magere oogsten, nieuwe ziektes en re-
denen om te migreren en op zoek te gaan 
naar plaatsen waar deze problemen zich nog 
niet voordoen. Waar de huidige migratiegolf 
vooral ingegeven is door zinloos geweld, in 
Aleppo bijvoorbeeld, zal de komende migra-
tiegolf ingegeven worden door de effecten 
van ‘global warming’. Dit komt zeker op ons 
af dus kunnen we ons maar beter voorberei-
den en het oplossen. Er is geen discussie of 
“Wir schaffen das” hier het juiste antwoord 
is. “Wir sollen es mussen schaffen”, er is hier-
voor geen alternatief. 

De vergrijzing van de bevolking is ook een 
grote uitdaging voor de mensheid. Twee der-
de van de uitgaven in de gezondheidszorg kun-
nen vandaag de dag gerelateerd worden aan de 
vergrijzing van de bevolking, chronische ziek-
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ten en multimorbiditeit. De vooruitgang van 
de geneeskunde die logaritmisch verloopt, re-
sulteert in meer personen met meerdere chro-
nische aandoeningen en het veelvuldig gebruik 
van medicatie met zowel positief als negatief 
effect op de gezondheid. 

Weet dat er ook binnen de groep van ouderen 
en chronisch zieken maatschappelijk kwets-
bare groepen bestaan. Ook hier maak je best 
geen onderscheid op basis van geslacht, af-
komst, financiële draagkracht en zorgafhan-
kelijkheid. 

Dames en heren, deze vijf aangehaalde maat-
schappelijke uitdagingen zullen onze gezond-
heidszorg beïnvloeden en dus ook de manier 
waarop jullie in de zorg gaan staan. Anekdo-
tisch; ik heb recent een Syrisch meisje opge-
vangen met een ernstige aangeboren malfor-
matie, namelijk een cloaca met een muco-
colpos. Haar moeder heeft Aleppo zwanger 
verlaten en de overtocht over de Middelland-
se zee gemaakt nadat ze maandenlang over 
land zijn gegaan en is uiteindelijk in het diepe 
West-Vlaanderen bevallen. Was de moeder 
in Syrië gebleven dan had het kind niet over-
leefd. Dankzij onze gezondheidszorg is dit 
meisje vandaag gezond en wel. Het is slechts 
casuïstiek, maar het geeft aan dat we door 
migratie mensen zullen zien met problemen 
die we hier niet meer kennen, maar die we 
toch zullen moeten oplossen. Het lijkt erop 
dat ik jullie een hindernissenparcours aan 
het bouwen ben. Hindernissen leren sprin-
gen, geldt echter voor een individu, maar ook 
voor een maatschappij. Ik ben een geboren 
optimist en geloof in de kracht van de mens 
en de maatschappij. De aandachtspunten die 
ik met jullie doornam zijn dan ook bedoeld 
om jullie te prikkelen en aan te zetten om 
mee te werken aan de oplossing.

Voor de jubilarissen, geachte collegae, laat 
mij toe jullie ook in naam van de faculteit 
te feliciteren, 50 jaar van jullie leven hebben 
jullie gespendeerd aan het mooiste beroep 
ter wereld en ik hoop oprecht dat jullie hier 

veel genoegdoening aan gehad hebben of 
nog hebben. Ik wil jullie ook danken omdat 
jullie mee de gezondheidszorg van vandaag 
vorm hebben gegeven, een uitstekende ge-
zondheidszorg, weliswaar in evolutie, maar 
een evolutie die stoelt op wat jullie mee op 
de kaart gezet hebben.
Tenslotte voor de jonge collegae: ik hoop op-
recht dat jullie blij zijn met de opleiding die 
jullie gekregen hebben en dat jullie met trots 
jullie afkomst zullen uitstralen. Als alumni 
van onze universiteit die dit academiejaar 
haar 200ste verjaardag viert, zijn jullie ook een 
stukje van deze fantastische instelling. “Een 
geschiedenis vol toekomst” en daar zijn jul-
lie sinds vandaag ook deel van. Jullie verlaten 
onze universiteit met jullie masterdiploma 
op zak, jullie laten een verleden achter, maar 
verlaten ons vol toekomst. Wij rekenen al-
vast op jullie! En vergeet niet… “Optimism is 
a moral duty.”

Ik kan echter niet eindigen zonder ook hulde 
te brengen aan drie studenten die hier helaas 
niet zijn omdat zij bij een tragisch ongeval 
om het leven zijn gekomen: Laetitia Vande-
velde, Lauren De Cleyn en Emilie Leus. Uit 
jullie fantastisch jaarboek citeer ik dan ook 
graag jullie in memoriam: 

“Ze zijn er niet meer.
En net daardoor zijn ze er heel erg wel.

Ze volgden onze voetstappen, ons parcours,
Tot nu, aan de meet.

We zullen nooit weten hoe uitbundig ze zou-
den geweest zijn.

Hoe aangedaan, uitzinnig van vreugde, ver-
vuld van trots…

Maar wat we wel weten is dit: ze zijn in ons.
In wat we doen en waarom wij het doen.
Ze hebben een plaats in ons collectief be-

wustzijn,
En bovenal in ons hart.

Laetitia, Lauren en Emilie,
Zolang wij er zijn, zijn jullie er ook.”
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Geachte heer Voorzitter,
Geachte leden van de Orde der artsen van 
Oost-Vlaanderen,
Waarde professoren en in het bijzonder Prof. 
Dr. Hoebeke, decaan van de Gentse faculteit, 
Beste collega’s, kameraden,
Beste iedereen,

Namens alle gepromoveerde artsen eerst en 
vooral een woord van dank. Dank omdat wij 
vandaag welkom worden geheten door de 
Orde der artsen. Het is als pas afgestudeerden 
een voorrecht te worden omarmd door de lan-
ge traditie van het instituut, een privilege om 
in de voetsporen te mogen treden van zovele 
gewaardeerde voorgangers. Bovendien heeft 
de notie dat er iets bestaat als de Orde, die 
ons met raad en daad kan bijstaan waar nodig, 
onze eerste zelfstandige stappen in de medi-
sche wereld heel wat minder onzeker gemaakt. 
Daarom onze erkentelijkheid ten aanzien van 
alle leden, en in het bijzonder ten aanzien van 
de Provinciale en Nationale Raad.

Deze feestviering staat evenwel niet in het te-
ken van de promovendi, wel van diegenen die 
sinds vijftig jaar lid zijn. Voor de meesten on-
der de promovendi is alleen al dat cijfer niet 
te bevatten. Vijftig jaar. Vijf decennia. Twee 

keer de lengte van ons eigen leven – het be-
gint ons te duizelen als we ons dat alleen maar 
proberen voorstellen. Ook begint het ons te 
duizelen als wij stilstaan bij de geneeskunde 
van vijftig jaar geleden. Van evidence based 
medicine, tegenwoordig de belangrijkste pij-
ler van onze opleiding, heeft op dat moment 
nog nooit iemand gehoord. Het elektronisch 
medisch dossier, ondertussen een vanzelf-
sprekend verlengstuk van ons dagelijks han-
delen, is er nog niet. De CT-scan moet nog 
worden uitgevonden, laat staan de MRI. Het 
verspreiden van anticonceptie is illegaal, op 
abortus staat een gevangenisstraf, van IVF 
durven zelfs de grootste fantasten niet dro-
men. HIV doet al de ronde, maar niemand 
weet wat het precies is of hoe het behandeld 
kan worden. Statines, protonpompinhibito-
ren, ACE-inhibitoren en bètablokkers zijn 
nog geen erkende klasses. Salbutamol, gaba-
pentine en tramadol moeten nog gecommer-
cialiseerd worden. De genetica, de radiothe-
rapie en de nucleaire geneeskunde staan nog 
in hun kinderschoenen. De laparoscopie lijkt 
iets voor in science-fictionfilms. Met andere 
woorden, vanuit ons perspectief lijken het de 
donkere Middeleeuwen van de geneeskunde.

Zei ik daarnet dat vijftig jaar onwezenlijk 
lang leek? Dan zeg ik nu: zoveel ontwikkelin-
gen op ‘nog maar’ vijftig jaar! Het betekent 
dat de artsen die toen zijn afgestudeerd, zich 
over het verloop van de jaren intensief heb-
ben moeten bijscholen. Ongeacht hun spe-
cialiteit, nieuwsgierigheid was in elk vakge-
bied een absolute noodzaak. Ondertussen 
werden de patiënten overigens mondiger. En 
slimmer – of dat dachten ze, op basis van wat 
ze via Dr. Google hadden vernomen. Eigen-
lijk veranderde de hele inhoud van het vak: 
van een geneeskunde waar artsen een soort 
alleenrecht op hadden naar een meer tech-
nologische, een meer innovatieve, een meer 
sociale geneeskunde. Als pas afgestudeer-
den kunnen wij, terwijl we dit overpeinzen, 
alleen maar ons respect betuigen. Ons ont-
zag voor collega’s die decennia lang het vak 
zijn blijven uitoefenen terwijl de inhoud aan 
een enorme metamorfose onderhevig was, is 
niets minder dan torenhoog.

Het besef van de evolutie die de geneeskunde 
in de voorbije vijftig jaar heeft doorgemaakt, 

Dankwoord namens de promotie 2016
door Dr. Jan-Jakob Delanoye
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leidt automatisch tot de vraag waar we over 
nog eens vijftig jaar zullen staan. Moeten we 
vrezen dat al onze kennis waardeloos zal ge-
worden zijn? Zal de medische wetenschap 
vandaag prehistorisch lijken in het aanschijn 
van wat we dan allemaal kunnen en zullen 
doen? Geen mens die het weet. Hoe dan ook is 
het geruststellend om te beseffen dat wij – en 
dan spreek ik alleszins uit naam van diegenen 
die aan de Gentse universiteit zijn afgestu-
deerd – door onze faculteit zijn voorbereid op 
een geneeskunde die voortdurend verandert. 
We realiseren ons dat er nog veel zal gerea-
liseerd worden. En we weten hoe we moeten 
omgaan met datgene dat we niet weten. De 
faculteit heeft ons met andere woorden klaar-
gestoomd voor een ongewisse toekomst. 

Daarenboven hebben we onderweg leren na-
denken over de morele implicaties van nieuwe 
mogelijkheden. Moeten we niet oppassen voor 
te veel informatie? In hoeverre kunnen we ons 
hoeden voor medicalisering? Wie zal de gren-
zen van patiënten bewaken eenmaal het scala 
aan therapieën verder verbreedt? Gaan we onze 
zorg niet overmatig fragmenteren in subspeci-
alisaties, en gaat dat vroeg of laat niet ten koste 
van kwaliteit? Zullen de mensen niet verdwalen 
in het labyrint aan keuzes? En gaan we jonge 
mensen nog kunnen wegwijs maken in het 
steeds uitdeinende doolhof van onze kennis?

Het zijn bedenkingen waar we vanuit onze 
achtergrond met vertrouwen op kunnen voor-
uitblikken. We weten al sinds de start van onze 
studies dat er in de geneeskunde geen verwor-
ven zekerheden zijn. Geen enkel paradigma is 
onwrikbaar; wetenschap duldt namelijk geen 
dogma’s. We weten dat we levenslang moeten 
leren. En we hebben doorheen ons curriculum 
de competenties verworven om met verande-
ring overweg te kunnen.

Kortom, met opgeheven hoofd de toekomst 
tegemoet? Absoluut! En toch… Toch is er iets 
dat ons engagement vraagt. Toch is er een ten-
dens gaande die ongerustheid wekt. We heb-
ben zopas in de Eed van Hippocrates gezworen 
dat we “verantwoordelijk zullen omgaan met de 
middelen die de maatschappij ter beschikking 
stelt, en zullen ijveren voor een gezondheidszorg 
die toegankelijk is voor iedereen.” En we hebben 
ook gezworen dat we “erover zullen waken dat 

onze houding tegenover patiënten niet beïn-
vloed wordt door levensbeschouwing, politieke 
overtuiging, sociale stand, ras, etnie, nationa-
liteit, taal, gender, seksuele voorkeur, leeftijd, 
ziekte of handicap.” Om aan die prachtige, uni-
versele principes trouw te blijven, zullen we op 
ons hoede moeten zijn. De voorwaarden om 
dit alles te kunnen blijven volhouden, worden 
immers niet (uitsluitend) door ons gecreëerd. 
Het is de samenleving die zal bepalen of wij 
onze geloftes zullen kunnen blijven waarma-
ken. De toegankelijkheid van onze geneeskun-
de. De gelijkheid voor arm en rijk, voor blank, 
zwart, bruin of welk kleur dan ook. De betaal-
baarheid van onze zorg. Dat alles zal in toene-
mende mate onder druk komen te staan. 

Tegenwoordig worden we door politici inge-
peperd dat er gaten in de begroting moeten 
gedicht worden, dat het geld op is. Tegelijk 
is het een dagdagelijkse realiteit dat de kloof 
tussen arm en rijk groter en groter wordt. Dat 
heeft zijn gevolgen voor de gezondheidszorg. 
Voor ons werk. Voor onze Eed. Voor het vuur 
in ons, dat ons aan het einde van onze tiener-
jaren deed beslissen om aan geneeskunde te 
beginnen. Ik hoop dan ook, vanuit het diepst 
van mijn hart, dat we elkaar over tien, twin-
tig, vijftig jaar nog altijd in de ogen kunnen 
kijken, en dat we kunnen zeggen dat we de 
funderingen van de geneeskunde hebben 
kunnen beschermen. Dat we humanisten ge-
bleven zijn. Dat we ons nog altijd inzetten, 
voor iedereen. Voor arm en voor rijk. Voor 
blank, zwart, bruin of welk kleur dan ook.

Staan we daar alleen voor? Moet iedereen in-
dividueel de grondvesten van de geneeskun-
de bewaken? Natuurlijk niet. Daar staan we 
samen voor. Althans, daar kunnen we samen 
voor staan. Niet door allemaal de barricades 
te bestijgen of allemaal de politieke arena te 
betreden. Integendeel. Misschien is de Orde 
der artsen wel het instituut om een gemeen-
schappelijke stem te laten horen. De innerlij-
ke stem van ons gedeeld moreel plichtsbesef. 
De stem van onze Eed. Dat is precies wat wij 
samen kunnen zijn: de stem van Hippocrates, 
weergalmend in de 21e eeuw. Laat ons daar-
om, vanaf vandaag tot aan de dag van ons 
pensioen, dit genootschap, deze Orde der 
artsen omarmen – zoals wij er vandaag door 
worden omarmd. 
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Dr. Louise ACHTEN
Dr. Emilie ACX
Dr. Toon ALLAEYS
Dr. Edward ANSEEUW
Dr. Anneloes BEEKMAN
Dr. Andres BEELE
Dr. Camille BERQUIN
Dr. Aude BEYENS
Dr. Hanne BLINDEMAN
Dr. Ester BLOMME
Dr. Lucie BLONDÉ
Dr. Sara BOBELYN
Dr. Victoria BRACKE
Dr. Annelien BRAECKMAN
Dr. Sam BRONDEEL
Dr. Arnout BRUGGEMAN
Dr. Francis BRUSSELMANS
Dr. Sarah BUELENS
Dr. Timothy CAMMAERT
Dr. Thomas CLAESSENS
Dr. Laurent COEMAN
Dr. Sofie COLMAN
Dr. Dorien COOMAN
Dr. Nicholas COPPENS
Dr. Jeroen CORTIER
Dr. Thibaut CORVILAIN
Dr. Heleen DAELEWIJN
Dr. Arne DAMBRE
Dr. Katrien DANHIEUX
Dr. Lieselot DE BLEECKERE
Dr. Sofie DE BONDT
Dr. Ruben DE BOSSCHER
Dr. Sander DE BRUYNE
Dr. Liesl DE GRAEVE
Dr. Nele DE KONINCK
Dr. Anaïs DE LANDTSHEER
Dr. Ann-Sophie DE MAESSCHALCK
Dr. Alexander DE MOOR
Dr. Elien DE PAEPE
Dr. Ilke DE PRIL
Dr. Joppe DE ROOS
Dr. Laurien DE RUYCK
Dr. Marieke DE SUTTER
Dr. Sara DE VLIEGHER
Dr. Heleen DE VUYST
Dr. Belphine DE WILDE

Dr. Stephanie DEBLAERE
Dr. Alexander DECRUYENAERE
Dr. Philippe DECRUYENAERE
Dr. Justine DEFREYNE
Dr. Henk DEGEN
Dr. Jan-Jakob DELANOYE
Dr. Jonas DELFORCHE
Dr. Laetitia della FAILLE de LEVERGHEM
Dr. Lien DELTOUR
Dr. Alexander DENIS
Dr. Lien DEPAEPE
Dr. Annelies DESCHEPPER
Dr. Florence DESMIDT
Dr. Delfine DESPRIET
Dr. Hannah DHAENE
Dr. Victoria D’HEYGERE
Dr. Nina D’HONDT
Dr. Delphine DINNEWETH
Dr. Bart DOYEN
Dr. Ine DU GERNIER
Dr. Christophe DUCHATELET
Dr. Emma DUJARDIN
Dr. Valerie FAICT
Dr. Clara FRANCOIS
Dr. Teun FRANSEN
Dr. Lieselot GEERTS
Dr. Lennart GISTELINCK
Dr. Sanne GOOSSEN
Dr. Liesbeth HAESAERT
Dr. Eva HOET
Dr. Rana HOLAIL MOHAMED
Dr. Els HORDIES
Dr. Annelies HOSTENS
Dr. Eva HULSTAERT
Dr. Philippe HUYNEN
Dr. Julie IMSCHOOT
Dr. Karen JACOBS
Dr. Astrid JOLIE
Dr. Astrid JOOS
Dr. Victor KAMOEN
Dr. Frederik KAO
Dr. Khalid KHAN
Dr. Zacki KHERDIN
Dr. Lore KLEWAIS
Dr. Edward LAMBERT
Dr. Daniël LANGMANS

Lijst van de artsen van de promotie 2016
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Dr. Michel LAVAERTS
Dr. Pieter LEDENT DE SMET
Dr. Anouk LESENNE
Dr. Lucas LEVRAU
Dr. Sasha LIBBRECHT
Dr. Lore LINTHOUT
Dr. Noemie LIPPENS
Dr. Gaethan MAES
Dr. David MENMADALA
Dr. Laura MERTENS
Dr. Gilles METS
Dr. Gaëlle MOERMAN
Dr. Kris MONBALLYU
Dr. Ibrahim MUTEBI
Dr. Gert-Jan OPSOMER
Dr. Elin PAUWELS
Dr. Lieselot PEREMANS
Dr. Marijke PLOVIE
Dr. Jolien RINGOIR
Dr. Karlien ROELANDT
Dr. Celine ROHAERT
Dr. Julie ROMBAUT
Dr. Jozefien ROOSE
Dr. An Sofie ROTTIERS
Dr. Matti SLABBAERT
Dr. Sander SMEETS
Dr. Julie SMET
Dr. Erik SMETS
Dr. Annelien STEENHOUT
Dr. Mattijs STROO
Dr. Nora SUNDAHL
Dr. Lloyd TACK
Dr. Dries TAELMAN
Dr. Valerie TAELMAN
Dr. Hendrik THOEN
Dr. Laura TIMPERMAN
Dr. Jonas TOEBACK
Dr. Isolde TRIO
Dr. Amelieke VAN BRANDT
Dr. Laurens VAN DE BRUAENE
Dr. Stephanie VAN DE KEERE
Dr. Arne VAN DE VYVER
Dr. Steven VAN DEN BERGE
Dr. Anne-Marie VAN DER BIEST
Dr. Kim VAN DER BURGHT
Dr. Manu VAN DRIESSCHE

Dr. Els VAN HECKE
Dr. Robrecht VAN HIJFTE
Dr. Anne-Sophie VAN HOVE
Dr. Charlotte VAN LANGENHOVE
Dr. Eva VAN LERBERGE
Dr. Maarten VAN MARCKE
Dr. Magali VAN MELCKEBEKE
Dr. Miriam VAN NOORDEN
Dr. Stefaan VAN NUFFEL
Dr. Tineke VAN POUCKE
Dr. Mira VAN THIELEN
Dr. Michiele VANAENRODE
Dr. Emily VANDAMME
Dr. Thomas VANDEKERCKHOVE
Dr. Dorien VANDEN BOSSCHE
Dr. Laike VANDEN DAELE
Dr. Doris VANDENBOSSCHE
Dr. Justine VANDEPUTTE
Dr. Tim VANDERBAUWEDE
Dr. Liesbeth VANDERVEKEN
Dr. Roxane VANDERWEEËN
Dr. Jeroen VANDOORNE
Dr. Eva VANHONSEBROUCK
Dr. Stijn VANNESTE
Dr. Valerie VANNIEUWENHUYSE
Dr. Canelle VANSCHEEUWIJCK
Dr. Justine VANSTEENKISTE
Dr. Tom VANSTEENKISTE
Dr. Margo VELTENS
Dr. Elena VERBEKE
Dr. Eva VERBERCKMOES
Dr. Hanne VERBORGH
Dr. Loes VERCRUYSSE
Dr. Simon VERDONCK
Dr. Gertjan VEREECKE
Dr. Joke VERLINDEN
Dr. Eva VERNIERS
Dr. Tim VERSTRAELEN
Dr. Capucine VERSTRAETE
Dr. Evelien VERYSER
Dr. Anne VIERIN
Dr. Hélène VLERICK
Dr. Lisa WELVAERT
Dr. Anne-Sophie WIELANDTS
Dr. Evy WILLE
Dr. Sofie WILLEMS
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Huldiging van de jubilarissen (promotie 1966)
door Dr. Tony Vermeulen, Ondervoorzitter 2012 - 2016

Geachte Voorzitter,
Geachte Jubilarissen en promovendi,
Geachte genodigden,

Toen ik enkele maanden geleden de datum 
voor deze feestviering in mijn agenda no-
teerde, zag ik dat het vandaag, zaterdag 1 ok-
tober, ‘internationale dag van de ouderen’ is. 
Toch valt het mij ieder jaar op dat onze gou-
den jubilarissen er ieder jaar jonger uitzien. 
Wij rekenen dan ook op onze promovendi 
om deze trend verder te zetten.

Prof. Dr. André-Emmanuel Baert
van Gent

Prof. Baert speciali-
seerde zich in de neu-
rologie aan de toen-
malige Rijksuniversi-
teit Gent bij de profes-
soren De Busscher en 
Vander Eecken, en in 
de psychiatrie aan de 
State University van 
New York. Hij werd 

Special Fellow Suïcidologie aan het National 
Institutes of Health te Washington D.C.. Met 
zijn thesis over “Suicide Trends in Europe” 
verkreeg hij een wetenschappelijk doctoraat 
in de geneeskunde aan de Katholieke Univer-
siteit van Leuven. 
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Nadien werd prof. Baert hoofdgeneesheer en 
directeur bij het Ministerie van Volksgezond-
heid te Brussel, waar hij de Tele-Onthaalcen-
tra oprichtte. Dit initiatief gaf aanleiding tot 
zijn aanstelling als ‘European Regional Offi-
cer for Mental Health’ bij de Wereldgezond-
heidsorganisatie te Kopenhagen. 
In 1980 werd hij ambtenaar bij de Europese 
Commissie, waar hij hoofd werd van de een-
heid ‘Europese Medische Research’. Prof. 
Baert was ook buitengewoon hoogleraar aan 
de Stichting BeNeLux-Universitair Centrum 
te ’s-Hertogenbosch.
Gezien zijn zeer uitgebreide verdiensten, pu-
blicaties en wetenschappelijk werk, spreekt 
het voor zichzelf dat hij een indrukwekkende 
wetenschappelijke carrière heeft opgebouwd.
Prof. Baert had deze kans ook graag gegre-
pen om zijn echtgenote Ann in herinnering 
te brengen. Zij is op 51-jarige leeftijd helaas 
veel te vroeg heengegaan.
We wensen prof. Baert nog vele actieve jaren 
toe samen met zijn vier kinderen, waarvan 
zijn zoon Edward in zijn voetsporen is getre-
den als neurochirurg, en twaalf kleinkinderen.

Dr. Luc Bollengier van Lede  
(verontschuldigd)

Na zijn studies ge-
neeskunde speciali-
seerde dr. Bollengier 
zich in de psychiatrie 
aan de Katholieke 
Universiteit van Leu-
ven. In zijn hoedanig-
heid als hoofdgenees-
heer werkte hij tot 
2008 in het Psychia-

trisch Centrum Zoete Nood Gods te Lede.
Gedurende 46 jaar was hij, ook als dienst-
hoofd-psychiater, werkzaam in de Centra 
voor Geestelijke Gezondheidszorg van zijn 
streek. Als schoolarts was hij verbonden aan 
het gespecialiseerd CLB-centrum van Aalst. 
Hiernaast doceerde hij gedurende 30 jaar 

psychiatrie in de richting verpleegkunde in 
de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven en in 
het Sint-Augustinusinstituut te Aalst.
Ook het pensioen bracht dr. Bollengier niet 
tot rust, want nu restaureert hij oude wo-
ningen in de Ardennen. Hij wil ons hiervoor 
graag zijn diensten aanbieden, maar het is 
onze plicht om hem te wijzen op artikel 79 
van de Code van Geneeskundige Plichtenleer, 
dat bepaalt dat een arts geacht wordt geen 
ereloon te vragen aan zijn collega’s en familie. 
We wensen dr. Bollengier samen met zijn 
echtgenote, vier kinderen en zijn kleinkinde-
ren nog veel gelukkige en actieve jaren toe.

Dr. Etienne Bourgeois van Aalst  
(verontschuldigd)

Na de middelbare stu-
dies te hebben vervolle-
digd in de Jezuïetenhu-
maniora  te Aalst, vatte 
dr. Bourgeois zijn stu-
dies geneeskunde aan bij 
de Katholieke Universi-
teit van Leuven. In het 
Onze-Lieve-Vrouwzie-
kenhuis te Aalst specia-

liseerde hij zich in de interne geneeskunde. 
Sinds 1980 heeft hij een private praktijk als 
internist-gastro-enteroloog te Aalst. Van-
daag de dag staat dr. Bourgeois nog steeds 
paraat om patiënten te ontvangen in zijn pri-
vépraktijk en hen verder te helpen in verband 
met alles dat te maken heeft met inwendige 
ziekten, gastro-enterologie, proctologie, en-
doscopie én echografie.
Wij wensen dr. Bourgeois nog vele actieve ja-
ren in het mooiste beroep ter wereld.
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Dr. Jacques Callier van Sint-Niklaas

Als klasgenoot van 
Jean-Luc Dehaene 
aan het Jezuïetencol-
lege van Aalst heeft 
dr. Callier gekozen 
om geneeskunde te 
studeren aan de toen-
malige Rijksuniver-
siteit Gent, waar hij 
zich bij prof. Kluys-

kens specialiseerde tot neus-, keel- en oorarts. 
Hij had zijn klinische activiteit opeenvolgend 
in het Sint-Helenaziekenhuis te Sint-Gillis-
Waas, vóór de fusie tot AZ Nikolaas, en in 
het AZ Maria Middelares te Sint-Niklaas. 
Nadien bleef hij nog gedurende twaalf jaar 
NKO-consultant in het Doktershuis te Ant-
werpen. Dit alles brengt de teller van zijn ac-
tieve jaren als arts op een indrukwekkende 
45 jaar.
Samen met zijn echtgenote en drie zonen, 
waarvan één in de sporen van zijn vader is 
getreden als een neus-, keel- en oorarts, wen-
sen we hen nog veel gelukkige jaren toe.

Dr. Eric Cambie van Sint-Martens-Latem 
(verontschuldigd)

Prof. Dr. Frédéric Camu 
van Nieuwerkerken

Prof. Camu was hoog-
leraar Anesthesiologie 
en Kritische Zorgen 
aan de Vrije Universi-
teit van Brussel. Wan-
neer het toenmalige 
Academisch Zieken-
huis van de Vrije Uni-
versiteit van Brussel 
in 1977 haar deuren 

opende, bouwde hij er de dienst Anesthesi-
ologie en de Pijnkliniek uit, waar hij dienst-
hoofd bleef tot hij op emeritaat ging in 2007.

Eén van de belangrijkste uitdagingen in het 
rijk gevuld wetenschappelijk leven van prof. 
Camu, was het schrijven van een computer-
programma om de vitale parameters van pa-
tiënten tijdens de anesthesie automatisch te 
registreren. Een groot verschil met zijn eer-
ste contact met een computer in 1970, waar 
hij als postdoctorale fellow bij de universiteit 
van Stanford werkte op een monster van een 
IBM-machine, die een volledig lokaal innam.
Neuzen in de wijnkelders van Bourgondi-
sche wijnboeren en er met zijn echtgenote 
en vrienden de mooiste vondsten uithalen en 
kopen, is zijn grote hobby.
Prof. Camu vormt samen met zijn echtgeno-
te Lieve en hun zoon en schoondochter een 
gelukkige familie.

Dr. Eric Cardon van Sint-Amandsberg 
(verontschuldigd)

Dr. Walter Coorevits van Zulte

Dr. Coorevits volgde 
de klassieke opleiding 
Grieks-Latijnse huma-
niora alvorens de stu-
dies geneeskunde aan 
te vatten. Ook voor 
hem waren de vijftien 
maanden van verplich-
te legerdienst de mo-
gelijkheid zich in het 
beroep van toekomstig 

huisarts in te leven.
Dr. Coorevits bouwde nadien een bloeiende 
huisartsenpraktijk uit in Zulte die hij in 2010 
stopzette, niet om op rust te gaan, maar om 
meer te kunnen reizen en zich in de golfsport 
te kunnen initiëren. 
We wensen hem samen met zijn echtgenote 
en familie nog vele avontuurlijk en sportieve 
jaren toe.
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Dr. Wilfried Cornette van Zottegem  
(verontschuldigd)

Prof. Dr. Margarita Craen en  
Prof. Dr. Jozef Van Aken,  
beiden van Zwijnaarde

Het is uitzonderlijk dat twee gehuwde arts-
professoren samen hun 50-jarig ambtsjubi-
leum vieren.
Prof. Craen startte de dienst Kinder- en Ado-
lescentenendocrinologie en diabetologie in 
de Kinderkliniek van het Universitair Zie-
kenhuis te Gent, waar ze als emeritus nog 
steeds werkzaam is.
Misschien komt het door haar hobby’s, zo-
als samen met haar man tuinieren, zorgen 
voor haar kleinkinderen en zich uit te leven 
op haar slagwerk, dat ze haar werk als kin-

derarts-endocrinoloog kan blijven doen. Wij 
zouden onze promovendi willen aanbevelen 
om zich een slagwerk aan te schaffen, het 
beste preventivum voor burn-out.
Haar echtgenoot prof. Van Aken legde zich als 
anesthesist toe op de urenlange anesthesie bij 
levertransplantaties. Hij heeft een jarenlange 
expertise opgebouwd in anesthesie bij neuro-
chirurgische ingrepen met verhoogde intra-
craniële druk. Prof. Van Aken gaf deze exper-
tise graag door aan de assistenten in opleiding. 
Ondanks zijn kennis en interesse voor de 
wereldeconomie en voor de beurs heeft prof. 
Van Aken de problemen van onze Europese 
economie niet kunnen tegenhouden.
Samen vormen zij een gelukkig gezin met 
twee dochters, twee schoonzonen en zeven 
kleinkinderen.

Dr. Frans De Backer van Jabbeke

Na zijn humaniora in 
het college van Sint-
Niklaas en een op-
leiding tot arts aan 
de universiteiten van 
Namen en Leuven, 
specialiseerde dr. De 
Backer zich in de kli-
nische biologie in het 
Algemeen Ziekenhuis 

Sint-Jan te Brugge en in het Academisch Zie-
kenhuis van Leuven met als subspecialisatie 
isotopen in vitro. Hij beoefende zijn beroep 
dan drie jaar uit in datzelfde AZ Sint-Jan, 
gevolgd door een lange carrière in het Alge-
meen Ziekenhuis van Zottegem en het Alge-
meen Stedelijk Ziekenhuis te Aalst. We wen-
sen dr. De Backer nog veel geluk toe met zijn 
kinderen en kleinkinderen.
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Dr. Marc De Kegel van De Pinte

Zoals de meeste art-
sen van zijn generatie 
werden de studies ge-
neeskunde voorafge-
gaan door het volgen 
van de Grieks-Latijn-
se humaniora. Enkele 
begenadigden deden 
nadien hun kandida-
turen geneeskunde 

aan de Facultés Notre-Dame de la Paix in 
Namen, waarna de studies in Leuven verder 
werden gezet. Ook dr. De Kegel volgde dit 
parcours ter voorbereiding van zijn beroep 
als huisarts. Tot 1998 werkte hij als solo-arts 
in Ninove, maar nadien werkte hij in associ-
atie met een jonge collega.
Dr. De Kegel blijft graag zijn hersenen stimu-
leren door veel te lezen, terwijl zijn fysiek op 
peil blijft op het tennisveld.
We wensen hem en zijn gezin nog veel vreug-
de met hun kleinkinderen.

Prof. Dr. Jean-Jacques De Laey van Brugge 
(verontschuldigd)

Prof. De Laey is de 
waardige opvolger van 
zijn leermeester prof. 
Jules François. Als 
diensthoofd en vak-
groepvoorzitter heeft 
hij gedurende 27 jaar 
de leerstoel oftalmo-
logie van de Gentse 
Universiteit geleid. Hij 

is van zowat alle nationale en internationale 
oftalmologische verenigingen voorzitter ge-
weest en heeft veel wetenschappelijk werk 
verricht. Bij het doornemen van zijn curricu-
lum vitae werd er nagenoeg geen enkel land 
op deze wereldbol gevonden waar hij geen 
fellow is of een onderscheiding heeft gekre-
gen in zijn domein. 

De microbe van dit professioneel rond de 
wereld te reizen, heeft hij na zijn emiraat 
doorgetrokken naar zijn privéleven, waarvan 
reizen een groot deel uitmaakt.

Dr. Jozef Dellaert van Sint-Martens-Latem  
(verontschuldigd)

Dr. Hugo De Paepe van Boutersem  
(verontschuldigd)

Dr. Jozef De Pourcq van Sint-Denijs-West-
rem (verontschuldigd)

Dr. Felix De Schrijver van Sint-Niklaas

Dr. De Schrijver ge-
noot zijn opleiding als 
kinderarts in het Uni-
versitair Ziekenhuis te 
Gent bij prof. Carlos 
Hooft. Deze opleiding 
werd gevolgd door 
een verdere speciali-
satie in de kinderneu-
rologie bij de profes-

soren Brett en Wilson te Londen. Zijn verde-
re carrière bouwde hij op in het toenmalige 
AZ Maria Middelares te Sint-Niklaas, nu AZ 
Nikolaas, waar hij gedurende 18 jaar dienst-
hoofd was van de afdeling pediatrie. Ook hij 
toonde aan dat 65 jaar nog geen leeftijd is om 
op pensioen te gaan, aangezien hij nadien be-
noemd werd tot wetenschappelijk medewer-
ker op de dienst medische genetica van het 
Universitair Ziekenhuis te Jette onder leiding 
van de professoren Liebaers en Bonduelle.
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Dr. Daniël De Vriendt van Dendermonde

Dr. Devriendt specia-
liseerde zich in de der-
matologie aan de Ka-
tholieke Universiteit 
van Leuven bij prof. 
Haven. Hij behaalde 
eveneens het diploma 
Mycologie aan het 
Instituut voor Tro-
pische Geneeskunde 

te Antwerpen. Gezien zijn interesse vooral 
uitging naar de flebologie volgde hij hiervoor 
aanvullende stages in Apeldoorn en in Parijs 
om zich verder te bekwamen in de veneuze 
pathologie. 
Hij vestigde zich in een privépraktijk te Den-
dermonde en was tevens actief in het Fabio-
laziekenhuis in Hamme.
Slechts twee jaar geleden stopte hij zijn 
bloeiende carrière om volop te genieten van 
zijn gezin, waarvan één van zijn twee zonen 
als radioloog in het artsenberoep gevolgd is.

Dr. Herman Devriendt van Melle  
(verontschuldigd)

Als officier van de Medische Dienst in de 
Koninklijke Militaire School deed collega 
Devriendt zijn studies geneeskunde aan de 
toenmalige Rijksuniversiteit van Gent. Op 
zijn plechtige proclamatie 50 jaar geleden 
kreeg hij de eer om namens de promovendi 
een toespraak te houden. Nadien werd hij als 
militair arts naar het Belgisch garnizoen in 
Brakel, Duitsland gestuurd. Na vijf jaar keer-
de hij terug naar België en specialiseerde hij 
zich in de algemene en abdominale heelkunde 
bij professoren Van Der Linden en De Rom, 
waarna hij diensthoofd werd van de afdeling 
heelkunde in het Militair Ziekenhuis, eerst 
in Oostende, nadien in Neder-Over-Heem-
beek. Dr. Devriendt vestigde zich ook privaat 
in het Sint-Jozef-ziekenhuis van Gentbrugge, 
dat later fusioneerde met het AZ Maria Mid-

delares van Gent. Nog altijd neemt hij deel 
aan zendingen van Artsen Zonder Vakantie 
naar Afrika, waar hij zich ook verdienstelijk 
maakt als opleider van Afrikaanse artsen in 
de basis- en algemene heelkunde, gynaecolo-
gie en verloskunde.
Desalniettemin heeft dr. Devriendt tijd ge-
vonden voor vele hobby’s, waaronder tuinie-
ren, klassieke muziek, opera, reizen met zijn 
kleinkinderen en tafelen met vrienden.

Dr. Renaat De Zutter van Drongen

Dr. De Zutter heeft 
zich heel zijn carrière 
heel verdienstelijk ge-
maakt, waarvoor hij 
trouwens ook gelau-
werd werd. Na een 
opleiding aan het Tro-
pisch Instituut te Ant-
werpen begon hij zijn 

beroepsloopbaan in het hospitaal en in de 
verpleegsterschool van Kabgayi in Rwanda. 
Daar vond dr. De Zutter zijn grote hobby en 
passie, nl. stappen in de bergen. 
Ook met de kinderen van het Medisch Pe-
dagogisch Instituut Ten Dries te Landegem, 
waar hij arts was, stapte hij regelmatig op de 
bergflanken van het Lechtal in Oostenrijk. 
Zijn huisartsenpraktijk combineerde hij met 
lesgeven in de verpleegsterschool Sint-Vin-
centius te Gent. Hierna was hij ook CLB-arts 
voor Bijzonder Onderwijs.
Dr. De Zutter mag oprecht fier zijn over zijn 
verdienstelijke loopbaan en over zijn prach-
tige familie.

Dr. Franciscus Fermon van Aalst  
(verontschuldigd)
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Dr. Luc Golinvaux 
van Sint-Denijs-Westrem

Als geboren Gentenaar 
deed dr. Golinvaux 
zijn Grieks-Latijnse 
humaniora aan het 
Sint-Barbaracollege, 
gevolgd door de stu-
dies geneeskunde aan 
de toenmalige Rijks-
universiteit van Gent. 

Zijn opleiding in de kindergeneeskunde kreeg 
hij echter aan de Universiteit van Amsterdam 
bij prof. Tegelaers. Dr. Golinvaux bekwaamde 
zich verder in de neurologie aan het Instituut 
Born-Bunge te Antwerpen en bij prof. Casaer 
in het Universitair Ziekenhuis Campus Gast-
huisberg te Leuven. Bij prof. Vojta in München 
volgde hij een opleiding voor diagnose en be-
handeling van ontwikkelingsstoornissen. Na 
deze ervaringen vond hij toch zijn weg terug 
naar zijn geboortestad Gent om er een pri-
vépraktijk als kinderneuroloog te beginnen, 
naast klinisch medewerker in het Universitair 
Ziekenhuis van Gent. Dit combineerde hij met 
een praktijk als revalidatiearts in het Medisch 
Pedagogisch Instituut Ten Dries te Landegem 
en in het Revalidatiecentrum van Deinze. 
Nu fietst hij door het leven en geniet hij van 
zijn familie. 

Dr. Paul Knaepen van Sint-Martens-Latem 
(verontschuldigd)

Dr. Rudi Lacrès van Melle (verontschuldigd)

Ook dr. Lacrès heeft 
de Grieks-Latijnse 
humaniora gevolgd, 
alvorens de studies 
geneeskunde aan te 
vatten, een opvallende 
constante bij onze ju-
bilarissen. Mogelijks 
was de studie van het 

Grieks toen noodzakelijk om in de voetspo-
ren van onze Griekse stamvader Hippocrates 
te kunnen treden.
Dr. Lacrès vestigde zich na zijn opleiding 
tot algemeen internist in het Sint-Elisabeth 
Ziekenhuis te Herentals. Nadien was hij ge-
neesheer-inspecteur bij de Dienst voor Ge-
neeskundige Evaluatie en Controle van het 
RIZIV, waar hij het bij de Centrale Dienst tot 
geneesheer-directeur bracht. 
Nu hij op rust is, kan hij meer tijd vrijma-
ken om te genieten van zijn mooi gezin en 
om zijn talenten als allround klusjesman te 
ontplooien. 

Dr. Herman Lamont van Destelbergen 

Na zijn specialisatie 
in de inwendige ziek-
ten en opleiding in 
de longziekten, was 
dr. Lamont werkzaam 
als werkleider op de 
dienst Pneumologie 
van het toenmalige 
Academisch Zieken-

huis te Gent. Vanaf 1985 was hij longarts in 
het AZ Maria Middelares te Gent.
Dr. Lamont was van mening dat je nooit een 
goed pneumoloog kon worden zonder van 
de verboden vrucht geproefd te hebben. Hij 
laat wel weten dat hij op het einde van zijn 
specialisatie abrupt en definitief gestopt is 
met roken. Hij schakelde gelukkig over naar 
de gezonde lucht van de natuur, waarvan hij 
in zijn vrije tijd genoot tijdens mooie natuur-
wandelingen met zijn gezin.
Naast een verwoed lezer, bioscoopbezoeker, 
liefhebber van klassieke muziek en van Bras-
sens, geniet dr. Lamont ook van bezoeken 
aan musea in binnen- en buitenland. Intus-
sen is hij ook reeds 50 jaar getrouwd met zijn 
echtgenote.
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Dr. Jean-Remy Le Jeune van Afsnee

Ook dr. Lejeune 
volgde het klassieke 
schema van Grieks-
Latijnse humaniora, 
voor hem in het Sint-
Barbaracollege van 
Gent, gevolgd door 
studies geneeskunde 
aan de toenmalige 

Gentse Rijksuniversiteit. Hij specialiseerde 
zich in de oftalmologie bij professoren Fran-
çois en Kluyskens. Ook nadien kon hij Gent 
niet verlaten en vestigde hij er een oftalmo-
logische praktijk tot einde 2015. Als oogarts 
was hij ook werkzaam in het toenmalige 
Sint-Vincentiusziekenhuis te Gent, waar hij 
diensthoofd werd van de dienst oftalmologie.
Zoals de meeste van onze jubilarissen vond 
hij na zijn pensionering zijn fiets terug op 
zolder en hoopt hij hierdoor nog veel gezon-
de jaren met zijn mooie familie te kunnen 
doorbrengen.

Dr. Antoon Lust van Herent  
(verontschuldigd)

Nadat hij, tijdens zijn 
studies aan de Katho-
lieke Universiteit van 
Leuven, in het labora-
torium van prof. Ver-
straete had gewerkt, 
specialiseerde dr. Lust 
zich in de klinische 
biologie, toen nog 
met uitgebreide kli-

niekervaring. Zijn opleiding differentieerde 
zich vooral op het gebied van trombose en 
hemostase, cytologie en bloedtransfusie. Sa-
men met collega dr. Sierens kon hij nadien 
zijn specialisaties waarmaken in het Onze-
Lieve-Vrouwziekenhuis te Aalst, waar hij 
de mogelijkheid kreeg patiëntencontacten 
te onderhouden. Ondertussen mocht hij in 

Aalst het regionaal transfusiecentrum uit-
bouwen, inclusief het opstarten van drie 
plasmaferese centra.
Dr. Lust vermeldt graag dat hij blij verwonderd 
was over de mateloze inzet, hulpvaardigheid 
en competentie van vrijwel al zijn medewer-
kers. Hij is dankbaar omwille van de mogelijk-
heden die hij en zijn echtgenote kregen, zodat 
ze steeds geprobeerd hebben mensen een kans 
te geven. Ook probeerden ze van hun huis een 
thuis te maken voor veel ‘vreemden’.

Dr. Pierre Naessens van Sint-Martens-Latem

In de studentenjaren 
van Dr. Naessens was 
het de gewoonte dat, 
tijdens het practicum 
anatomie, de anato-
mische les van dr Ni-
colaes Tulp, het be-
roemde schilderij van 
Rembrandt, nog eens 

overgedaan werd. Door de strenge censuur 
van de Orde der artsen kunnen wij deze foto 
echter niet publiceren.
Op zijn plechtige proclamatie legde dr. Naes-
sens toen, als praeses, de artseneed af. 
Als neurochirurg was dr. Naessens dienst-
hoofd in het toenmalige Sint-Vincentiuszie-
kenhuis te Gent, gevolgd door dezelfde func-
tie in de neurochirurgische kliniek binnen 
het AZ Maria Middelares te Gent. Hij is lid 
van alle nationale en internationale neuro-
chirurgische verenigingen, wiens congressen 
hij steeds met veel wetenschappelijke inte-
resse bijwoonde.
We wensen hem samen met zijn familie nog 
veel mooie jaren toe.



 h i p p o c r a t e s  6 9  |  s e p t e m b e r  2 0 1 7  27

h
u

l
d

ig
in

g
 j

u
b

il
a

r
is

s
e

n

Dr. André Sandra van Wetteren

Wij vroegen aan de ju-
bilarissen om een foto 
op te sturen uit hun 
studententijd. Dr. San-
dra liet ons weten dat 
hij van zijn universi-
taire studies geen foto’s 
gemaakt heeft, gezien 
hij toen moest stude-

ren. Hij maakte wel een uitzondering als er een 
cantus van de Aalsterse studentenclub Domper 
plaatsvond.
Als huisarts vestigde hij zich te Wetteren, wat 
hij combineerde met arbeidsgeneeskunde in 
een functie directeur in de interbedrijfsgenees-
kundige dienst van Wetteren, gevolgd door een 
functie als preventiearts bij Mediwet en IDEWE.
Dokter Sandra was in zijn vrije tijd liefhebber 
van tennis, voetbal, fietsen en golf. Nu, laat hij 
ons weten, bijna niets meer. Ook ‘niets doen’ kan 
aangenaam zijn, zodat we onze jubilaris, samen 
met zijn echtgenote, nog veel gelukkige jaren 
toewensen.

Dr. Luc Sierens van Aalst (verontschuldigd)

Na zijn studies genees-
kunde specialiseerde 
dr. Sierens zich in de 
klinische biologie aan 
de Universiteit van Ot-
tawa in Canada. Nadien 
vestigde hij zich als kli-
nisch bioloog in het 
Onze-Lieve-Vrouwzie-
kenhuis van Aalst waar 

hij gedurende tien jaar ook medisch directeur 
was. Onder zijn impuls werd de beveiligde elek-
tronische brievenbus opgestart voor communi-
catie tussen specialisten en huisartsen.
 In 2006 ging hij op rust, maar bleef hij actief 
in de golfsport en kan hij ook meer genieten 
van zijn mooie familie met drie kinderen en 
zes kleinkinderen.

Dr. Marc Sierens van Sint-Niklaas

Bij onze vraag om een 
foto van zichzelf op te 
sturen, ontvingen we 
een foto van dr. Sie-
rens uit zijn studen-
tentijd om te bewijzen 
dat hij niet veel veran-
derd is. Hij volgde zijn 
opleiding anesthesio-

logie in de Sint-Raphaëlklinieken van de Ka-
tholieke Universiteit van Leuven.
Als anesthesist was hij heel zijn carrière ver-
bonden aan de Stadskliniek van Sint-Niklaas, 
waar hij ook diensthoofd en voorzitter van 
de medische raad was.
Onze jubilarissen hebben nog de periode 
meegemaakt van de Universitaire Baankam-
pioenschappen. Dr. Sierens was een fervente 
deelnemer van de Antwerpse Zesdaagse. Nu 
is de wielersport vervangen door de golfsport 
en door het genieten van zijn kleinkinderen. 

Dr. Laszlo Suda van Deinze

Dr. Suda werd gebo-
ren in het toenmalige 
Koninkrijk Hongarije. 
Zoals vele van zijn 
jonge landgenoten 
werd hij bij ons opge-
nomen, zodat hij zijn 
studies geneeskunde 
aan de Katholieke 
Universiteit van Leu-

ven kon aanvatten. Na zijn artsendiploma 
kreeg hij zijn opleiding tot orthopedisch chi-
rurg bij dr. Vertongen in het Sint-Janshos-
pitaal te Brugge, gevolgd door een verdere 
specialisatie aan de Orthopedische Universi-
teitskliniek van het Sint-Radboudsziekenhuis 
te Nijmegen.
In 1972 kwam hij in dienst en kreeg hij zijn 
verdere opleiding bij dr. Hoste, nadien als zijn 
opvolger in de orthopedische kliniek “Prof. 
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Van Houtegem” en in het AZ Maria Midde-
lares te Gent. Naast zijn patiënten, werd hij 
ook door zijn trouwe medewerksters op han-
den gedragen. 
Dr. Suda heeft nog veel plannen naast zijn 
blijvende interesse voor orthopedie en oste-
ologie, waaronder de verdere studie aan de 
Universiteit Gent van de Slavische talen en 
literatuur, waarbij hij zich ook fysisch bij-
schoolt door zich in de golfsport te perfec-
tioneren. 
Wij wensen dokter Laszlo SUDA, samen met 
zijn echtgenote Viviane, nog veel gelukkige 
jaren toe midden zijn mooi gezin van drie 
kinderen en negen kleinkinderen.

Dr. Ulrik Van De Casteele van Tremelo 
(verontschuldigd)

Dr. Lucas Vandecaveye  
van Sint-Amandsberg

Het was te verwach-
ten dat deze sportieve 
toekomstige arts ook 
het diploma van licen-
tiaat in de Lichame-
lijke Opvoeding zou 
behalen, waarbij hij 
tijdens zijn studieja-
ren nog tijd vond om 

driemaal universitair kampioen wielrennen 
op de piste te worden. 
Als huisarts vestigde hij zich in Sint-Amands-
berg, waar hij een drukke en boeiende prak-
tijk opbouwde met speciale interesse in 
sportgeneeskunde.
Dr. Vandecaveye was gedurende twintig jaar 
lid van de fameuze ‘Biking Doctors’, zodat hij 
genoeg getraind was om in 2009 deel te ne-
men aan de 21-daagse Tour de France voor 
wielertoeristen, goed voor 3500km. We mo-
gen geen reclame maken, maar toch wil ik 
vermelden dat de sponsoring, die op zijn trui 
vermeld staat, naar het goede doel gegaan is. 
We wensen deze sportieve arts, die we nog 

steeds al fietsend kunnen tegenkomen op 
onze Vlaamse wegen, nog vele jaren gezond 
genieten samen met zijn vrouw, dochter en 
zoon.

Dr. Willem Vandereyken van Temse

Dr. Vandereycken spe-
cialiseerde zich in de 
neurologie en in de 
psychiatrie aan de 
toenmalige Rijksuni-
versiteit van Gent. Hij 
bouwde een privé-
praktijk neuropsychia-
trie op in Sint-Niklaas 
en, na een passage in 

het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus 
te Sint-Denijs-Westrem, legde hij zich inten-
sief toe op de uitbouw van de dienst neurolo-
gie in de Stadskliniek van Sint-Niklaas. Hier 
werd hij ook stagemeester van de opleiding 
neurologie. Vanaf 1987 werd hij hoofdge-
neesheer van de Stadskliniek en, na een fusie 
met de Fabiolakliniek van Hamme, ook van 
het fusieziekenhuis AZ Waasland.
Dr. Vandereycken bewijst dat pensionering 
op 65 jaar voorbijgestreefd is, gezien hij in-
tussen actief blijft als natuurgids, wat hem 
door zijn echtgenote, drie kinderen en zes 
kleindochters meer dan gegund wordt.

Dr. Luc Van Garsse van Dendermonde

De uitgebreide en ver-
dienstelijke loopbaan 
van dr. Van Garsse 
kan samengevat wor-
den door hem te be-
schouwen als een 
algemene internist 
pur sang, voor wie de 
verschillende interne 
sub-specialiteiten tot 

zijn domein behoorden. Hij was dan ook ge-
durende bijna 30 jaar terecht diensthoofd in-
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wendige ziekten in het Stedelijk Ziekenhuis 
en AZ Sint-Blasius van Dendermonde. Van 
de faculteiten geneeskunde van de Leuvense 
en Gentse universiteit kreeg hij een oplei-
dingsfunctie voor stagiairs en assistenten. 
In 1964 volgde dr. Van Garsse stage aan de 
universiteit van Lovanium. Op zijn Congo-
lese identiteitskaart stond toen nog “état ci-
vil: célibatair”. Dat hij geen vrijgezel zou blij-
ven stond in de sterren geschreven, want hij 
kreeg een gelukkig gezin van drie kinderen 
en tien kleinkinderen.

Dr. André Van Oost van Gentbrugge

Na zijn studies genees-
kunde aan de toenma-
lige Rijksuniversiteit 
van Gent vestigde dr. 
Van OOST zich als 
huisarts in Ledeberg-
Gentbrugge waar hij 
nog steeds actief is als 
solo-arts. Zijn drukke 

praktijk combineerde hij met een functie als 
geneesheer bij het Leger en de Rijkswacht. 
Dr. Van OOST werkte ook gedurende 25 jaar 
voor Kind & Gezin en was tevens actief in de 
controlegeneeskunde.
Ontspanning vond hij tijdens fietstochten 
en als lid van het parochiaal zangkoor. Ook 
wij wensen hem, samen met zijn familie, nog 
veel gelukkige jaren toe.

Dr. Alfons Van Parijs van Eeklo

Gezien hij in Leuven 
woonde, was het van-
zelfsprekend dat dr. 
Van Parijs zijn studies 
geneeskunde aanvatte 
aan in zijn studenten-
stad. In 1966 behaald 
dr. Van Parijs niet al-
leen het diploma van 

doctor in de genees-, heel- en verloskunde, 

maar ook de licentie Lichamelijke Opvoe-
ding, de licentie seksuologie en het diploma 
van geneesheer-hygiënist. Na zijn opleiding 
tot vrouwenarts aan de Rijksuniversiteit van 
Leiden en na een periode als chef de clinique 
in het Laurentiusziekenhuis in Roermond, 
vestigde hij zich als gynaecoloog-verloskun-
dige in het toenmalige Heilig-Hartziekenhuis 
te Eeklo, het huidige AZ Alma.
Door zijn talrijke hobby’s van literatuur, ge-
schiedenis, verre reizen en culturen heeft 
hij het nu bijna even druk als vroeger. Fons 
is ook een oenoloog, niet alleen als kenner, 
maar ook als liefhebber. Zijn sociaal engage-
ment via service-clubs en zijn lidmaatschap 
van talrijke verenigingen maken hem tot een 
graag geziene figuur binnen en buiten de me-
dische wereld. Tijdens zijn studies in Leiden 
huwde Fons met Sonia Gallant. Ze hebben 
vier kinderen, negen kleinkinderen en twee 
achterkleinkinderen. De oudste zoon Philip 
heeft de sporen van zijn vader gevolgd en is 
werkzaam als gynaecoloog in het AZ Niko-
laas te Sint-Niklaas. Onze gelukwensen aan 
Fons en Sonia.

Dr. Rafaël Van Parys van Sint-Laureins

Dr. Van Parys genoot 
zijn opleiding psychi-
atrie aan de Psychi-
atrische Universiteit 
van Kortenberg bij 
prof. Pierloot. Hierna 
volgde een opleiding 
in de neurologie aan 
de Vrije Universiteit 

van Amsterdam bij prof. Folkers. Als psy-
chiater was hij werkzaam in zijn privéprak-
tijk te Watervliet, maar ook bij de Zeeuwse 
Psychiatrische Stichting in Terneuzen, met 
ziekenhuis, poliklinieken en beschermde 
woonvormen over heel Zeeland. Momenteel 
is hij nog steeds deeltijds actief in Terneuzen 
en deeltijds in zijn privépraktijk in de polder-
gemeente Watervliet.



 30 h i p p o c r a t e s  6 9  |  s e p t e m b e r  2 0 1 7

h
u

l
d

ig
in

g
 j

u
b

il
a

r
is

s
e

n

Zijn prachtige en smaakvol ingerichte con-
sultatieruimte in zijn privépraktijk doet ons 
bijna goesting krijgen om een psychiatrisch 
probleem te hebben. 
Met zijn vrouw Annemarie wensen we hem 
nog vele jaren van geluk.

Dr. Monique Vereecken van Aalst  
(verontschuldigd)

Dr. Roland Weemaes van Waasmunster

Als huisarts vestigde 
dr. Weemaes zich in 
Moerzeke, eerst in 
samenwerking met 
zijn schoonvader, la-
ter in associatie met 
de collega’s Rombaut 
en Goemaere. Dit liet 
hem toe zich verdien-

stelijk in te zetten voor het huisartsenberoep 
door het organiseren van wetenschappe-
lijke samenkomsten en door verschillende 
bestuursfuncties op te nemen in heel wat 
huisartsenverenigingen binnen de Unie van 
Huisartsenkringen UHAK, binnen VEHA-
MED, in de werkgroep Aanbevelingen van de 
Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse 
Huisartsen en in de Medische Kring Ham-
me-Moerzeke-Grembergen. 
Hij is terecht fier op zijn mooi gezin. Samen 
met zijn echtgenote wensen we hem nog vele 
jaren toe na zijn mooie en verdienstelijke loop-
baan.

We prijzen ons gelukkig dat we op deze feest-
viering ook jubilarissen die 60 jaar en zelfs 70 
jaar geleden gepromoveerd zijn, mogen be-
groeten.
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De aanwezige jubilarissen die 60 jaar geleden  
gepromoveerd zijn, zijn prof. em. Severien 
Ringoir, dr. Frans Matthieu en dr. Guy Van 
Causenbrouck.

De aanwezige jubilarissen die 70 jaar geleden 
gepromoveerd zijn, zijn dr. Roger De Clerck 
en dr. Louis De Dycker.

Ik wil niet afsluiten zonder mijn dank uit te 
spreken aan mevrouw Nesrine Ouchir, ad-
ministratief secretaresse binnen onze Raad, 
die mij op een deskundige manier heeft bij-
gestaan om deze presentatie mogelijk te ma-
ken.

In naam van de Raad van Oost-Vlaanderen 
wil ik van de gelegenheid gebruik maken 
om onze voorzitter, dr. Michel Bafort, reeds 
te bedanken. Op het einde van dit jaar loopt 
zijn mandaat ten einde. Als ondervoorzitter 
ben ik goed geplaatst om te weten wat we aan 
hem te danken hebben. Gedurende een moei-

lijke periode heeft hij onze Raad op een schit-
terende manier geleid en tevens het initiatief 
genomen voor het project “Arts in Nood”, dat 
nu op nationaal niveau operationeel is.

Ik eindig met een dankwoord voor één van 
de jubilarissen, dr. Antoon Lust, die zich voor 
deze feestviering heeft moeten verontschul-
digen en die we op deze manier willen be-
danken voor zijn mateloze inzet voor zijn pa-
tiënten en voor diegenen die in zijn woning 
een thuis gevonden hebben.

Het is de beroemde zin uit de laatste speech 
die Salvador Allende aan zijn Chileense me-
deburgers op de radio gaf op 11 september 
1973, enkele uren voor de militaire staats-
greep van de Pinochetdictatuur:

“Veel vroeger dan later zullen de grote dreven 
zich openen door dewelke de vrije mens gaat 
om een betere samenleving te bouwen.”
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Bij hun boodschap aan de jonge artsen is er 
één raadgeving die bij alle jubilarissen steeds 
terugkomt, zodat we meer van een bezorgd-
heid voor ons medisch beroep kunnen spre-
ken:

“Ondanks de snelle technologische en elek-
tronische evolutie in de geneeskunde, blijft 
het essentieel gewoon te kijken en te luisteren 
naar de patiënt. Een goede anamnese en 
grondige analyse van de klachten van de 
patiënt blijven zeer belangrijk.” – Dr. Lucas 
Vandecaveye

“Het is zeer belangrijk dat uw patiënten tij-
dens de raadpleging de tijd krijgen om hun 
verhaal rustig te doen.” – Dr. Luc Bollengier

“Tracht niet alles te medicaliseren. Vergeet 
nooit dat achter elke pathologie ook nog een 
mens staat.” - Dr. Rudi Lacrès 

“Men moet veel tijd nemen om naar de pati-
ent te luisteren.” - Dr. Luc Golinvaux

“Laat in de confrontatie met uw patiënten 
de luisterbereidheid primeren. Een goede de-
gelijke anamnese met veel aandacht voor de 
eventuele voorgeschiedenis, die vaak richting-
gevend is, helpt u een heel eind op weg om uw 
diagnose te stellen.” – Dr. Luc Van Garsse

“De dokter zelf als persoon is het primaire 
medicijn. De dokter geeft niet alleen zijn ken-
nis en vaardigheid, maar vooral zijn persoon.” 
– Dr. Rafaël Van Parys

In verband met de vrees dat de luisterbereid-
heid en empathie naar de patiënten toe zou 
verloren gaan, raadt dokter Herman Lamont 
de (jonge) artsen aan het boek ‘Dood van 
Ivan Iljits’ van Lev Tolstoj te lezen, geschre-
ven in 1886, maar nog steeds actueel. 
Omgaan met de mondigheid van de patiën-
ten blijkt ook een zorg voor onze jubilarissen:

“Vraag patiënt of hij/zij gezocht heeft op in-
ternet. Patiënten zijn blij u dit te zeggen en in-
formatie te downloaden, die u mogelijks kan 
interesseren. Zo bent u ook op de hoogte van 
die informatie - bijvoorbeeld bijwerkingen 
van medicamenten - die wereldwijd aange-
boden wordt. Onverwachte aspecten kunnen 
opduiken waar u nooit aan gedacht heeft. Pa-
tiënten voelen zich ook daarin gerespecteerd.” 
– Prof. Dr. André-Emmanuel Baert

Na vijftig jaar praktijk wijzen onze jubilarissen 
op de noodzaak van permanente bijscholing:

“Ik kan niet genoeg benadrukken dat de medi-
sche kennis met reuzenschreden vooruitgaat 
en dat u zichzelf moet verplichten die bij te 
benen.” – Prof. Dr. Frédéric Camu

“Weldra bleek dat de promotie een begin was 
van een blijvende studie en aanpassing aan 
nieuwe kennis en daaruit voortvloeiende nieu-
we therapieën. Het moet een aanloop zijn naar 
permanente bijscholing.” – Dr. Pierre Naessens

“Wees voldoende zelfkritisch en besteed de 
nodige tijd om op de hoogte te blijven van de 
nieuwste medische ontwikkelingen.” – Dr. Luc 
Van Garsse

Ook artsen moeten begrijpen dat hun col-
lega’s in dezelfde mallemolen zitten. Elke arts 
doet het artsenberoep op zijn manier, met 
zijn karakter en met zijn beperkingen. Fou-
ten maken is niet onmenselijk. Tegenover de 
patiënten bestaat er een inspannings-verbin-
tenis, geen resultaats-verbintenis:

“Nooit verbaal noch non-verbaal door li-
chaamstaal kritiek laten voelen over collega’s. 
Elkeen doet zijn best, kan je antwoorden.” – 
Prof. Dr. André-Emmanuel Baert
“Blijf regelmatig kritisch reflecteren over uw 
eigen werkwijze: iedereen kan fouten maken, 
maar moet er ook iets uit leren. Wegens de 
snelle evolutie in alle deelspecialiteiten, kan 

Boodschap van de jubilarissen 
aan de promotie 2016

door Dr. Tony Vermeulen, Ondervoorzitter 2012 - 2016
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niemand nog op de hoogte blijven van alle 
nieuwigheden: vraag uw collega’s regelmatig 
om advies.” – Prof. Dr. Margarita Craen

Het begrip ‘vrije tijd’ bestond nog niet vijftig 
jaar geleden en toch vragen onze jubilarissen 
om ook hiervoor tijd te maken:

“Zoek en bewaar een gezond evenwicht tus-
sen uw werk, gezin en ontspanning: op die 
manier alleen kan u de zware verantwoor-
delijkheden van dit beroep blijven opnemen 
en toch dagelijks blijven genieten. Ga ervoor 
en sta hier even fier terug over vijftig jaar!” – 
Prof. Dr. Margarita Craen

Dokter Daniël De Vriendt heeft ons een pas-
sende positieve boodschap meegegeven, die 
gedurende gans uw beroepsloopbaan op uw 
bureel zou moeten liggen:

“In de huidige maatschappij wordt er van jul-
lie meer verwacht op wetenschappelijk vlak, 
er is meer administratieve rompslomp en de 
patiënten zijn assertiever en helaas soms ook 
agressiever. Maar dit mag jullie echter niet 
ontmoedigen en ik hoop dat jullie van mij, 
een oude (wijze) man de volgende raad willen 
onthouden: Wanneer jullie geneeskunde blij-
ven uitoefenen vol dynamiek en passie, dan 
blijft dit het mooiste beroep ter wereld.”

N.B. Bijna alle gevierden hebben hun boodschappen 
voor de promotieleden opgestuurd. Vele raadgevingen 
overlappen elkaar, zodat, om niet steeds in herhaling te 
vallen, slechts enkele citaten van jubilarissen worden 
weergegeven, wat inhoudt dat de naam van de ‘auteur’ 
erbij vermeld wordt.
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Beste genodigden,

Volgende collegae zijn ons in het afgelopen jaar ontvallen:
Dr. Dietbrand CARTON van Veurne, kinderarts 
Dr. Annie MORRAYE van Gent, neus-, keel- en oorarts 
Dr. Jan LATEUR van Sint-Martens-Latem, anesthesist 
Dr. Walther MOERLOOSE van Belsele, huisarts 
Dr. Henri LAGACHE van Zwijnaarde, huisarts 
Prof. Dr. Marcel VAN DER STRAETEN van Destelbergen, longarts 
Prof. Dr. Guido MATTON van Gent, plastisch chirurg 
Dr. Koenraad VAN DEN ABEELE van Sint-Martens-Latem, huisarts 
Dr. Michel HANSSENS van Oostende, oogarts 
Dr. Sylvain VERSTREPEN van Erembodegem, oogarts 
Dr. Jacques VAN STEENBERGHE van Zottegem, vrouwenarts - verloskundige 
Dr. Luc HATSE van De Pinte, huisarts 
Dr. Oger DE CANNIERE van Oudenaarde, huisarts 
Dr. Leon DE BUYST van Zottegem, huisarts 
Dr. Honoré ANCIAUX van Oudenaarde, orthopedisch chirurg - fysisch arts 
Dr. José VAN RISSEGHEM van Oostende, huisarts 
Dr. Geert GOOSSENS van Kaprijke, huisarts 
Dr. Johan VERBURGT van Kruishoutem, huisarts 
Prof. Dr. Jacques TIMPERMAN van Gent, forensisch arts 
Dr. Georges DARDENNE van Sint-Denijs-Westrem, anesthesist 
Dr. Eric JOSKI van Afsnee, huisarts 
Prof. Dr. Francis COLARDYN van Oostende, internist 
Dr. Christel VAN NESPEN van Baasrode, huisarts 
Dr. Eugeen DEGEEST van Erembodegem, huisarts 
Dr. Lisette DE BLEEKER van Antwerpen, algemeen arts 
Dr. Elias DIERICKX van Heusden, huisarts 
Dr. Bernard BOONE van Knokke-Heist, huisarts 
Dr. Steven DEWAELE van Vurste, anesthesist
Dr. Edouard RONSE van Gent, orthopedist

De Orde der artsen van Oost-Vlaanderen drukt hierbij zijn medeleven uit 
met de nabestaanden.

In Memoriam
door Dr. Eddy Bracke, Secretaris
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Feestviering 2017
Aula Universiteit Gent – zaterdag 28 oktober 2017 om 10.00 uur

De jaarlijkse feestviering van de provinciale Raad van de Orde der Artsen zal dit jaar doorgaan op 
zaterdag 28 oktober 2017 om 10u00 in de Aula van de Universiteit Gent in de Voldersstraat 9.

Zoals gebruikelijk worden in de eerste plaats de pas gepromoveerde collega’s in ons artsenkorps 
verwelkomd en opgenomen. Deze jonge generatie artsen zal de fakkel van de voorgaande ge-
neratie, vertegenwoordigd door de artsen met vijftig jaar praktijk, overnemen. Deze jubilaris-
sen en hun echtgeno(o)t(e) worden extra in de bloemen gezet als blijk van onze bijzondere 
erkentelijkheid.

De viering wordt besloten met een receptie.

Indien u deze academische zitting wenst bij te wonen, verzoeken wij u ons dit uiterlijk 13 ok-
tober e.k. per post (K. Leopold II-laan 26 E, 9000 Gent)
of per e-mail (info.oost-vlaanderen@ordomedic.be) mee te delen.

Hieronder kan u het programma terugvinden.

PROGRAMMA:
Verwelkoming 

door Dr. Tony Vermeulen, Voorzitter.

In memoriam overleden collega’s 
door Dr. Eddy Bracke, Secretaris.

 Muzikaal intermezzo door dhr. Ludo Mariën. 

Eedaflegging van de promotie 2017
door alle pas afgestudeerde artsen.

Toespraak 
door Prof. Dr. Piet Hoebeke, 
Decaan Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen, UGent.

Dankwoord namens de promotie 
door Dr. Inge Van de Caveye.

 Muzikaal intermezzo door dhr. Ludo Mariën. 

Boodschap vanwege de jubilarissen 1967 aan de promotie 
door Dr. Dirk Van Nimmen, Ondervoorzitter.

Getuigenis van het studentenleven ten tijde van onze jubilarissen 
door Dr. Jozef Mertens, Orde der Artsen van Limburg.

Slotwoord 
door Dr. Tony Vermeulen, Voorzitter.



 36 h i p p o c r a t e s  6 9  |  s e p t e m b e r  2 0 1 7

f
e

e
s

t
v

i
e

r
i

n
g

 2
0

1
7

Jubilarissen 1967:

Naam Univ. Gemeente Specialisme
Dr. André BARRAGAN KULeuven Roosdaal Chirurg
Dr. Jacques BERGEZ UGent Aalter Huisarts 
Dr. René BRYS UGent Eeklo Internist
Dr. Paul CAPIAU UGent Bouchet (FR) Huisarts 
Dr. Jan CRIEL UGent De Pinte Orthopedisch chirurg
Dr. Raphaël DE GEEST UGent Aalst Chirurg
Dr. Willem DE LEUR UGent Nieuwkerken-Waas Huisarts 
Dr. Guido DEMEULENAERE UGent Merelbeke Huisarts 
Dr. Gaston DE NAEYER KULeuven Zottegem Orthopedisch chirurg
Dr. Jacques DE REUCK UGent Zwijnaarde Neuropsychiatrie
Dr. Joseph DE ROOSE UGent Knokke-Heist Heelkunde
Dr. Etienne DE WOLF UGent Oordegem Huisarts 
Dr. Ferdinand DOSSCHE UGent Eke Huisarts 
Dr. Karel DUPONT KULeuven Beveren Huisarts 
Dr. Paul GEERINCKX UGent Merelbeke Huisarts 
Dr. Jackie GILLIS UGent Sint-Martens-Latem Uroloog
Dr. Frans GODERIS UGent Wetteren Huisarts 
Dr. André GOOSSENS UCL Geraardsbergen Huisarts 
Dr. Guy HEYNDRICKX UGent Gent Cardioloog
Dr. Mathea LECLAIR KULeuven Knokke Gynaecoloog en verloskundige
Dr. Fernand LIPPENS KULeuven Lokeren Huisarts 
Dr. Walter MICHIELSEN UGent Destelbergen Internist
Dr. Jean-Louis PANNIER UGent Gent Fysioloog
Dr. Jacques ROGGE UGent Deinze Orthopedisch chirurg
Dr. Robert RUBENS UGent De Pinte Internist en endocrino-diabetoloog
Dr. Gustaaf TACK KULeuven Lovendegem Huisarts 
Dr. Hans VAN DER HAEGEN KULeuven Ninove Huisarts 
Dr. Luc VAN HOVE UGent Oordegem Huisarts 
Dr. René VAN TIGGELEN UCL Gent Radioloog
Dr. Walter VAN VAERENBERGH KULeuven Sint-Lievens-Houtem Huisarts 
Dr. Jan VAN WALLEGHEM KULeuven Lokeren Chirurg
Dr. Stefaan VANWIJNSBERGHE UGent Sint-Laureins Huisarts 
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Les/colloquium in het kader 
van de Master-na-Masteropleiding

Moderators: 

 Dr. T. Vermeulen, voorzitter Orde der artsen Oost-Vlaanderen
 Prof. Dr. R. Peleman, hoofdarts UZ Gent

Planning:

 18u00   – De geschiedenis van de Orde en haar situering in 2017
  Prof. em. Dr. R. Rubens (plaatsvervangend lid Orde der artsen 

Oost-Vlaanderen)

 18u30   – De betekenis/beschermingsrol van de Orde voor jonge collega’s
  Dr. D. Van Nimmen (Ondervoorzitter Orde der artsen Oost-

Vlaanderen)

 19u00   – Arts in Nood
  Dr. M. Bafort (Voorzitter Begeleidingscommissie ‘Arts in Nood’)

 19u30   – De Provinciale Geneeskundige Commissie
  Dr. R. Hombrouckx (Voorzitter PGC Oost-Vlaanderen)

 20u00   – Receptie aangeboden door de Orde der artsen Oost-Vlaanderen

Vrije toegang 

Gelieve uw deelname te bevestigen aan Alumni.Geneeskunde@UGent.be

Colloquium ‘De Orde is er voor u!’
UZ Gent, Auditorium C (ingang 48) 

woensdag 18 oktober 2017 om 18.00 uur
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Het Bureau van de Nationale Raad liet ons een exemplaar geworden van het proces-verbaal 
van de verkiezingen afgesloten op 2 november 2016. Uit dit proces-verbaal, dat conform het 
betreffend Koninklijk Besluit 5 dagen uithing in een lokaal van onze provinciale Raad, halen 
wij aan:
 
Het stembureau gaat vervolgens over tot de opneming van de stemmen uitgebracht voor de 
kandidaten EFFECTIEVE LEDEN.

District GENT 
Het aantal kiezers bedraagt 2329.
Het aantal blanco stemmen bedraagt 181.

De verdeling van de geldige stemmen is als volgt:

1. VAN RENTERGHEM Arne 776
2. MEIRE Danny 558
3. SCHOCKAERT Mark 394
4. MENSAERT Antoon 248
5. VANDENBOSCH Geert 172

Het aantal te begeven mandaten in het kiesdistrict is 3, zodat de dokters VAN RENTERGHEM 
Arne, MEIRE Danny en SCHOCKAERT Mark als gewoon lid zijn verkozen.

District DENDERMONDE 
Het aantal kiezers bedraagt 730.
Het aantal blanco stemmen bedraagt 70.

De verdeling van de geldige stemmen is als volgt :

1. VERMAERCKE Marcelline 465
2.  DE BLEEKER Eugeen 195

Het aantal te begeven mandaten in het kiesdistrict is 2, zodat de dokters VERMAERCKE 
Marcelline en DE BLEEKER Eugeen als gewoon lid zijn verkozen.

District OUDENAARDE 
Het aantal kiezers bedraagt 818.
Het aantal blanco stemmen bedraagt 85.

De verdeling van de geldige stemmen is als volgt :

1. FABRE Véronique 403
2.  VAN BRAECKEL Pieter 168
3. DESMET Paul 162

Verkiezingen 2 november 2016
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Het aantal te begeven mandaten in het kiesdistrict is 2, zodat de dokters FABRE Véronique en 
VAN BRAECKEL Pieter als gewoon lid zijn verkozen.

Het stembureau gaat vervolgens over tot de opneming van de stemmen uitgebracht voor de 
kandidaten PLAATSVERVANGENDE LEDEN.

District GENT 
Het aantal kiezers bedraagt 2313.
Het aantal blanco stemmen bedraagt 218.

De verdeling van de geldige stemmen is als volgt :

1.  VAN RENTERGHEM Arne 547
2.   COLMANT Christine 397
3.    THIENPONT Muriel 382
4.     MOISSE Paul 333
5.     MEIRE Danny 290
6.     VANDENBOSCH Geert 146

Het aantal te begeven mandaten in het kiesdistrict is 3, zodat de dokters COLMANT Christine, 
THIENPONT Muriel en MOISSE Paul als plaatsvervangend lid zijn verkozen.

District DENDERMONDE 
Het aantal kiezers bedraagt 730.
Het aantal blanco stemmen bedraagt 80.

De verdeling van de geldige stemmen is als volgt :

1. DE LETTER Bart 371
2. VAN MULDERS Pieter 279

Het aantal te begeven mandaten in het kiesdistrict is 2, zodat de dokters DE LETTER Bart en 
VAN MULDERS Pieter als plaatsvervangend lid zijn verkozen.

District OUDENAARDE 
Het aantal kiezers bedraagt 818.
Het aantal blanco stemmen bedraagt 58.

De verdeling van de geldige stemmen is als volgt :

1.   FABRE Véronique 237
2.   VERMEULEN Hendrik 226
3.   TACK Erik 173
4.    VAN BRAECKEL Pieter 124

Het aantal te begeven mandaten in het kiesdistrict is 2, zodat de dokters VERMEULEN 
Hendrik en TACK Erik als plaatsvervangend lid zijn verkozen.
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A.  ARTSEN Op 31/12/2016: 6242
(T.o.v. 31/12/2015: +202)

1.  Inschrijvingen Lijst
A. Promotie
B.  Overschrijvingen van andere Raden
C.  Andere 

184
131

24

2.  Uitschrijvingen Lijst
A. Overlijdens
B.  Overschrijvingen naar andere Raden
C. Andere

32
104

19

B. VERGADERINGEN

1.  Raad 
A. Vergaderingen
B. Gehoorde artsen

14
12

2.  Bureau 
A. Vergaderingen
B.  Behandelde dossiers

18
604

3.  Onderzoekscommissies
A. Vergaderingen
B.  Gehoorde artsen
C.  Gehoorde getuigen

8
36
11

4.  Commissies ‘Contracten en Medische Activiteiten’
A. Vergaderingen
B.  Behandelde dossiers

9
332

5.  Commissies ‘Vennootschappen’
A. Vergaderingen
B.  Behandelde dossiers

10
171

6.  Commissie ‘Websites’
A. Vergaderingen
B.  Behandelde dossiers

1
9

Administratief Verslag Werkzaamheden 2016
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C. DISCIPLINAIRE BESLISSINGEN

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

- Het niet zorgvuldig en gewetensvol toedienen van zorgen die stroken met de thans 
geldende, wetenschappelijke kennis: Drie zaken

- Het misbruiken van de diagnostische en therapeutische vrijheid van de arts: Twee zaken

- Het nalaten om de sociale plichten tegenover de gemeenschap te vervullen: Eén zaak

- Het pogen cliënteel te onttrekken aan een voormalig associé: Eén zaak

- Het nalaten gevolg te geven aan een oproep tot medische hulpverlening tijdens de 
wachtdienst: Twee zaken

- Het aangaan van een seksuele relatie met een patiënte tijdens de duur van de 
therapeutische relatie: Eén zaak

- Het voorschrijven van onedige dure onderzoekingen en behandelingen of verbodige 
verstrekkingen te verrichten en zich niet ten alle tjde bewust zijn van zijn sociale 
verantwoordelijkheid: Eén zaak

- Het schenden van de eer en de waardigheid van het beroep: Eén zaak

- De geneeskunde opvatten als een handelszaak: Eén zaak

* Geen sanctie: Vijf zaken

* 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): Vijftig zaken

* Beslissingen waartegen hoger beroep werd aangetekend: Drie zaken

* Uitspraken in beroep: Drie zaken

* Beslissingen Raad van beroep waartegen cassatieberoep werd aangetekend: Eén zaak
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1. INSCHRIJVINGEN

A. Promotie 

82174 ACHTEN Louise
82160 ACX Emilie
82206 ANSEEUW Edward
79152 BAETSLE Amaury
82220 BEEKMAN Anneloes
82225 BEELE Andres
82226 BERQUIN Camille
82271 BEYENS Aude
82154 BLINDEMAN Hanne
82111 BLOMME Ester
82157 BLONDÉ Lucie
82112 BOBELYN Sara
82175 BRACKE Victoria
82207 BRAECKMAN Annelien
82272 BRONDEEL Sam
82243 BRUGGEMAN Arnout
82113 BRUSSELMANS Francis
82208 BUELENS Sarah
82231 CAMMAERT Timothy
82209 CLAESSENS Thomas
82210 COEMAN Laurent
82114 COLMAN Sofie
82248 COOMAN Dorien
82249 COPPENS Nicholas
82176 CORTIER Jeroen
82268 CORVILAIN Thibaut
82164 DAELEWIJN Heleen
82161 DAMBRE Arne
82233 DANHIEUX Katrien
82178 DE BLEECKERE Lieselot
82250 DE BONDT Sofie
82097 DE BOSSCHER Ruben
82251 DE BRUYNE Sander
82181 DE GRAEVE Liesl
82099 DE KONINCK Nele
82100 DE LANDTSHEER Anaïs
82224 DE MAESSCHALCK 

Ann-Sophie
82116 DE MOOR Alexander
82171 DE PAEPE Elien

Personalia 2016

82117 DE PRIL Ilke
82183 DE ROOS Joppe
82184 DE RUYCK Laurien
82119 DE SUTTER Marieke
82232 DE VLIEGHER Sara
82185 DE VUYST Heleen
82186 DE WILDE Belphine
82177 DEBLAERE Stephanie
82179 DECRUYENAERE Alexander
82180 DECRUYENAERE Philippe
82115 DEFREYNE Justine
82269 DEGEN Henk
82211 DELANOYE Jan-Jakob
82252 DELFORCHE Jonas
82101 DELLA FAILLE DE LEVERGHEM 

Laetitia
82182 DELTOUR Lien
82253 DENIS Alexander
82239 DEPAEPE Lien
82254 DESCHEPPER Annelies
82118 DESMIDT Florence
82212 DESPRIET Delfine
82255 DHAENE Hannah
82109 D’HEYGERE Victoria
82108 D’HONDT Nina
82165 DINNEWETH Delphine
82221 DOYEN Bart
82120 DU GERNIER Ine
82187 DUCHATELET Christophe
82222 DUJARDIN Emma
82235 FAICT Valerie
82121 FRANCOIS Clara
82223 FRANSEN Teun
82168 GEERTS Lieselot
82162 GISTELINCK Lennart
82256 GOOSSEN Sanne
82122 HAESAERT Liesbeth
82123 HOET Eva
82244 HOLAIL MOHAMED Rana
82257 HORDIES Els



 h i p p o c r a t e s  6 9  |  s e p t e m b e r  2 0 1 7  43

p
e

r
s

o
n

a
l

i
a

 2
0

1
6

82124 HOSTENS Annelies
82125 HULSTAERT Eva
82245 HUYNEN Philippe
82188 IMSCHOOT Julie
82189 JACOBS Karen
82190 JOLIE Astrid
82126 JOOS Astrid
82273 KAMOEN Victor
82258 KAO Frederik
82229 KHAN Khalid
82279 KHERDIN Zacki
82102 KLEWAIS Lore
82191 LAMBERT Edward
82127 LANGMANS Daniël
82103 LAVAERTS Michel
82095 LEDENT-DE SMET Pieter
82128 LESENNE Anouk
82192 LEVRAU Lucas
82259 LIBBRECHT Sasha
82238 LINTHOUT Lore
82193 LIPPENS Noemie
82242 MAES Gaethan
82236 MENMADALA David
82129 MERTENS Laura
82213 METS Gilles
82227 MOERMAN Gaëlle
82159 MONBALLYU Kris
82276 MUTEBI Ibrahim
82214 OPSOMER Gert-Jan
82130 PAUWELS Elin
82131 PEREMANS Lieselot
82234 PLOVIE Marijke
82215 RINGOIR Jolien
82277 ROELANDT Karlien
82104 ROHAERT Celine
82240 ROMBAUT Julie
82132 ROOSE Jozefien
82133 ROTTIERS An-Sofie
82167 SLABBAERT Matti
82096 SMEETS Sander
82134 SMET Julie
82204 SMETS Erik
82135 STEENHOUT Annelien

82194 STROO Mattijs
82230 SUNDAHL Nora
82155 TACK Lloyd
82278 TAELMAN Dries
82136 TAELMAN Valerie
82260 THOEN Hendrik
82137 TIMPERMAN Laura
82246 TOEBACK Jonas
82150 TRIO Isolde
82138 VAN BRANDT Amelieke
82139 VAN DE BRUAENE Laurens
82284 VAN DE KEERE Stephanie
82110 VAN DE VYVER Arne
82105 VAN DEN BERGE Steven
82216 VAN DER BIEST Anne-Marie
82197 VAN DER BURGHT Kim
82217 VAN DRIESSCHE Manu
82151 VAN HECKE Els
82263 VAN HIJFTE Robrecht
82141 VAN HOVE Anne-Sophie
82142 VAN LANGENHOVE Charlotte
82270 VAN LERBERGE Eva
82199 VAN MARCKE Maarten
82170 VAN MELCKEBEKE Magali
82107 VAN NOORDEN Miriam
82219 VAN NUFFEL Stefaan
82237 VAN POUCKE Tineke
82265 VAN THIELEN Mira
82261 VANAENRODE Michiele
82156 VANDAMME Emily
82153 VANDEKERCKHOVE Thomas
82195 VANDEN BOSSCHE Dorien
82140 VANDEN DAELE Laike
82196 VANDENBOSSCHE Doris
82149 VANDEPUTTE Justine
82152 VANDERBAUWEDE Tim
82262 VANDERVEKEN Liesbeth
82198 VANDERWEEËN Roxane
82172 VANDOORNE Jeroen
82218 VANHONSEBROUCK Eva
82274 VANNESTE Stijn
82173 VANNIEUWENHUYSE Valerie
82200 VANSCHEEUWIJCK Canelle
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82264 VANSTEENKISTE Justine
82169 VANSTEENKISTE Tom
82106 VELTENS Margo
82143 VERBEKE Elena
82228 VERBERCKMOES Eva
82266 VERBORGH Hanne
82158 VERCRUYSSE Loes
82267 VERDONCK Simon
79331 VEREECKE Gertjan
82163 VERLINDEN Joke

82144 VERNIERS Eva
82098 VERSTRAELEN Tim
82145 VERSTRAETE Capucine
82166 VERYSER Evelien
82146 VIERIN Anne
82147 VLERICK Hélène
82241 WELVAERT Lisa
82092 WIELANDTS Anne-Sophie
82148 WILLE Evy
82071 WILLEMS Sofie

B. Overschrijvingen van andere Raden 

Antwerpen

48347 BEERENS Anne-Sophie
73774 BOUTS Benoit
38305 D’HOLLANDER Charlotte M.M.G.
48231 DELRUE Stefan
38259 DEVINCK Astrid
13604 DEWAEL Myriam
49607 FEYS Siska
00182 GARABEDIAN Lara
76851 HEUGHEBAERT Carol
16867 LESAFFER Caroline
49467 MARIS Mieke
19426 MENGDE Walter
38468 MYNCKE Irisa
48424 NARAIN Naomi
19063 NOE Piet
49939 PEETERS Ilse
00227 PETKOVA Magdalena

49734 RAES Nathalie
49707 RUELENS Egmont
37125 SCHEIRE Eline
38523 SCHEPENS Andreas
38458 VAN COILE Sofie
19714 VAN DER BRACHT Hans
48447 VAN DER MEERSCHE Sofie
49056 VANDUYNHOVEN Philippe
16419 VANLANCKER Maureen B.M.
49724 VAN LOMBERGHEN Sofie
48401 VAN LOOVEREN Kevin
19077 VAN MOL Ann M.
49872 VAN STEENKISTE Frank R.C.
49189 VAN WALLENDAEL Kevin
38541 VERCRUYSSE Christophe
19847 ZOETE Bertie

Brussel en Waals-Brabant

93541 DECHAMPS Mélanie 89553 PINTO Raul

Henegouwen

98236 LEQUEU Isabelle 59737 SOENS Lukas

Limburg

74255 BOONEN Iris
17293 BRANS Boudewijn
09620 GRACOVA Gabriela

49658 LENAERTS Evy
74124 UNAL Gulseren
73825 VUNDELINCKX Bart
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Vlaams-Brabant en Brussel

46252 AMEYE Filip
79152 BAETSLE Amaury
16156 BOTERBERG Helga
47744 CARON Charlotte
07090 CELIE Rik
98320 COELIS Guillaume
09474 COENYE Kenneth
98323 CRAGGS Barbara
99322 DEBBAUT Edward
99100 DECALUWE Klaartje
99374 DEMEULENAERE Marieke
99459 DE SADELEER Hannelore
47901 DESCHUYTENEER Evan
79294 EBEN Jonathan
37035 FIEUWS Annelies
36650 FLORE Vincent
00067 HOSSEINPOUR TABRIZI Nima
99134 LOBATON ORTEGA Triana
37187 MASSCHAELE Tine
36843 MOLENAERS Julie
00140 NEYT Peter
98727 NIJENHUIS Hessel
99391 ODEURS Ann-Sophie

98820 OOMS Dirk
98146 ROGGEN Inge
98250 SPAPENS Nouchka
37029 STADHOUDERS Ruth
98785 STEVENS Olivier
00199 TAILLY Thomas
49680 VANCAUWENBERGHE Thomas
98469 VANCHAZE Kristel
99366 VAN DEN BERGHE Charlotte
98452 VAN DEN BROECK Bliede
73869 VANDERSTAPPEN Jan
00058 VAN GREMBERGEN David
36610 VAN MALDEREN Sophie
98814 VAN MOER Geert
99169 VAN ROY Annelies
36792 VANRYKEL Filip
18190 VAN TICHELEN Andre
98165 VERDOODT Hans
79331 VEREECKE Gertjan
09282 VERSTREKEN Sofie
00163 VIJVERMAN Anne-Catherine
00153 ZWAENEPOEL Tom

West-Vlaanderen

37238 AERS Xavier-Philippe
98245 BEYLS Carolien
36700 BORKOWSKI Wlodzimierz
37077 CARPENTIER Marijn
06852 COLPAERT Stefaan
37395 COREMANS Laura
37249 CORNELIS Gudrun
37250 CRAPE Lara
73834 D’HAENINCK Annick
37430 DE COCK Emmanuel
37177 DE CONINCK Brecht
36778 DE CONINCK Tom
37403 DE CRAEMER Ann-Sophie
99755 DE FLOU Gertjan
37205 DELENS Christophe
76244 DE NEEF Björn

37337 DEPICKER Anaïs
37296 DE SCHUYTER Kelly
37289 DE SMET Maarten
37291 DE SOMER Thomas
36967 DE VOS Jens
37496 DE WILDE Charlotte
48687 DUTOIT Julie
37458 DUYVER Eva
47588 ENGELS Eva
36985 GHIJSELINCK Pieter
37381 HENDRICKX Jan
37305 HILLEN Maud
37444 HOLTHOF Kirsten
48877 HUYGE Stefanie
37346 ROELS Stijn
37165 ROUSSEFF Thaïs



 46 h i p p o c r a t e s  6 9  |  s e p t e m b e r  2 0 1 7

p
e

r
s

o
n

a
l

i
a

 2
0

1
6

37443 RUYMBEKE Hannes
47599 SEGERS Hannah
04844 SEGERS Olga
48189 T’HOOFT Sophie
37419 VAN ACKER Paulien
36961 VANOMMESLAEGHE Hanne

48507 VAN PRAET Charles
37163 VENIERE Annelies
37051 VERCAUTEREN Charlotte
37225 VEREECKE Gertjan Wim
37272 VERVAET Jeroen

C. Andere

82093 AL-ANI Ali Anwar
82281 AMERICA Roos-Marie
82201 BELDEAN Luminita
82074 CHATZIKYRIAKOU Sofia
82075 CICCARELLI Giovanni
82088 GRIECO Michele
82085 HUIS IN ’T VELD Diana
82202 KISELINOVA Maja
82282 LARCHER Alessandro
82283 LEUNG Ho Yin
82083 MENEGATTI Francesco
82080 MENESES OLIVEIRA Ana

82076 MILKAS Anastasios
82247 MOURA RIBEIRO Suzane
82087 ONDRUS Tomas
07790 RAAT Henricus
82285 SALHIYYAH Muhammed Kareem
82280 SNELS Chantal
82089 TOZZI Francesca
82077 UMARI Paolo
82203 WAHID Rezaie
82086 WALCOT Nicholas
82072 XAPLANTERIS Panagiotis
82090 ZAQOUT Mahmoud

2. UITSCHRIJVINGEN

A. Overlijdens

40948 ANCIAUX Honoré
47421 BOONE Bernard
42371 COLARDYN Francis
41670 CORTHALS Jean
41207 DARDENNE Georges
41671 DE BLEEKER Lisette
41133 DE BUYST Leon
41731 DE CANNIERE Oger
47074 DE CRAECKER Thierry
42771 DEGEEST Eugeen
18726 DEWAELE Steven
41084 DEYAERT Jozef
41028 DIERICKX Elias
44372 GOOSSENS Geert
44089 GRYSOLLE Yves
42050 HANSSENS Michel

43821 HATSE Luc
41770 JOSKI Eric
41672 LATEUR Jan
41954 RONSE Edouard
43756 ROTTIERS Eric
47090 RYCKAERT Vivianne
41160 SPRENGERS Jean
41153 TIMPERMAN Jacques
40870 VAN DER STRAETEN Marcel
44765 VAN NESPEN Christel
41143 VAN RISSEGHEM José
40859 VAN STEENBERGHE Jacques
43871 VERBURGT Johan
41902 VERHAMME Werner
42391 VERSCHRAEGEN Gerda
41433 VERSTREPEN Sylvain
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B. Overschrijvingen naar andere Raden 

Antwerpen

48746 AICH Naima
98008 ALSOODANY Mohammed
93681 BEZUIDENHOUT Jacques
47190 BOGAERT Filip
49644 BRUYNEEL Jasper
48634 DE BEL Elisa
49556 DE COCKER Jeroen
48749 DEKEYSER Bernd
36289 DE WINTER Els
82018 FAES Jolien
48876 FILIPPINI Andrea
49443 GEURTS Nicolas
48578 GOSSÉ Sofie
17598 LEMOYNE Sabine
19110 MONTAG Ilke

48913 NGUYEN Duy
48055 PENTCHEV Dimitar
45462 RANSCHAERT Erik Robert
48086 ROOMS Isabel
48919 SLOT Obbina
48886 TEPAEVA Joulia
47121 VANDEVIVERE Yzabel
48167 VAN LOO Pieter
37147 VAN MOSSEVELDE Sara
19851 VAN RIET Anne
35689 VAN SCHAEYBROECK Barbara
48078 VERGAUWEN Merel
49859 VERHELST Tine
17885 VERLOOY Joris

Brussel en Waals-Brabant

09630 LIBBRECHT Louis

Henegouwen

48062 BOUZAIANI Samiha 89434 DETRY Marie-Beatrice

Limburg

82020 AERTS Carmen
48970 LEJEUNE Maxime

82081 PETERS Robin
82046 WILMS Bart

Luik

48069 D’HOORE Eric

Vlaams-Brabant en Brussel

48647 D’HOORE Leen
09572 DEBROYE Corinne
76090 DE FRE Gerard
48358 DE GROOTE Jeroen
46493 DE MEERLEER Gert
36858 DEWACHTER Laura
00095 DU MAINE Christine
76958 FLAMEE Panagiotis
48878 JANSSENS Brenda
48894 KONINCKX Tom

36956 REUSENS Helena
47664 SAINZ BARRIGA Mauricio
48382 SEAUX Liesbeth
46792 TREMMERY Sabine
48716 TRIPS Jolinde
48666 VANDAMME Lynn
49711 VANDENHEEDE Debbie
48887 VANDERHULST Els
48739 VANDEWEGE Annelies
45649 VAN LANGENHOVE Peter



 48 h i p p o c r a t e s  6 9  |  s e p t e m b e r  2 0 1 7

p
e

r
s

o
n

a
l

i
a

 2
0

1
6

West-Vlaanderen

48124 AUDENAERT Tjorven
47353 BAERTSOEN Chantal
36714 BEYLS Frauke
49303 COLEBUNDERS Britt
48973 CREPEL Sander
47853 DEBERGH Isabelle
36862 DECOENE Jasper
48254 DE COOMAN Liesbeth
48517 DE CUYPER Brecht
19566 DE DECKER Evelyne
45034 DEGRAUWE Greta
36965 DELAERE Jozefien
48143 DE LILLE Sofie
36870 DE ROO Pieter-Jan
48972 DE SAER Elke
48300 DE SUTTER Tineke
37028 DE VLEESCHHOUWER Mileen
47668 DEWAELE Tom
47735 DE WOLF Thomas
47671 FABRY Isabelle
37209 GELDOF Jeroen
46888 KUNZ Sidney
49740 LAMBRECHT Pieter
09338 LELEU Kris

48178 LUTIN Bart
48164 MAES Leander
37059 OVREEIDE Philip
36760 PATTYN Eva
48809 POELAERT Filip
36976 SAMAEY Pieter
48862 SANTY Thomas
48885 STEEL Gert
37239 STEVENS Dieter
36977 STEVERLYNCK Lucas
48101 VAN BORSEL Mathias
48173 VAN BRANTEGEM Eline
37264 VANCAILLIE Julie
46832 VAN DAELE Kim
48110 VAN DER MAAS Jaap
36952 VAN DER MEERSCH Hans
48305 VANDEWALLE Nelly
35149 VAN LYSEBETTEN Thibault
49097 VERBREYT Joris
46870 VEREECKE Hugo
48943 VERHAEGHE Carl
36891 WILLAERT Lieselotte
37003 WYNENDAELE Femke

C. Andere

82059 BELLMANN Hanna
42268 BLATON Jacques
41313 BOTTEQUIN Jacques
40829 BULTERYS Kamiel
98027 CHRISTIAANSE Ernst
41644 DE VRIESE Gaston
48770 GHEORGHIU Silviu
48910 HANNIVOORT Laura
46354 PAULUSSEN Guillaume
82069 PULTRONE Cristian
48760 RADVILAVICIENE Lina
49032 RIBBERS Adriana
48592 SCUDERI Vincenzo
43042 STEENBRUGGE Pierre
48533 SUTTELS Véronique
41682 TIMMERMAN Martin

41334 VANDERLINDEN Antoon
48158 VERBEEK Sabine
46541 WEGGELAAR Jan
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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.

spreken maar kunt zich nog op uw beroeps-
geheim beroepen.
Een rechter kan ook bevelen het betrokken 
medisch dossier voor te leggen/in beslag te 
nemen.”

3. Inzage medisch dossier van een over-
leden patiënt.

Een door de rechtbank aangestelde arts-des-
kundige vraagt de relevante medische dos-
siergegevens door te sturen van een overleden 
patiënt i.v.m. al dan niet dementioneel ge-
drag.

Advies van 6 januari 2016 :

“Aan een arts die door de rechtbank in be-
trokken zaak aangesteld is als deskundige, 
moogt u de voor zijn opdracht noodzakelijke 
gegevens meedelen onder de vorm van rele-
vante uittreksels uit het medisch dossier van 
overleden patiënte.”

4. Medisch kabinet – verhuis huisartsen-
praktijk – informeren patiënten – adver-
tentie in lokale krant.

Op welke manier kunnen artsen een verhuis 
van hun praktijk aan hun patiënten kenbaar 
maken? 

Advies van 6 januari 2016 :

“Mededeling van een nieuwe vestiging of 
van een wijziging van medische praktijk in 
de krant acht de Raad van Oost-Vlaanderen 
geoorloofd mits aan volgende voorwaarden 
wordt voldaan:
eenmalige kennisgeving, bescheiden naar 
vorm, uitsluitend in de plaatselijke bladen, 
te verschijnen op dezelfde dag, geen omka-

Raad Oost-Vlaanderen
Adviezen 2016

1. Overdracht medische dossiers van pri-
vépraktijk naar ziekenhuis.

Kan een arts, die zijn medische activiteit in 
zijn privépraktijk en in het ziekenhuis stopt, 
zijn  volledig medisch archief overdragen aan 
het ziekenhuis?

Advies van 6 januari 2016 :

“Het Bureau is van oordeel dat de medische 
dossiers van de private patiënten, die door 
betrokken arts ook in het ziekenhuis werden 
gezien of verzorgd, kunnen overgedragen 
worden aan het ziekenhuis.
De andere medische dossiers mogen, mits 
onderling akkoord tussen het ziekenhuis en 
de arts, ook in het ziekenhuis worden be-
waard, dit met het oog op de verzekering van 
de continuïteit der zorgen voor de betrokken 
patiënten.”

2. Medisch attest – testamentaire be-
twisting – inmenging in familiale aangele-
genheden – beroepsgeheim na overlijden.

Een advocaat van de familie van een overle-
den patiënt vraagt de behandelend arts een 
medisch attest op te maken i.v.m. diens gees-
testoestand op het ogenblik van een door hem 
gedane schenking.

Advies van 6 januari 2016 :

“Het Bureau wijst u erop dat het beroepsge-
heim, ook na overlijden van de patiënt, blijft 
bestaan.
U moogt aan (de advocaat van) de familie 
geen attest bezorgen inzake de medische 
toestand van uw patiënt voor zijn overlijden.
Eventueel kunt u wel geroepen worden in 
rechte te getuigen: u heeft dan het recht te 
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dering van de tekst, in hetzelfde normale let-
tertype van de krant waarin de mededeling 
verschijnt, met volgende standaardtekst : 
‘Dokter … vestigt zich te … (adres, telefoon-
nummer …)’.
Voorts is het toegelaten uw GMD-houdende 
patiënten per brief te verwittigen. U kunt uw 
aanstaande verhuis ook aankondigen in uw 
wachtzaal. Een rondleiding van uw patiënten 
in uw nieuw praktijkgebouw kan o.i. even-
eens.”

5. Verlies staal pathologische anatomie 
door labo – wat te doen? – aansprakelijk-
heid?

Het labo bevestigt het verloren gaan van een 
staal van een onregelmatige naevus. Kan de 
behandelende dermatoloog het labo in gebre-
ke stellen en hoe geschiedt de verdere behan-
deling van de patiënt?

Advies van 10 februari 2016 :

“Na correcte informatie van en grondig over-
leg met de patiënt dient, samen met de pa-
tiënt, besloten te worden tot de meest opti-
male behandelingsstrategie.
De medische aanpak wordt best besproken 
in een medisch oncologische teamvergade-
ring (MOC). Op die manier worden beslis-
singen ook medico-legaal gedragen door een 
groter team. 
Wij raden u en het laboratorium aan dit 
voorval te melden aan uw respectieve ver-
zekeringsmaatschappijen. U kan, samen met 
uw verzekeringsmaatschappij, het laborato-
rium in gebreke stellen. 
Tesamen met de patiënt getroffen en onder-
tekende beslissingen dienen deel uit te ma-
ken van het medisch dossier, alsook het ver-
slag van het MOC-overleg. ”

6. Medisch attest – beroepsgeheim na 
overlijden – inzage medisch dossier over-
leden patiënt – ‘vervreemde’ zoon

Mag een arts op vraag van een zoon een at-
test schrijven omtrent de medische toestand 
van zijn overleden vader gedurende de laatste 
weken van zijn leven? De vader weigerde ad 
vitam elk contact met deze zoon.

Advies van 10 februari 2016 :

“U bent steeds, ook na het overlijden van pa-
tiënt, gebonden door het beroepsgeheim.
Weliswaar kunnen de naaste nabestaanden 
inzage krijgen, via een andere beroepsbeoe-
fenaar, in het medisch dossier voor zover de 
overleden patiënt zich hiertegen niet heeft 
verzet. 
De weigering van patiënt zijn zoon te zien 
houdt o.i. meteen een weigering in tot inzage 
in zijn medisch dossier.”

7. Overdracht medisch dossier – per-
soonlijke notities – beroepsgeheim.

Een patiënt vraagt aan zijn behandelend arts 
om zijn medisch dossier over te maken aan 
zijn nieuwe huisarts. Mogen persoonlijke no-
tities eveneens worden meegedeeld ? 

Advies van 16 maart 2016 :

“Een patiënt heeft recht op inzage en af-
schrift van het medisch dossier. 
De patiënt heeft evenwel geen inzage in de 
persoonlijke notities van de arts, in gegevens 
die betrekking hebben op een derde persoon 
of in gegevens waarvan de arts van oordeel 
is dat ze nadelig zijn voor de gezondheid van 
de patiënt. 
Persoonlijke notities zijn aantekeningen die 
door de arts apart in het medisch dossier 
worden bewaard. Zo die worden meegedeeld 
aan andere leden van het verzorgingsteam 
zijn het niet langer persoonlijke notities. 
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De door de patiënt aangestelde vertrouwens-
persoon die tevens arts is, heeft inzage in 
alle gegevens van het dossier inbegrepen de 
persoonlijke notities en de gegevens waarvan 
geoordeeld werd dat ze niet kunnen meege-
deeld worden aan de patiënt, maar niet in de 
gegevens die betrekking hebben op derden. 
We stellen voor in overleg te gaan met de 
patiënt en, of zijn nieuw behandelend arts 
teneinde de gegevens te bepalen die effectief 
kunnen worden meegedeeld.”

8. Medisch attest – echtscheiding – in-
menging in familiale aangelegenheden.

De schoondochter van een ex-patiënte, welke 
inmiddels van huisarts is veranderd en overle-
den is, vraagt inzage in de medische gegevens 
van het dossier van deze ex-patiënte, specifiek 
i.v.m. een multidisciplinaire teamvergadering 
waarbij een voorlopige bewindvoering werd 
geregeld (vermoedelijk i.v.m. een som geld dat 
zou verdwenen zijn).

Advies van 16 maart 2016 :

“Na het overlijden van een patiënt heeft een 
beperkt aantal familieleden, zijnde de echt-
genoot en al dan niet zijn samenwonende 
partner, bloedverwanten t.e.m. de tweede 
graad (ouder, kind, broer/zus, kleinkind, 
grootouders), onder strikte voorwaarden het 
recht om het medisch dossier te laten inzien 
door een door hen aangeduide arts. 
De patiënt mag zichzelf bij leven niet verzet 
hebben tegen een dergelijke inzage.
Het verzoek om inzage moet gemotiveerd 
en gespecificeerd zijn en de redenen moeten 
voldoende ernstig zijn om een uitzondering 
toe te staan om het recht op privacy van de 
overledene. 
Mogelijke redenen zijn het vermoeden dat 
er een medische fout is gebeurd, dat de ken-
nis van de doodsoorzaak belangrijk is om het 
overlijden te verwerken of om familiale ante-
cedenten op het spoor te komen. 

Het inzagerecht is beperkt tot die gegevens 
die verband houden met de door de familie-
leden opgegeven redenen.
De door de schoondochter opgegeven reden 
lijkt ons niet voldoende zwaarwegend om 
zelf inzagerecht toe te staan. 
Betrokkenen kunnen via de daartoe geëi-
gende kanalen (de rechtbank) alsnog inzage 
bekomen in het medisch dossier van de over-
leden patiënt.”

9. Bewaartermijn medische dossiers.

Een arts die met pensioen gaat, vraagt hoe 
lang hij de papieren patiëntendossiers moet 
bewaren..

Antwoord Bureau van 22 februari 2016 :

“De medische dossiers zijn te bewaren tot 30 
jaar na het laatste contact met de patiënt.
We raden u aan zoveel mogelijk een kopie 
van het patiëntendossier te overhandigen 
aan de nieuwe behandelende arts, eventueel 
via de patiënt zelf.”

10. Behandelend arts aansprakelijk ge-
steld – overmaken medisch dossier aan 
verzekeringen – toestemming patiënt?

Mag een arts, zonder schriftelijke toelating 
van de patiënt, een kopie van zijn medisch 
dossier doorgeven aan de arts van zijn verze-
keringsmaatschappij, indien hij aangeklaagd 
wordt door die patiënt voor een tekortkoming 
in zijn handelen?

Advies van 16 maart 2016 :

“We zijn van oordeel dat een behandelend arts, 
wanneer hij aansprakelijk wordt gesteld door 
een patiënt, te zijner verdediging gegevens uit 
het medisch dossier van de patiënt mag mee-
delen aan de verzekeringsarts, ook zonder 
voorafgaand medeweten van de patiënt of 
zonder diens schriftelijke toestemming.”
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11. CLB-arts – verbod voorschrijven me-
dicatie– wettelijke/deontologische basis.

Waar kan de richtlijn, die bepaalt dat CLB-
artsen geen medicatie mogen voorschrijven 
aan leerlingen, teruggevonden worden?

Advies van 11 mei 2016 :

“We denken dat voormeld verbod gebaseerd 
is op een gentlemen’s agreement. 
De schoolarts is niet de houder van het me-
disch dossier van de leerling. Het is dus niet 
wenselijk dat de schoolarts interfereert in de 
medische behandeling van de hem toever-
trouwde leerlingen. Wel kan hij/zij, op basis 
van zijn/haar vaststellingen, advies verlenen 
aan de behandelende huisarts.”

12. Ziekenhuis – ereloontarieven – con-
ventionering.

Kan een ziekenhuis aan een arts toepassing 
van conventie- of ziekenhuistarieven opleg-
gen?

Advies van 1 juni 2016 :

“Een ziekenhuis kan een arts niet dwingen 
zich te conventioneren.
Evenwel heeft u door het ondertekenen van 
uw individuele overeenkomst met het zie-
kenhuis ook de algemene regeling der rechts-
verhoudingen aanvaard.
Stipuleert deze algemene regeling, tot stand 
gekomen in overleg met de medische raad en 
de medische staf, dat u zich aan bepaalde ta-
rieven dient te houden, dan bent u daardoor 
gebonden.”

13. Stopzetting bewindvoering – omstan-
dige geneeskundige verklaring.

Een arts stelt de vraag of, en in welke mate, hij 
op verzoek van een advocaat een omstandige 
medische verklaring kan invullen met het oog 

op de stopzetting van de bewindvoering (rech-
terlijke bescherming) van een meerderjarig 
persoon.

Advies van 27 juli 2016 :

“Wij zijn van oordeel dat u de omstandige 
geneeskundige verklaring kunt opstellen, 
welke u dan
overhandigt aan de patiënte zelf. 
“Het afleveren van geneeskundige verslagen 
en verklaringen in uitvoering van de wette-
lijke voorschriften inzake de bescherming van 
de persoon van de geesteszieke en inzake de 
bescherming van de goederen van personen 
die wegens hun lichaams- of geestestoestand 
geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te 
beheren” (artikel 58g van de Code van de Ge-
neeskundige plichtenleer) geldt als een wette-
lijke uitzondering op het beroepsgeheim.
De arts moet evenwel in geweten oordelen of 
hij door het beroepsgeheim toch niet wordt 
verplicht bepaalde gegevens niet mede te delen.”

14. Bedrijfsgeneeskunde - toedienen vac-
cins door een verpleger – verantwoorde-
lijke bij fout.

Wie is verantwoordelijk voor een eventuele 
fout wanneer er geen arts aanwezig is bij het 
toedienen van een vaccin door een verpleger 
in een bedrijfskader?

Advies van 26 oktober 2016 :

“Het koninklijk besluit van 29 februari 2016 
in verband met vaccinatie door een verple-
ger stelt dat de aanwezigheid van de arts niet 
langer vereist is bij de voorbereiding en toe-
diening van vaccins. Dit mag autonoom door 
een beoefenaar van de verpleegkunde gedaan 
worden, mits er een voorschrift van de arts 
voorhanden is. Het is de beoefenaar van de 
verpleegkunde enkel toegestaan een vaccin 
voor te bereiden en toe te dienen wanneer hij 
beschikt over de nodige competentie, oplei-
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ding en/of ervaring om deze technische ver-
pleegkundige verstrekking correct en veilig 
uit te voeren. 
Het voorbereiden en toedienen van het vac-
cin moet worden verricht aan de hand van 
standaardverpleegplannen en/of procedu-
res, welke in samenspraak tussen de arts en 
de beoefenaar van de verpleegkunde worden 
opgesteld. Een laatste belangrijke bepaling 
uit dit koninklijk besluit is dat de technisch 
verpleegkundige verstrekking moet behoren 
tot de normale kennis en bekwaamheid van 
de verpleegkundige.
Het Bureau is van oordeel dat, afhankelijk 
van de weerhouden fout(en), de arts en/of de 
verpleegkundige aansprakelijk kunnen zijn.”

15. Combineren beroep van huisarts en 
muzikant.

Mag een huisarts een nevenberoep als muzi-
kant hebben?

Advies van 26 oktober 2016 :

“Het combineren van het beroep van huis-
arts en het beroep van muzikant stuit niet 
op deontologische bezwaren voor zover deze 
activiteiten volledig van elkaar gescheiden 
zijn. Wel wijst het Bureau erop dat de conti-
nuïteit van de zorgen voor de patiënten blij-
vend verzekerd dient te blijven.”

16. Papieren medisch dossier – vernietiging.

Mag het papieren medisch dossier vernietigd 
worden na inscannen in een computerpro-
gramma?

Advies van 26 oktober 2016 :

“Het medisch dossier dient dertig jaar na het 
laatste patiëntencontact bewaard te worden; 
de wijze waarop is evenwel niet bepaald. De 
papieren dossiers mogen dus, na inscannen, 
vernietigd worden mits de vertrouwelijkheid 

ervan – tot een effectieve vernietiging – ver-
zekerd wordt.”

17. Bedrijfsarts – derden – consultatie.

Mag een bedrijfsarts weigeren dat niet-me-
disch geschoolde werknemers en leidinggeven-
den een consultatie bijwonen in het kader van 
een project om andere functies beter te leren 
kennen?

Advies van 7 september 2016 :

“U kunt niet ingaan op het verzoek derden 
toe te laten bij een medische consultatie ge-
zien dit zou neerkomen op een schending 
van het medische beroepsgeheim. Om de 
functies beter te leren kennen, kan beroep 
gedaan worden op een rollenspel.”

18. Aanvullen trousse – medicatie.

Op welke manier kan de medicatie van de 
trousse aangevuld worden als het aanleggen 
van een reserve voor de trousse niet toegelaten 
is? 

Advies van 7 september 2016 :

“Om de medicatie van uw trousse aan te vul-
len, dient u ten behoeve van de apotheker 
een voorschrift op te maken voor de ‘trousse 
van de arts’. Het ziekenfonds komt niet tus-
sen in de kostprijs van de geneesmiddelen. 
Wel kunt u het bedrag van de factuur in min-
dering brengen bij de fiscale aangifte van uw 
inkomsten en kosten. 
Gelieve erop te letten de vervallen genees-
middelen tijdig uit uw trousse te verwijde-
ren.”

19. Arts-patiëntrelatie – vertrouwens-
breuk – weigering verdere behandeling.

Een arts vraagt of zij het recht heeft om de 
verdere behandeling van een patiënt te weige-
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ren nadat betrokken patiënt haar tijdens het 
weekend en buiten haar wachtdienst stoorde 
voor een niet-spoedeisend probleem en zich 
daarbij zeer respectloos opstelde naar de arts 
toe. 

Advies van 7 september 2016 :

“U heeft het recht af te zien van de verdere 
behandeling van een patiënt zo de arts-pati-
entrelatie gestoord is. Enkel in spoedeisende 
gevallen, dit is bij levensgevaar, en tijdens de 
wachtdienst dient u betrokken patiënt toch 
te behandelen.”

20. Medisch attest – testamentaire be-
twisting – inmenging in familiale aangele-
genheden – beroepsgeheim na overlijden 
– inzage medisch dossier overleden pati-
ent.

De erfgenamen van een overleden patiënt 
vragen de behandelend arts een attest met 
bevestiging van de oorzaak van een zieken-
huisopname, gezien dementioneel gedrag 
aanleiding zou kunnen geven tot testamen-
taire betwisting.

Advies van 28 september 2016 :

“Wij zijn van oordeel dat u, ingevolge uw 
beroepsgeheim, de reden van de ziekenhuis-
opname van uw patiënte niet mag meedelen 
aan de nabestaanden.
Belanghebbenden kunnen via de geëigende 
(gerechtelijke) weg de nodige initiatieven ne-
men teneinde de waarheid vast te stellen.”

21. Raadsgeneesheer verzekeringsinstel-
ling – inzage medisch dossier.

Een arts vraagt advies omtrent een vraag, 
die hij gekregen heeft van de raadsgeneesheer 
van de verzekeraar van een collega-arts, tot 
inzage in het medisch dossier van zijn patiënt 
naar aanleiding van een klacht van de pati-

ent tegen die collega-arts. Deze raadgenees-
heer is geen behandelend arts van de patiënt.

Advies van 21 december 2016 :

“Wij zijn van oordeel dat u niet kan ingaan 
op de gestelde vraag. Het komt enkel de pati-
ent toe te beslissen of hij (delen van) zijn me-
disch dossier overmaakt aan de raadsgenees-
heer van de verzekeringsmaatschappij van de 
arts waartegen hij klacht heeft ingediend.
Enkel een door de rechtbank aangesteld des-
kundig arts mag rechtstreeks bij de behande-
lende arts(en) medische gegevens opvragen.”

22. Uitvoering euthanasie door arts niet 
verbonden aan ziekenhuis – verantwoor-
delijkheid?

Een medisch oncoloog stelt de vraag in hoe-
verre zij mede verantwoordelijk is voor eutha-
nasieprocedures uitgevoerd op haar eenheid 
door artsen die niet verbonden zijn aan het 
ziekenhuis. 

Advies van 21 december 2016 :

“Het hoort het ziekenhuisbestuur toe te oor-
delen of een niet contractueel verbonden arts 
toegelaten wordt in een ziekenhuisdienst 
patiënten te behandelen. Gelieve daarom 
vooraf toelating te vragen aan de ziekenhuis-
directie.”

23. Beroepsgeheim na overlijden – inzage 
medisch dossier overleden patiënt.

De huisarts van een overleden patiënt krijgt 
van de huisarts van de zoon van de overleden 
patiënt de vraag tot inzage van het medisch 
dossier van de overleden patiënt. Deze aan-
vraag behelst een plaats binnen het rouwpro-
ces en mogelijke info over erfelijke aandoe-
ningen. De overleden patiënt had reeds jaren 
ruzie met deze zoon.
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Advies van 21 december 2016 :

“Overeenkomstig de wet betreffende de 
rechten van de patiënt heeft een kind via een 
door hem aangewezen arts recht op inzage in 
het medisch dossier van zijn overleden ouder 
voor zover zijn verzoek voldoende gemoti-
veerd en gespecifieerd is en de patiënt zich 
hiertegen niet uitdrukkelijk heeft verzet. 
Noch het kind, noch de door hem aangewe-
zen arts hebben recht op een kopie van het 
medische dossier. 
De motivatie van de zoon ‘of er zaken zijn in 
zijn medische voorgeschiedenis die erfelijk 
belast zijn en aldus voor mijn eigen gezond-
heid belang kunnen hebben’ is o.i. onvol-
doende gespecifieerd: de aanvrager dient de 
erfelijke aandoening, waarvoor gevreesd, aan 
te geven. 
Ook dient u er zich van te verzekeren dat de 
overleden patiënt zich niet verzet heeft tegen 
inzage van zijn medisch dossier door de aan-
vrager.”

24. Inmenging in familiale aangelegenhe-
den – minderjarige patiënt – behandeling 
zonder toestemming beide ouders – echt-
scheiding.

Een arts krijgt een klachtbrief van de vader 
van een minderjarige patiënte omtrent de 
doorverwijzing van zijn dochter naar een psy-
chologe op vraag van de (gescheiden) moeder, 
zonder zijn medeweten of toestemming. 

Advies van 21 december 2016 :

“Volgende bepalingen zijn o.i. van toepas-
sing:
Burgerlijk Wetboek artikel 373:
“Wanneer de ouders samenleven, oefenen zij 
het gezag over de persoon van het kind geza-
menlijk uit. Ten opzichte van derden die te 
goeder trouw zijn, wordt elke ouder geacht 
te handelen met instemming van de andere 
ouder wanneer hij, alleen, een handeling stelt 

die met dat gezag verband houdt behoudens 
de bij wet bepaalde uitzonderingen.
Bij gebreke van instemming kan één van beide 
ouders de zaak bij de familierechtbank aan-
hangig maken. De rechtbank kan één van de 
ouders toestemming verlenen alleen op te tre-
den voor één of meer bepaalde handelingen.”
Burgerlijk Wetboek artikel 374 §1:
“Wanneer de ouders niet samenleven, blijven 
zij het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen 
en geldt het in artikel 373, tweede lid, bepaal-
de vermoeden.
Bij gebreke van overeenstemming over de or-
ganisatie van de huisvesting van het kind, 
over de belangrijke beslissingen betreffende 
zijn gezondheid, zijn opvoeding, zijn opleiding 
en zijn ontspanning en over de godsdienstige 
of levensbeschouwelijke keuzes of wanneer 
deze overeenstemming strijdig lijkt met het 
belang van het kind, kan de bevoegde fami-
lierechtbank de uitoefening van het ouderlijk 
gezag uitsluitend opdragen aan één van beide 
ouders.”
Code van geneeskundige plichtenleer artikel 
30:
“Indien de patiënt minderjarig is of indien het 
een andere onbekwame persoon betreft, en 
het onmogelijk of niet wenselijk is de instem-
ming van zijn wettelijke vertegenwoordiger te 
bekomen, moet de arts gewetensvol de pas-
sende zorgen toedienen.”
Code van geneeskundige plichtenleer artikel 
31: 
“…; behalve in gevallen met een duidelijke 
therapeutische weerslag zal (de arts) zich van 
inmenging in familiale aangelegenheden ont-
houden; … .’
Beschikt uw patiëntje over voldoende oor-
deelsvermogen, dan kan zij zelf beslissen al 
dan niet inzage te verlenen in haar medisch/
psychologisch dossier aan haar ouder(s).”.”
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25. Patiëntenstop – te weinig huisartsen 
in de buurt.

Een huisarts maakt zich zorgen om het da-
lend aantal collega-huisartsen in de buurt, 
alsook over het feit dat de meeste resterende 
huisartsen als reactie hierop een patiënten-
stop invoeren.

Advies van 21 december 2016 :

“Behalve ingeval hij met wachtdienst is of 
wanneer een patiënt in acute nood verkeert, 
kan een arts niet verplicht worden de behan-
deling van een patiënt te aanvaarden. De vrije 
keuze van een arts is een fundamenteel recht 
van de patiënt. Niettemin kan een beperking 
van de vrije keuze onvermijdelijk zijn in het 
kader van de praktische organisatie van een 
permanent kwaliteitsvol zorgaanbod (art.27 
Code van geneeskundige plichtenleer).
Het lijkt ons aangewezen dat u dit probleem 
in het kader van de huisartsenkring be-
spreekt. Over de beperking van het aanbod 
dient wel zo adequaat mogelijk informatie 
verstrekt te worden (aan de patiënten en aan 
de collega’s). Wij winnen intussen in deze het 
advies in van de (Commissie Huisartsen van 
de) Nationale Raad van de Orde der artsen.”

26. Maken van beeldmateriaal – toestem-
ming patiënt.

Een arts wordt door zijn patiënt verzocht om 
een afschrift van zijn patiëntendossier. De 
patiënt wenst ook een kopie van een filmop-
name die tijdens de ingreep door de chirurg 
voor eigen gebruik werd verricht. De arts stelt 
volgende vragen: 

1. Hoort men vóór het maken van bewe-
gende of statische beelden steeds de 
patiënt ervan in kennis te stellen, dui-
delijk de doeleinden aan te geven en 
over een (schriftelijke?) toestemming te 
beschikken?

2. Kan de patiënt, die op de hoogte is van 
de intentie een interventie op beeld vast 
te leggen uitsluitend voor eigen gebruik, 
verzet aantekenen? Dient de arts dit 

verzet te eerbiedigen door af te zien van 
geplande opnames?

3. Dient beeldmateriaal zonder onder-
scheid beschouwd te worden als on-
derdeel van het patiëntendossier? Is dit 
m.a.w. eigendom van de patiënt?

4. Zijn er criteria op basis waarvan het 
afleveren van een kopie geweigerd kan 
worden?

5. Wat als de patiënt vraagt een ingreep, 
behandeling of interventie te documen-
teren a.d.h.v. beeldopnames en hem 
daarvan een kopie te bezorgen indien 
hij ons daartoe de middelen ter be-
schikking stelt of zelf voor de opname 
instaat (evt. m.b.v. derden)?

Advies van 21 december 2016 :

“Het bureau wijst op de volgende richtlijnen;
1. Voor het maken van beelden van zijn 

persoon dient een patiënt altijd vooraf 
een ‘informed consent’ te geven. Hier-
toe dient het doel van de opnames hem 
uitgelegd te worden. Zijn toestemming 
is te voegen bij het medisch dossier. 

2. De arts dient het verzet van de patiënt 
tegen opnames van beeldmateriaal te 
eerbiedigen. 

3. Het beeldmateriaal maakt deel uit van 
het medisch dossier, niet van de per-
soonlijke nota’s. 

4. Overeenkomstig de wet betreffende 
de rechten van de patiënt, kan een ko-
pie geweigerd worden als het meede-
len ervan klaarblijkelijk ernstig nadeel 
voor de gezondheid van de patiënt zou 
meebrengen en mits de arts hierover 
een andere arts heeft geraadpleegd 
alsook indien de arts over duidelijke 
aanwijzingen beschikt dat de patiënt 
onder druk wordt gezet om een kopie 
aan derden mee te delen. 

5. Het staat de arts vrij al dan niet in te 
gaan op de vraag van een patiënt beeld-
materiaal te (laten) maken. Een patiënt 
kan een arts hiertoe nooit verplichten.”
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1. TENLASTELEGGING:

Het niet zorgvuldig en gewetensvol de zorgen te hebben toegediend die stroken met de 
thans geldende wetenschappelijke kennis voor het stellen van een diagnose als voor het 
instellen en voortzetten van de behandeling van zijn patiënt(en), inzonderheid door het 
voorschrijven van medicatie voor meerdere patiënten op naam van één patiënt zonder 
therapeutische controle, dit is zonder die eerste patiënten gezien te hebben.

Raad Oost-Vlaanderen
Beslissingen 2016

Dokter X is in persoon verschenen op de zit-
ting van 20 januari 2016, alwaar hij in zijn 
verdediging werd gehoord.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven 
van de tenlastelegging waarna dokter X het 
woord werd verleend ter zijner verdediging.

Overwegende dat de Orde der artsen, Pro-
vinciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis 
werd gesteld van de aangetekende brief van 
2 oktober 2014 van de advocaat, aangesteld 
als voorlopig bewindvoerder van de betrok-
ken patiënt, waarin onder meer werd gesteld: 
“(…) Bij navraag werd mij gemeld dat de 
maandelijks afgeleverde geneesmiddelen om 
waarlijk “onmenselijke” dosissen zou gaan. 
Voorts werd mij meegedeeld dat alle voor-
schriften voor de zoals in bijlage geleverde 
medicatie zouden zijn afgeleverd door dokter 
X en dokter Y. (…)“

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
dokter X van 8 december 2014.

Gelet op het schrijven vanwege apotheker 
Leo Halet, voorzitter van de Orde der Apo-
thekers, Provinciale Raad van Oost-Vlaande-
ren, van 17 maart 2015, waarin onder meer 
werd gesteld: 
“(…) de Raad (…) enkel kon vaststellen dat de 
afleveringen zijn gebeurd op voorlegging van 
voorschriften van dokter X of dokter Y en dit 
telkens op naam van betrokken patiënt.  Wat 
betreft het argument dat de voorgelegde ver-
zamelstaten eveneens medicatie van verschil-
lende familieleden bevatten kunnen we enkel 
vaststellen dat dan mogelijks medicatie voor 
meerdere personen op een en hetzelfde voor-
schrift werd geschreven. (…)“

Gelet op de verklaringen van dokter X ten 
overstaan van de Onderzoekscommissie op 
9 juli 2015, waarin onder meer werd gesteld: 
“(…) Alle medicatie werd voorgeschreven op 
naam van betrokken patiënt. (…) Het was ge-
woon gemakkelijk alles op dezelfde naam 
voor te schrijven; de andere broers kwamen 
nooit.  (…)“

Gelet op de aanvullende inlichtingen bij de 
klacht.

Gelet op de verklaringen van dokter X ten 
overstaan van de Raad op 20 januari 2016 
waarbij hij bekende in de fout te zijn gegaan 
door medicatie voor familieleden van be-
trokken patiënt voor te schrijven op naam 
van betrokken patiënt.

Overwegende dat de tenlastelegging in zij-
nen hoofde bewezen is.

Dat, in de hoger geschetste feitelijke omstan-
digheden, de hiernavolgende tuchtsanctie 
passend voorkomt ten einde dokter X ertoe 
aan te zetten zich in de toekomst hieraan niet 
meer te bezondigen.

(…)

De Raad verklaart de tenlastelegging bewe-
zen en legt dokter X voor deze tenlasteleg-
ging een tuchtsanctie op.

BESLISSING RAAD: BERISPING
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2. TENLASTELEGGING:

Het niet zorgvuldig en gewetensvol de zorgen te hebben toegediend die stroken met de 
thans geldende wetenschappelijke kennis voor het stellen van een diagnose als voor het 
instellen en voortzetten van de behandeling van zijn patiënt(en), inzonderheid door het 
voorschrijven van medicatie voor meerdere patiënten op naam van één patiënt zonder 
therapeutische controle, dit is zonder die eerste patiënten gezien te hebben.
Het misbruikt hebben van de diagnostische en therapeutische vrijheid van de arts door 
in ongepaste vorm en hoeveelheid geneesmiddelen te hebben voorgeschreven aan een 
patiënt wat tot overconsumptie en overdosering kan aanleiding geven.

Dokter Y is in persoon verschenen op de zit-
ting van 20 januari 2016, bijgestaan door zijn 
raadsman, advocaat, alwaar zij in zijn verde-
diging werden gehoord.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven 
van de tenlasteleggingen waarna dokter Y en 
zijn raadsman het woord werden verleend 
ter zijner verdediging en zij tevens een con-
clusie en drie stukken neerlegden.

Overwegende dat de Orde der artsen, Pro-
vinciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis 
werd gesteld van de aangetekende brief van 
2 oktober 2014 van de advocaat, aangesteld 
als voorlopig bewindvoerder van de betrok-
ken patiënt, waarin onder meer werd gesteld: 
“(…) Bij navraag werd mij gemeld dat de 
maandelijks afgeleverde geneesmiddelen om 
waarlijk “onmenselijke” dosissen zou gaan. 
Voorts werd mij meegedeeld dat alle voor-
schriften voor de zoals in bijlage geleverde 
medicatie zouden zijn afgeleverd door dokter 
X en dokter Y. (…)“

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
dokter Y van 21 januari 2015, waarin onder 
meer werd gesteld:
“(…) Het komt hierop neer dat – bij het bekij-
ken van deze verzamelstaten – alle medicatie 
lijkt te zijn verbruikt door de betrokken pati-
ent wat NIET het geval is.  Er is zowel medi-
catie voorgeschreven door de huisarts als 
door mij (als behandelend neuropsychiater) 
voor verschillende gezinsleden. (…)“

Gelet op het schrijven vanwege apotheker 
Leo Halet, voorzitter van de Orde der Apo-

thekers, Provinciale Raad van Oost-Vlaande-
ren, van 17 maart 2015, waarin onder meer 
werd gesteld: 
“(…) de Raad (…) enkel kon vaststellen dat de 
afleveringen zijn gebeurd op voorlegging van 
voorschriften van dokter X of dokter Y  en dit 
telkens op naam van betrokken patiënt.  Wat 
betreft het argument dat de voorgelegde ver-
zamelstaten eveneens medicatie van verschil-
lende familieleden bevatten kunnen we enkel 
vaststellen dat dan mogelijks medicatie voor 
meerdere personen op een en hetzelfde voor-
schrift werd geschreven. (…)”

Gelet op de verklaringen van dokter Y ten 
overstaan van de Onderzoekscommissie op 
17 september 2015, waarin onder meer werd 
gesteld: 
“(…) Het kan zijn dat ik wel eens medicatie 
op naam van betrokken patiënt heb meegege-
ven voor de andere (…). Als ik voor andere 
gezinsleden op naam van betrokken patiënt 
zou voorgeschreven hebben dan deed ik dat 
niet bewust: wat heb ik daaraan? (…) U rea-
liseert zich toch ook dat hij dat niet kan in-
nemen. Dat is bedoeld voor andere leden van 
de familie. (…)“

Gelet op de aanvullende schriftelijke toelich-
ting vanwege dokter Y van 29 september 
2015, waarin onder meer werd gesteld:
“(…) Ik stuur hierbij – zoals gevraagd binnen 
de veertien dagen – nog aanvullende infor-
matie die duidelijk maken dat de medicatie 
voorschriften, opgesteld op naam van betrok-
ken patiënt wel degelijk bedoeld waren voor 
zijn familieleden. (…) De reden dat de voor-
schriften een tijdlang allemaal op naam van 
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betrokken patiënt stonden, is vnl om psychi-
atrische redenen. (…) In deze optiek had hij 
ook het idee dat de medicatie voor zijn naas-
ten niet zou worden afgeleverd als hij naar de 
apotheek ging met voorschriften op hun naam 
(uit vrees dat de apotheek het zou weigeren). 
Daarom werd dit kortstondig op zijn naam 
gezet. (…)“

Gelet op de aanvullende inlichtingen bij de 
klacht.

Gelet op de verklaringen van dokter Y ten 
overstaan van de Raad op 20 januari 2016 
waarbij hij bekende medicatie voor familie-
leden van betrokken patiënt te hebben voor-
geschreven op naam van betrokken patiënt.

Omtrent tenlastelegging a:

Overwegende dat tenlastelegging a in zijnen 
hoofde bewezen is, gelet op hetgeen hoger 
aangehaald; dat dokter Y de materialiteit van 
de feiten heeft bekend, zowel in zijn (aanvul-
lende) schriftelijk toelichting als in zijn mon-
delinge verklaringen zowel tegenover de 
Onderzoekscommissie als tegenover de 
Raad; dat de voorgehouden psychiatrische 
redenen, waarbij de behandelend arts mee-
gaat in het ziektebeeld van zijn patiënt, te 
dezen geen rechtvaardiging noch verscho-
ning uitmaken.

Omtrent tenlastelegging b:

Overwegende dat tenlastelegging b in zijnen 
hoofde bewezen is, gelet op hetgeen hoger 
aangehaald; dat de betrokken arts een hoe-
veelheid geneesmiddelen heeft voorgeschre-
ven die kan leiden tot overconsumptie en 
overdosering; dat ter zake kan worden ver-
wezen naar de verkoopshistoriek van de apo-
theek; dat concreet kan worden verwezen 
naar de op korte tijd door de betrokken arts 
voorgeschreven grote hoeveelheid Temesta, 
Lexotan, Nestrolan, Zolpidem, Oxazepam, 
Valium, Akton, … (cf. verkoopshistoriek pe-
riode 01/05/2013 tot 31/07/2013 die zelfs be-
doeld voor meerdere gezinsleden overmatig 
voorkomt.
Omtrent de strafmaat:

Dat, in de hoger geschetste feitelijke omstan-
digheden, ter beteugeling van de inbreuken 
sub a en b samen de hiernavolgende 
tuchtsanctie passend voorkomt ten einde 
dokter Y ertoe aan te zetten zich in de toe-
komst hieraan niet meer te bezondigen.

(…)

De Raad verklaart de tenlasteleggingen a en 
b bewezen en legt dokter Y voor deze tenlas-
teleggingen samen een tuchtsanctie op.

BESLISSING RAAD: BERISPING

3. TENLASTELEGGING:

Zich als arts zich niet bewust te zijn geweest van zijn sociale plichten tegenover de ge-
meenschap en/of als arts zijn plichten tegenover de gemeenschap niet te hebben vervuld, 
door op vrijdag 12 juli 2013, als psychiater van wacht in het betrokken ziekenhuis, ge-
weigerd te hebben gevolg te geven aan een vordering van de Politie (…) en het Parket 
(…) tot het opstellen van een medisch verslag in het kader van een dringende collocatie.

De betrokken arts is in persoon verschenen 
op de zitting van 23 maart 2016, alwaar hij in 
zijn verdediging werd gehoord.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven 
van de tenlastelegging waarna de betrokken 
arts het woord werd verleend ter zijner ver-
dediging.
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Overwegende dat de Orde der artsen, Pro-
vinciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis 
werd gesteld van de brief van 4 maart 2014 
van de afdelingsprocureur (…), waarin onder 
meer werd gesteld: 
“(…) Als van wacht zijnde psychiater in het 
betrokken ziekenhuis weigerde hij op 
12.07.2013 om gevolg te geven aan de vorde-
ring van mijn Ambt en de Politie voor het 
opstellen van een medisch verslag in het ka-
der van een dringende collocatie. (…)“

Gelet op proces-verbaal (…) van 12 juli 2013 
van de hoofdinspecteur van de betrokken 
politiezone, waarin onder meer werd gesteld: 
“(…) doen kennen dat wij op 12/07/2013 om 
18:35 uur vernemen van collega’s Y en Z dat 
zij n.a.v. de feiten vervat in voornoemd pro-
ces-verbaal telefonisch contact hebben opge-
nomen met de psychiater van wacht van het 
betrokken ziekenhuis om hem te vorderen en 
een omstandig geneeskundig verslag op te 
stellen in opdracht van de parketmagistraat 
(…). Dit om de geestestoestand van betrokken 
patiënt na te gaan gezien een procedure drin-
gende collocatie werd opgestart. De psychia-
ter van wacht, betrokken arts, weigerde gevolg 
te geven aan de vordering. 
Gelet op de opdracht, de procedure dringende 
collocatie en het feit dat betrokken arts met 
wachtdienst is, besluiten wij om op 12/07/2013 
om 18:40 uur opnieuw telefonisch contact op 
te nemen met betrokken dokter. Stellen vast 
dat betrokken dokter opneemt. Betrokkene 
bevestigt ons dat hij geweigerd heeft aan de 
collega’s om in te gaan op de vordering. Wij 
stellen betrokken dokter in kennis dat hij ge-
volg dient te geven aan de vordering van onze 
diensten en vorderen hem opnieuw monde-
ling. Betrokken dokter deelt ons mee dat hij 
beschikbaar is voor het ziekenhuis maar niet 
van wacht is voor de politie; hij weigert in te 
gaan op deze vordering. Wij stellen hem in 
kennis dat wij proces-verbaal opstellen van 
deze feiten. (…) eigenhandig geschreven ver-
klaring van betrokken arts: (…) ik dit niet 
wens te doen aangezien ik me te Sint-Amands-
berg bevind en bezig ben met werken in mijn 
woning. (…)“

Gelet op de brief van 21 januari 2015 van de 
afdelingsprocureur (…), waarin onder meer 
werd gesteld: 
“Ik verwijs tevens naar de Wet van 26 juni 
1990 betreffende de bescherming van de per-
soon van de geesteszieke (art. 9), waarin de 
wetgever eist dat in spoedeisende gevallen het 
bestaan van een geestesziekte wordt vastge-
steld door middel van een schriftelijk advies 
van een door mijn Ambt aangewezen genees-
heer. Als van wacht zijnde psychiater in het 
betrokken ziekenhuis weigerde betrokken arts 
op 12.07.2013 om gevolg te geven aan de vor-
dering van mijn Ambt en de Politie voor het 
opstellen van het vereiste medisch verslag in 
het kader van een dringende collocatie.”

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
betrokken arts van 12 mei 2014.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Onderzoekscom-
missie op 17 december 2015, waarin onder 
meer werd gesteld: 
“(…) Ik ben om privé redenen niet ingegaan 
op het verzoek van de Procureur des Konings 
een patiënt te zien met het oog op collocatie. 
(…) Het kwam mij niet goed uit dat er nog bij 
te nemen die dag. (…) Mijn weigering was 
puur privé.”

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Raad op 23 maart 
2016 waarbij hij bekende in de fout te zijn 
gegaan.

Overwegende dat de tenlastelegging in zij-
nen hoofde bewezen is.

Dat, wegens inbreuk op artikel 9 van de Code 
van geneeskundige plichtenleer echter niet 
kan worden gesanctioneerd vermits tot op 
heden geen bindende kracht werd verleend 
aan deze Code, vermits vooralsnog een Ko-
ninklijk Besluit ontbreekt:  artikel 15 § 1 van 
het K.B. nr. 79 van 10 november 1967 betref-
fende de Orde der artsen stipuleert immers 
dat de Koning, bij een in Ministerraad over-
legd besluit, bindende kracht kan verlenen 
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aan de Code van medische plichtenleer en 
aan de aanpassingen die door de Nationale 
Raad zouden worden gemaakt, mogelijkheid 
waarvan tot op heden door de Koning geen 
gebruik is gemaakt; bijgevolg hebben de or-
ganen van de Orde vooralsnog niet de be-
voegdheid te sanctioneren op grond van een 
nog niet in een algemeen verbindend ver-
klaarde code opgenomen gedragsregel;
Dat de sanctionering dan ook uitsluitend ge-
beurt op basis van de inbreuk op de artikelen 
6,2° en 16 van het KB nr. 79 van 10 november 
1967 betreffende de Orde der artsen.

Dat, in de hoger geschetste feitelijke omstan-
digheden, de hiernavolgende tuchtsanctie 
passend voorkomt ten einde de betrokken 
arts ertoe aan te zetten zich in de toekomst 
hieraan niet meer te bezondigen.

(…)

De Raad verklaart de tenlastelegging bewe-
zen en legt de betrokken arts voor deze ten-
lastelegging een tuchtsanctie op.

BESLISSING RAAD: BERISPING

4. TENLASTELEGGING:

Het afleveren van een welwillendheidsattest, met name een verklaring van arbeidson-
geschiktheid gedateerd op 6 juli 2015, waarin wordt geattesteerd betrokken patiënt 
onbekwaam te hebben bevonden arbeid te verrichten wegens ziekte van 2 juli tot 7 juli 
2015.

De betrokken arts is in persoon verschenen 
op de zitting van 20 april 2016 alwaar hij in 
zijn verdediging werd gehoord.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven 
van de tenlastelegging waarna de betrokken 
arts het woord werd verleend ter zijner ver-
dediging.

Overwegende dat de Orde der artsen, Pro-
vinciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis 
werd gesteld van de e-mail van 8 juli 2015 van 
de personeelsverantwoordelijke van de firma 
waar betrokken patiënt tewerkgesteld is met 
bijlage, waarin onder meer werd gesteld:
“Ik heb deze morgen een ziekenbriefje ontvan-
gen van een personeelslid van ons, die per-
soon is sinds donderdag 2 juli niet meer 
komen opdagen. Hij heeft volgens de geldende 
regels ons niet verwittigd van ziekte en heeft 
geen enkel briefje binnengebracht ter recht-
vaardiging. Via Facebook komen we te weten, 
via foto’s en uitleg dat het zeer gezellig is on-
der vrienden aan het water. Op dat moment 
is deze persoon bij ons onwettig afwezig. Na 
een telefoontje aan zijn ouders aangaande die 
situatie wordt er een sms verstuurd naar een 

collega door hem met de vermelding dat hij 
nog een briefje moet gaan halen (op maandag 
06/07). Nu deze morgen moet ik vaststellen 
dat hij een briefje binnenbrengt die spreekt 
vanaf 02/07, met andere woorden, de dokter 
in deze heeft die persoon gerechtvaardigd 5 
dagen thuisgezet daar hij pas op 06/07 de 
persoon ontvangen heeft. Ik heb de dokter 
daarover aangesproken en hij heeft me gezegd 
deze dagen te hebben gegeven op verklaring 
van de persoon waarover het gaat – die kan 
zeggen wat hij wil – wetende dat daar ook nog 
een weekeinde tussen zit. Dit is een uitste-
kende manier om betaald verlof te krijgen. 
(…)”

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
de betrokken arts van 4 november 2015, 
waarin onder meer werd gesteld:
“(…) Ik zag de patiënt op consultatie op 
maandagmorgen 6/7/15 met een ziektege-
schiedenis, die volgens zijn aannemelijke ver-
klaring, begonnen was op donderdag 2/7/15. 
De donderdag en vrijdag had hij nagelaten 
mij te contacteren wegens familiale beslom-
meringen (bijstand van zijn zieke vader die 
een infauste prognose had gekregen) en hij 
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was in de mening dat zijn ziektetoestand te-
gen het weekend zou zijn verbeterd en dat hij 
voor die twee dagen zich kon verantwoorden 
zonder attest. De ziekte toestand verbeterde 
echter niet en gezien hij mij tijdens het week-
end niet kon bereiken, kwam hij pas maan-
dagmorgen op consultatie.
Ik dateerde, zoals het hoort, zijn ziekteattest 
op maandag 6/7/15, zodat het duidelijk was 
dat de 2 voorafgaande dagen op verklaring 
waren van patiënt en de werkgever hierover 
kan oordelen. Zover de feiten. De randge-
schiedenis vermeld door de werkgever, lijken 
mij vermeldingen die buiten mijn bevoegd-
heid vallen, temeer daar patiënt mij achteraf 
vertelde dat er een conflictsituatie was met 
de werkgever. (...)”
Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Onderzoekscom-
missie op 28 januari 2016, waarin onder meer 
werd gesteld: 
“Ik hechtte geloof aan het verhaal van mijn 
patiënt. (…) Zijn verklaring leek mij aanne-
melijk. Ik had geen aanleiding te denken dat 
hij mij leugens vertelde. Ik kende hem nog niet 
lang. (…) Ik was akkoord hem retroactief twee 
dagen arbeidsongeschiktheid voor te schrij-
ven. (…) Ik heb geen bevestiging van de slech-

te prognose van zijn vader: de familie is geen 
patiënt bij mij. (…)”

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Raad op 20 april 
2016.

Overwegende dat uit hetgeen hierboven 
werd aangehaald afdoende blijkt dat de be-
trokken arts een welwillendheidsattest heeft 
afgeleverd.
Overwegende dat het een eenmalig voorval 
betreft waarbij de betrokken arts bovendien 
werd misleid door zijn patiënt.

Overwegende dat de inbreuk dan ook bewe-
zen is doch het in de hoger geschetste feite-
lijke omstandigheden niet passend voorkomt 
om de betrokken arts een tuchtsanctie op te 
leggen.

(…)

De Raad verklaart de tenlastelegging bewe-
zen doch legt de betrokken arts geen 
tuchtsanctie op.

BESLISSING RAAD: GEEN SANCTIE

5. TENLASTELEGGING:

A. Gepoogd te hebben het cliënteel aan haar voormalig associé te onttrekken.

B. Het voorschrijven van medicatie aan een patiënt zonder hem gezien te hebben en het 
aanrekenen van een medische prestatie.

De betrokken arts is in persoon verschenen 
op de zitting van 25 mei 2016, alwaar zij in 
haar verdediging werd gehoord.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven 
van de tenlasteleggingen waarna de betrok-
ken arts het woord werd verleend ter harer 
verdediging.

Overwegende dat de Orde der artsen, Pro-
vinciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis 
werd gesteld van de aangetekende brief van 
26 december 2014 en brief van 5 januari 2015 

van dokter X, haar voormalig associé, en de 
niet gedateerde brief van betrokken patiënt, 
waarin onder meer werd gesteld:

“(…) Op 20 december is de beklaagde arts, 
dokter Y, verhuisd naar haar eigen adres en 
is de samenwerking na 3 jaar definitief ge-
stopt. Ondertussen heeft dokter Y patiënten 
waarvan we gezamenlijk het GMD beheerden 
in de samenwerking met de volgende brief per 
post aangeschreven.  Hierbij voorbeeld. (…) 
Dokter Y erbij vermeldt dat ze beheerster van 
het medisch dossier is. Hiermee misleidt ze 
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deze patiënten door te insinueren dat zij ver-
der behandelend geneesheer is. Patiënten bel-
len mij met  de vraag of ik misschien stop met 
mijn praktijk of ze denken dat ze nu verplicht 
bij haar moeten  verder gaan vermits hun 
dossier daar is. (…)”

“(…) In verband met mijn klacht tegen dokter 
Y wil ik nog toevoegen dat de brief zoals u 
ontvangen hebt, vrij algemeen werd verstuurd 
naar het patiëntenbestand dat hier vorig jaar 
in de praktijk werd ingeschreven.  Sindsdien 
kreeg ik veel telefoontjes over de betekenis van 
die brief, kwade reacties over het feit dat zij 
hun dossier beheert zonder dat patiënten 
daarin hebben toegestemd!  Patiënten zijn 
verontwaardigd over het feit dat ze hun dos-
sier heeft kunnen meenemen zonder dat ze dit 
wilden!  Terwijl ik van niets wist!  Ze heeft 
patiënten misleid door te zeggen dat ik toch 
op pensioen ging eind 2014 en dat het daarom 
beter was ineens bij haar te komen. Ze ver-
telde ook dat ik geen huisbezoeken meer wou 
doen.  Daarom meen ik dat ze mij eigenlijk al 
een ganse tijd zoveel mogelijk nadeel wou be-
zorgen. Nochtans heb ik haar in de praktijk 
gehaald omdat ik medelijden had en ook res-
pect voor wat ze bereikt had als politiek 
vluchteling. Ik voeg hierbij het getuigenis van 
een patiënte die heeft gebeld naar dokter Y en 
haar dossier opgevraagd. Ze blijft blijkbaar 
volharden dat ze de dossiers beheert! (…)”

“(…) Hierbij wens ik klacht neer te leggen te-
gen dokter Y om volgende reden. Eind decem-
ber 2014 kreeg ik een brief van haar waarin 
ze vermeldt verhuisd te zijn en zelfstandig te 
werken. Zij schrijft daarbij dat ze beheerster 
van mijn medisch dossier is.  Dat wil ik niet! 
Aangezien ik dokter X als huisarts heb, was 
ik zeer verbaasd dat zij mijn dossier had mee-
genomen. Ik heb haar getelefoneerd om mijn 
medisch dossier aan mij te bezorgen ofwel 
aan dokter X of voor mij klaar te leggen.  
Want ik vind het niet kunnen dat ik als pati-
ent niet zelf de keuze kan maken! Het ant-
woord van dokter Y was dat het medisch 
dossier van gans mijn gezin door haar wordt 
beheerd en dat zij dat zeker niet zou afgeven! 

Daarna probeerde ze mij met lieve woorden 
gunstig te stemmen om mijn vraag niet verder 
te moeten beantwoorden. Ik was verplicht de 
telefoon dicht te leggen omdat ik niets meer 
kon zeggen terwijl zij steeds verder praatte 
zonder naar mij te luisteren. Ik wil voor mij 
en mijn gezin zelf kunnen kiezen welke arts 
mijn dossier beheert. (…)“
Gelet op de e-mail vanwege dokter X van 27 
januari 2015, waarin onder meer werd ge-
steld: 
“(…) Mag ik vragen om deze bijkomende nota 
te voegen bij mijn reeds opgestarte klacht te-
gen dokter Y:
1. Dokter Y gaat bij patiënten van mijn prak-
tijk aanbellen zogezegd om “nieuwjaar te 
wensen” en tegelijkertijd haar uren van raad-
pleging en nieuw adres mede te delen.
2.  Nog vandaag heeft een patiënt diezelfde 
brief als waarover ik u berichtte in mijn eerste 
klacht per post gekregen, met de melding dat 
ze “beheerster” van zijn medisch dossier is.
Dokter Y is dus blijkbaar nog niet van plan 
om met deze ondeontologische werkwijze te 
stoppen en doet rustig verder. (…)”

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
Dokter Y van 16 februari 2015, waarin onder 
meer wordt gesteld: 
“(…) Ik herhaal nogmaals, dat ik de patiënten 
enkel wou inlichten dat hun medisch dossier 
zowel bij mij als bij dokter X beschikbaar is 
en dat ik het ook kan beheren indien zij mij 
als hun behandelende arts wensen en dus 
m.a.w. indien zij me de toestemming hiervoor 
geven (…)“.

Gelet op de verklaringen van dokter X ten 
overstaan van de Onderzoekscommissie op 
31 maart 2015, waarin onder meer werd ge-
steld:
“(…) De laatste tijd kreeg ik meer en meer te 
horen van patiënten dat dokter Y heeft laten 
uitschijnen dat ik op pensioen zou gaan en 
dat zij dus beter bij haar zouden komen. Ik-
zelf heb hieromtrent aan mijn patiënten nooit 
iets geïnsinueerd. (…) Veel patiënten begre-
pen niet waarom hun dossier bij dokter Y zat, 
terwijl ze mijn patiënten waren. De meerder-
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heid van mijn patiënten hebben het kaartje 
van dokter Y gekregen. (…) Volgens ons con-
tract mocht zij niet in Eeklo blijven. Ik heb mij 
hiertegen echter niet verzet omdat ik niet de 
oorzaak wou zijn dat zij haar inkomen zou 
verliezen.“

Gelet op de verklaringen van betrokken pa-
tiënt ten overstaan van de Onderzoekscom-
missie op 31 maart 2015, waarin onder meer 
werd gesteld: 
“Het was een kaartje. Ik verschoot ervan dat 
ik dit kreeg.  Ik heb haar vervolgens gebeld 
met de vraag naar mijn dossier, doch zij wou 
het mij niet geven. (…) Ik kan u tot slot tevens 
meedelen dat ik zeker niet door dokter X on-
der druk ben gezet om tegen dokter Y klacht 
neer te leggen.“

Gelet op de verklaringen van dokter Y ten 
overstaan van de Onderzoekscommissie op 
5 mei 2015, waarin onder meer werd gesteld:
“(…)  Ik was bij dokter X enkel om met hem 
samen te werken: hij heeft dus eigenlijk het 
medisch dossier.  (…) Op de vraag wat zou 
gebeuren met hun medisch dossier, heb ik dan 
geschreven dat ik nog beheerder ben van dit 
dossier. Dit komt misschien wel enigszins ver-
warrend over. (…) Ik heb dit verstuurd naar 
veel patiënten.“

Gelet op de verklaringen van dokter Y ten 
overstaan van de Raad op 25 mei 2016.

Omtrent tenlastelegging a:

Overwegende dat de door de betrokken arts 
nadien gegeven uitleg onverenigbaar is met 
de inhoud van de melding die zij op vrij gro-
te schaal verspreidde bij de patiënten van 
haar voormalig associé dokter X, met name 
“Tevens ben ik nog steeds beheerster van uw 
medisch dossier”;
Dat dit niet anders kan worden geïnterpre-
teerd dan als een poging het cliënteel aan 
haar voormalig associé te onttrekken;

Overwegende dat de tenlastelegging a in ha-
ren hoofde bewezen is.

Dat, wegens inbreuk op artikel 9 van de Code 
van geneeskundige plichtenleer echter niet 
kan worden gesanctioneerd vermits tot op 
heden geen bindende kracht werd verleend 
aan deze Code, vermits vooralsnog een Ko-
ninklijk Besluit ontbreekt:  artikel 15 § 1 van 
het K.B. nr. 79 van 10 november 1967 betref-
fende de Orde der artsen stipuleert immers 
dat de Koning, bij een in Ministerraad over-
legd besluit, bindende kracht kan verlenen 
aan de Code van medische plichtenleer en 
aan de aanpassingen die door de Nationale 
Raad zouden worden gemaakt, mogelijkheid 
waarvan tot op heden door de Koning geen 
gebruik is gemaakt;  bijgevolg hebben de or-
ganen van de Orde vooralsnog niet de be-
voegdheid te sanctioneren op grond van een 
nog niet in een algemeen verbindend ver-
klaarde code opgenomen gedragsregel;
Dat de sanctionering dan ook uitsluitend ge-
beurt op basis van de inbreuk op de artikelen 
6,2° en 16 van het KB nr. 79 van 10 november 
1967 betreffende de Orde der artsen.

Dat, in de hoger geschetste feitelijke omstan-
digheden, de hiernavolgende tuchtsanctie 
passend voorkomt ten einde de betrokken 
arts ertoe aan te zetten zich in de toekomst 
hieraan niet meer te bezondigen.

Omtrent tenlastelegging b:

Overwegende dat de tenlastelegging b in ha-
ren hoofde niet bewezen is.

(…)

De Raad verklaart de tenlastelegging a bewe-
zen en legt de betrokken arts voor deze ten-
lastelegging a een tuchtsanctie op van 
censuur.
De Raad verklaart de tenlastelegging b niet 
bewezen.

BESLISSING RAAD: CENSUUR
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6. TENLASTELEGGING:

Het nalaten gevolg te geven aan een oproep tot medische hulpverlening tijdens de wacht-
dienst en het dientengevolge in het gedrang brengen van een kwaliteitsvolle en continue 
zorgverstrekking door op zaterdag 7 maart 2015 de betrokken patiënt in het betrokken 
woonzorgcentrum pas te hebben bezocht om 13 uur, toen betrokken patiënt al overleden 
was, ondanks de belofte van dokter X om 7 uur ’s morgens aan de overdragende huisarts 
Y met wachtdienst de betrokken patiënt snel te bezoeken en ondanks nog een telefoni-
sche oproep vanwege het woonzorgcentrum halverwege de voormiddag.

De betrokken arts Y is in persoon versche-
nen op de zitting van 25 mei 2016, alwaar hij 
in zijn verdediging werd gehoord.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven 
van de tenlastelegging waarna dokter Y het 
woord werd verleend ter zijner verdediging.

Overwegende dat de Orde der artsen, Pro-
vinciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis 
werd gesteld van de brief van 30 april 2015 
van de familie van betrokken patiënt.
Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
dokter X van 17 oktober 2015.
Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
dokter Y van 19 oktober 2015.

Gelet op de verklaringen van dokter Y ten 
overstaan van de Onderzoekscommissie op 
28 januari 2016.
Gelet op de verklaringen van dokter Y ten 
overstaan van de Raad op 25 mei 2016.

Overwegende dat de tenlastelegging in zij-
nen hoofde niet bewezen is.
(…)

De Raad verklaart de tenlastelegging niet be-
wezen.

BESLISSING RAAD: GEEN SANCTIE

7. TENLASTELEGGING:

Het nalaten gevolg te geven aan een oproep tot medische hulpverlening tijdens de wacht-
dienst en het dientengevolge in het gedrang brengen van een kwaliteitsvolle en continue 
zorgverstrekking door in de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 april 2015 nagelaten 
te hebben een huisbezoek, aangevraagd door de echtgenote van de patiënt, af te leggen 
bij de betrokken patiënt.

Dokter X is in persoon verschenen op de zit-
ting van 25 mei 2016, bijgestaan door zijn 
raadsman, advocaat, alwaar zij in zijn verde-
diging werden gehoord.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven 
van de tenlastelegging waarna dokter X en 
zijn raadsman het woord werden verleend 
ter zijner verdediging en zij tevens besluiten 
neerlegden.

Overwegende dat de Orde der artsen, Pro-
vinciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis 
werd gesteld van de e-mail van 10 april 2015 
van de dochter van betrokken patiënt, waar-
in onder meer werd gesteld: 
“(…) Moeder heeft donderdag 09/04 op vrij-
dag 10/04/15 ‘s nachts de dokter van wacht, 
dokter X, gebeld omdat vader het niet kon 
uithouden van de pijn. U moet weten dat 
mijn ouders 70-ers zijn met een zware ziekte-
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geschiedenis. Dokter X weigerde langs te gaan 
en heeft moeder laten weten dat hij maar 2 
dafalgans moest nemen. De vertrouwde huis-
dokter Y is op vrijdag in loop van dag langs-
gekomen.  Diagnose = zona over het lichaam. 
Reden weigering huisbezoek: dokter X zou 
(zogezegd) de uitleg van mijn moeder niet ver-
staan hebben. (…)”

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
dokter X van 12 juni 2015, waarin onder meer 
wordt gesteld: “(…) Ik was inderdaad huis-
arts van wacht in de nacht van donderdag 
09/04/2015 tot vrijdag 10/04/2015. Rond 21 à 
22u kreeg ik telefoon van de echtgenote van 
betrokken patiënt, met de vraag of ze Dafal-
gan mocht geven aan haar man die rugpijn 
had sinds een tweetal dagen. (…) Ik herinner 
mij wel dat het telefonisch gesprek moeizaam 
verliep (volgens mij door hardhorigheid van 
de echtgenote) en ik diende mijn vragen ver-
schillende keren te herhalen. Haar man was 
“hartpatiënt” en nam verschillende medica-
ties, maar ze kon die niet meedelen. (…) De 
echtgenote wou vooral weten of ze Dafalgan 
mocht geven voor de pijn. Ik heb geantwoord 
dat ze 2 tabletten Dafalgan 500 mg ineens 
mocht geven. Indien geen betering na één uur 
zou ze mij terug bellen. Ze heeft niet terug 
gebeld. Voor mij was dit een telefonisch ad-
vies, de echtgenote vroeg ook niet om een huis-
bezoek voor haar man, ze wou vooral weten 
of ze Dafalgan mocht toedienen. (…)”

Gelet op de verklaringen van de echtgenote 
van betrokken patiënt ten overstaan van de 
Onderzoekscommissie op 17 september 
2015, waarin onder meer werd gesteld: 
“(…) Het was de nacht van 9 op 10 april 2015 
om middernacht. Mijn man had zeer veel 
pijn. Bij het uitkleden merkten we dat zijn 
lichaam vol stond met rode vlekken (geen 
blaasjes). Toen hij naar bed ging kromp hij 
van de pijn.  Mijn man is gehandicapt. (…) 
Uiteindelijk heb ik toch gebeld naar de huis-
arts van wacht, dokter X. Ik ken dokter X 
persoonlijk niet. Ik vroeg hem aan de tele-
foon: ‘Wil je bij mijn man komen (…)?’ (…) 
Dokter X vroeg: ‘Wat heeft uw man?’ Ik ant-

woordde hierop: ‘Wat heeft mijn man? Zeer 
veel pijn! Hoe zou ik dat weten. Ik zou toch 
niet naar u bellen indien ik wist wat mijn 
man had!’ Dokter X antwoordde hierop ‘Me-
vrouw, geef uw man een Dafalgan of 2, wacht 
tot morgen en bel morgen terug.’ Toen heb 
ik gezegd: ‘Nu heb ik genoeg gehoord’. Dok-
ter X heeft ’s anderendaags spontaan zelf 
naar mijn huisarts dokter Y gebeld; dokter X 
beweerde dat hij mij niet verstaan had. Ik 
vind het zijn plicht, indien hij mij niet zou 
verstaan hebben, de moeite te doen om mij 
terug te bellen: mijn telefoonnummer is im-
mers verschenen op zijn toestel. Op het mo-
ment dat ik hem gebeld heb, lag hij wel in zijn 
bed; daar heb ik niets op tegen;  de dokter 
moet niet opblijven in afwachting dat er ie-
mand belt. Ik heb dokter X uitdrukkelijk ge-
vraagd om te komen kijken. (…) Dokter X 
heeft niet gezegd: ‘Bel nog eens (binnen een 
uur) terug.’ (…) Ik zal ook niet bellen naar de 
dokter van wacht indien het niet nodig zou 
zijn. Mijn man is ertegen voor het minste 
geringste naar de dokter te bellen. Ik heb zelf 
niets persoonlijk tegen dokter X, maar ik 
vind het zijn plicht, wanneer de patiënt daar-
om vraagt, te komen.  (…)  Op den duur is 
men bang dat men tijdens de nachturen een 
dokter nodig heeft. (…)”

Gelet op de verklaringen van dokter X ten 
overstaan van de Onderzoekscommissie op 
15 oktober 2015, waarin onder meer werd ge-
steld: 
“(…) Het was een vrij moeizaam telefoonge-
sprek. De echtgenote van de patiënt was hard-
horig. Zij begreep mij nooit goed. Ik moest 
alles twee- à driemaal herhalen. Zij vroeg 
mij of zij haar man een Dafalgan mocht geven 
voor de pijn. (…) Het was omstreeks 21 tot 22 
uur, ik ben daar absoluut zeker van. Het was 
geen nacht, ik zat nog in de living, ik was nog 
niet gaan slapen.  Om middernacht zou ik 
gaan slapen zijn. (…) Ik heb geen contact ge-
had met haar huisarts (dokter Y) de ochtend 
nadien; dat is ook niet gebruikelijk wanneer 
de huisarts met wachtdienst niet op huisbe-
zoek is geweest. (…)“
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Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
dokter Y van 13 december 2015, waarin onder 
meer wordt gesteld: 
“(…) Dokter X heeft mij na zijn wachtdienst 
telefonisch gemeld dat hij opgebeld was door/
voor betrokkene. Hij heeft geen melding ge-
maakt van een incident hierbij;  hij heeft er 
wel aan toegevoegd dat het gevoerde telefoon-
gesprek zeer onduidelijk was en dat hij de bel-
ler (echtgenote van betrokken patiënt) 
moeilijk of niet begreep. (…)“

Gelet op de verklaringen van dokter X en het 
pleidooi van zijn raadsman ten overstaan van 
de Raad op 25 mei 2016 en de neergelegde 
besluiten, waarin onder meer wordt gesteld:
“(…) Net zoals nagenoeg alle patiënten die 
een arts van wacht opbellen, was het eerste 
dat de echtgenote van betrokken patiënt zei 
(zonder al iets van uitleg te hebben gegeven): 
“Kan u langs komen?”. (…) Concluant herin-
nerde zich tijdens zijn verhoor door de On-
derzoekscommissie niet of hij de huisarts van 
betrokken patiënt achteraf gecontacteerd 
heeft en deze uitleg gegeven heeft over zijn te-
lefonisch contact met de familie. Concluant 
dacht toen dat hij dat niet deed omdat het 
interne reglement van de huisartsenkring een 
contact tussen de huisarts van wacht en de 
behandelende huisarts enkel vereist wanneer 
de arts van wacht de patiënt ook effectief heeft 
gezien. In casu zou het volgens het intern re-
glement dus niet vereist geweest zijn om de 
huisarts van betrokken patiënt te contacte-
ren. De echtgenote van betrokken patiënt 
geeft echter aan dat de huisarts van betrok-
ken patiënt zou gezegd hebben dat hij de dag 
nadien wel degelijk door concluant gecontac-
teerd werd. Concluant wil dit niet ontkennen. 
(…)”

Overwegende dat de verklaringen van de 
dochter van betrokken patiënt, de verklarin-
gen van de echtgenote van betrokken patiënt 
en de verklaringen van dokter Y, huisarts van 
betrokken patiënt, onderling consistent zijn;
Dat de verklaringen van dokter X op meer-
dere punten strijdig zijn met deze geloof-
waardige verklaringen van de dochter van 

betrokken patiënt, van de echtgenote van 
betrokken patiënt en van dokter Y;
Dat de verklaringen van dokter X op meer-
dere punten intern strijdig zijn, nu zijn uitein-
delijke versie (zoals verstrekt op de Raad van 
25 mei 2016) niet consistent is met zijn eer-
dere versie (zoals verstrekt in zijn schriftelijke 
toelichting 12 juni 2015 en zijn verklaringen  
ten overstaan van de Onderzoekscommissie 
op 15 oktober 2015);
Dat het feitenrelaas zoals weergegeven in de 
verklaringen van de dochter van betrokken pa-
tiënt, van de echtgenote van betrokken patiënt 
en van dokter Y dan ook dient weerhouden;

Overwegende dat dokter X in de nacht van 
donderdag 9 op vrijdag 10 april 2015 heeft 
nagelaten een huisbezoek, aangevraagd door 
de echtgenote van patiënt, af te leggen en 
aldus heeft nagelaten gevolg te geven aan een 
oproep tot medische hulpverlening tijdens 
de wachtdienst en dientengevolge een kwa-
liteitsvolle en continue zorgverstrekking in 
het gedrang heeft gebracht;
Dat daarbij uitsluitend rekening mag worden 
gehouden met de elementen die hem alsdan 
bekend waren en niet met de later vermelde 
aspecten betreffende de gezondheidstoe-
stand van de patiënt;
Dat de betrokken arts op het moment van de 
oproep niet met afdoende zekerheid telefo-
nisch kon besluiten dat de patiënt – waarvan 
hij niet de huisarts was – ondanks de felle 
pijn geen dringende medische hulp behoef-
de;
Dat de omstandigheid dat de telefonische 
oproep moeizaam verliep dokter X als huis-
arts met wachtdienst er niet minder mocht 
toe aanzetten zijn plicht tot dringende me-
dische hulpverlening te volbrengen, veeleer 
integendeel.
Dat de tenlastelegging in zijnen hoofde be-
wezen is.

Overwegende dat dokter X reeds eerder, zij 
het lang geleden, met name in 1991, ook 
reeds een tuchtsanctie (waarschuwing) werd 
opgelegd wegens het niet onmiddellijk ver-
strekken van geneeskundige hulp.
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Dat, in de hoger geschetste feitelijke omstan-
digheden, de hiernavolgende tuchtsanctie 
passend voorkomt ten einde de betrokken 
arts ertoe aan te zetten zich in de toekomst 
hieraan niet meer te bezondigen.

(…)

De Raad verklaart de tenlastelegging bewe-
zen en legt de betrokken arts voor deze ten-
lastelegging een tuchtsanctie op.

BESLISSING RAAD: WAARSCHUWING

8. TENLASTELEGGING:

Het niet zorgvuldig en gewetensvol aan zijn patiënte de zorgen te hebben toegediend die 
stroken met de thans geldende wetenschappelijke kennis, door nagelaten te hebben, ondanks 
het advies van een hematologe, na een kijkoperatie in de knie bij een aan hemofilie lijdende 
patiënte, bij het ontslag uit het ziekenhuis, bloedstollingsmiddelen voor te schrijven.

Dokter X is in persoon verschenen op de zit-
ting van 28 september 2016, bijgestaan door 
zijn raadsman, advocaat, alwaar zij in zijn 
verdediging werden gehoord.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven 
van de tenlastelegging waarna dokter X en 
zijn raadsman het woord werden verleend 
ter zijner verdediging en zij tevens besluiten 
en 5 stukken neerlegden.

Overwegende dat de Orde der artsen, Pro-
vinciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis 
werd gesteld van de brief van 31 maart 2015 
van betrokken patiënt;
Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
dokter X van 16 juni 2015;
Gelet op de verklaringen van dokter X ten 
overstaan van de Onderzoekscommissie op 
17 september 2015;
Gelet op de verklaringen van de betrokken 
patiënt ten overstaan van de Onderzoekscom-
missie op  15 oktober 2015;
Gelet op alle overige stukken van het dossier;
Gelet op de verklaringen van dokter X ten 
overstaan van de Raad op 28 september 2016 
en gehoord het pleidooi van zijn raadsman en 
gezien de neergelegde besluiten en stukken.

Overwegende dat hematologe dokter Y (…) 
op 2 oktober 2014, zijnde voorafgaand aan 
de uitvoering van de ingreep, aan orthope-
disch chirurg dokter X mailde: 

“Zoals beloofd stuur ik u de resultaten van de 
Minirintest en ook een praktische peri-opera-
tieve planning voor deze patiënt. De stollings-
resultaten tonen een volledige normalisatie 
van de aPTT, PFA en Von Willebrand waar-
den na toediening van Minirin. (…) Exacyl 3 
x 1 gr/d gedurende 5 tot 7 dagen, te starten 1 
dag pre-op. Deze patiënte moet minstens 24u 
postoperatief opgenomen blijven voor obser-
vatie.“

Dat de dokter X, orthopedisch chirurg, in-
zake niet aan zijn verantwoordelijkheid kan 
ontsnappen onder verwijzing naar de post-
operatieve zorg vanwege de anesthesist;

Dat evenwel de patiënt op 4 oktober 2014 is 
vertrokken uit het ziekenhuis, waarbij zij 
zichzelf heeft ontslagen, zonder dat zij hier-
voor de toestemming had verkregen van de 
betrokken (of enige andere) arts;
Dat in deze concrete feitelijke omstandighe-
den aan de betrokken arts de kans werd ont-
nomen om postoperatief lege artis te 
handelen;

Overwegende dat de tenlastelegging in zij-
nen hoofde niet bewezen is.

De Raad verklaart de tenlastelegging niet be-
wezen. 

BESLISSING RAAD: GEEN SANCTIE
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9. TENLASTELEGGING:

Het tijdens de duur van de therapeutische relatie als arts met een patiënte een seksu-
ele relatie te hebben aangegaan.

De betrokken arts is in persoon verschenen 
op de zitting van 26 oktober 2016, alwaar hij 
in zijn verdediging werd gehoord.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven 
van de tenlastelegging waarna de betrokken 
arts het woord werd verleend ter zijner ver-
dediging.

Overwegende dat de Orde der artsen, Pro-
vinciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis 
werd gesteld van de beslissing in de zaak (…) 
van het Centraal Tuchtcollege voor de Ge-
zondheidszorg (Nederland) van 19 mei 2016 
(als psychiater) en de beslissing in de zaak 
(…) van het Centraal Tuchtcollege voor de 
Gezondheidszorg (Nederland) van 19 mei 
2016 (als psychotherapeut).

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Raad op 26 oktober 
2016.

Overwegende dat de Orde der artsen, Pro-
vinciale Raad Oost-Vlaanderen, de motieven 
van de beslissing in de zaak (…) van het Cen-
traal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 
(Nederland) van 19 mei 2016 en de motieven 
van de beslissing in de zaak (…) van het Cen-
traal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 
(Nederland) van 19 mei 2016 tot de zijne 
maakt.

10. TENLASTELEGGING:

Het afleveren van welwillendheidsattesten tijdens het schooljaar 2013-2014 met name 
het opstellen van getuigschriften van onbekwaamheid de lessen (stages) te volgen op 
naam van betrokken patiënt (17 attesten).

Dat de tenlastelegging in hoofde van de be-
trokken arts bewezen is.

Overwegende dat in Nederland de betrokken 
arts, als psychiater en als psychotherapeut, 
een schorsing voor de duur van een jaar werd 
opgelegd.
Dat de betrokken arts tijdens de duur van 
deze schorsing ook in België (vrijwillig) elke 
medische activiteit stopzette.
Dat hij ten overstaan van de Raad verklaarde 
inmiddels met het slachtoffer een dading te 
hebben afgesloten ten bedrage van €30.000.

Dat, in de hoger geschetste feitelijke omstan-
digheden, de hiernavolgende tuchtsanctie 
passend voorkomt ten einde de betrokken 
arts ertoe aan te zetten zich in de toekomst 
hieraan niet meer te bezondigen.

(…)

De Raad verklaart de tenlastelegging bewe-
zen en legt de betrokken arts voor deze ten-
lastelegging een tuchtsanctie op. 

BESLISSING RAAD: SCHORSING voor het 
restant van de duur van ÉÉN JAAR na 19 mei 
2016

De betrokken arts is in persoon verschenen 
op de zitting van 26 oktober 2016, bijgestaan 
door haar raadsman, advocaat, alwaar zij in 
haar verdediging werden gehoord.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven 
van de tenlastelegging waarna de betrokken 
arts en haar raadsman het woord werden 
verleend ter harer verdediging en zij tevens 
een stuk neerlegden.
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Overwegende dat de Orde der artsen, Pro-
vinciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis 
werd gesteld van de brief van 4 juli 2014 van 
de directeur van de school waar betrokken 
patiënt school liep.
Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
de betrokken arts, ontvangen op 14 oktober 
2014.
Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Onderzoekscom-
missie op 2 december 2014 en de aldaar neer-
gelegde stukken.
Gelet op de verklaringen van de schoolarts 
ten overstaan van de Onderzoekscommissie 
op 17 maart 2016 en het aldaar neergelegde 
stuk.

Gelet op alle overige stukken van het dossier.
Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Raad op 26 oktober 
2016 en gehoord het pleidooi van haar raads-
man en gezien de neergelegde stukken.

Overwegende dat de tenlastelegging in haren 
hoofde niet bewezen is.

(…)

De Raad verklaart de tenlastelegging niet be-
wezen.

BESLISSING RAAD: GEEN SANCTIE

11. TENLASTELEGGING:

Het afleveren van welwillendheidsattesten tijdens het schooljaar 2013-2014 met name 
het opstellen van getuigschriften van onbekwaamheid de lessen (stages) te volgen op 
naam van patiënt A (10 attesten), patiënt B (4 attesten) en patiënt C (12 attesten).

De betrokken arts is in persoon verschenen 
op de zitting van 26 oktober 2016, alwaar hij 
in zijn verdediging werd gehoord.
De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven 
van de tenlastelegging waarna de betrok-
ken arts het woord werd verleend ter zijner 
verdediging en hij tevens 7 stukken neer-
legde.

Overwegende dat de Orde der artsen, Pro-
vinciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis 
werd gesteld van de brief van 4 juli 2014 van 
de directeur van de school waar betrokken 
patiënten school liepen.
Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
de betrokken arts, vergezeld van stukken, 
ontvangen op 17 september 2014.
Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Onderzoekscom-
missie op 2 december 2014 en de aldaar neer-
gelegde stukken.
Gelet op de verklaringen van de schoolarts 
ten overstaan van de Onderzoekscommissie 

op 17 maart 2016 en het aldaar neergelegde 
stuk.
Gelet op alle overige stukken van het dossier.
Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Raad op 26 oktober 
2016 en gezien de neergelegde stukken.

Overwegende dat de tenlastelegging in zij-
nen hoofde niet bewezen is.

(…)

De Raad verklaart de tenlastelegging niet be-
wezen.

BESLISSING RAAD: GEEN SANCTIE
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1. TENLASTELEGGING:

Het nalaten gevolg te geven aan een oproep tot medische hulpverlening tijdens de wacht-
dienst en het dientengevolge in het gedrang brengen van een kwaliteitsvolle en continue 
zorgverstrekking door, ter gelegenheid van de wachtdienst van zondag 27 oktober 2013 
op maandag 28 oktober 2013, te hebben nagelaten op een adequate wijze te reageren op 
een telefonisch verzoek om medische tussenkomst.

Raad van Beroep / Hof van Cassatie
Beslissingen 2016

Raad van Oost-Vlaanderen:
De betrokken arts is in persoon verschenen 
op de zitting van 21 oktober 2015, alwaar zij 
in haar verdediging werd gehoord.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven 
van de tenlastelegging waarna de betrokken 
arts het woord werd verleend ter harer ver-
dediging.

Overwegende dat de Orde der artsen, Pro-
vinciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis 
werd gesteld van het faxbericht van 6 no-
vember 2013 namens de patiënt en haar echt-
genoot, waarin onder meer werd gesteld:
“Op zondag 27 oktober 2013 omstreeks 20u00 
is mijn vrouw zwaar gevallen. Wij hebben 
haar bij onze huisarts gebracht. De dokter 
heeft onmiddellijk een wonde onder het oog 
genaaid. Na telefonische contactname met 
ziekenhuis A hebben wij haar overgebracht 
naar de spoed van dit ziekenhuis.
Ondanks dat wij een verwijsbrief van de huis-
arts hadden, moesten wij in de rij gaan staan 
wachten en degenen zonder brief kregen voor-
rang.
De dokter van wacht heeft een polsbreuk 
vastgesteld en de operatie daarvan is pas ge-
beurd op maandagvoormiddag.
De dokter van wacht heeft ook oogarts, dok-
ter Y, opgebeld, maar die wilde niet komen 
is ons later meegedeeld.
De volgende dag heb ik navraag gedaan bij 
de verpleegsters waar de oogarts bleef, maar 
mijn verzoek werd afgewimpeld. Daarop ben 
ik naar het onthaal gegaan en naar de om-
budsman van de kliniek. De man heeft alles 
genoteerd, maar kon mij ook niet verder hel-
pen. Dus dan maar weer de verpleegsters 
lastigvallen, maar deze waren niet vriendelijk 
meer.

Uiteindelijk op 29 oktober 2013 om 15u30 (na 
2 dagen wachten) mocht mijn vrouw bij de 
oogarts. Daar opnieuw in de rij staan wach-
ten, een opmerking maken waarom zij nog 
moest wachten en dan onvriendelijk het 
zwijgen worden opgelegd en dan de uitslag: 
“in ziekenhuis A kunnen wij aan uw oog niets 
doen”.
Dan zij wij naar de spoed gereden van zie-
kenhuis B, waar mijn vrouw diezelfde nacht 
reeds een eerste operatie aan haar oog on-
dergaan heeft.
Voorlopig kan men ons niet verder helpen om-
dat het oog niet tijdig verzorgd is geweest in 
het ziekenhuis A.
Het oog moet eerst zuiver komen, maar door 
de lange duur wordt dat zeer moeilijk om ver-
der te opereren.
Wij vinden het een echte schande dat men in 
deze moderne tijd twee dagen moet wachten  
om verzorgd te worden. Deze dokters die dit 
doen, moeten geschorst en uit hun ambt gezet 
worden.”

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
dokter Y, oogarts in ziekenhuis A, van 31 
maart 2014, waarin onder meer werd gesteld:
“Om te beginnen was ik op zondag 27 oktober 
2013 als oogarts niet van wacht en ben ik ook 
niet gecontacteerd. (…)
Navraag leert trouwens dat collega dokter X 
op die datum van wacht was.
Pas op dinsdag 29 oktober 2013 heb ik een ge-
woon intern consultaanvraag gevonden en 
heb ik het consult uitgevoerd. Ik ben dus voor 
dinsdag 29 oktober 2014 persoonlijk nooit ge-
contacteerd in verband met deze patiënte en 
kan dus ook niet aansprakelijk gesteld wor-
den voor wat voordien is gebeurd.
Bij navraag blijkt dat betrokkene op maan-
dagvoormiddag op de dienst Oogziekten werd 
ontboden, maar dit kon niet want zij moest 



 72 h i p p o c r a t e s  6 9  |  s e p t e m b e r  2 0 1 7

be
sl

is
si

n
g

en
 b

er
o

ep
/c

a
ss

at
ie

aan de pols geopereerd worden. Op maan-
dagnamiddag werd nogmaals gevraagd om 
patiënte naar de onderzoekslokalen van Oog-
heelkunde te brengen voor onderzoek, maar 
dit kon niet want zij mocht nog niet opstaan. 
De vraag om betrokkene naar de poli te bren-
gen was niet onder mijn supervisie, vermits 
ik op maandag niet in het ziekenhuis ben.
Op dinsdagnamiddag werd patiënte dan op-
nieuw gevraagd op de dienst Oogziekten. Op 
deze manier kwam zij dan op mijn consulta-
tie terecht waar het op dat moment bijzonder 
druk was, en waar al heel wat mensen zaten 
te wachten door het uitlopen van mijn opera-
tieprogramma.
Patiënte was bij dit onderzoek bijzonder op-
gewonden. Van bij het begin was evenwel dui-
delijk dat haar rechteroog bijzonder zwaar 
gehavend was. Het linkeroog was bijziend 
maar verder normaal met optimale visus van 
10/10 met bril.
Aan de spleetlamp zag ik een rechteroog dat 
voordien al majeure chirurgie had onder-
gaan: er was een corneagreffe en een Artisane 
voorkamerlens. Anamnestisch werd ons be-
vestigd dat deze ingreep 8 maand daarvoor 
werd uitgevoerd in ziekenhuis B. In hogerver-
melde brief wordt hierover niets vermeld.
Verder zagen we een geruptureerde sclera met 
subconjuncitvaal uveaal prolaps en een ver-
vormde opgetrokken pupil. Afwezigheid van 
enige fundusreflet liet een diepe bloeding ver-
moeden. Het betrof dus een gesloten wonde 
zonder risico op infectie, maar van dien aard 
dat van bij het begin functioneel herstel bij-
zonder onwaarschijnlijk was. Ik heb dan con-
tact opgenomen met de dienst orthopedie om 
na te gaan of er nog specifieke behandeling 
nodig was voor de pols. Ik heb contact opge-
nomen met dokter Z, haar oorspronkelijk be-
handelende oogarts, die op dat ogenblik in het 
buitenland verbleef. Vermits de vorige ingreep 
in ziekenhuis B werd uitgevoerd, heb ik in 
overleg met dokter Z, patiënte dan doorver-
wezen naar het ziekenhuis B. Ik heb in dat 
verband de oogarts van wacht van ziekenhuis 
B op de hoogte gebracht. Ik heb de dienst or-
thopedie van ons ziekenhuis op de hoogte ge-
bracht. (…)”.

Overwegende dat klaarblijkelijk “dinsdag 
29/10/2013” in plaats van “dinsdag 29/10/2014” 
wordt bedoeld.

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
dokter V, medisch directeur van ziekenhuis 
A, van 9 juli 2014, waarin onder meer werd 
gesteld:
“Op zondag 27 oktober 2013 was dr. X de 
wachtdoend oogarts.
Patiënte heeft zich die avond op spoed aan-
gemeld na een val. Door de spoedarts wordt 
bloed in de voorkamer van het oog opgemerkt, 
waarop dr. X wordt verwittigd.
Dr. X oordeelt dat een onderzoek door haar 
om 22u30 geen meerwaarde heeft daar zij 
acuut niets kan doen voor het oog. Ze advi-
seert applicatie van oogzalf en een consult 
door een oogarts op maandag.
Op het medisch orderblad wordt door de 
spoedarts effectief vermeld dat een consult 
diende te gebeuren.
Patiënte blijkt echter ook een polsfractuur te 
hebben die chirurgisch dient te worden behan-
deld. Daarom wordt patiënte opgenomen op 
de afdeling orthopedie en wordt zij op maan-
dag acuut behandeld door de orthopedist. De 
oogproblematiek wordt op dat ogenblik niet 
als super acuut ingeschat. Derhalve is de 
vraag tot oogonderzoek pas op dinsdag 29 ok-
tober bij oogarts dokter Y terecht gekomen.”

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
de betrokken arts, dokter X, oogarts, van 12 
juli 2014, waarin onder meer werd gesteld:
“Ik was inderdaad van wacht op 27 oktober 
2013, toen patiënte zich aanmeldde op de 
spoedopname (ingeschreven om 21u38) in ver-
band met stomp hoofdtrauma na val over 
hond.
Ik werd ongeveer één uur later opgebeld. De 
spoedarts die ondertussen patiënte onder-
zocht had, meldde mij dat er bloed gezien was 
in de voorkamer zonder verdere letsels.
Ik heb toen geadviseerd een antibioticum-
oogzalf en verband aan te brengen en de pa-
tiënte ambulant naar poli oogheelkunde te 
verwijzen op maandagmorgen, waar de 
dienstdoende oftalmoloog haar zou zien.
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Blijkbaar heeft men na dit telefonisch advies 
ook een polsbreuk vastgesteld, waarvoor op-
name dezelfde avond in de dienst orthopedie, 
in afwachting van operatie maandag. Pati-
ente meldde zich maandagmorgen niet op 
onze dienst. Zij was opgenomen en klaarblij-
kelijk heeft noch patiënte, noch spoedopna-
me, noch de verpleegafdeling orthopedie onze 
dienst gecontacteerd.
Een aanvraag vanuit de dienst orthopedie 
werd ons toegestuurd op 29 oktober 2013.
Patiënte werd dan onmiddellijk gezien door 
dienstdoende collega oogarts.”

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
professor dokter W, kliniekhoofd oogheel-
kunde in ziekenhuis B, van 31 augustus 2014, 
waarin onder meer werd gesteld:
“Patiënte werd op onze dienst in spoed gezien 
op 29 oktober 2013, verwezen door collega Y, 
wegens een perforatie van het rechteroog. Ik be-
sloot om nog diezelfde avond het oog te explo-
reren en te herstellen onder algemene narcose. 
De visus was beperkt tot vage handbewegingen, 
het oog was hypotoon en gevuld met bloed in 
het voor- en achtersegment, het beeld van een 
ernstige contusie met tekens van perforatie. Hoe 
langer het oog “open” bleef, hoe groter het risico 
op infectieuze endoftalmitis, hoe langer de hy-
potonie van de oogbol aanhield, hoe groter het 
risico op ftyse en verlies van het zicht en het oog.
Exploratie onder narcose wees uit dat er su-
perior een grote ruptuur van de sclera be-
stond die door weefselverlies moeilijk te 
hechten was. In de volgende dagen bleek dat 
het herstel van de oogbol in die mate geslaagd 
was dat de voorkamer zich terug kon vormen 
en de oogdruk zich kon opbouwen. Het zicht 
bleef beperkt tot een vermoeden van lichtper-
ceptie en het onderzoek van het oog werd sterk 
belemmerd door bloed in de voor- en achter-
kamer van het oog. Op 4 november werd de 
patiënte onderzocht door collega U, specialist 
achtersegment, die aan de hand van een 
echografie een vermoedelijke diagnose van 
netvliesloslating stelde; hij vond de timing 
niet opportuun voor een vitrectomie op dat 
moment. De patiënte werd terug gezien op 12 
november door collega R en op 22 november 
door collega S: beiden bevestigden de diag-

nose van vitreale bloeding en netvlieslosla-
ting, er was geen lichtperceptie; geen één van 
beide artsen zag een indicatie voor een chi-
rurgische interventie t.h.v. het achtersegment 
van het oog. Gezien de ernst van het initiële 
trauma met intra-oculair hematoom en scle-
rale perforatie, meen ik dat de netvlieslosla-
ting ook was opgetreden bij een vroegtijdiger 
behandeling van de perforatie.
CT van de orbita op 29 oktober 2013 toonde 
een fractuur van de laterale wand en van de 
bodem van de orbita rechts met herniatie van 
orbitaal vet naar de rechter maxillaire sinus. 
Ook multi-fragmentaire oppervlakkige frac-
tuur van het rechter os maxillare. Klinisch 
was er inderdaad een hypo-esthesie in het ge-
bied van de nervus infra-orbitalis. Op 30 ok-
tober werd advies maxillofaciale heelkunde 
gegeven door collega T: “Druk op oogbol zetten 
is momenteel niet aangewezen. Indicatie tot 
operatief ingrijpen afhankelijk van visusrecu-
peratie van het oog, geen orbitareconstructie 
op een blind oog, tenzij esthetische bezwaren.” 
Er was achteraf gezien geen dringende indica-
tie tot chirurgisch herstel van de oogkas.”

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts, dokter X, ten overstaan van de Onder-
zoekscommissie op 4 november 2014, waar-
in onder meer werd gesteld:
“Ik heb niets toe te voegen aan mijn schrifte-
lijke toelichting.
Ik was zondag 27 oktober 2013 van wacht; ik 
heb een oproep ontvangen, zoals altijd, door 
de spoed-arts. (…)
Ik begrijp de klacht van de patiënte dat ze pas 
de dinsdag werd gezien. (…)
Ik leg hierbij de spoedfiche van 27 oktober 
2013 van patiënte en de aanvraag van dins-
dag 29 oktober 2013 voor een consult bij de 
oogarts neer. Op laatste document staat: 
‘Trauma rechteroog; graag nazicht; cave om-
budsdienst’.
Het probleem is te wijten aan een communi-
catieprobleem in het ziekenhuis. Na de vraag 
tot intercollegiaal consult is patiënte dan ook 
de dinsdag direct gezien door de dienstdoen-
de oogarts. De vrouw was in alle staten.
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Was zij de maandag bij ons geweest, dan zou 
zij de maandag door ons doorverwezen zijn 
naar ziekenhuis B. (…)
Ja, was ik geweest, dan had ik patiënte zo snel 
mogelijk naar ziekenhuis B kunnen doorver-
wijzen. (…)
Het is gewoon een kwestie van pech.”

Gelet op deze door de betrokken arts neer-
gelegde stukken.

Gelet op de verklaringen van de dokter P, or-
thopedist in het ziekenhuis A, ten overstaan 
van de Onderzoekscommissie op 3 maart 
2015, waarin onder meer werd gesteld:
“(…) Ik was op het ogenblik van de opname van 
patiënte niet aanwezig. Ik was wel als orthope-
disch chirurg van wacht thuis bereikbaar. (…)
Had men de urgentie van het oogprobleem 
ingezien dan was patiënte opgenomen op 
naam van de oftalmoloog. (…)
Er is telefonisch contact geweest tussen spoed-
arts, cfr. het verslag van Dokter M, met de 
oftalmologe. (…)
Uit het mailverkeer van dokter Y blijkt dat hij 
patiënte pas dinsdagmiddag gezien heeft. 
Nochtans heeft de echtgenoot van patiënte 
verschillende keren gevraagd om een oogcon-
sult. Het consult was dan ook door de spoed-
arts de zondagavond aangevraagd. (…)”

Gelet op de door dokter O, orthopedist in 
ziekenhuis A, neergelegde stukken.

Gelet op de verklaringen van de dokter M, 
spoedarts in ziekenhuis A, ten overstaan van 
de Onderzoekscommissie op 5 mei 2015, 
waarin onder meer werd gesteld:
“(…) Zondag 27 oktober 2013 was ik spoedarts 
van dienst in ziekenhuis A. (…)
Ik heb de oftalmoloog van wacht gebeld. Zij 
antwoordde: ‘Ik kan er vanavond laat niets 
aandoen. Het bloed in de voorkamer moet 
eerst geresorbeerd worden. Patiënte moet 
morgen voormiddag op consultatie komen.’
Wij vragen aan de wachtdoende specialist al-
tijd om te komen: het is immers moeilijk om aan 
de telefoon een beschrijving te geven. (…)”

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts, dokter X, ten overstaan van de Raad op 
21 oktober 2015.

Overwegende dat – los van de post factum 
wetenschap of op oftalmologisch gebied 
sneller ingrijpen bij de betrokken patiënte al 
dan niet tot betere resultaten zou hebben 
geleid en derhalve los van een eventueel cau-
saal verband tussen letsel(s) en het (niet / 
niet tijdig) handelen van de betrokken arts 
– niettemin vaststaat dat de betrokken arts 
ondeontologisch heeft gehandeld door zich 
na de oproep niet naar het ziekenhuis te be-
geven om de patiënte te onderzoeken en zo 
nodig te behandelen;

Dat nochtans om dit dringend consult werd 
verzocht, niet enkel door de patiënte en haar 
echtgenoot, die zich te dien einde naar de 
spoeddienst van ziekenhuis A hadden bege-
ven, doch ook door hun huisarts, die daartoe 
een verwijsbrief had meegegeven, alsook 
door de spoedarts, gezien het “immers moei-
lijk (is) om aan de telefoon een beschrijving te 
geven”;

Dat immers “hoe langer het oog “open” bleef, 
hoe groter het risico (was) op infectieuze en-
doftalmitis, hoe langer de hypotonie van de 
oogbol aanhield, hoe groter het risico (was) 
op ftyse en verlies van het zicht en het oog”;

Dat de dokter X bij haar verschijning voor de 
Raad blijk gaf als oftalmoloog ervan uit te 
gaan dat zij een medische discipline beoefent 
zonder nachtelijke urgenties;

Dat zelfs de verwijdering van een vreemd 
voorwerp uit het oog (hetgeen – nog los van 
de eventuele verergering van de letsels bij 
niet tijdige verwijdering – nochtans voor de 
patiënt heel pijnlijk kan zijn) voor haar geen 
nachtelijke urgentie inhoudt;

Dat haar ondeontologisch gedrag met gebrek 
aan schuldinzicht choquerend overkomt;

Overwegende dat de tenlastelegging in haren 
hoofde bewezen is.
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Dat, in de hoger geschetste feitelijke omstan-
digheden, de hiernavolgende tuchtsanctie 
passend voorkomt ten einde de betrokken 
arts ertoe aan te zetten zich in de toekomst 
hieraan niet meer te bezondigen.

(…)

De Raad verklaart de tenlastelegging bewe-
zen en legt de betrokken arts voor deze ten-
lastelegging een tuchtsanctie op.

BESLISSING RAAD: SCHORSING van ÉÉN 
MAAND

Raad van Beroep:

Dokter X heeft tegen deze beslissing tijdig en 
regelmatig naar de vorm hoger beroep ingesteld.

Ter zitting van de Raad van Beroep van 29 fe-
bruari 2016 werd verslag uitgebracht door de 
Ere-kamervoorzitter in het Hof van Beroep te 
Gent. Dokter X werd gehoord in haar middelen 
van verweer ontwikkeld door haarzelf en door 
haar advocaat, die conclusies heeft neergelegd. 
Professor Q, lid van de Nationale Raad, werd 
gehoord in zijn advies.

Ter attentie van de feiten:

Op zondag 27.10 omstreeks 20 uur is patiënte 
zwaar gevallen waarbij zij o.m. een zware oog-
kwetsuur opliep. Zij werd onmiddellijk bij 
haar huisarts gebracht die de wonde onder het 
oog heeft genaaid. Vervolgens werd patiënte 
overgebracht naar de spoeddienst van zieken-
huis A met een verwijsbrief van de huisarts. 
Deze brief is in het dossier niet terug te vinden.

Op de spoeddienst werd zij onderzocht door 
de spoedarts. Deze nam bloed waar in de 
voorkamer van het rechter oog en vermeldde 
tevens dat patiënte een jaar geleden een 
transplantatie van de cornea van het rechter 
oog had ondergaan. De spoedarts had tevens 
een RX aangevraagd van de rechterpols; na-
dien is gebleken dat deze gebroken was en 
maandag 28 oktober 2013 geopereerd werd 
in voormeld ziekenhuis.

De oogproblematiek werd op 27/10/2013 
klaarblijkelijk als niet super acuut ingeschat. 
Eerst werd op maandag 28.10.2013 de pols ge-
opereerd en daags na de operatie (29/10/2013) 
werd door dokter J, orthopedist, een intercol-
legiaal consult gevraagd aan de dienst Oftal-
mologie, ten einde patiënte aan het oog te 
onderzoeken, hetgeen werd uitgevoerd door 
Dr. Y, die het nodig vond patiënte naar zieken-
huis B te verwijzen waar de transplantatie van 
het hoornvlies van het rechter oog ongeveer 
een jaar voordien had plaats gehad. Dr. Y had 
inmiddels de oogarts van wacht van zieken-
huis B verwittigd en een verwijsbrief meege-
geven.

De spoedarts die patiënte verzorgde in zie-
kenhuis A verklaarde o.m. het volgende aan 
de onderzoekscommissie:

“Ik heb zeker vermeld op de spoedfiche dat 
patiënte een cornea transplantatie heeft ge-
had. (…) Ik heb de oftalmoloog van wacht 
gebeld. Zij antwoordde ‘lk kan er vanavond 
laat niets aan doen, het bloed in de voorka-
mer moet eerst geresorbeerd worden, pati-
ente moet morgenvoormiddag op consultatie 
komen’ (…) Wij vragen aan de wachtdoende 
specialist steeds om te komen, het is immers 
moeilijk om aan de telefoon een beschrijving 
te geven. lk heb voorheen zelf aan de andere 
kant van de lijn gezeten, ik was voorheen 
werkzaam als chirurg. De oogarts heeft mij 
achteraf niet meer teruggebeld om te vragen 
hoe het met de patiënte ging.”

Ter attentie van het recht:

In deze rubriek dient enkel onderzocht of dr. 
X al dan niet ter plaatse diende te gaan met 
de gegevens van de kwetsuur die haar ter be-
schikking werden gesteld door de spoedarts.

Zonder rekening te moeten of te mogen hou-
den met hetgeen a posteriori werd vastge-
steld in ziekenhuis B is de Raad van oordeel 
dat dr. X zich onmiddellijk naar het zieken-
huis had moeten begeven om deze patiënte 
te onderzoeken gelet op de vrij recente trans-
plantatie van de cornea en de zware oogbloe-
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ding. Door zulks niet te doen beging zij een 
zware fout in de zin van art. 6,2° van het K.B. 
van 10 november 1967.

Een tweede nalatigheid van dr. X is het feit 
dat zij op maandag 29 oktober niet eens meer 
geïnformeerd heeft naar de toestand van 
deze patiënte, wiens rechter oog toch een 
bijzondere aandacht vereiste.

Voor het laatste feit wordt zij echter niet ver-
volgd, zodat hiervoor ook geen sanctie kan 
worden opgelegd.

Voor het bewezen eerste feit komt het pas-
send voor een tuchtsanctie op te leggen. Dit 
kan echter enkel op grond van de artikelen 
6,2° en 16 van het K.B. nr. 79 betreffende de 
Orde van Artsen.

Wegens inbreuk op artikel 9 van de Code van 
geneeskundige plichtenleer kan dr. X echter 
niet gesanctioneerd worden vermits tot op 
heden geen bindende kracht werd verleend 
aan deze Code, vermits vooralsnog een Ko-
ninklijk Besluit ontbreekt: artikel 15 § 1 van 
het K.B. nr. 79 van 10 november 1967 betref-
fende de Orde van Artsen stipuleert immers 
dat de Koning, bij een in Ministerraad over-
gelegd besluit, bindende kracht kan verlenen 
aan de Code van medische plichtenleer en 
aan de aanpassingen die door de Nationale 
Raad zouden gemaakt worden, mogelijkheid 
waarvan tot op heden door de Koning geen 

gebruik is gemaakt; bijgevolg hebben de or-
ganen van de Orde vooralsnog niet de be-
voegdheid te sanctioneren op grond van een 
nog niet in een algemeen verbindend verkla-
rende code opgenomen gedragsregel.

Sanctie:

Alhoewel de inbreuk op artikel 6,2 van het 
reeds aangehaalde K.B. nr.79 in casu een ern-
stige inbreuk uitmaakt op de eer en de waar-
digheid van de arts is deze Raad van Beroep 
van oordeel dat, gelet op het blanco tucht-
rechtelijk verleden van dr. X, dat de schor-
sing dient beperkt tot één week;
Op die gronden,

De Raad van Beroep recht doende op tegen-
spraak en beslissend met de meerderheid van 
stemmen van de bij de beraadslaging aanwe-
zige leden,

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk.

Doet de bestreden beslissing teniet en op-
nieuw wijzend;

Gelet op artikelen 6,2° en 16 van het K.B. nr. 
79 van 10 november 1967 betreffende de 
Orde der Artsen.

Legt dr. X de tuchtsanctie op van de SCHOR-
SING van ÉÉN WEEK in het recht de ge-
neeskunde uit te oefenen.

2. TENLASTELEGGING:

Het niet gewetensvol en in alle objectiviteit ieder voor het verkrijgen van sociale voor-
delen vereist document op te stellen, door op een zondag in juni 2014, van wacht zijnde, 
geen getuigschrift voor verstrekte hulp aan een patiënt te hebben gegeven noch die 
achteraf ter beschikking te hebben gesteld.

Raad van Oost-Vlaanderen:
Ondanks behoorlijke oproeping is betrokken 
arts niet verschenen op de zitting van 16 de-
cember 2015.

Overwegende dat de Orde der artsen, Pro-
vinciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis 

werd gesteld van de e-mail van 10 augustus 
2014 van de dochter van patiënt, waarin on-
der meer werd gesteld:

“(…) op een zondag in juni had mijn vader 
een dokter nodig. De dokter van de weekend-
wachtdienst kwam ter plaatse, dat was dok-
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ter X. Hij vroeg 60 euro, ik betaal hem, maar 
heb geen groen briefje ontvangen. De dokter 
zei dat hij zonder briefjes zat, maar hij zou 
het binnen steken, of we mochten het afhalen. 
Wij zijn enkele keren aan zijn deur geweest 
en was nooit thuis. We hebben ook enkele 
keren gebeld, eens nam hij op en zei dat hij 
nog geen briefjes had ontvangen dat ze ver-
keerd waren toegekomen op naam van dr. I.
Wij hebben al paar keer contact opgenomen 
met mutualiteit A. Daar kennen ze de situ-
atie blijkbaar en zijn wij niet de enigen die het 
meemaken. 
Dokter X zei terloops die zondag dat hij 17 
huisbezoeken had, telkens aan 60 euro, dat 
eigenlijk niet correct tarief is. Dat is 1000 euro 
dat hij zo maar zou ontvangen. Voor mij is 
dat ‘zwart’ geld.
Ondertussen hebben wij ook met mensen ge-
praat die hetzelfde voor hadden.
Ik kan zelfs niet begrijpen dat die dokter nog 
patiënten mag ontvangen op die manier en 
begrijp nog minder dat hij weekendwacht-
dienst mag doen.
Wat mij betreft is dat hetzelfde als zieke men-
sen bedriegen.
Zoals we tegenwoordig lezen en vernemen in 
nieuws, stellen mensen doktersbezoek uit 
vanwege financiële aspecten. Dat is al erg op 
zich vind ik, maar dan op die manier behan-
deld worden is nog veel slechter. Dan ben je 
al je geld kwijt. Ik hoop dat er iets aan gedaan 
wordt. (…)”

Gelet op de gewone en aangetekende brieven 
aan de betrokken arts, waaronder de niet af-
gehaalde aangetekende brief van 28 augustus 
2015 met verzoek zich aan te bieden bij de 
Onderzoekscommissie op 17 september 2015 
te 21u30 en de niet afgehaalde aangetekende 
brief van 25 november 2015, de gewone brief 
van 26 november 2015 en het exploot van de 
gerechtsdeurwaarder van 26 november 2015 
met oproeping om voor de provinciale Raad 
te verschijnen op 16 december 2015 te 19u00.

Overwegende dat de betrokken arts noch 
voor de Onderzoekscommissie noch voor de 
Raad is verschenen;

Overwegende dat de tenlastelegging in zij-
nen hoofde bewezen is.

Overwegende dat de betrokken arts reeds 
herhaaldelijk tuchtsancties opliep, waaron-
der tweemaal censuur, driemaal berisping, 
eenmaal drie weken schorsing en eenmaal 
twee maanden schorsing. 

Dat, in de hoger geschetste feitelijke omstan-
digheden, de hiernavolgende tuchtsanctie 
passend voorkomt ten einde de betrokken 
arts ertoe aan te zetten zich in de toekomst 
hieraan niet meer te bezondigen.

(…)

De Raad verklaart de tenlastelegging bewe-
zen en legt de betrokken arts voor deze ten-
lastelegging een tuchtsanctie op.

BESLISSING RAAD: SCHORSING van ÉÉN 
JAAR.

Raad van Beroep:

Bij beslissing van de provinciale raad van de 
Orde der Artsen Oost-Vlaanderen werd bij 
verstek aan dokter X de tuchtsanctie op-
gelegd van één jaar schorsing.

De beslissing van de provinciale raad werd 
betekend per aangetekende en gewone brief 
op het adres van dokter X en per deurwaar-
dersexploot op het adres van dokter X, dat 
niet kon worden overhandigd, doch waarvan 
afschrift werd achtergelaten conform artikel 
38. § 1 Ger. Wb.; tevens werd een afschrift 
van het exploot achtergelaten conform arti-
kel 44 Ger. Wb.

Op de dag dat de termijn van beroep zou ver-
strijken, werd de brief van de provinciale 
orde, waarbij dokter X in kennis werd gesteld 
van o.a. het verstrijken van de beroepster-
mijn, per deurwaardersexploot betekend.

Op dezelfde dag verstuurde dokter X een e-
mail naar de Nationale Raad waarin vermeld 
werd dat hij beroep aantekent.
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Betrokken arts werd bij aangetekend schrij-
ven opgeroepen voor de zitting van de raad 
van beroep, waar hij niet is verschenen, noch 
iemand voor hem.
 
De Kamervoorzitter bracht verslag uit.

Prof. dr. Z, afgevaardigd lid van de Natio-
nale Raad werd gehoord in zijn advies:
Artikel 29 van het KB van 6 februari 1970 tot 
regeling van de organisatie en de werking der 
raden van de Orde der Geneesheren voorziet 
dat het beroep tegen een beslissing van de 
provinciale raad bij een ter post aangeteken-

de brief dient te worden gestuurd aan de 
voorzitter van de provinciale raad, die de 
beslissing heeft gewezen, hetgeen niet ge-
schiedde.
Het hoger beroep is derhalve niet ontvanke-
lijk. 

Om deze redenen,

De Raad van Beroep, beslissende bij verstek 
van de appellant en met de meerderheid van 
de stemmen van de bij de beraadslaging aan-
wezige leden,
Verklaart het hoger beroep niet ontvankelijk.

3.1. 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 therapeutische vrijheid, 
niettemin zal vermijden 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 verantwoordelijkheid;
c. het verboden is, onder welke vorm ook, patiënten te ronselen.

Raad van Oost-Vlaanderen:

De Raad heeft de stukken ingezien en op 16 
juni 2010 het verslag gehoord van de Verslag-
gever. Daarna hoorde de Raad de betrokken 
arts in zijn verdediging;

De betrokken arts verklaarde zich volledig 
akkoord met het verslag zoals weergegeven 
door de verslaggever.

1. 
Bij schrijven van 16 juli 2008 van de Orde der 
Artsen van een andere Provinciale Raad, 
werd de Voorzitter van de Provinciale Raad 
van Oost-Vlaanderen in kennis gesteld van 
een schrijven d.d. 12 juni 2008, uitgaande van 
het RIZIV en betrekking hebbende op dokter 
X.
Het RIZIV was een onderzoek opgestart 
naar het voorschrijfgedrag van de betrokken 
arts met betrekking tot gammaglobulines en 
totale parenterale nutritie.

Het betreft hier geneesmiddelen die alleen 
maar vergoedbaar zijn in een aantal door de 
wet bepaalde indicaties en waarvoor de 
voorafgaandelijke toestemming van de advi-
serend geneesheer noodzakelijk is.

De aanvragen werden ingediend voor patiën-
ten die hoofdzakelijk klassieke CVS-klachten 
vertoonden: vermoeidheid, keelpijn, spier-
pijn, anamnese van recidiverende infecties 
(huid, bovenste luchtwegen, lage urinewe-
gen), vage intestinale klachten en stemmings-
stoornissen.

Tijdens zijn verhoor op 19 maart 2007 ver-
klaarde dokter X:
“U vraagt me waarom ik deze patiënten geen 
CVS-patiënten noem. Bij CVS moet je eerst 
alle andere pathologie uitsluiten. Bij de mees-
te CVS-patiënten vind ik bijna altijd iets zoals 
coeliakie, immunodeficiëntie, groeihormoon-
deficiëntie, lupus, sjogren, Addisson, NK-defi-
ciëntie en hemochromatose, MGUS, … Voor 
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behandeling van de zogezegde CVS-patiënten 
heb ik 4 bedden op elk van de 4 interne dien-
sten. CVS bestaat niet, dat zijn subjectieve 
klachten die altijd een onderliggende oorzaak 
hebben. Al de patiënten die hier komen met 
CVS hebben allen een afwijking.”

Volgens het RIZIV is het aantal gevallen van 
systemische lupus erythematosus, Addisson, 
coelakie en groeihormoondeficiëntie in de 
praktijk van dokter X onrustwekkend en ver 
boven wat men zou kunnen verwachten uit-
gaande van de Belgische prevalenties. In het 
bijzonder stelt het zich ook vragen bij de 
wijze waarop hierbij telkens opnieuw de di-
agnostiek plaatsvindt.

Met betrekking tot de aanvraag en/of behan-
deling met gammaglobulines stelde de be-
trokken arts in zijn verhoor afgenomen op 7 
mei 2007:
“U vraagt me de prevalentie van primaire im-
munodeficiëntie in België. In België moeten 
er ongeveer 20.000 zijn met iets meer bij vrou-
wen. Ik verklaar het hoger aantal vrouwen bij 
mijn cliënteel door het feit van de invloed van 
de oestrogenen op het immuunsysteem. U zegt 
me dat chronische moeheid en al de andere 
CVS-fibromyalgie-like klachten geen typische 
klachten zijn bij primaire immunodeficiëntie.
Bij hypogammaglobulinemie zijn die klach-
ten wel aanwezig.”

Volgens het RIZIV is het zo dat:

- de betrokken arts voor geen enkele van de 
onderzochte verzekerden ernstige recidi-
verende of chronische bacteriële infecties 
kon aantonen;

- er geen evidentie is voor het bestaan van 
een symptomatische chronische infectie 
door mycoplasma of chlamydia;

- de wetenschappelijke waarde van sommige 
door de betrokken arts aangehaalde biolo-
gische testen niet bewezen zijn;

Met betrekking tot de aanvraag home-TPN 
is het zo dat de betrokken arts verklaarde 
geen rekening te houden met de BMI en ver-
klaarde hierover het volgende :

“U vraagt me de indicaties op te noemen voor 
parenterale voeding. Patiënten met malnutri-
tie of proteïnemalnutritie en gastro-intestina-
le mobiliteits- en malabsorptiesyndromen...
Om iemand op TPN te zetten gebruik ik de 
volgende criteria:
de BCM : als die > 10 % verlaagd is;
de anorexieklachten + algemene toestand;
vooral iemand met een sterk verlaagde BCM 
moet onmiddellijk op TPN gezet worden om-
dat zijn darmabsorptie te laag is...”
Er bestaat hier omtrent nog geen echte evi-
dence-based medecine...”

Het RIZIV stelde hieromtrent ondermeer 
het hiernavolgende:
“Om aan te tonen dat deze motoriekstoornis 
aanleiding geeft tot een ernstige intestinale 
insufficiëntie baseert hij zich hoofdzakelijk op 
de BCM (body cell mass, een begrip dat nog 
vrij experimenteel is en op dit ogenblik kli-
nisch totaal onbruikbaar; zou een maat zijn 
voor het percentage metabool actieve li-
chaamsweefsel (organen, spieren).

Essentiële onderzoeken zoals een dieetonder-
zoek, een faecesonderzoek om eventuele ma-
labsorptie op te sporen, of het bepalen van de 
body mass index (BMI) worden hierbij niet 
weerhouden als standaardonderzoeken. Dit 
leidt tot situaties waarbij iemand met mani-
feste obesitas (BMI van 33) toch behandeld 
wordt met TPN.

Darmdysbiose is volgens dr. X een belangrijk 
etiologisch element. Dysbiosis staat voor een 
belangrijke verstoring van de gastro-intesti-
nale microbiologische flora. Volgens de litera-
tuur zou er een verband bestaan tussen 
dysbiose en een resem ziekten zoals de ziekte 
van Crohn, ulceratieve colitis, post antibio-
tica diarrhee, bronchitis en zelfs obesitas, 
reumatoïde artritis en spastisch colon. Voor 
geen een van deze ziekten is het causaal ver-
band reeds voldoende aangetoond. Van een 
eventueel verband tussen dysbiose en het 
klachtenpatroon van de betreffende patiënten 
en de behandeling met TPN is er in de litera-
tuur geen sprake.
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Dr. X probeert ook een etiologische verklaring 
te geven voor het ziektebeeld van zijn patiën-
ten: een gedaalde immuniteit, uitgelokt door 
eventueel een andere ziekte, zou leiden tot 
darmdysbiose wat op zijn beurt leidt tot gas-
troparese en een gestoorde darmfunctie met 
als gevolg caxechie (gemeten met de BCM!) 
en een versterking van de immunodeficiëntie.

Conclusie: bij geen enkele patiënt kon dr. X 
een ernstige intestinale insufficiëntie aanto-
nen met de gangbare algemeen aanvaarde 
onderzoekstechnieken.

Tenslotte moet vermeld worden dat sommige 
patiënten onder behandeling van TPN drager 
zijn van een maagring.

Naar aanleiding van zijn onderzoek kwam 
het RIZIV dan ook tot de hiernavolgende 
conclusie:

“1.1. Het onderzoek heeft duidelijk aange-
toond dat het aanvragen/voorschrijven van 
zowel gammaglobulines als van home-TPN 
onnodig waren.

1.2. Het onderzoek heeft ook aangetoond dat 
de behandeling voorgeschreven werd zonder 
rekening te houden met de regels van goede 
praktijkvoering.
Uitgebreide literatuurstudie leverde geen en-
kel argument op dat de voorgeschreven be-
handeling rechtvaardigt. Ook twee professoren 
waren overduidelijk in hun oordeel.
De hoge frequentie waarmee dr. X allerlei 
zeldzame ziekten vaststelt en de manier 
waarop hij de diagnose stelt doen ook ern-
stige vragen rijzen omtrent het wetenschap-
pelijk verantwoord handelen van collega.

1.3. TPN is een zware behandeling die niet 
zonder invloed is op de normale fysiologie van 
het spijsverteringsstelsel en daarom slechts in 
uitzonderlijke omstandigheden mag gegeven 
worden. TPN geeft ook gemakkelijk aanlei-
ding tot katheterinfectie en -sepsis. Dit onder-
werp maakte geen feitelijk deel uit van ons 
onderzoek. Toch valt op te merken dat de 
ziekenhuishygiënist gewag maakt van her-

haalde ontstekingen/sepsis bij patiënten op 
TPN. Ze heeft aan dit onderwerp zelfs een 
voordracht gewijd. We hebben weet van twee 
gedocumenteerde gevallen van sepsis. De be-
handeling van patiënten met CVS-klachten 
met TPN kan niet anders dan als experimen-
teel worden beschouwd. Toch heeft dr. X niet 
aan de nodige administratieve en deontolo-
gische voorwaarden voor het uitvoeren van 
een medische studie voldaan (o.a. de goed-
keuring van het ethisch comité).
Dusdanig heeft hij het leven en de gezondheid 
van zijn patiënten aan weliswaar moeilijk in 
te schatten maar reële en onnodige gevaren 
blootgesteld.
Het opstarten van behandelingen met Imu-
ran en corticoïden, waarvan de bijwerkingen 
toch algemeen als ernstig worden be-
schouwd, zonder dat een duidelijke diagnose 
van SLE of ziekte van Addisson werd gesteld.

Tot besluit kan men stellen dat dr. X mensen 
behandelt op een totaal onconventionele ma-
nier, los van alle aanbevelingen van goede 
praktijkvoering en in afwezigheid van enige 
wetenschappelijke basis. Daardoor heeft hij 
herhaaldelijk patiënten blootgesteld aan mo-
gelijke iatrogene effecten of hen een adequate 
behandeling onthouden (bvb. aangepaste 
CVS-behandeling).”

Het RIZIV haalde vervolgens in zijn verslag 
9 gevallen aan waarin de door de betrokken 
arts gestelde diagnose ofwel geen bevesti-
ging vond ofwel onjuist was.

De onderzoekscommissie stelde vervolgens 
de vraag aan de betrokken arts om, na kennis 
te hebben genomen van het RIZIV-dossier 
met de duidelijke bevindingen van o.m. dr. 
Y, hier schriftelijk op te reageren.

Op 26 november 2008 stuurde de betrokken 
arts een schrijven naar de onderzoekscom-
missie waarin hij ondermeer stelde:
“Tot mijn grote ontgoocheling moest ik vast-
stellen dat sommige artsen zeer weinig kennis 
hebben van endocrinologie, immunologie en 
nutritiepathologie.
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Het betreurt mij ten zeerste dat dr. Y stelt dat 
BCM een niet gekende nutritionele wetenschap-
pelijke parameter is terwijl in de literatuur 
BCM één van de belangrijkste parameters is.

Daarnaast zijn er ook een aantal collega-
endocrinologen die de endocrinologie niet al 
te nauw nemen en geen stimulatietesten uit-
voeren bij patiënten die zogezegd als CVS 
bestempeld worden.
Bij een second opinion, die vaak door de huis-
arts wordt aangevraagd omdat hij niet gelooft 
in de diagnose van Addisson, wordt deze Ad-
disson dan met veel plezier weerlegd door de 
collega-endocrinologen.Het toedienen van 
Hydrocortisone en groeihormoon in fysiologi-
sche dosissen is zeker niet iatrogeen en is bij 
patiënten met partiële of volledige deficiëntie 
ten zeerste aangewezen. De toediening van 
TPN bij cachexie is eveneens een normale be-
handeling. Dit wordt echter door artsen die 
geen weet hebben van nutritiepathologie 
steeds geout als inadequaat.

Daarnaast worden ook bij patiënten met be-
ginnende lupus en auto-immuniteit lichte 
dosissen immunosuppressiva voorgeschreven 
wat volledig in de lijn is van de klinische be-
handeling. Er bestaat ook nog zoiets als the-
rapeutische vrijheid en indien deze goed kan 
verantwoord worden en goed wordt opgevolgd 
zoals steeds bij mijn patiënten gebeurt.

Besluitend kan ik stellen dat er momenteel 
via de mutualiteit een hetze aan de gang is 
waarbij men het probleem van fibromyalgie 
en CVS probeert te psychiatriseren. Hierbij 
wordt de leer gevolgd van de Leuvense school 
die zegt dat CVS een psychiatrische aandoe-
ning is terwijl in de literatuur eigenlijk blijkt 
dat CVS geen diagnose is doch eerder een 
symptoomcomplex en dat vaak zeldzame pa-
thologieën zoals partiële Addison, Addison, 
groeihormoondeficiëntie, posttraumatische 
hypofysaire uitval, coeliakie, hemochroma-
tose, hypogammaglobulinemie, NK-cel dys-
functie, enz. aan de grondslag liggen. Deze 
casus worden door de referentiecentra of door 
de interne diensten steeds voldoende onder-
zocht en eigenlijk worden heel wat interes-
sante en complexe pathologieën gemist en 
behandeld met cognitieve gedragstherapie. 

Dit verklaart ook de recente aanvallen op de 
referentiecentra en ook het onderzoek dat 
door het RIZIV zelf werd ingesteld, door het 
kenniscentrum, waarbij blijkt dat de referen-
tiecriteria overbodig en zelfs schadelijk zijn 
voor de patiënt.”

Op 10 maart 2009 werd de betrokken arts 
gehoord door de onderzoekscommissie en 
verklaarde aldaar dat:

– hij zich meer en meer is gaan toeleggen op 
CVS problematiek en fybromyalgie;

– dit 50% van zijn patiënten vertegenwoor-
digt, de overige 50 % diabetespatiënten 
zijn;

– hij geconventioneerd is doch niet geaccre-
diteerd;

– de kennis van het RIZIV op medisch vlak 
ontoereikend is.

De onderzoekscommissie besliste vervol-
gens advies in te winnen bij specialisten ter 
zake, dit om in het bijzonder het medisch 
handelen van de betrokken arts te analyse-
ren.

Uiteindelijk aanvaardde prof. Z de opdracht 
en op 11 januari 2010 maakte hij zijn verslag 
over aan de onderzoekscommissie.

Zijn verslag betrof in het bijzonder die as-
pecten die betrekking hadden op de endocri-
nologische behandeling en betrof niet het 
toepassen van parenterale nutritie en gam-
maglobulines dat uiteindelijk reeds door het 
RIZIV waren onderzocht.

In het bijzonder richtte hij zijn aandacht op 
het toedienen door de betrokken arts van 
hydrocortisone bij patiënten waarbij de di-
agnose van bijnierinsufficiëntie werd gesteld 
en van groeihormoon bij patiënten bij wie de 
diagnose werd gesteld van partiële groeihor-
moondeficiëntie.

Alle onderzochte dossiers konden bij de des-
kundige prof. Z geen bijval vinden in die zin 
dat ofwel een stimulatietest ontbrak of te 
vaag onderbouwd was. Algemeen besluitend, 
stelde de deskundige:
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“Het geheel van de elementen van dit dos-
sier in overweging nemend, kan ik enkel 
besluiten dat het medisch handelen van 
dr. X m.b.t. de endocrinologische behan-
delingen niet in overeenstemming is met 
de gangbare normen van de goede medi-
sche praktijk in de endocrinologie. De 
werkwijze beantwoordt niet aan de gel-
dende aanbevelingen voor de diagnostiek 
en behandeling van hormonale deficiën-
ties. In het bijzonder, lijkt er een patroon 
te bestaan van het regelmatig onterecht 
stellen van de diagnose van bijnierschor-
sinsufficiëntie en vermoedelijk ook groei-
hormoondeficiëntie en het ten onrechte 
instellen van behandelingen met hydro-
cortisone en groeihormoon. Voor dit af-
wijkend medisch handelen heb ik geen 
onmiddellijke verklaring. Inderdaad is het 
medisch handelen van dr. X in elk geval 
niet in overeenstemming met de opleiding 
in de Endocrinologie zoals gegeven wordt 
in de verschillende Belgische universitei-
ten en wijkt zijn medisch gedrag ook af 
van de algemeen geldende normen in Bel-
gië en in het buitenland. Het medisch han-
delen zoals blijkt uit dit dossier is ook niet 
in overeenstemming met de gegevens uit 
de vakliteratuur in de Endocrinologie.”

2. 
Ook de Provinciale Geneeskundige Com-
missie diende een klacht in met betrekking 
tot onverantwoord voorschrijfgedrag, waar-
op de betrokken arts bij schrijven van 31 ja-
nuari 2010 ondermeer het hiernavolgende 
antwoordde:
– juist het niet toedienen van een adequate 

therapie is schadelijk voor de volksgezond-
heid;

– de argumenten van de RIZIV-inspecteur 
zijn zeer onwetenschappelijk en eigenlijk 
op een trieste manier geformuleerd;

– CVS is een uitsluitingsdiagnose en wordt 
te pas en te onpas gebruikt voor zeldzame 
aandoeningen;

– het hier gaat over een samenwerking, steu-
nende op laster, tussen enkele katholieke 
professoren en de RIZIV-inspecteur;

– er geen klacht voorhanden is van een pati-
ent en de meesten nog steeds in behande-
ling zijn;

– het hier gaat over een hetze waarbij én de 
mutualiteit én het RIZIV samenwerken;

– de therapeutische vrijheid hem toelaat een 
behandeling in te stellen die adequaat is;

– er geen sprake kan zijn van een gebruik 
buiten het wettelijk kader gezien alle pati-
enten een toestemming van de adviserend 
geneesheer hebben, dus ook voor het ge-
bruik van groeihormonen;

– hij samen met een professor een artikel 
heeft gepubliceerd over het gebruik van 
gammaglobulines bij patiënten met een 
zogenaamd CVS-beeld waarbij het duide-
lijk bleek te gaan om een auto-immune 
pathologie en het bovendien patiënten be-
trof die in Leuven verzeild waren geraakt 
in de dienst psychiatrie.

3. 
Tenslotte is er nog de klachtbrief van pati-
ente A van 7 december 2009 waarin zij het 
ondermeer had over:
– zij bij dr. X ging wegens pijnklachten, pijn 

in de rechterheup en uitstraling naar het 
rechterbeen;

– er enkel een bloedonderzoek werd verricht 
zonder bepaling CEA, er geen huidbiopsie 
werd verricht noch een scanner van de 
pijnlijke streek maar de betrokken arts 
niettemin toch de diagnose van lupus voor-
opstelde;

– er werd een behandeling opgestart maar 
de pijnklachten namen niet af en na een 
tweede opinie bij dr. Y in Leuven werd de 
diagnose van lupus uitgesloten;

– door een gastro-enteroloog werd evenwel 
een tumor vastgesteld waarna een ver-
schrikkelijke periode van radiotherapie en 
chirurgie volgde, op dit ogenblik reeds de 
18de chemotherapie bezig is;

– een week op twee voelt zij zich niet mis-
selijk en kan zich thuis wat behelpen;

– er minstens 1 jaar verloren is gegaan in de 
diagnosestelling;

– door de roekeloze behandeling met zware 
immunosuppresiva haar natuurlijke afweer 
tussen oktober 2007 en juli 2008 volledig 
was uitgeschakeld.

In zijn reactie op het verslag van prof. Z ver-
klaarde de betrokken arts dat:
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– de dossiers zeer onvolledig zijn;
– hij zeer veel spreekt over zijn gevoel, zijn 

onvoldoende basis en kennis;
– de RIZIV-inspecteur tegen hem een ware 

kruistocht is begonnen;
– hij bij deze tegen deze arts ook een klacht 

indient wegens eerroof, laster en afpersing;
– een adviserend geneesheer van de mutua-

liteit speelt de RIZIV-inspecteur dossiers 
door zonder medeweten van de patiënt 
zelf;

– hij een onderhoud wenst met de onder-
zoekscommissie omdat deze twee artsen 
tegen hem samenzweren;

– waar gesteld wordt dat bio-impedantieme-
ting een waardeloos onderzoek is, heeft 
prof. Z blijkbaar geen weet van het feit dat 
Hydrocortisone absoluut dient te worden 
gegeven bij reumapatiënten en patiënten 
met chronische inflammatoire aandoenin-
gen;

– er dient te worden nagegaan wat de link is 
tussen beide artsen.

4. 
De Provinciale Raad Oost-Vlaanderen van de 
Orde van Geneesheren had ondertussen bij 
brief van 25 november 2009 ook de Konink-
lijke Academie Voor Geneeskunde van Bel-
gië om advies verzocht, meer in het bijzonder 
aangaande de behandeling van fibromyalgie 
en chronisch vermoeidheiddssyndroom met 
hoge dosissen corticosteroïden, groeihormo-
nen en gammaglobulines.

In haar schrijven van 8 juni 2010 ontleedde 
deze wetenschappelijke instelling de voorop-
gestelde geschetste behandeling op basis van 
wetenschappelijke literatuur en kwam daar-
bij tot het volgende besluit:
“De evidentie omtrent de werkzaamheid 
van corticosteroïden, immunoglobulines 
en groeihormoon bij chronisch vermoeid-
heidssyndroom en bij fibromyalgie is zwak 
tot afwezig. Het gaat daarbij om genees-
middelen met belangrijke ongewenste ef-
fecten. Op basis daarvan meent de 
academie dat, in lijn met wat in de richt-
lijnen staat, het voorschrijven van deze 
middelen bij deze aandoeningen niet ge-
wettigd is.”

Op de terechtzitting van 16 juni 2010 ver-
wees de betrokken arts naar zijn diverse brie-
ven en schriftelijke verdediging maar voegde 
daar ook nog aan toe dat:
– alle patiënten wel degelijk een goedkeuring 

hadden van de adviserend geneesheer;
– er geen cognitieve therapie is voor lupus;
– de aanpak niet van psychiatrische aard kan 

en mag zijn maar een passende behande-
ling vereist is;

– ten onrechte heel wat mensen in de psy-
chotherapie terecht komen;

– hij het nadeel heeft van een afwijkend 
voorschrijfprofiel en daarom de mutuali-
teit hem zoekt, de achtergrond in de sfeer 
van de levensverzekeringen is te situeren;

– hij altijd een insuline tolerantie test doet;
– de adviserend geneesheer verplicht de pa-

tiënten om naar Leuven te gaan;
– het dossier van prof. Z is onvolledig.

Overwegende dat de Raad de eerste twee 
tenlasteleggingen samenneemt omwille van 
hun samenhangend karakter;

Overwegende dat de Raad, wat de derde ten-
lastelegging betreft, van oordeel is dat er 
geen doorslaggevend bewijs voorligt van een 
door de betrokken arts begane deontologi-
sche inbreuk zodat hij hiervoor dient te wor-
den vrijgesproken;

Overwegende dat de Raad, wat de eerste en 
tweede tenlastelegging betreft, wel degelijk 
van oordeel is dat deze beiden bewezen zijn.
Overwegende dat de hiernavolgende argu-
menten en/of overwegingen zich opdringen.

Overwegende dat de Raad moet vaststellen 
dat de betrokken arts ten overstaan van het 
gefundeerd opgesteld deskundig verslag van 
dr. Z geen wetenschappelijk ondersteunde 
argumenten aanbrengt maar zich louter er-
toe beperkt dit verslag af te doen als zijnde 
onvolledig.

Overwegende dat de betrokken arts evenwel 
zelf geen stukken of wetenschappelijke ken-
nis aanreikt ter weerlegging van alle boven-
staande bevindingen.
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Overwegende dat de Raad niet het forum is 
waar de betrokken arts zijn klacht voor laster 
en eerroof dient in te dienen maar het hem 
uiteraard vrij staat dit te doen voor de be-
voegde gerechtelijke instanties;

Overwegende dat de betrokken arts er zich 
toe beperkt de klassieke academische ge-
neeskunde af te doen als voorbijgestreefd en 
onbetrouwbaar doch hiertoe geen bewijs-
krachtige gegevens aanreikt;

Overwegende dat de Raad ook moet vaststel-
len dat de betrokken arts elementen uit we-
tenschappelijke studies volledig uit hun 
context rukt om deze nadien op zijn eigen 
theorieën toe te passen (de theorieën rond 
CVS, het congres van de European society of 
Parenteral and Enteral nutrition met betrek-
king tot het begrip cachexie);

Overwegende dat de voorgelegde labo-inter-
pretaties zelden of nooit kunnen worden be-
vestigd door andere collega-endocrinologen;

Overwegende dat het verslag van prof. Z 
heeft aangetoond dat de gestelde diagnoses 
meestal onvoldoende gedocumenteerd wa-
ren en niet zelden in tegenspraak met klas-
sieke regels van de endocrinologie;

Overwegende dat de casus patiënte A heeft 
aangetoond dat de werkwijze en methodiek in 
diagnosestelling zelfs gevaarlijk te noemen is;
Overwegende dat de diagnostiek van de be-
trokken arts te vaag en te los is, niet gesteund 
is op een stevige onderbouwde wetenschap-
pelijke basis, hij als het ware uitgaat van een 
“grijze diagnose” en dan maar begint te han-
delen en te behandelen;

Overwegende dat hij doorgaans een kunst-
matige partiële Addison creëert en van daar-
uit verder werkt zonder dit op voldoende 
wijze te testen (de begindata zijn onvoldoen-
de, corticotherapie wordt gestart en indien 
na therapie een dynamische test wordt uit-
gevoerd, bevestigt dit de partiële Addison 
(maar nu iatrogeen). In de voorliggende dos-
siers is niet zelden een laag namiddag cor-
tisolspiegel aanwezig als startgegeven. 
Vooraleer te starten voert een zorgvuldig 

endocrinoloog een dynamische test met 
ACTH uit, vermits gezonde patiënten zon-
der Addison ook een laag namiddag cortisol 
vertonen);

Overwegende dat het bewezen is dat een on-
aangepast gebruik en/of toedienen van 
groeihormoon belangrijke negatieve bijwer-
kingen kan hebben (gekende maligniteitsri-
sico bij acromegalen);

Overwegende dat het schrijnend te noemen 
is dat de betrokken arts in grote mate gam-
maglobulines voorschrijft terwijl er in België 
een tekort is voor de behandeling van bij-
voorbeeld brandwondenpatiënten;

Overwegende dat de nefaste gevolgen voor 
de Volksgezondheid bewezen zijn, enerzijds 
door het opstarten van nutteloze en vaak ge-
vaarlijke behandelingen, anderzijds door het 
onthouden van de patiënt van een aange-
paste behandeling;

Overwegende dat dergelijk onethisch en on-
wetenschappelijk beoefenen van de genees-
kunde afkeuring verdient en daarom een 
strenge bestraffing vraagt;

Overwegende dat de Raad, op grond van bo-
venstaande goed onderbouwde wetenschap-
pelijke gegevens dan ook van oordeel is dat 
de eerste en tweede tenlastelegging samen-
genomen bewezen zijn en de hiernavolgende 
tuchtsanctie zich dan ook opdringt;

(…)

De Raad verklaart de derde tenlastelegging 
niet bewezen en spreekt dienvolgens de be-
trokken arts vrij.

Verklaart de eerste en tweede tenlastelegging 
samengenomen, bewezen en legt de betrok-
ken arts voor deze tenlasteleggingen samen 
een tuchtsanctie op.

BESLISSING RAAD: SCHORSING van 
TWEE JAAR
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3.2. TENLASTELEGGING:

A. Het niet naleven van het beginsel dat
A.1. 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;
A.2. een arts, die weliswaar beschikt over de diagnostische en therapeutische vrijheid, 
niettemin zal vermijden onnodige dure onderzoeken en behandelingen voor te schrijven 
of overbodige verstrekkingen te verrichten en zich te allen tijde bewust dient te zijn van 
zijn sociale verantwoordelijkheid.

B. Het niet naleven van het beginsel dat
B.1. een arts er steeds dient over te waken de kwaliteitsvolle zorgverstrekking niet in 
het gedrang te brengen en geen daden te stellen die de eer en de waardigheid van het 
beroep zouden kunnen schaden of in opspraak brengen, door het afleveren aan een 
patiënt van 4 blanco voorschriften, vooraf bekleed met stempel en handtekening van 
betrokken arts;
B.2.1. 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;
B.2.2. een arts, die weliswaar beschikt over diagnostische en therapeutische vrijheid, 
niettemin zal vermijden 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 verantwoordelijkheid;
B.2.3. de geneeskunde in geen geval en op geen enkele wijze als een handelszaak mag 
worden opgevat; 
één en ander (B.2.1., B.2.2., B.2.3.) door op het bloedonderzoek van patiënt B de “Cor-
tisole Matin” waarde aan te passen door een komma te plaatsen (13,7 ng/ml i.p.v. 137 
ng/ml), zonder de referentiewaarde op analoge wijze aan te passen, waardoor de cor-
tisonespiegel zich meteen beneden de referentiewaarde bevond, en op grond waarvan 
dokter X de behandeling met cortisone heeft opgestart hetgeen in onderhavig geval een 
gevaar inhield voor de kwaliteit van de zorgverstrekking,

Raad van Oost-Vlaanderen:

De betrokken arts is in persoon verschenen 
op de zitting van 17 oktober 2012, hierin bij-
gestaan door zijn raadslieden alsmede door 
zijn technisch raadsman.

De Voorzitter van de Raad vroeg daarop én 
aan de betrokken arts én aan zijn beide 
raadslieden of zij er bezwaar tegen hadden 
dat de Onderzoekscommissie een kort ver-
slag zouden weergeven van de aanklacht en 
het verhoor door de Onderzoekscommissie, 
waarop de betrokken arts en zijn raadslieden 
(ook de technische raadsman) uitdrukkelijk 
hun toestemming verleenden, wat ook op het 
zittingsblad werd geakteerd.

De verslaggevers van de Onderzoekscom-
missie zijn daarop door de Voorzitter ge-
vraagd om de zitting te vervoegen ten einde 
kort verslag uit te brengen. Na het doen van 
het kort verslag hebben de verslaggevers van 
de Onderzoekscommissie zich onmiddellijk 
verwijderd waarna de zaak werd behandeld.

De betrokken arts heeft daarop het woord 
gekregen teneinde zijn verdediging voor te 
dragen. Op de terechtzitting werden door de 
betrokken arts ook bijkomende stukken 
neergelegd alsmede een verweerschrift, 
stukken die vervolgens aan het dossier wer-
den gevoegd.
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1.A.
Op 8 februari 2011, ontvangen door de Orde 
van Geneesheren, Provinciale Raad Oost-
Vlaanderen op 15 februari 2011, werd lastens 
de betrokken arts een klacht ingediend door 
patiënt C, klacht onder meer het volgende 
omvattend:
“Gezien er in 1986 een viriliserende bijniertu-
mor (met bijnier) werd verwijderd en ik 
schildkliersubstitutie nam was ik op zoek 
naar een endocrinoloog voor een grondige 
check-up. Bovendien had ik op dat ogenblik 
last van algemene vermoeidheid en pijn-
klachten (vooral bekken en rug) en ernstige 
allergieklachten (berken-allergie met secun-
daire fruitallergie). Na bloed- en urineonder-
zoek kreeg ik als mededeling dat ik een 
serieuze Addison-ziekte had en immuniteits-
problemen en slechte genen. De oplossing was 
hydrocortisone en fludrocortisone en dit le-
venslang en stress vermijden, eventueel door 
arbeidsongeschikt te worden.
Ik hoopte dat door deze medicatie ik mij veel 
beter zou voelen, na een jaar was dit echter 
niet het geval, integendeel. Ik consulteerde dr. 
V voor een tweede opinie. Deze bevestigde al 
snel mijn vermoeden dat de diagnose niet op 
de juiste manier was onderzocht, bijgevolg 
onjuist was en ik dus een jaar lang ziekma-
kende medicijnen had geslikt. Een goed half 
jaar later was de medicatie volledig afge-
bouwd. De aanslag op de gezondheid van 
mijn lichaam, de emotionele stress, de tijd en 
energie en tenslotte het financiële kosten-
plaatje zijn allen voor rekening van dr. X. Ik 
hoop dat dit anderen bespaard blijft.”

Dr. V kwam tot het hiernavolgend besluit: 
“Patiënte vertoonde een cortisoldeficientie, 
vermoedelijk op een atrofie van de ACTH 
producerende cellen thv de hypofyse tgv exo-
geen corticoïdengebruik. De hydrocortisone 
werd afgebouwd en gestopt. Een synactentest 
bleek perfect normaal te zijn. Aldus zijn er 
geen argumenten voor de ziekte van Addis-
son. Labo-onderzoek toonde bovendien een 
perfect normale schildklierstatus onder de 
huidige substitutietherapie.”

In zijn antwoord van 24 maart 2011 stelde de 
betrokken arts onder meer:
“Op een bepaald moment is de patiënte niet 
meer komen opdagen op de raadpleging en 
nu blijkt het natuurlijk duidelijk waarom. 
Het is tegenwoordig een trend dat universi-
taire ziekenhuizen patiënten met cortisolde-
ficiëntie deze deficiëntie ontkennen en 
eigenlijk de patiënten hun nodige medicatie 
ontnemen met alle gevolgen van dien. In feite 
dient de klacht dus niet tegen mij gericht te 
worden doch tegen dr. V die op een oncollegi-
ale wijze (ik werd nooit door hem gecontac-
teerd of op de hoogte gebracht) de patiënte 
haar nodige medicatie ontneemt..
Wel dient opgemerkt te worden dat collega’s 
endocrinologen zich steeds zeer oncollegiaal 
gedragen tegenover mij en zeer onweten-
schappelijke informatie aan de patiënt me-
dedelen.”

Ten aanzien van de Onderzoekscommissie 
verklaarde de betrokken arts op 7 februari 
2012 het volgende: “Die dame heeft een Cor-
tisol-deficiëntie. Ik geef ook geen corticoïden 
nietwaar. Ge hebt endocrinologen die denken 
dat ge hiervan doodgaat. Sinds ik door de 
Orde werd geschorst heb ik mij in die zaken 
verdiept en geef ik nog meer Cortisol. De beste 
diagnose voor een Cortisol-deficiëntie is geen 
synacthentest. Het is vooral Cortisolemie be-
palen en de Cortisol in bloedwaarden bepa-
len. U mag ook niet vergeten dat de 
lichamelijke klachten van de patiënt zelf be-
langrijk zijn. De patiënte heeft trouwens een 
bijnier verwijderd gehad. Als de mensen kun-
nen leven met een lage Cortisolspiegel is het 
voor mij geen probleem, maar men weet dat 
de “quality of life” achteruit gaat en dat zij 
zich niet goed voelde.
Ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat de Orde 
hier niet moet gaan oordelen over het al dan 
niet geven van Cortisol. Cortisoltherapie is 
veilig. Ik erken dat iedereen hierover zijn visie 
kan hebben, maar ik meen toch niet dat men 
moet zeggen dat de visie van de universiteit 
als dé wetenschappelijke visie moet gelden. 
Stimulatietesten worden meer en meer verla-
ten in de endocrinologie anno 2012. In de ja-
ren 70 was dat inderdaad nog de mode.”
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1.B.
Op 23 maart 2011 ontvangt de Orde van Ge-
neesheren, Provinciale Raad Oost-Vlaande-
ren, een schrijven van de Provinciale 
Geneeskundige Commissie van Oost-Vlaan-
deren waarin kennis wordt gegeven van een 
klacht bij de Procureur des Konings te Den-
dermonde, dit naar aanleiding van een e-
mail die zij mocht ontvangen van een 
apotheker, e-mail waarin het volgende stond:
“Wij ontvingen in onze apotheek 4 voorschrif-
ten van dr. X. Bij controle werd vastgesteld 
dat het handschrift niet dit van de dokter is. 
Ik heb de klant gecontacteerd en om enige 
verklaring gevraagd. Deze wist te zeggen dat 
hij van de dokter verschillende blanco voor-
schriften voorzien van stempel en handteke-
ning gekregen heeft met de boodschap zelf 
voor te schrijven wat hij nodig heeft. Deze 
persoon heeft ter goeder trouw gehandeld en 
was zich van geen kwaad bewust. Ik zou dus 
ook graag hebben dat onze klant hierin niet 
betrokken zal worden. Onze klant zag niet 
direct een gevaar, maar ten eerste is dit al-
lesbehalve correct en ten tweede wat als de 
voorschriften in verkeerde handen terecht ko-
men?”

In zijn schrijven van 4 augustus 2011 stelde 
de betrokken arts onder meer:
“In verband met de klacht van de apotheker 
wil ik U kort mededelen dat ik mij er niet van 
bewust ben dat ik aan de pt zou gezegd heb-
ben dat pt zelf voorschriften moet maken. 
Aangezien op dat ogenblik het computersys-
teem niet werkte diende ik al deze voorschrif-
ten met de hand te schrijven. Dit duurde heel 
wat tijd. Blijkbaar zijn er enkele blanco voor-
schriften tussen geglipt tussen het tal van 
voorschriften. Blijkbaar heeft de pt dit geïn-
terpreteerd dat pt zelf ook de voorschriften 
kon voorschrijven en heeft zich hiermee aan-
geboden bij de apotheker.”

Ten aanzien van de Onderzoekscommissie 
stelde de betrokken arts op 7 februari 2012 
zeker niet kwaadwillig te hebben gehandeld 
en verklaarde onder meer:
“Patiënt neemt één Solucortef om de twee da-
gen. Patiënt consulteert slechts éénmaal om 

de drie maanden. Ik moest dus 30 à 40 voor-
schriften maken. De voorschriften zijn vooraf 
gestempeld. Om efficiënt te werken, heb ik ze 
eerst allemaal ondertekend en nadien inge-
vuld. Blijkbaar zijn er vier voorschriften tus-
sengeglipt die ik vergeten ben in te vullen. Ik 
heb niet aan patiënt gezegd dat hij ze zelf 
mocht invullen: hij is daar blijkbaar zelf van 
uitgegaan.”

1.C.
Via de Nationale Raad van de Orde van Ge-
neesheren wordt de Orde van Geneesheren, 
Provinciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis 
gesteld van een e-mail van patiënt B die zich 
erover beklaagde dat de betrokken arts een 
“komma” had geplaatst in een bloeduitslag 
waardoor hij een lagere cortisolwaarde ver-
toonde dan wat wordt geacht de norm te zijn. 
Op basis daarvan werd een behandeling met 
cortisone opgestart die eigenlijk niet nodig 
was.

Naar aanleiding van zijn verhoor op 7 febru-
ari 2012 verklaarde de betrokken arts ten 
overstaan van de Onderzoekscommissie:
“Ik ben niet gewoon met dit labo te werken. 
De cortisolwaarden die ik hanteer zijn een 
decimaal kleiner: ik plaats dus een komma 
bij de normaalwaarde zowel als bij de te in-
terpreteren waarde. Die komma is gewoon 
een aanpassing. De cortisonewaarde van pa-
tiënt was aan de lage kant. De normaalwaar-
den liggen tussen de 15 en 30. Patiënt leed aan 
bijnierinsufficiëntie. Ik heb hem dus een fy-
siologische dosis cortisol voorgeschreven; dit 
corticoïd is sterk verschillend van het corti-
coïd Medrol, door collega’s voorgeschreven.”

1.D.
Via de Nationale Raad van de Orde van Ge-
neesheren wordt de Orde van Geneesheren, 
Provinciale Raad Oost-Vlaanderen, op 17 
september 2011 in kennis gesteld van een 
klacht van patiënt D:
“Op woensdag 04/05/2011 en 15/06/2011 ben 
ik bij dokter X op raadpleging geweest. Ik heb 
twee keer kort na elkaar bloed en urineonder-
zoek ondergaan want hij had twijfels over de 
werking van mijn bijnieren. Aan de hand van 
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de onderzoeken heeft hij volgende diagnose 
vast gesteld: hij had vermoeden dat mijn bij-
nieren niet optimaal werken. Hij heeft ook 
twijfels dat ik aan een bepaalde ziekte lijd 
namelijk “Schmid Syndrom”. Dit is duidelijk 
te zien in het document in bijlage (handge-
schreven door de dokter zelf ). Hij heeft mij 
medicijnen voorgeschreven (Cortisone) en 
heeft mij aangeraden om in zijn privé praktijk 
een bepaalde test te doen. Het gaat over een 
test die niet in het ziekenhuis wordt uitge-
voerd omdat volgens dr. X het ziekenhuis voor 
de uitvoering van die bepaalde test, hiervoor 
niet opgeleide verpleegsters zou hebben. Aan 
de hand van die test zullen wij zeker weten of 
mijn bijnieren al dan niet goed werken.
Omdat ik het voorschrift voor cortisone nogal 
radicaal vond, heb ik een tweede mening ge-
vraagd. Op 23/06/2011 had ik een afspraak 
bij een andere endocrinoloog. Volgens hem 
hoefde ik me geen zorgen te maken. Mijn bij-
nieren werken optimaal!”
Het bijgevoegd besluit van de andere endo-
crinoloog luidde als volgt:
“Bij bovengenoemde patiënte kunnen we ab-
soluut geen diagnose van bijnierinsufficiëntie 
weerhouden. Er is dan absoluut ook geen in-
dicatie voor het opstarten van Hydrocortiso-
ne. Dit werd uitvoerig met patiënte besproken. 
Laboratoriumonderzoek toont bovendien een 
perfect normale schildklierstatus. We wensen 
de dosis dan ook onveranderd verder te zet-
ten. Graag controle van de schildkliertesten 
over 6 maanden.”

In zijn schrijven van 24 november 2011 stel-
de dr. X onder meer :
“Aan patiënte werd voorgesteld om een be-
handeling te volgen met Hydrocortisone. Dit 
gebeurt in fysiologische dosis. Het gaat hier 
niet om cortisol, het gaat hier echter om fy-
siologische dosissen natuurlijke cortisol. Er 
werd dus een correcte diagnose gesteld en er 
werd een voorstel gedaan voor correcte be-
handeling.”

Ten overstaan van de Onderzoekscommissie 
voegde dr. X er op 7 februari 2012 nog aan 
toe: 

“Ik raad u aan het boek “Safe uses of Cortisol” 
van Prof. Jeffrey’s (1969-1970) aan te schaffen 
of er een symposium aan te wijden. (…)”

De Raad zal hierna de diverse opgeworpen 
excepties, argumenten en verweermiddelen 
ontmoeten en beantwoorden.

2.
In een eerste grief heeft de betrokken arts 
het over het beginsel van de therapeutische 
vrijheid en het gebruik van cortisol waarbij 
hij verwijst naar diverse wettelijke bepalin-
gen die die diagnostische en therapeutische 
vrijheid uitdrukkelijk voorzien.
Hierbij houdt hij in het bijzonder voor dat 
reeds in het verleden, ook bevestigd door het 
Hof van Cassatie, werd gesteld dat de Orde 
der Geneesheren niet als taak heeft te oor-
delen over medische controverses.
Nog volgens de betrokken arts is het zo dat 
wanneer een bepaalde aandoening geen een-
duidige diagnose of behandeling voorziet, 
een arts in eer en geweten mag en kan on-
derzoeken hoe hij de patiënt in kwestie het 
best kan behandelen. Hierbij houdt hij voor 
geen afwijkende therapieën aan te wenden 
en wijst erop dat er niet alleen verschillende 
zienswijzen bestaan over de behandeling van 
patiënten met cortisoltekort maar ook de 
opsporingswijzen zelf kunnen verschillen 
voor wat betreft het louter vaststellen van 
cortisoldeficiënties.
De Raad stelt vast dat de betrokken arts wel-
iswaar stelt dat de Orde van Geneesheren 
zich niet mag uitlaten over discussies in de 
wetenschappelijke wereld aangaande een ge-
bruikte diagnose en therapie maar het juist 
de betrokken arts zelf is die de wetenschap-
pelijke discussie aangaat, in het bijzonder 
alleen al door het uitvoerig betoog dienaan-
gaande verstrekt door zijn technisch raads-
man. Méér zelfs, dr. X geeft zelf aan dat 
volgens hem de huidige wetenschap en toe-
gepaste diagnostiek en methodiek zou falen.
Het een en ander blijkt uit het volgende:
- pagina 6 van zijn ter terechtzitting neerge-
legde besluiten : “...Mettertijd is dokter X een 
bijzondere interesse gaan betonen voor het 
fenomeen van CVS en dan vooral voor de ver-
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keerde diagnostiek hieromtrent. Door zijn 
specialisatie slaagt hij er zeer vaak in om de 
werkelijke diagnose te stellen, m.a.w. de me-
dische oorzaak aan te wijzen van de sympto-
men die als CVS bestempeld worden.”
- verklaring afgelegd ten overstaan van de 
Onderzoekscommissie op 7 februari 2012 : 
“...Ik erken dat iedereen hierover zijn visie kan 
hebben, maar ik meen toch niet dat men 
moet zeggen dat de visie van de universi-
teit als dé wetenschappelijke visie moet 
gelden.”
Dergelijke uitlatingen ten overstaan van de 
huidige geldende wetenschappelijke kennis 
maken dat dr. X enerzijds toegeeft op weten-
schappelijk afwijkende wijze tewerk te gaan, 
wat anderzijds maakt dat hij dan ook de be-
wijslast draagt van het feit dat de huidige 
geldende wetenschap zou falen of, méér 
zelfs, er geen adequate behandeling zou be-
staan.
Zijn technisch raadsman heeft in een ander-
halve uur durende uiteenzetting aangetoond 
hoe dr. X tewerk gaat maar heeft niet aange-
toond dat alle andere, volgens de huidige 
geldende, vigerende wetenschappelijke ken-
nis, behandelingsmethoden foutief zouden 
zijn, iets wat hij nochtans stelselmatig op-
nieuw beweert en voorhoudt.
Dr. X faalt dan ook in zijn bewijslast dien-
aangaande, hij toont niet aan dat de univer-
siteiten fout zouden zijn maar hij toont al 
evenmin aan dat zijn werkwijze en behande-
ling wél de enige en juiste is.

3.
Dr. X roept vervolgens de schending van het 
legaliteitsbeginsel in en steunt zich hiervoor 
op artikel 7 E.V.R.M.-verdrag overeenkom-
stig hetwelk niemand kan worden veroor-
deeld wegens een handelen of nalaten dat 
geen strafbaar feit uitmaakte ten tijde dat het 
handelen of het nalaten geschiedde.
Volgens hem zijn de tuchtrechtelijke sancties 
van schorsing en schrapping van dien aard 
dat, gezien zij voldoen aan vier van de alter-
natieve jurisprudentiële criteria, de balans 
doorhelt naar het strafrechtelijk karakter wat 
alsdan maakt dat de waarborgen voorzien in 
het EVRM-Verdrag en het IVBPR-Verdrag 

van toepassing zijn. Zo stelde ook het Hof 
van cassatie in haar arrest van 14 april 1983 
dat het EVRM van toepassing is in tuchtza-
ken op voorwaarde dat de tuchtprocedure 
tot gevolg kan hebben dat, volgens het nati-
onale recht, aan de betrokkene tijdelijk of 
definitief een burgerlijk recht wordt ontno-
men, met name het recht om nog langer een 
beroep uit te oefenen.

In het bijzonder verwijst dr. X naar een arrest 
van het Hof van Cassatie van 2 december 
1993 dat zou hebben beslist dat door een 
tuchtstraf alleen te baseren op een bepaling 
van de code van geneeskundige plichtenleer 
zonder daarbij vast te stellen dat het gelaak-
te feit ook de eer of de waardigheid van het 
beroep aantast, het tuchtrecht ten onrechte 
verbindende kracht toekent aan die code van 
plichtenleer wat in tegenstrijd is met het 
hiervoor aangehaalde legaliteitsbeginsel 
(Cass. 2 december 1993, Arr.Cass. 1993, nr. 
500).
Dr. X verwijst hier impliciet naar de tweede 
zin van art. 7§ 1 E.V.R.M. dat stelt dat even-
min een zwaardere straf zal worden opgelegd 
dan die welke ten tijde van het begaan van 
het strafbare feit van toepassing was. Hoewel 
het adagium nulla poena sine lege niet woor-
delijk in art. 7§1 E.V.R.M. terug te vinden is, 
besliste het Europees Hof naar aanleiding 
van de zaak Kokkinakis v. Greece (1993) dat 
art. 7§1 “also embodies, more generally, the 
principle that only the law {...} can prescribe 
a penalty (nulla poena sine lege) (arrest van 
25 mei 1993, Publ. Hof, Serie A, Vol. 260-
A,§52).
Dit alles maakt dat het niet alleen strijdig is 
met art. 7§ 1 EVRM om een zwaardere straf 
op te leggen dan deze die op het moment van 
de feiten op het desbetreffende misdrijf was 
gesteld, bovendien kan niemand een straf 
worden opgelegd die niet door de wet is 
voorgeschreven.

Om een maatregel als straf te kunnen kwali-
ficeren, dient in eerste instantie nagegaan te 
worden of de maatregel het gevolg is van een 
veroordeling voor een strafbaar feit. In de 
arresten Welch v. United Kingdom (1995) en 
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jamial v. France (1995) stelde het Hof deze 
vereiste uitdrukkelijk vast : “The wording of 
article 7§1, second sentence, indicates that the 
starting-point in any assessment of the exis-
tence of a penalty is whether the measure in 
question is imposed following conviction for 
a criminal offence (arrest van 9 februari 1995 
en 8 juni 1995, Publ. Hof, Serie A, Vol. 307-
A§28 en A., vol. 320 §31).
Bijgevolg is artikel 7§1 EVRM niet van toe-
passing op lopende procedures, minstens 
omdat de beklaagde nog niet veroordeeld is. 
Dit betekent evenzeer dat een particulier een 
wet in abstracto niet kan aanvechten louter 
en alleen omdat deze strijdig zou zijn met 
art. 7§1 E.V.R.M.

Naast het feit dat de straf het gevolg moet zijn 
van een veroordeling voor een strafbaar feit 
kunnen ook andere elementen van belang 
zijn om een maatregel als straf te kwalifice-
ren, zoals de aard en het doel van de maatre-
gel, zijn kwalificatie ingevolge intern recht, 
de procedure die gevolgd moet worden om 
de maatregel aan te nemen en ten uitvoer te 
leggen, alsmede de gestrengheid van de maat-
regel met dien verstande dat volgens het Hof 
aan deze elementen geen doorslaggevende 
waarde dient te worden toegekend. Deze ele-
menten kunnen van belang zijn om een maat-
regel als straf te kwalificeren maar hoeven dit 
niet noodzakelijk te zijn.

In de loop van de jaren 70 kwam de Euro-
pese Commissie meermaals tot het besluit 
dat de inbreuken die ingevolge het nationaal 
recht als disciplinaire inbreuken werden ge-
kwalificeerd, niet als strafbare feiten in de zin 
van art. 7 §1 EVRM konden worden be-
schouwd. Het Hof werd voor het eerst met 
deze vraag geconfronteerd naar aanleiding 
van de zaak Engel and Others v. the Nether-
lands waarbij zij zich afvroeg of ernstige dis-
ciplinaire inbreuken niet als strafrechtelijke 
inbreuken kunnen worden beschouwd waar-
bij het Hof tot het besluit kwam dat discipli-
naire inbreuken in heel uitzonderlijke 
omstandigheden als strafrechtelijke inbreu-
ken in de zin van art. 6 E.V.R.M. en artikel 
7§1 E.V.R.M. konden worden beschouwd (ar-

rest van 8 juni 1976, Publ. Hof, Serie A, Vol. 
22).

In de zaak Milhaud v. France besliste de 
Commissie dat artikel 7§ 1 EVRM niet van 
toepassing was op tuchtzaken en beargu-
menteerde dit op grond van de categorie van 
personen, niet op grond van de zwaarte van 
de straf : “...Il s’agissait donc d’une infraction 
et de peines qui ne sauraient s’appliquer qu’à 
une catégorie particulière de personnes, c’est-
à-dire aux médecins, et qui de ce fait revêtai-
ent un caractère disciplinaire, et non d’une 
infraction et de peines au sens de l’article 7 de 
la Convention...”( beslissing van 3 maart 1997, 
Milhaud v. France, D&R, Vol. 88-A, 33).

Vervolgens lijkt dr. X de adagia “Nulla poena 
sine lege” en “Nullum crimen sine lege” met 
elkaar te verwarren wanneer hij het arrest 
van het Hof van Cassatie van 2 december 1993 
citeert, stellende dat wanneer men enkel ver-
wijst naar een bepaling van de geneeskundige 
plichtenleer zonder daarbij vast te stellen dat 
het gelaakte feit ook de eer of waardigheid 
van het beroep aantast, het tuchtgerecht ten 
onrechte een verbindende kracht zou toeken-
nen aan die Code van plichtenleer.

Volgens het Hof is een strafrechtelijke inbreuk 
duidelijk gedefinieerd in de wet indien het in-
dividu uit de bewoordingen van de relevante 
strafwetsbepaling, en indien nodig, met be-
hulp van de interpretaie die door de rechter 
aan de bepaling in kwestie wordt gegeven, kan 
afleiden voor welke handelingen en onthou-
dingen hij strafrechtelijk aansprakelijk kan 
worden gesteld en bestraft kan worden (Bas-
kaya and Okcuoglu v. Turkey, arrest van 8 juli 
1999, Recueil/Reports, 2000-VIII, §145).
Hierbij dient erop gewezen te worden dat de 
vereiste dat de strafbare feiten duidelijk om-
schreven moeten worden in de wet, geen 
absolute vereiste is. Ondanks het feit dat het 
legaliteitsbeginsel vereist dat misdrijven dui-
delijk worden gedefinieerd in de wet, wordt 
aanvaard dat absolute precisie niet altijd mo-
gelijk is. Het principe van de algemene toe-
passing van de wetten, leidt er immers toe 
dat bewoordingen van wetsbepalingen niet 



 h i p p o c r a t e s  6 9  |  s e p t e m b e r  2 0 1 7  91

be
sl

is
si

n
g

en
 b

er
o

ep
/c

a
ss

at
ie

altijd even precies kunnen zijn. Om al te ri-
gide wetgeving te voorkomen en in de toe-
komst nieuwe feitelijke omstandigheden 
onder een vroeger gegeven wettelijke defini-
tie te kunnen brengen, worden in de wetten 
immers vaak begrippen gebruikt die min of 
meer vaag zijn, de interpretatie ervan berust 
dan bij de rechtscasuïstiek.
Deze wijze van legistiek doet geen afbreuk 
aan het legaliteitsbeginsel en het Hof beslis-
te in de zaak Larissis and Others v. Greece dat 
het feit dat in een strafwetsbepaling vage 
begrippen voorkwamen en daarin een niet-
limitatieve lijst werd opgenomen door de 
term “bijvoorbeeld” (in particular) te gebrui-
ken, geen schending inhoudt van art. 7 §1 
E.V.R.M. (arrest van 24 februari 1998, Re-
cueil/Reports, 1998-I,§§32 en 34).

Los van deze overwegingen die maken dat 
artikel 7 E.V.R.M. in casu niet eens van toe-
passing is, is dr. X ook verkeerd wanneer hij 
stelt dat de Raad zich enkel heeft gesteund 
op een specifieke bepaling uit de Code Ge-
neeskundige Plichtenleer en niet op de 
schending van de eer en de waardigheid van 
het beroep.
Immers verwijst de aanhef van iedere tenlas-
telegging onder meer telkens naar artikel 9 
van de Code Geneeskundige Plichtenleer, 
luidend als volgt:“ De geneesheer moet ervoor 
waken, zelfs buiten zijn beroepsactiviteiten, 
geen daden te stellen die de eer of de waardig-
heid van het beroep zouden kunnen schaden.”

De argumentatie terzake ontwikkeld door dr. 
X is dan ook ongegrond.

4.
Volgens dr. X ligt er ook een schending voor 
van het non bis in idem-beginsel volgens het-
welk een strafbaar feit slechts het voorwerp kan 
uitmaken van één vervolging en één bestraffing 
en hij thans zich al voor de derde maal zou 
moeten verantwoorden voor dezelfde feiten.
In eerste instantie verwijst hij naar een uit-
spraak van de Provinciale Raad van Vlaams-
Brabant waar zijn methodiek zou zijn 
onderzocht maar hij uiteindelijk maar een 
WAARSCHUWING kreeg voor oncollegiaal 

gedrag en zijn methodiek zelfs niet werd 
weerhouden wat voor hem zou impliceren 
dat de Provinciale Raad van Vlaams-Brabant 
de door hem toegepaste werkwijze zou heb-
ben aanvaard en hij thans niet opnieuw hier-
voor niet kan worden vervolgd en veroordeeld.
Tenslotte verwijst hij naar de uitspraak van 
de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen 
waar hem in 2010 een tuchtsanctie van twee 
jaar schorsing werd opgelegd en dit waar de 
feiten zich zelfs gedeeltelijk in de periode van 
2005-2006 zouden hebben gesitueerd.
Volgens dr. X kan hij niet driemaal voor het-
zelfde worden vervolgd en dient minstens de 
eindbeslissing van de Raad van Beroep te 
worden afgewacht.

Naar Belgisch recht is het beginsel non bis in 
idem een algemeen rechtsbeginsel waarvan 
het Hof van Cassatie in een arrest van 11 mei 
2004 overwoog “dat krachtens het algemeen 
rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in 
strafzaken niemand een tweede keer voor het-
zelfde materiële feit kan worden veroordeeld, 
ongeacht de wetomschrijving die men aan het 
feit geeft en het opzet van de dader (Cass., 11 
mei 2004, Arr.Cass. 2004, 813, Pas. 2004, 794).
In een arrest van 3 februari 2009 overwoog het 
Hof van Cassatie eveneens i.v.m. het klassieke 
gezag van gewijsde in het strafrecht sensu 
stricto : “Met hetzelfde strafbaar feit wordt 
niet enkel de wettelijke tenlastelegging maar 
ook de erdoor beoogde werkelijke feitelijke 
gedraging en haar omstandigheden bedoeld” 
(Cass. 3 februari 2009, www.juridat.be).

Om bij de toepassing van het “non bis in 
idem” beginsel uit te maken of het “idem”-
element vervuld is, dient in de interpretatie 
van het Hof voortaan te worden nagegaan of 
het “substantieel dezelfde feiten” betreft. Het 
arrest preciseert dat dit principe van toepas-
sing is op alle sancties van strafrechtelijke 
aard. Het is dus niet alleen van toepassing in 
geval van cumulatie van strafrechtelijke 
sancties onderling, maar eveneens in geval 
van cumulatie van een strafrechtelijke sanc-
tie met een administratieve sanctie van straf-
rechtelijke aard (arrest Zolotukhin van 10 
februari 2009, J.T. 2009, 150).
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De Raad merkt alvast op dat de feiten die 
hebben aanleiding gegeven tot een tucht-
rechtelijke vervolging en/of veroordeling 
niet dezelfde feiten betreffen in die zin dat zij 
wel, wat overigens logisch is, gesteld werden 
binnen een bepaalde visie op de uitoefening 
van de geneeskunde maar niettemin in hun 
materialiteit van elkaar verschillen.

Het afleveren van blanco-voorschriften, het 
wijzigen van bloedresultaten en het voor-
schrijven van een onnodige of nutteloze be-
handeling verschilt van de feiten waarvoor 
dr. X reeds in het verleden werd vervolgd en 
veroordeeld, zijnde oncollegiaal gedrag door 
de Provinciale Raad Vlaams-Brabant en het 
toedienen van hydrocortisone. Hier gaat het 
immers over het toedienen en behandelen 
ervan wanneer bewezen is dat het niet ver-
eist was. De materialiteit van de feiten maar 
ook het moreel bestanddeel zelf verschillen 
zodat er van een zelfde vervolging en zelfde 
veroordeling geen sprake kan zijn.

5.
Dr. X roept vervolgens in dat het recht op 
een eerlijk proces werd miskend in het bij-
zonder omdat hij geen kennis zou hebben 
gehad van de precieze tenlasteleggingen. Hij 
verwijst hierbij naar het feit dat hij een aan-
tal vragen had gesteld aan de Raad, dit in 
afwachting van het proces ten gronde, vra-
gen die niet werden beantwoord.
Verder houdt hij voor dat een aantal leden 
van de Provinciale Raad zich hadden uitge-
sproken over dokter X en zijn optreden op 
televisie blijkbaar bij hen aanstoot had gege-
ven.
Dr. X verwijst dus in eerste instantie naar de 
vragen door zijn technisch raadsman, gefor-
muleerd in diens schrijven van 26 april 2012, 
onder meer omvattend:
a) Welke zijn de dure onderzoekingen, be-
handelingen en overbodige verstrekkingen, 
liefst met prijslijst?
b) Wat zijn de twee synactenuitslagen van de 
door patiënt C tweede geraadpleegde endo-
crinoloog? Op welke wetenschappelijke stu-
die baseert zij zich om de gestelde diagnose 
te verwerpen?

c) De afgifte van de blanco-voorschriften be-
treft enkel een vergissing, waarin schuilt de 
deontologische inbreuk?
d) Welke handelingen wijzen op een handels-
zaak?

De Raad merkt voorafgaandelijk op dat waar 
dr. X suggereert dat hij geen eerlijk proces 
heeft gekregen omdat bepaalde Raadsleden 
zich op een of andere wijze over hem en zijn 
behandeling zouden hebben uitgelaten, hij 
niet alleen vaag blijft in deze bewoordingen 
maar dit ook beledigend overkomt temeer nu 
hij geen enkel lid van de samengestelde Raad 
heeft gewraakt en al evenmin op dat punt 
welk bezwaar dan ook heeft gemaakt ten 
overstaan van de als “rechter” zetelende 
raadsleden.
De Raad stelt verder vast dat het “technisch” 
betoog van de technisch raadsman alsmede 
de gevoerde verdediging wel degelijk aanto-
nen dat dr. X wel heel goed besefte wat hem 
werd ten laste gelegd en het tenslotte niet de 
Raad toekomt, overigens een argument van 
dr. X zelf, om zich te mengen in een “weten-
schappelijk debat” tussen dr. X en de huidige 
endocrinologische stand van de wetenschap.

Zoals hiervoor reeds gesteld, is het dr. X zelf 
die de op vandaag gehanteerde diagnostiek 
en methodiek in twijfel trekt en berust uiter-
aard de bewijslast op dat vlak bij hem.

Dit argument is dan ook evenzeer onge-
grond.

6.
Met betrekking tot de klacht van patiënt C 
stelt dr. X dat wanneer hij niet op TV zou 
geweest zijn, deze patiënte geen klacht tegen 
hem zou hebben neergelegd, minstens de 
redelijke termijn werd geschonden.
Ten gronde houdt hij voor dat er geen in-
breuk op de medische deontologie voorligt 
nu uit het oordeel van de medische literatuur 
de gevoerde behandelingswijze wel degelijk 
wordt ondersteund in de medische weten-
schap. Volgens zijn technisch raadsman 
heeft dr. X een behandeling opgestart met 
hydrocortisone in fysiologische doseringen, 
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behandeling die niet schadelijk was voor de 
patiënte.
De behandeling zelf was niet duur en al even-
min overbodig nu dr. X had vastgesteld dat 
de patiënte in kwestie aan hormonale tekor-
ten leed en blijkbaar niemand een oplossing 
voor haar probleem vond. Ondergeschikt 
biedt dr. X het getuigenverhoor aan van een 
aantal andere artsen.

Van enige overschrijding van de redelijke 
termijn is geen sprake nu uit het relaas van 
de patiënte blijkt dat pas na enige tijd duide-
lijk is geworden dat de behandelingswijze 
van dr. X niet aangepast was aan de bijzon-
dere noden van de patiënte en uiteindelijk 
pas na een consultatie bij een tweede endo-
crinoloog is gebleken dat er van een Addi-
son-ziekte nooit sprake was geweest.

6.A.
‘Duur’ of ‘goedkoop’ is niet letterlijk te inter-
preteren, maar hangt nauw samen met het 
begrip ‘prijs/kwaliteit’: een goed geïndiceerd 
onderzoek waarbij het resultaat correct ge-
interpreteerd wordt, is in het algemeen zeer 
kostenefficiënt. Een onderzoek dat technisch 
slecht wordt uitgevoerd of in niet concrete 
omstandigheden verricht, of erger onjuist of 
overdreven geïnterpreteerd, zal altijd te duur 
zijn en bovendien schadelijk blijken indien 
de resultaten doelbewust tendentieus wor-
den gehanteerd.
Een behandeling met hydrocortisone is, in 
een juiste indicatie, zeer nuttig en kostenef-
ficiënt maar bij een foute indicatie kan on-
herstelbare schade worden veroorzaakt met 
invaliderende effecten op vitaal belangrijke 
verweermechanismen in het lichaam en zor-
gen daarenboven voor het ontstaan van een 
blijvende afhankelijkheid van de “zorgver-
strekker” wat niet als “goedkoop” kan wor-
den aanzien.
De conclusie van de tweede endocrinoloog 
was duidelijk in die zin dat door dr. X een 
diagnose was gesteld die er nooit geweest is: 
“(…) geen argumenten voor de ziekte van 
Adisson. Labo-onderzoek toonde bovendien 
een perfect normale schildklierstatus onder 
de huidige substitutietherapie.”

6.B.
De vraag naar de resultaten van de synacten-
tests is een merkwaardige vraag nu deze zich 
wel degelijk in het dossier bevinden.
Testen op 11-12-2006 en op 23-01-2007 (on-
der inname van HC 10+5+5 mg, voorge-
schreven door dokter X:
· Basale ACTH spiegel onderdrukt
· Subnormaal oplopen van de cortisolsecre-

tie op specifieke stimulatie met synacthen: 
bijnierschorsatrofie

· bepaling van 24-uurs cortisolurie op 23-01-
2007 toonde duidelijk verhoogde waarde

· interpretatie: overgedoseerde behandeling 
met HC, lijdend tot onderdrukking van de 
hypothalamo-hypofyso-corticosurrenale 
as (HHC-as), afname van ACTH secretie 
en atrofie van de bijnierschors (die immers 
niet meer adekwaat kan reageren op 
ACTH).

Testen op 26-05-2007 (na afbouw van de be-
handeling met HC):
· Normalisatie van de 24-uurs cortisolurie
· Normalisatie van de controle Synacthen 

test
· Interpretatie: normalisatie na afbouwen en 

stopzetten van de behandeling met HC, 
meteen bewijzend dat hier oorspronkelijk 
geen sprake was van een ziekte met Addi-
son (irreversibel ziekteproces). Blijkbaar 
tijdige stopzetting van HC door de tweede 
endocrinoloog zodat spontaan herstel van 
de bijnierschors nog mogelijk was.

De Raad stelt zich vragen bij de handelwijze 
van dr. X, in eerste instantie bij zijn interpre-
tatie van de laboresultaten:
– Test 21-05-2005 : plasma cortisol van 17 uur 

bedraagt 3,1 µg/dl, laagnormaal (nl. 3-13) = 
normaal, dus geen argument voor Addison.

 CMV: seropositief Ig G, Ig M-, dus rest 
vroegere infectie. Toch interpretatie als 
CMV-infectie en behandeling met Cyme-
vene. Begrijpen wie kan!

– Test 27-10-2005: 24 uurs cortisolurie be-
draagt 14 µg, dit is laag maar deze test 
wordt principieel enkel aangewend om ver-
hoogde uitscheiding uit te sluiten (cf. pro-
blemen met evt. onvolledige urinecollectie), 
de test van 17-11-2005, geeft trouwens een 
hogere waarde (25,9 µg). Niettemin twijfelt 
dr. X echter niet en start therapie met HC.
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– Testen 24-01-2006, 25-04-2006, 10-07-
2006 geven immers allen duidelijk ver-
hoogde 24-uurs cortisolurie(respectievelijk 
180, 105, 120, nl. <90),maar blijkbaar vindt 
hij dat niet vermeldenswaard of belangrijk. 
Deze cijfers wijzen in die omstandigheden 
op overbehandeling!

Het is de Raad genoegzaam bekend dat in de 
endocrinologie een juiste diagnose van de 
ziekte van Cushing en Addison heel moeilijk 
is, en dit hoewel deze ziekte-entiteiten reeds 
lang gekend zijn. De Raad is, gelet op het 
voorgaande, de mening toegedaan dat dr. X 
op een eerder voluntaristische wijze diagno-
sen stelt, vaak in een opbouwscenario (aan-
wijzingen, vermoedens) zonder over 
bewijskrachtige gegevens te beschikken. Van 
daaruit worden dan behandelingen ingesteld 
die onnodig zijn en patiënten kunnen scha-
den. Het gevaar op afhankelijkheid van de 
zorgverstrekker is in die omstandigheden 
méér dan aanwezig.

7.A.
Dr. X ontkent niet dat het mogelijk is dat een 
patiënt blanco-voorschriften heeft meege-
kregen maar wijt dit eerder aan een onzorg-
vuldigheid dan aan een desbewust handelen, 
hij doet het als het ware af als een “fait-di-
vers” terwijl een medisch attest toch juist 
vereist dat men er zeer omzichtig mee moet 
omspringen. Het gaat niet op hier de patiënt 
met de vinger te wijzen; uit het schrijven van 
de apotheker blijkt juist dat de patiënt in 
kwestie volkomen te goeder trouw was.

Wanneer de Raad het in haar tenlastelegging 
heeft over het opvatten en beoefenen van de 
geneeskunde als een handelszaak, dan be-
doelt zij daar juist mee dat dr. X door zijn 
handelwijze patiënten als het ware van zich 
afhankelijk maakt. Juist op die domeinen 
waar een juiste diagnose bijzonder moeilijk 
is, is een zekere voorzichtigheid, met het oog 
op het therapeutisch doel en dit ook steeds 
voor ogen houdend, aangewezen.
De Raad is daarentegen van oordeel dat, zo-
als ook patiënt C het omschrijft, dr. X door 

zijn eigen wijze van optreden, patiënten van 
zich afhankelijk maakt.

7.B.
Bij patiënt B werd een therapie opgestart op 
basis van een beweerde verlaagde ochtend-
cortisolspiegel, deze werd klaarblijkelijk op 
foute wijze als verlaagd geïnterpreteerd en 
zeker wanneer dr. X zelf toegeeft een komma 
te hebben ingelast zodat het naar voor ko-
mend resultaat inderdaad verlaagd leek, ze-
ker in vergelijking met de normaalwaarden 
waar de bewuste komma niet werd inge-
voegd.
Het is pas na contactname met een bevriend 
arts en met de huisarts dat kwam vast te 
staan dat patiënt in kwestie al een week de 
behandeling onderging zonder dat dit eigen-
lijk zelfs was aangewezen.

Dr. X stelt vervolgens dat hij gewoon is la-
gere cortisolcijfers te hanteren die hij dan 
terugvindt door een komma te plaatsen, tot 
daar geen probleem ware het niet dat het dan 
ook eerlijker zou zijn die komma ook aan te 
brengen bij de normaalwaarden wat niet ge-
beurde en waardoor een onwetend patiënt 
hoe dan ook het gevaar loopt in de mening 
te verkeren dat een behandeling wel degelijk 
aangewezen is, handelwijze die duidelijk 
misleidend en manipulatief is.

Veel schrijnender wordt het wanneer dr. X 
ten overstaan van de Onderzoekscommissie 
beweert dat de betrokken patiënt aan bijnie-
rinsufficiënte lijdt gezien zijn ochtendcor-
tisol (13.7 µg/dl) aan de “lage kant” was. 
Daartoe hanteert de betrokken arts dan plots 
normaalwaarden voor ochtendcortisol, 15 à 
30, helemaal in tegenspraak met wat het labo 
zelf als normaalwaarden voor haar bepaling 
aangeeft (omgerekend 6 à 27.5), waarden die 
normaliter bekomen worden door statistisch 
onderzoek van een voldoende grote groep 
normaalwaarden.

Opnieuw wordt hier een behandeling opge-
start die bij de patiënt, indien voldoende lang 
aangehouden, bijnierschorsinsufficiëntie 
doet ontwikkelen waardoor opnieuw de pa-
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tiënt afhankelijk wordt van de “zorgverstrek-
ker”.

8.
Wat de zaak van patiënt D betreft gaat het 
over een diagnose van Addisson op basis van 
een foute interpretatie van een tweetal och-
tendwaarden cortisol die dr. X te laag vindt. 
De door het labo aangegeven grenzen voor 
normaalwaarden zijn 6.2-19.4 µg/dl, en de 
cijfers zijn 11 en 6.6 µg/dl, dus normaal. Niet-
temin vindt dr. X een bijkomend argument 
voor zijn diagnose in een “laag normale” 
waarde voor vrij urinair cortisol in 24 uurs 
urine. “Laag normaal” blijft evenwel hoe dan 
ook normaal en het cijfer was bovendien 58.5 
µg, wat allesbehalve een lage waarde is.

Het Schmidt-syndroom wordt omschreven 
als het samen voorkomen van auto-immuun 
hypocorticisme (actueel de meest voorko-
mende etiologie van M. Addison) en auto-
immune hypotyreoide (M. Hashimoto). 
Bijzonder hier is dat er niet alleen geen spra-
ke is van Addison, zoals hiervoor uiteengezet 
maar ook in zijn eigen labo-rapport is er 
geen spoor terug te vinden van auto-antistof-
fen tegen schildklierantigenen, wat nochtans 
noodzakelijk is voor een diagnose van M. 
Hashimoto.

Het betoog van de technisch raadsman van 
dr. X doet geen afbreuk aan de hierboven be-
schreven en weerhouden tenlasteleggingen 
en gaat, zoals ook reeds aangegeven, een we-
tenschappelijke discussie aan, voorhoudend 
dat de actuele wetenschappelijke kennis zelfs 
onjuist zou zijn en zonder hieromtrent door-
slaggevende argumenten aan te brengen.

De diagnostiek en methodiek van dr. X is ge-
steund op een manipulatie van waarden in 
omstandigheden die het hem mogelijk ma-
ken dit te doen doch zonder dat het thera-
peutisch doel zelf, wat essentieel is, wordt 
vooropgesteld.

De concrete feiten zijn voor de Raad bewe-
zen en maken wel degelijk een deontologi-
sche inbreuk uit.

Het gaat niet op ziektebeelden te creëren om 
vervolgens een behandeling op te starten 
waarvan niet alleen het nut niet bewezen is 
maar zelfs gevaarlijk in die zin dat het pati-
enten afhankelijk maakt van een zorgver-
strekker.
Uit het dossier blijkt dat de betrokken pati-
enten niet beantwoordden aan het door dr. 
X aan hen voorgesteld ziektebeeld zodat een 
daarop volgende behandeling steeds nutte-
loos, overbodig en dus ook duur was.
Het meegeven van blanco-voorschriften be-
antwoordt hier al evenzeer aan en de wijze 
waarop dr. X dit wegwuift als een “ongelukje” 
bewijst alleen maar een totaal gebrek aan in-
levingsvermogen ten aanzien van zijn pati-
enten.
Dr. X stelt wel dat zijn patiënten tevreden 
zijn, maar brengt hiervan geen enkel voor-
beeld aan en het college van deskundigen 
waarnaar de technisch raadsman voortdu-
rend verwijst, is niet meer of minder dan een 
eenzijdig verslag opgesteld in het kader van 
een uitgebouwde verdediging voor de Raad 
van Beroep dat een college van deskundigen 
aanstelde en waaromtrent nog geen uitsluit-
sel werd gegeven.

Overwegende dat de Raad in de gegeven om-
standigheden van oordeel is dat dr. X zich 
wel degelijk heeft schuldig gemaakt aan de 
lastens hem weerhouden tenlasteleggingen. 
Deze tenlasteleggingen dienen ook te wor-
den samengenomen daar zij blijk geven van 
een zelfde ingesteldheid.

Overwegende dat aldus de hiernavolgende 
bestraffing passend voorkomt.

(…)

De Raad verklaart de samengenomen tenlas-
teleggingen bewezen en legt de betrokken 
arts een tuchtsanctie op.

BESLISSING RAAD: TWEE JAAR SCHOR-
SING
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3.3. 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 therapeutische vrijheid, 
niettemin zal vermijden 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 verantwoordelijkheid;
c. een arts er steeds dient over te waken de kwaliteitsvolle zorgverstrekking niet in het 
gedrang te brengen en geen daden te stellen die de eer en de waardigheid van het beroep 
zouden kunnen schaden of in opspraak brengen;
door het opmaken, ondertekenen en uitreiken van aanvragen voor tegemoetkoming van 
farmaceutische producten opgenomen in de lijst van de vergoedbare farmaceutische 
specialiteiten (bijlage I van het K.B. van 21.12.2001), zonder dat aan de wettelijke ver-
goedingsvoorwaarden werd voldaan, waardoor het mogelijk werd gemaakt dat tussen 
01/09/2005 en 27/02/2007 deze farmaceutische producten, alsook verstrekkingen voor 
de bereiding en toediening ervan, ten onrechte werden in rekening gebracht aan de 
Verplichte Verzekering voor Geneeskundige Verzorging en Uitkeringen, en die betrek-
king hebben op twee verschillende types aanvragen, met name terugbetaling aanvragen 
voor immuunglobulines en terugbetaling aanvragen voor totale parenterale nutritie 
(TPN)thuis, feiten waarvan sprake in de brief van 10 oktober 2012 van de Dienst Ge-
neeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV met bijgevoegd de synthesenota en 
een voor eensluidend verklaard afschrift van de eindbeslissing van de Kamer van Beroep 
van 25 oktober 2011.”

Raad van Oost-Vlaanderen:

De betrokken arts liet op 10 april 2014 uit-
drukkelijk weten niet te zullen verschijnen.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven 
van de tenlastelegging.

1.
Op 11 oktober 2012 werd de Orde der Ge-
neesheren, Provinciale Raad Oost-Vlaande-
ren, in kennis gesteld van een Beslissing van 
de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en 
Controle van het RIZIV waarbij de betrok-
ken arts werd veroordeeld in terugbetaling 
van een bedrag van 140.068,58 EUR, waarbij 
de Kamer van Beroep bij tegensprekelijke 
eindbeslissing van 25 oktober 2011 de terug-
betaling van voornoemd bedrag bevestigde.

In haar beoordeling stelde de Kamer van Be-
roep onder meer:

“Ten onrechte stelt de appellant dat de feiten 
niet bewezen zouden zijn. Uit de dossiers van 
de patiënten van appellant, én de door de 
Dienst voorgelegde gegevens blijkt immers 
zeer duidelijk dat voor geen enkele patiënt 
waarvoor gammaglobulines werd aange-
vraagd deze patiënten leden aan ernstige re-
cidiverende of chronische bacteriële infecties.

Samen met de geïntimeerde dient de Kamer 
van Beroep aan de hand van de door de 
Dienst onderzochte patiëntendossiers vast te 
stellen dat:
- het chronologisch overzicht van de patiën-
tencontacten ontbraken;
- er geen start- en einddatum werd opgete-
kend over de behandeling met immuunglobu-
lines en/of home-TPN;
- er geen gegevens werden opgetekend over het 
verloop, resultaat van de behandeling én of 
de eventuele verwikkelingen;
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- dat in de meeste gevallen klinische gegevens 
ontbraken;
- dat er in bijna alle gevallen geen verwijzin-
gen waren van andere specialisten.

De Kamer van Beroep stelt vast dat in tegen-
stelling tot wat de appellant poneert, de 
Dienst wel degelijk het bewijs levert van de 
aan de appellant verweten tenlasteleggingen. 
Door de appellant wordt tevergeefs opgewor-
pen dat de bewijslast naar hem werd verscho-
ven. Door de Dienst werd wel degelijk het 
bewijs geleverd dat de appellant prestaties 
voorschreef zonder dat aan zeer duidelijke 
voorwaarden van de nomenclatuur werd vol-
daan.

Terecht stelt de geïntimeerde dat in de syn-
thesenota van de Dienst per tenlastelegging 
duidelijk wordt aangegeven over welke pati-
ent het gaat, over welke periode, en over wel-
ke verstrekkingen.

De Kamer van Beroep stelt vast dat het dos-
sier dat door de dienst werd neergelegd be-
staat uit, naast de processen-verbaal van 
verhoor, de processen-verbaal van vaststel-
ling.

In elk proces-verbaal van vaststelling werden 
per patiënt de ten laste gelegde verstrekkingen 
geïndividualiseerd. Daarenboven werden 
door de Dienst op papier of digitaal de ko-
pieën bijgevoegd van de stukken waarop de 
Dienst zich heeft gebaseerd, o.m. de patiën-
tendossiers en kopieën van de individuele 
patiëntenfacturen van de ziekenhuizen waar 
dokter X werkzaam is. Uit die gegevens kan 
met zekerheid worden besloten dat de appel-
lant op systematische wijze zowel aanvragen 
voor vergoeding van immuunglobulines heeft 
ondertekend zonder dat de medische toe-
stand van die met name aangeduide patiën-
ten heeft ondertekend zonder dat de medische 
toestand van de patiënt beantwoordde aan 
de door hem ingeroepen indicatie: ‘Primaire 
immuundeficiëntie-syndromen: aangeboren 
of verworven agammaglobulinemie of hypot-
gammaglobulinemie.’

Tevens blijkt genoegzaam uit de gegevens 
rechtmatig voorgelegd door de Dienst dat de 
appellant de aanvragen voor vergoeding van 
parenterale voeding voor toediening ten hui-
ze heeft ondertekend zonder dat de medische 
toestand van de betrokken patiënten beant-
woordde aan de door hem ingeroepen indica-
tie: ‘tijdelijke of blijvende intestinale 
insufficiëntie ten gevolge van ernstige stoor-
nissen in de intestinale motoriek’.

Uit de diverse processen-verbaal van vaststel-
ling, blijkt het tevens dat de appellant op sys-
tematische wijze de reglementering aan zijn 
laars lapte en prestaties heeft aangerekend 
die niet beantwoordden aan de vereisten ge-
steld door de nomenclatuur.

De kamer van beroep meent dan ook dat de 
Dienst wel degelijk voor elke patiënt het be-
wijs heeft geleverd dat de verstrekkingen niet 
beantwoorden aan de vereisten van de no-
menclatuur.”
De betrokken arts, hoewel regelmatig opge-
roepen is niet verschenen, noch voor de On-
derzoekscommissie, noch voor de Raad en 
heeft derhalve ten aanzien van de weerhou-
den tenlasteleggingen geen verweer opge-
bouwd.

2.
Overwegende dat de Raad evenwel, op basis 
van het voorgelegde, goed onderbouwd dos-
sier, voldoende elementen heeft om de ten-
lasteleggingen te kunnen beoordelen.

Overwegende dat de Raad bijzonder zwaar 
tilt aan het feit dat de betrokken arts door de 
door hem gestelde handelingen tussen 1 sep-
tember 2005 en 27 februari 2007 ten onrech-
te verstrekkingen in rekening heeft gebracht 
en daardoor als het ware een hypotheek 
heeft gelegd op een tussenkomst voor ver-
strekkingen die wel op een rechtmatige wijze 
werden verricht.

Overwegende dat de Raad bovendien alleen 
maar kan vaststellen dat de betrokken arts 
door zijn handelwijze ook de volksgezond-
heid in gevaar brengt in die zin dat hij aan-
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vragen voor vergoeding van parenterale 
voeding voor toediening ten huize heeft on-
dertekend zonder dat de medische toestand 
van de betrokken patiënten beantwoordde 
aan de door hem ingeroepen indicatie: “tij-
delijke of blijvende intestinale insufficiëntie 
ten gevolge van ernstige stoornissen in de 
intestinale motoriek”.

Overwegende dat de betrokken arts dus niet 
alleen onnodige onderzoekingen en behan-
delingen voorschrijft, maar daarbij ook te-
werk gaat op een wijze die niet in 
overeenstemming is met een kwaliteitsvolle 
en wetenschappelijk gedragen diagnostische 
en therapeutische handelwijze.

Overwegende dat de Raad dan ook ten zeer-
ste bevreesd is voor de volksgezondheid en 
in die omstandigheden de mening is toege-
daan, gelet ook op de deontologische voor-
gaanden van de betrokken arts, dat enkel de 
zwaarste straf passend is.
Overwegende dat in die omstandigheden, na 
daarvoor de vereiste meerderheid te hebben 
bereikt, de SCHRAPPING zich opdringt.
(…) 

De raad, rechtdoende op verstek, verklaart 
de tenlasteleggingen samengenomen bewe-
zen en legt de arts een sanctie op.

BESLISSING RAAD: SCHRAPPING

Verzet aangetekend door betrokken arts:

De betrokken arts liet op 10 april 2014 uit-
drukkelijk weten niet te zullen verschijnen.

De Voorzitter heeft op de terechtzitting van 
21 mei 2014 lezing gegeven van de tenlaste-
legging waarna de zaak op verstek werd be-
handeld en in beraad genomen.

Bij Raadsbeslissing van 21 mei 2014 werd de 
tenlastelegging bewezen geacht en werd de 
sanctie van de SCHRAPPING uitgesproken.

Voornoemde beslissing werd aan de betrok-
ken arts ter kennis gebracht bij aangetekend 
schrijven van 28 mei 2014.

Bij aangetekend schrijven van 6 juni 2014 
tekende de betrokken arts VERZET aan te-
gen voornoemde beslissing.

Waar de betrokken arts aanvankelijk op 8 juli 
2014 werd in kennis gesteld van de behande-
lingsdatum van 3 september 2014 doch hij de 
aangetekende kennisgeving niet had afge-
haald en hij blijkbaar ook zijn raadsman niet 
in kennis had gebracht van de zittingsdatum, 
werden hij en zijn raadsman een tweede keer 
opgeroepen bij aangetekend schrijven van 11 
september 2014 om te verschijnen op de 
Raadszitting van 15 oktober 2014.

Bij e-mail van 5 oktober 2014 liet de raadsman 
van de betrokken arts evenwel weten zonder in-
structie te zijn en dus niet te zullen verschijnen.

Ook de betrokken arts zelf bleef afwezig op de 
vastgestelde terechtzitting van 15 oktober 2014.
De zaak werd vervolgens, andermaal op ver-
stek, in haar geheel hernomen mede gezien 
de andere samenstelling van de Provinciale 
Raad.

De Voorzitter gaf opnieuw lezing van de ten-
lastelegging waarna de zaak werd behandeld 
en in beraad genomen.

Overwegende dat in die omstandigheden, na 
daarvoor de vereiste meerderheid te hebben 
bereikt, de SCHRAPPING zich wel degelijk 
opdringt.

Overwegende dat de bestreden beslissing 
dan ook kan worden bevestigd.
(…)

De Raad, recht doende op verstek, verklaart 
het verzet ontvankelijk doch ongegrond.

Bevestigt dienvolgens de bestreden beslis-
sing d.d. 21 mei 2014.

De raad, rechtdoende op verstek, verklaart 
de tenlasteleggingen samengenomen bewe-
zen en legt de arts een sanctie op.

BESLISSING RAAD: SCHRAPPING
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Raad van Beroep (gezamenlijk voor tenlasteleggingen 3.1., 3.2. en 3.3.):

Dokter X is verschenen op de zitting van de 
Raad van Beroep van de Orde der Artsen van 
9 november 2015, bijgestaan door zijn raads-
heer. Hij verscheen er ingevolge de tegen-
sprekelijke verdaging door de Raad van 
Beroep op 14 september 2015 van de drie 
zaken waarvoor dr. X voor die zitting was 
opgeroepen, nl.:
– de zaak nr. 11/2010 die zijn hoger beroep 
betreft van 14 juli 2010 tegen de beslissing 
van 30 juni 2010 van de provinciale raad van 
de Orde van Geneesheren van Oost-Vlaan-
deren die hem een schorsing van twee jaar 
oplegt. Dit hoger beroep werd reeds ontvan-
kelijk verklaard bij tussenbeslissing van de 
Raad van Beroep van 30 mei 2011. Bij tus-
senbeslissing van 16 juni 2014 werd bepaald 
dat de professoren hun deskundigenonder-
zoek tegensprekelijk dienen voort te zetten. 
Zij hebben op 15 januari 2015 hun gezamen-
lijk eindverslag neergelegd.
– de zaak nr. 17/2012 die zijn hoger beroep 
betreft van 8 november 2012 tegen de beslis-
sing van 24 oktober 2012 van de provinciale 
raad van de Orde van Geneesheren van 
Oost-Vlaanderen die hem een schorsing van 
2 jaar oplegt;
– de zaak nr. 12/2014 betreffende zijn hoger 
beroep van 31 oktober 2014 tegen de bij ver-
stek gewezen beslissing van 15 oktober 2014 
van de provinciale raad van de Orde van Ge-
neesheren van Oost-Vlaanderen die zijn ver-
zet tegen de beslissing bij verstek van 21 mei 
2014 ontvankelijk doch ongegrond verklaart 
en de beslissing van 21 mei 2014 van de pro-
vinciale raad bevestigt die hem de sanctie 
van de schrapping oplegt;
Op die zitting van 9 november 2015 werd 
door de Raad van Beroep ambtshalve de 
vraag opgeworpen naar de ontvankelijkheid 
van de hogere beroepen van dr. X in de zaken 
nr. 17/2012 en 12/2014 en dit op grond van de 
vaststelling dat:
– in de zaak de aangetekende brief van 8 no-
vember 2011 waarbij hoger beroep wordt 
ingesteld weliswaar de naam vermeldt van de 
toenmalige raadsman van de appellant, J.P., 
maar ondertekend is “ loco” met een onlees-

bare handtekening zonder vermelding van de 
identiteit en hoedanigheid van de onderte-
kenaar.
– in de zaak nr.12/2014 de aangetekende brief 
van 31 oktober 2014 waarbij hoger beroep 
wordt ingesteld ondertekend is “i.o.” ( in op-
dracht) van mr. H.R. met een onleesbare 
handtekening, zonder vermelding van de 
identiteit en de hoedanigheid van de onder-
tekenaar.

Om de verdediging toe te laten de opgewor-
pen vragen te onderzoeken en er desgeval-
lend over te concluderen werden de drie 
zaken tegensprekelijk verdaagd naar een vol-
gende zitting.

Op de volgende zitting is dr. X verschenen, 
bijgestaan door M. G., optredend loco H. R..

Het debat werd ab ovo hernomen, gelet op 
de gewijzigde samenstelling van de Raad van 
Beroep.

Em. kamervoorzitter heeft op de zitting van 
11 januari 2016 verslag uitgebracht in de drie 
zaken, dr. X en zijn advocaat mr. M.G. wer-
den gehoord in hun middelen van verdedi-
ging en prof. Dr. E. in zijn advies namens de 
Nationale Raad.

M.G. legde in elk van de drie zaken een af-
zonderlijke conclusie neer en ook vijf stuk-
ken.
Het stuk 3 is een fotokopie van de identiteits-
kaart van mevrouw J.F., advocaat, waarop 
haar handtekening voorkomt. 
Het stuk 5 is een fotokopie van de identiteits-
kaart van mevrouw A.B., advocaat, waarop 
eveneens haar handtekening voorkomt.

Aan dr. X werd door de Raad van Beroep de 
mogelijkheid geboden door het neerleggen 
van een kopie van zijn publicaties aan te to-
nen dat hij als auteur of co-auteur publiceer-
de in de ”New England Journal of Medecine”, 
zoals vermeld onder randnummer 59 van het 
verslag van zijn technisch raadsman gevoegd 
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bij het verweerschrift van 1 oktober 2012 
voor de provinciale raad en onder randnum-
mer 41 van het verslag van zijn technisch 
raadsman van 16 maart 2014 gevoegd bij het 
verweerschrift neergelegd voor de Raad van 
Beroep op 26 mei 2014.

De zaak werd daartoe in voortzetting gesteld 
op de volgende zitting. 

Op de volgende zitting is M.G. verschenen 
die namens dr. X een aanvullend dossier 
neerlegt. 
Zij verklaart namens Dr. X dat deze dokter 
woonstkeuze doet op het adres van zijn 
raadsman H.R.
Het debat wordt gesloten en de zaak wordt 
in beraad genomen.

OVER DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE 
HOGERE BEROEPEN IN DE ZAKEN 
17/2012 en 12/2014

Uit nazicht van de hiervoor vermelde iden-
titeitskaarten en van de voorliggende stuk-
ken blijkt afdoende dat de verzoekschriften 
tot hoger beroep in de zaken 17/2012 en 
12/2014 respectievelijk werden ondertekend 
door advocaat J.F. en advocaat A.B..

De noodzaak na te gaan wie het verzoek-
schrift tot hoger beroep ondertekende en of 
deze advocaat is volgt uit de verplichting toe 
te zien op de naleving van art. 440 Ger. W. en 
houdt geen verband met art. 1057 Ger. W. dat 
handelt over de op straffe van nietigheid ver-
plichte vermeldingen in de akte van beroep.

De hogere beroepen zijn ontvankelijk. 

OVER DE SAMENVOEGING

De zaak 11/2010 vindt haar oorsprong bij een 
schrijven van 16 juli 2008 van de provinciale 
raad van Antwerpen waarbij aan de provin-
ciale raad van Oost-Vlaanderen een klacht 
wordt overgemaakt van het RIZIV van 12 
juni 2008 met een verslag van een onderzoek 
door de Dienst voor Geneeskundige Evalu-
atie en Controle.

Het onderzoek gebeurde nadat een verzeke-
ringsinstelling bij schrijven van 22 mei 2006 
gewezen had op een afwijkend profiel van dr. 
X (en een andere arts) met betrekking tot het 
voorschrijven van gammaglobulines en to-
tale parenterale nutritie thuis.

De zaak 17/2012 behelst het onderzoek en de 
beoordeling van:
– de klacht van 8 februari 2011 van patiënt C 
uit Deurne betreffende consultaties en be-
weerd onverantwoorde diagnoses (o.m. Ad-
dison en immuniteitsproblemen) en 
behandelingen in 2005 en 2006;
– de aangifte van 2 februari 2011 door een 
apotheker over het verschaffen door dr. X 
van ondertekende blanco voorschriften die, 
na door de patiënten te zijn ingevuld, aange-
wend werden voor het afleveren van o.m. 
Solu-Cortef;
– de klacht van 19 juli 2011 van patiënt B die 
aanhaalt dat hem onterecht cortisone werd 
voorgeschreven op basis van een vervalste 
cortisolwaarde in een laboresultaat;
– de klacht van 17 september 2011 van pati-
ent D die stelt dat bij haar na een consultatie 
en een laboanalyse van 4 mei 2011 ten on-
rechte bijnierinsufficiëntie zou zijn gediag-
nosticeerd en onterecht cortisone zou zijn 
voorgeschreven.

Het hoger beroep in de zaak 17/2012 werd 
ingesteld op 8 november 2012, d.i. ca. 1 
maand nadat dr. X in de zaak 11/2010 op 3 
oktober 2012 een verzoek tot wraking had 
ingediend tegen de drie deskundigen die 
door de Raad van Beroep waren aangesteld. 

De zaak 12/2014 spruit voort uit een medede-
ling van 10 oktober 2012 van de Geneesheer-
directeur-generaal van het RIZIV aan de Orde 
der Geneesheren van een veroordeling van dr. 
X door de Kamer van Beroep bij de Dienst 
voor Geneeskundige Evaluatie en Controle 
van 25 oktober 2011 tot het terugbetalen van 
een bedrag van €140.068,58 wegens ten on-
rechte aangerekende verstrekkingen. Het cas-
satieberoep ingesteld tegen deze beslissing 
werd door de Raad van State verworpen bij 
arrest van 20 september 2012. 
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De onterecht aangerekende verstrekkingen 
betreffen terugbetaling van immunoglobuli-
nes en parenterale nutritie thuis.
Deze zaak werd bij de Raad van Beroep aan-
hangig gemaakt door het hoger beroep van 
dr. X van 31 oktober 2014.
Op dat ogenblik was er in de zaak 11/2010 
een deskundigenonderzoek lopende waartoe 
was besloten in de tussenbeslissing van 16 
juni 2014 van de Raad van Beroep.

De tenlasteleggingen in de drie zaken betref-
fen soortgelijke feiten die zich situeren in 
zich deels overlappende periodes in de jaren 
2005 tot en met 2011 en waaromtrent het 
hoger beroep in de tweede en derde zaak 
werden ingesteld voordat de Raad van Be-
roep ten gronde uitspraak heeft kunnen 
doen in de eerste zaak.
De samenvoeging en de gezamenlijke beoor-
deling van de drie zaken, waarop ook de ver-
dediging aandringt, is geboden in het belang 
van een goede rechtsbedeling. 

OVER DE REDELIJKE TERMIJN

De redelijke termijn bedoeld in art. 6.1 van 
het Europees Verdrag van 4 november 1950 
tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden dient te wor-
den beoordeeld in functie van het geheel van 
de procedure, op grond van de complexiteit 
van de zaak, rekening houdend met alle ele-
menten ervan, het belang van de zaak, het 
gedrag van de partijen en de wijze waarop 
het geding door de tuchtrechtelijke instan-
ties wordt gevoerd.

In een tuchtprocedure, die tot gevolg kan 
hebben dat aan de betrokkene tijdelijk of de-
finitief een burgerlijk recht wordt ontnomen, 
met name het recht om nog langer een be-
roep uit te oefenen dat geen openbaar ambt 
is, vangt de redelijke termijn aan vanaf het 
ogenblik waarop de betrokkene wordt be-
schuldigd.
Een persoon is beschuldigd wanneer hij in 
verdenking wordt gesteld wegens het plegen 
van een tuchtrechtelijk sanctioneerbaar feit 
of wanneer hij wegens enige daad van onder-

zoek onder de dreiging van een tuchtvervol-
ging leeft en dit een ernstige weerslag heeft 
op zijn persoonlijke toestand (Cass., 13 maart 
2008, D.07.0004).

In de zaak 11/2010 werd dr. X bij brief van 10 
februari 2009 opgeroepen om op 10 maart 
2009 voor de onderzoekscommissie te ver-
schijnen in verband met de klacht van het 
Riziv van 12 juni 2008.
De datum van deze oproeping vormt de aan-
vang van de redelijke termijn en niet, zoals 
ten onrechte is gesteld onder randnummer 
15 van de conclusie van 11 januari 2016 en op 
p. 19 van het op 17 oktober 2012 voor de pro-
vinciale raad in de zaak 17/2012 neergelegde 
verweerschrift, de datum van de feiten of van 
de kennisneming ervan (cfr. De Groot E.“Een 
effectief tuchtrecht voor gezondheidsberoe-
pen”, Larcier, 2013, p.135, randnummer 208).

Op 10 maart 2009 heeft de onderzoekscom-
missie beslist prof. Z een deskundig weten-
schappelijk advies te vragen over de 
betwiste endocrinologische behandelingen 
van dr. X.
Het deskundigenadvies dateert van 30 de-
cember 2009 en werd door de provinciale 
raad ontvangen op 15 januari 2010.

Lopende de adviesaanvraag en ook na het 
ontvangen van het deskundigenadvies ont-
ving de onderzoekscommissie bijkomende 
informatie, o.m. van het RIZIV op 22 sep-
tember 2009 betreffende een door dr. X ge-
stelde diagnose van Lupus bij de patiënte P.D. 
die werd tegengesproken door prof. Y, einde 
november 2009, via de Provinciale Genees-
kundige Commissie van Oost-Vlaanderen, 
een schrijven van 9 november 2009 van de 
geneesheer-inspecteur van het RIZIV waar-
in gemeld werd dat dr. X verder ging met 
nutteloze en vaak gevaarlijke behandelingen, 
en op 26 januari 2010, via de Provinciale 
Raad van Brabant, een brief van mevr .V. DD. 
uit Vilvoorde bij wie in 2007 door dr. X een 
diagnose van Lupus werd gesteld die nader-
hand door prof. Y werd tegengesproken.
Bij brief van 17 februari 2010 werd aan dr. X 
het verslag van prof. Z toegestuurd om hem 
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de mogelijkheid te bieden daarop schriftelijk 
te reageren en werd hem ook de mogelijk-
heid geboden desgewenst daarover zijn re-
actie te formuleren tijdens een onderhoud 
met de onderzoekscommissie.
Tevens werd hem een afschrift toegestuurd 
van voormelde bijkomende informatie met 
vraag ook daaromtrent zijn zienswijze te wil-
len meedelen. 
Op deze brief werd door dr. X niet gerea-
geerd.
Dit deed hij pas in een brief van 3 juni 2010 
aan de Onderzoekscommissie.

De provinciale raad van Oost-Vlaanderen 
had inmiddels op 19 mei 2010 al beslist dat 
dr. X diende te verschijnen voor de raad op 
16 juni 2010 en heeft hem op 26 mei 2010 
opgeroepen om: 
“Bij inbreuk op het deontologisch beginsel 
zoals vervat in art. 9 van de Code Genees-
kundige Plichtenleer en bij toepassing van 
art. 6,2° en 16 van het K.B. nr. 79 van 10 no-
vember 1967 betreffende de Orde der Ge-
neesheren, ondeontologisch gehandeld te 
hebben door:
het niet naleven van het beginsel dat:
a. zowel voor het stellen van een diagnose 

al voor het instellen en voortzetten van 
de behandeling, een arts, die weliswaar 
beschikt over de diagnostische vrijheid, 
een arts er zich toe verbindt zijn patiën-
ten 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 therapeutische vrij-
heid, niettemin zal vermijden onnodige 
dure onderzoekingen en behandelingen 
voor te schrijven of overbodige verstrek-
kingen en zich te allen tijde bewust dien 
te te zijn van zijn sociale verantwoorde-
lijkheid;

c het verboden is, onder welke vorm ook, 
patiënten te ronselen,

feiten waarvan sprake in de brief en bijge-
voegd dossier van de Dienst voor Genees-
kundige Evaluatie en Controle van het RIZIV 
van 12 juni 2008, de brief van 28 april 2009 
van de Provinciale Geneeskundige Commis-

sie van Oost-Vlaanderen, de brief van 22 sep-
tember 2009 van de geneesheer-inspecteur 
Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en 
Controle van het RIZIV, de brief, met bijla-
gen d.d. 26 november 2009 van de Provinci-
ale Geneeskundige Commissie van 
Oost-Vlaanderen en de brief van 7 december 
2009 toegestuurd door de provinciale raad 
van Brabant bij brief van 21 januari 2010.” 

Bij beslissing van 30 juni 2010 werd dr. X vrij-
gesproken voor de tenlastelegging c, werden 
de tenlasteleggingen a en b bewezen verklaard 
en werd dr. X met twee derden meerderheid 
van de aanwezige leden de schorsing opgelegd 
gedurende een periode van twee jaar.
Op grond van het hiervoor weergegeven ver-
loop van de procedure kan niet worden ge-
oordeeld dat de redelijke termijn in de zaak 
12/2010 niet is in acht genomen in de rechts-
pleging voor de provinciale raad.

Relevante indicaties voor een schending van 
de redelijke termijn in de procedures voor de 
provinciale raad in de zaken 17/2012 en 
12/2014 worden door de Raad van Beroep 
niet onderkend. 
In de voor dr. X ter zitting van 11 januari 2016 
neergelegde conclusies worden er ook geen 
aangeduid.

Dr. X was niet coöperatief bij het onderzoek 
in beide voormelde dossiers:

In de zaak 17/2012 ontving de provinciale 
raad pas op 16 juni 2011 zijn antwoord op de 
vraag van 23 maart 2011 om schriftelijke toe-
lichting bij de klacht van patiënt C.
De verschijning voor de onderzoekscommis-
sie liet hij tweemaal uitstellen. ( st. 7 tot 15 
dossier).

Hij antwoordde pas laattijdig, nl. in augustus 
2011, op de vraag van 10 mei 2011 van de on-
derzoekscommissie om schriftelijk zijn visie 
mee te delen over de brief van de apotheker 
en blijkens antwoordde hij niet op de vraag 
van 12 september 2011 van de onderzoeks-
commissie om schriftelijk zijn visie te geven 
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over de klacht van patiënt B, ook niet na een 
rappel van 28 september 2011. 

 In de zaak 12/2014 gaf hij geen gevolg aan de 
vraag van 4 december 2012 van de onder-
zoekscommissie om schriftelijke uitleg, ook 
niet na rappels van 5 februari en van 29 mei 
2013.
Hij verscheen niet op de oproeping voor de 
onderzoekscommissie van 4 februari 2014.
Hij verscheen evenmin op de zitting van de 
provinciale raad van 21 mei 2014 waarvoor 
hij werd opgeroepen bij aangetekend schrij-
ven van 10 april 2014 en liet verstek.
Het aangetekend schrijven werd niet afge-
haald. De niet aangetekende brief van 10 
april 2014 werd teruggestuurd naar de pro-
vinciale raad (ontvangen op 15 mei 2014). Dr. 
X bracht er de vermelding op aan “Ik ga daar 
niet naartoe”.

De Raad van Beroep achtte zich genoodzaakt 
in de zaak 11/2010 op 30 mei 2011 een des-
kundigenonderzoek te gelasten, waarbij in 
opeenvolgende beslissingen van 27 juni 2011 
en 19 september 2011 de samenstelling van 
het college van deskundigen diende te wor-
den aangepast omwille van het niet beschik-
baar zijn van bepaalde deskundigen.
Na het zich terugtrekken uit het onderzoek 
om gezondheidsredenen door dr. A. M., 
werd de tegensprekelijke voortzetting van 
het deskundigenonderzoek bevolen in de 
tussenbeslissing van 16 juni 2014.

De deskundigen professoren hebben, mede 
namens dr. A. M., dr. X bij aangetekend 
schrijven van 5 maart 2012 uitgenodigd om 
hun binnen de twee maanden een synthe-
serapport met verantwoording van diagnos-
tiek en therapeutische benadering te laten 
geworden van 25 casussen die ze zich voor-
namen te onderzoeken, in eerste instantie 
door elk van hen afzonderlijk in functie van 
hun specialisme, en zij stelden dr. X 7 data 
voor om deze dossiers te komen toelichten 
in het ziekenhuis.

Dr. X gaf geen gevolg aan het verzoek van de 
experten maar diende op 28 maart 2012 een 

verzoek tot wraking in dat bij beslissing van 
25 juni 2012 werd afgewezen.
Op 3 oktober 2012 diende hij een tweede ver-
zoek tot wraking in dat eveneens werd afge-
wezen bij beslissing van 28 januari 2013.

Op 23 april 2013 werd een tegensprekelijk 
onderzoek gestart, in aanwezigheid van de 
drie deskundigen, dr. X en zijn raadslieden. 
De deskundigen hebben dr. X uitvoerig laten 
uitleggen hoe zijn medische praktijk in het 
algemeen verliep, hoe zijn ingediende dos-
siers waren samengesteld, welke diagnosti-
sche testen hij uitvoerde en welke 
therapeutische strategie hij volgde. Dr. X 
heeft bij die gelegenheid zijn wetenschappe-
lijke activiteiten en literatuur overhandigd en 
toegelicht. Bij die gelegenheid heeft hij, na 
eerst gezegd te hebben dat de dossiers alles 
bevatten wat hij ter beschikking had, erkend 
dat sommige dossiers mogelijks onvolledig 
waren waarop hem een tweede kans werd 
geboden om zijn dossiers verder te vervol-
ledigen binnen enkele weken. Er werden nog 
bijkomende gegevens verschaft in juni 2013. 

De professoren-deskundigen hebben, nadat 
dr. A. M. bij e-mail van 24 september 2013 
liet weten zich omwille van gezondheidsre-
denen uit de zaak definitief terug te trekken, 
bij de Raad van Beroep elk een afzonderlijk 
verslag ingediend, respectievelijk op 24 ok-
tober 2013 en op 25 november 2013.
Deze verslagen werden op 12 december 2013 
aan dr. X medegedeeld.

Bij tussenbeslissing van 16 juni 2014 heeft de 
Raad van Beroep de verderzetting van het 
deskundigenonderzoek bevolen waarbij werd 
bepaald dat de neergelegde conclusie van dr. 
X met het bijgaand verslag van zijn technisch 
raadsman en de bijkomende overtuigings-
stukken zullen gelden als opmerkingen op de 
adviezen van de professoren-deskundigen.

De deskundigen hebben per aangetekende 
brief van 11 augustus 2014 dr. X op de hoog-
te gebracht van het verder zetten van hun 
opdracht en hem expliciet gevraagd ten laat-
ste op 2 september 2014 eventueel bijkomen-
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de opmerkingen (eventueel aanvullende 
documenten) op hun voorverslag te laten 
geworden.
De deskundigen hebben terzake geen ant-
woord ontvangen van dr. X voor 2 september 
2014 noch voor of op de datum van hun eind-
verslag.

Het gezamenlijk verslag van de deskundigen 
werd door de deskundigen samen overlegd, 
goedgekeurd en ondertekend op 15 januari 
2015. 
De antwoorden van de deskundigen op het 
verweerschrift van dr. X en op het verslag 
van de technisch raadsman zijn opgenomen 
in de bijlage 5 bij hun eindverslag. 

Mede rekening houdend met de data van de 
opeenvolgende hogere beroepen in de drie 
zaken, de alras gebleken wenselijkheid de 
drie zaken samen te onderzoeken en te be-
oordelen en de houding van dr. X die meer-
maals de vragen om uitleg van de 
provinciale raad of de uitnodigingen om te 
verschijnen negeerde en o.m. ook niet ant-
woordde op de uitnodiging van 5 maart 2012 
van de experten en twee verzoeken tot wra-
king indiende die ongegrond werden bevon-
den, en met de complexiteit van de zaak, kan 
evenmin worden besloten tot een misken-
ning van de redelijke termijn in de proce-
dure voor de Raad van Beroep.

OVER HET DESKUNDIGENONDERZOEK

De uitvoerige argumentatie in de op 11 janu-
ari 2016 neergelegde conclusie in de zaak 
11/2010, waarin ook het verweer wordt her-
nomen uiteengezet in het verweerschrift van 
26 mei 2014 van meester K.C., strekt ertoe te 
doen oordelen dat het deskundigenonder-
zoek uit de debatten moet worden geweerd 
omdat het algemene rechtsbeginselen, het 
artikel 6 van het EVRM en diverse bepalin-
gen uit het Gerechtelijk Wetboek schendt.

Deze argumentatie overtuigt niet. Het des-
kundigenonderzoek werd verricht en het 
eindverslag werd opgesteld door het college 

aangesteld volgens de bepalingen van het 
Gerechtelijk Wetboek. 

In de tussenbeslissing van 16 juni 2014 is be-
paald dat het deskundigenonderzoek tegen-
sprekelijk diende te worden voortgezet door 
twee deskundigen. Dr. A.M. werd in die be-
slissing ontheven van zijn opdracht. Art. 6 
van het EVRM noch enige wetsbepaling ver-
eisen dat in casu drie deskundigen het eind-
verslag dienden af te leveren. Waar de twee 
deskundigen bevestigen dat zij het eens zijn 
over de inhoud van het verslag is het niet 
zinvol de meerderheidsregel van art. 982 Ger. 
W. ter sprake te brengen en voor te houden 
dat het nodig was het college, na het ontslag 
van dr. A.M., aan te vullen met een derde 
deskundige.
Uit de vaststellingen in de rubriek REDE-
LIJKE TERMIJN blijkt afdoende dat het des-
kundigenonderzoek tegensprekelijk verliep.

De kritiek op voormelde verslagen van de 
professoren-deskundigen van 24 oktober 
2013 en van 25 november 2013 in de op 26 
mei 2014 door mr. K.C. neergelegde conclu-
sie ging er ten onrechte van uit dat deze ver-
slagen het eindverslag uitmaakten van de 
deskundigen zoals bedoeld in art. 978 Ger.W..

Waar in de tussenbeslissing van 16 juni 2014 
werd gepreciseerd dat de gegeven adviezen 
zullen gelden als de voorlopige adviezen zo-
als omschreven in art. 976 e.v. van het Ger. 
W., was het ook voor de appellant duidelijk 
dat hij allerminst werd beroofd van de mo-
gelijkheid nog opmerkingen te maken.
De kritiek op grond van het beweerd niet 
tegensprekelijk karakter van de deskundi-
genonderzoek in de p. 6 tot 15 van de conclu-
sie van 26 mei 2014 is dan ook voorbarig en 
ongegrond.
 
De door art. 973 Ger. W. voorgeschreven ter-
mijnen zijn termijnen van orde en niet voor-
geschreven op straffe van nietigheid.
Evenmin wordt aangetoond dat enig op straf-
fe van nietigheid voorgeschreven vormvoor-
schrift werd overtreden.
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Anders dan in conclusie gesteld, behelst de 
bijlage 5 bij het deskundigenverslag van 15 
januari 2016 geen 3 maar 23 bladzijden en 
biedt zij een uitvoerig antwoord op zowel het 
verweerschrift van meester K.C. als op de 
opmerkingen in het verslag van de technisch 
raadsman. 
De appellant, die voorhoudt dat het hem 
voorkomt dat de deskundigen handelden 
“alsof er geen enkele opmerking werd ge-
maakt” blijft trouwens in gebreke concreet 
één enkele relevante opmerking aan te halen 
die niet werd beantwoord.

De aantijgingen van partijdigheid en voorin-
genomenheid onder randnummer 50 tot 62 
van de conclusie van 11 januari 2016 zijn lou-
tere beweringen. Zij zijn niet betrokken op 
enig concreet bestanddeel van het deskundi-
genadvies en al evenmin door relevante ob-
jectieve gegevens onderbouwd.

Onderzoek van patiënten behoorde niet tot 
de opdracht van de deskundigen en was voor 
de correcte uitvoering van de opdracht niet 
nodig, blijkbaar ook niet volgens de inzich-
ten van dr. X nu hij dat punt voor het eerst 
te berde brengt in de conclusie van 11 janu-
ari 2016.

TEN GRONDE

De zaak 11/2010

Door het onderzoek en de behandeling van 
de zaak voor de Raad van Beroep zijn de ten-
lasteleggingen a en b bewezen gebleven.

De tenlastelegging c is, zoals voor de provin-
ciale raad, ook voor de Raad van Beroep niet 
bewezen geworden.

De Raad van Beroep treedt de beoordeling 
en de motieven bij van de beslissing van 30 
juni 2010 van de provinciale raad die steunt 
op het onderzoek van de klacht van 12 juni 
2008 en van het bijgaand dossier NN 
06/0302/00 van de Dienst voor Geneeskun-
dige Evaluatie en Controle van het RIZIV en 
op het niet weerlegd deskundigenadvies van 

prof. Z, daarbij bijkomend vaststellend dat 
deze beoordeling naderhand bevestiging 
heeft gevonden in het deskundigenonder-
zoek van de professoren-deskundigen.

Uit het onderzoek naar het voorschrijfgedrag 
van dr. X door de Dienst voor Geneeskundige 
Evaluatie en Controle is reeds gebleken dat, 
hoewel in de aanvraag voor terugbetaling van 
gammaglobulines “primair insufficiëntiesyn-
droom” gemeld werd en “ernstige stoornissen 
van de intestinale motoriek” voor thuis TPN, 
in geen enkel onderzocht dossier een “ern-
stige recidiverende of chronische bacteriële 
infectie die antibiotica vereisten” aangetoond 
kon worden (indicatie voor gammaglobuli-
nes) en geen enkele ernstige intestinale insuf-
ficiëntie (indicatie voor TPN thuis).
Het aanvragen/voorschrijven van zowel 
gammaglobulines als van home-TPN bleken 
niet verantwoord.

In 9 gevalsbesprekingen wordt aangegeven 
dat de door dr. X gestelde diagnose bij navol-
gende medische onderzoeken niet kon wor-
den bevestigd.

Ook bij de patiënte L.N., bij wie dr. X de diag-
nose van GH deficiëntie en hypogammaglo-
bulinemie had gesteld, konden door de tweede 
opinie van een professor geen aanwijzingen 
worden gevonden voor immuunstoornissen 
en evenmin voor bijnierschorsinsufficiëntie.

De deskundigen, die naast de patiëntendos-
siers uit het RIZIV-onderzoek ook andere 
dossiers in hun onderzoek betrokken, heb-
ben in hun eindverslag van 15 januari 2015 
negen subconclusies en een globale conclu-
sie geformuleerd.
De eerste vijf subconclusies betreffen de di-
agnostiek van dr. X, de volgende vier, zijn 
behandelingen.

In de eerste subconclusie stellen zij dat de 
medische dossiers van dr. X bijzonder sum-
mier zijn en, in de meeste gevallen volstrekt 
ondermaats om de diagnose en therapie van 
complexe endocrinologische en andere ern-
stige internistische problemen te beschrijven 
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en op te volgen. In de meeste dossiers vinden 
zij geen samenvatting van het geheel van de 
gegevens die de conclusie van diagnose en 
therapie verantwoorden. 

In de tweede subconclusie besluiten zij dat 
de diagnostiek van bijnierschorsinsufficiën-
tie door dr. X niet “lege artis” wordt gesteld 
en in de derde dat dit ook het geval is voor 
de diagnose van Groeihormoondeficiëntie.

De vierde subconclusie betreft de diagnose 
van klinische relevante deficiënties, 
De deskundigen stellen vast dat dr. X in di-
verse gevallen IgG deficiëntie vaststelt op 
basis van één van de IgG fracties die licht 
verlaagd is (juist onder de referentiewaarden 
van het labo) doch dat de herhaalde ernstige 
infecties die een antibioticakuur vereisen 
niet gedocumenteerd zijn met de daarvoor 
nodige diagnoses.

De subconclusie vijf stelt dat de diagnose van 
cachexie, als basis voor het starten van pa-
renterale voeding, slecht gedocumenteerd is, 
de diagnostische testen voor opsporen van 
enterale malabsorptie ontbreken, de bepa-
ling van de spiermassa, als voornaamste 
component van cachexie, eerder rudimentair 
is en er in het dossier daarvan meestal geen 
rapporten te vinden zijn. De diagnose kan 
niet als “lege artis” worden beschouwd.

Wat betreft de behandelingen door dr. X met 
cortisolsubstitutie stellen de deskundigen 
vast dat de behandeling frequent gestart 
werd zonder overtuigend bewijs van insuf-
ficiëntie, dat de dosis veelal hoger is dan mo-
menteel aanvaard wordt en dat in de meeste 
dossiers geen regelmatige verslagen naar de 
huisarts te vinden zijn. 
In de zesde subconclusie stellen zij dat de 
therapie met cortisol omwille van bijnier-
schorsinsufficiëntie niet “lege artis” wordt 
uitgevoerd, aangezien de therapie gestart 
wordt zonder voldoende documentatie van 
insufficiëntie en door inadequate overbehan-
deling met cortisol en geen gebruik van mi-
neralocorticoïden bij primaire insufficiëntie.

De zevende subconclusie stelt dat de behan-
deling met (of de aanvraag voor terugbeta-
ling van) groeihormoontherapie bij 
volwassenen niet “lege artis” is en verwijst 
naar talrijke redenen: het niet vervuld zijn 
van verschillende van de gestelde criteria: 
o.m. onvolledige documentatie van GH de-
ficiëntie, geen regelmatige opvolging van 
klinische symptomen en seriële metingen 
(voor en na therapie) van IGF1, geen synop-
sis van alle andere hypofysaire hormonen, 
het ontbreken van adequate beeldvorming 
van de hypofyse.

In de achtste subconclusie stellen de deskun-
digen dat ze aan het gebruik van immuno-
globulines door dr. X niet de label van “lege 
artis” kunnen toekennen. Deze subconclusie 
is zeer omstandig gemotiveerd:
Met verwijzing naar de gegevens uit verschil-
lende patiënten dossiers wordt aangetoond 
dat deze therapie werd toegepast of aange-
vraagd op grond van laboresultaten die 
slechts grensverlaagd waren en zonder dat er 
overtuigende argumenten waren van gedo-
cumenteerde ernstige recidiverende infec-
ties of chronische bacteriële infecties 
waarvoor herhaaldelijk, gepaste en gerichte 
antibioticatherapie noodzakelijk was.

Verder wordt aan de hand van meerdere pa-
tiëntendossiers nog aangetoond dat behan-
del ingen werden opgestar t  voor 
immuunaandoeningen (Lupus) zonder dat 
daar voldoende argumenten voor bestonden.

De negende subconclusie stelt dat de behan-
delingen met “(home) parenterale nutritie” 
door dr. X niet “lege arte” is en zelfs de be-
schrijving van “ondermaats en gevaarlijk” 
verdienen.
De deskundigen stellen in de dossiers van dr. 
X geen overtuigende bewijzen van intesti-
nale malabsorptie te hebben gevonden, was 
er geen voorafgaande poging om met behulp 
van diëtisten of voedingsspecialisten een 
orale strategie uit te proberen en ontbraken 
duidelijke gegevens over de follow-up van 
essentiële parameters om de efficiëntie van 
de therapie op te volgen.
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Als globale conclusie stellen de deskundigen, 
na zorgvuldig onderzoek van alle documen-
ten en na dr. X en zijn raadslieden te hebben 
aanhoord, en na grondige analyse van de op-
merkingen van dr. X en zijn raadslieden op 
het tussentijds rapport van de experten, tot 
de spijtige conclusie te komen dat de diag-
nostiek en therapie die dr. X hanteert, voor 
de domeinen van de geneeskunde waarover 
het dossier handelt, niet “Lege Arte” gebeur-
den in de onderzochte periode en in verschil-
lende situaties zijn behandeling zelfs 
ondermaats en gevaarlijk te noemen is.

De zaak 17/2012

In de bestreden beslissing van 24 oktober 
2012 verklaart de provinciale raad van Oost-
Vlaanderen de tenlasteleggingen A.1., A.2. en 
B.1., B.2.1., B.2.2. en B.2.3. samengenomen 
bewezen en legt aan de betrokken arts de 
tuchtsanctie op van twee jaar schorsing, 
recht doende op tegenspraak en “bij meer-
derheid van stemmen”, doch zonder te pre-
ciseren welke meerderheid daarbij werd in 
acht genomen.
De beslissing is daarmee niet wettig gemoti-
veerd en derhalve nietig.

Op grond van het onderzoek en de behande-
ling van de zaak door de Raad van Beroep 
zijn voormelde tenlasteleggingen, waarvoor 
dr. X bij aangetekend schrijven van 12 mei 
2012 werd opgeroepen om op 26 september 
2012 voor de provinciale raad te verschijnen 
en waarvan de tekst correct is overgenomen 
op de p. 8 en 9 van conclusie die door mr. 
M.G. werd neergelegd op de zitting van 11 
januari 2016, bewezen geworden.

1.
Met betrekking tot de tenlastelegging B.1 
(het afleveren aan een patiënt van 4 blanco 
voorschriften vooraf voorzien van stempel 
en handtekening van de arts) wordt betoogd 
dat de in eerste aanleg opgelegde tuchtstraf 
allerminst redelijk kan worden genoemd en 
dat de lage strafmaat gehanteerd bij de cor-
rectionele veroordeling in het vonnis op ver-
zet van 2 maart 2015 van de rechtbank van 

Oost-Vlaanderen, tot een geldboete van € 
2.750, voor de helft met uitstel van tenuit-
voerlegging, de tuchtrechter, op grond van 
het redelijkheidsbeginsel en het evenredig-
heidsbeginsel, moet bewegen tot grotere 
mildheid.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat de 
provinciale raad voor het feit B.1 geen afzon-
derlijke straf heeft bepaald maar deze tenlas-
telegg ing samen met de andere 
tenlasteleggingen in dit dossier heeft beoor-
deeld en voor de vier tenlasteleggingen één 
straf heeft opgelegd.

Omtrent deze tenlastelegging antwoordde 
dr. X op 4 augustus 2011 op de vraag van 10 
mei 2011 van de provinciale raad dat de blan-
co voorschriften een patiënt betroffen met 
Addison die subcutaan Solu-Cortef kreeg 
toegediend waarvoor hij 30 voorschriften 
diende te schrijven met de hand en dat er 
blijkbaar enkele blanco voorschriften tussen 
de voorschriften zijn geglipt. In zijn verkla-
ring van 7 februari 2012 voor de onderzoeks-
commissie had hij het over 30 à 40 
voorschriften.

Op een vraag van de Raad van Beroep op 11 
januari 2016 antwoordde dokter X dat hij de 
identiteit van de patiënt, die de blanco-voor-
schriften ontving, niet kende, wat niet te rij-
men is met de uitleg die hij voordien over de 
pathologie van die wel bepaalde patiënt had 
medegedeeld. 

Uit het afschrift van het correctioneel vonnis 
van 2 maart 2015 dat hem veroordeelde om 
in strijd met art. 2 van het K.B. van 10 augus-
tus 2005 aan patiënten voorschriften te heb-
ben afgeleverd die enkel voorzien waren van 
zijn handtekening en stempel doch zonder 
vermelding van de medicatie/therapie, blijkt 
dat hij minstens aan zes verschillende pati-
enten dergelijke voorschriften verstrekte, 
wat het niet aannemelijk maakt dat het niet 
invullen van de vier voorschriften die hier 
aan de orde zijn louter het gevolg was van 
een onachtzaamheid.
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2.
Naast voormelde tenlastelegging B.1., zijn 
ook de tenlasteleggingen A.1. en A.2. betref-
fende de patiënt C, en B.2.1., B.2.2., B.2.3. 
betreffende de patiënt B en de patiënte D 
bewezen geworden.

2.1
Wat de tenlastelegging A.1. en B.2. betreft, 
oordeelt de Raad van Beroep op grond van 
de klacht van 8 april 2011, de onderzoeksver-
slagen van 13/11/2006, 20/12/2006, 
25/01/2007 en 26/05/2007 van dr. P.A., de 
medegedeelde laboresultaten, de schriftelij-
ke uitleg en het verhoor van dr. X en de be-
schrijving van de diagnostiek lege arte van 
cortisoldeficiëntie in het deskundigenverslag 
van de professoren-deskundigen dat door dr. 
X een diagnose werd gesteld en een therapie 
werd ingesteld die niet beantwoordden aan 
de actuele stand van de wetenschap.

2.2
Het bewijs van de tenlastelegging B.2.2 en 
B.2.3 betreffende de patiënt B volgt uit de 
vaststelling dat dr. X zijn diagnose van een 
beweerde belangrijke cortisoldeficiëntie 
heeft gesteund op een gewijzigd laboresul-
taat en op die basis ten onrechte een therapie 
met cortisone heeft opgestart.
Hij plaatste een komma na het tweede cijfer 
in de waarde 137 als resultaat van de morgen-
cortisol uitgedrukt in ng/ml.

Voor de onderzoekscommissie lichtte hij toe 
dat hij gewoon een aanpassing deed aan zijn 
gewone manier van werken waarbij hij reke-
ning houdt met een laboresultaat uitgedrukt 
in microgram/deciliter. 
Hij gaf aan zowel bij de normaalwaarde als 
bij de te interpreteren waarde een komma te 
hebben geplaatst. Dit laatste deed hij even-
wel niet. Hij liet de normaalwaarde 60-275 
ng/ml ongewijzigd.
Hij hield de patiënt voor dat de normaal-
waarde 15 had moeten bedragen, dat 13,7 te 
weinig was en dat een therapie met cortisone 
nodig was. Hij illustreerde dit met een door 
hemzelf getekende Gauss-curve.

2.3
Bij de patiënte D werd cortisone voorge-
schreven waar dit niet verantwoord was. Zij 
leed niet aan bijnierinsufficiëntie.
De Raad van Beroep stelt dit vast op grond 
van de vergelijking van de onderzoeksversla-
gen: een laboverslag van 4.5.2011 en van 
25.5.2011 op vraag van dr. X en een verslag 
van 23.06.2011 van dr. P.A..

De zaak 12/2014

In de bestreden beslissing van 15 oktober 
2014 bevestigt de provinciale raad, op verzet, 
de sanctie van de schrapping, opgelegd in de 
bij verstek gewezen beslissing van 21 mei 
2014, na te hebben vastgesteld “de daarvoor 
vereiste meerderheid te hebben bereikt”, 
maar zonder te preciseren welke meerder-
heid daarbij wordt in acht genomen. De ge-
nomen beslissing is daarmee niet wettig 
gemotiveerd en derhalve nietig.

Aan de disciplinaire vervolging ligt een RI-
ZIV-dossier ten grondslag, overgemaakt aan 
de provinciale raad van Oost-Vlaanderen bij 
brief van 10 oktober 2012.
Het RIZIV-dossier is afgesloten met een be-
slissing van 25 oktober 2011 van de Kamer 
van Beroep ingesteld bij de Dienst voor Ge-
neeskundige Evaluatie en Controle die de 
twee tenlasteleggingen aangevoerd tegen dr. 
X bewezen verklaart en hem veroordeelt om 
aan de Dienst Geneeskundige Evaluatie en 
Controle € 140.068,58 terug te betalen we-
gens ten onrechte aangerekende verstrekkin-
gen.

Het cassatieberoep tegen die beslissing van 
de Kamer van Beroep ingesteld bij de Raad 
van State werd verworpen bij arrest van 20 
september 2012.

De twee tenlasteleggingen in het RIZIV-dos-
sier betreffen het opmaken, ondertekenen en 
uitreiken van aanvragen voor tegemoetko-
mingen voor farmaceutische specialiteiten, 
zonder dat aan de wettelijke vergoedings-
voorwaarden was voldaan en waardoor er in 
de periode tussen 1 september 2005 en 27 
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februari 2007 onterechte uitkeringen zijn 
gebeurd.

Het gaat, enerzijds, over 876 aanvragen 
voor terugbetaling van immunoglobulines 
voor 10 patiënten waarvoor een bedrag van 
€ 85.694,64 werd uitbetaald en, anderzijds, 
over aanvragen voor thuisbehandeling met 
parenterale voeding – HOME TPN – voor 8 
patiënten voor een bedrag van € 54.373,94.
De Kamer van Beroep verklaart de beide ten-
lasteleggingen bewezen op grond van de be-
oordeling die, voor de beide categorieën van 
verstrekkingen, vermeldt dat uit de voorlig-
gende gegevens moet besloten worden dat 
door dr. X systematisch aanvragen werden 
ondertekend zonder dat de medische toestand 
van de patiënten beantwoordde aan de indi-
catie die volgens de nomenclatuur nodig is om 
voor vergoeding in aanmerking te komen.

De beslissing van de Kamer van Beroep is 
ingevolge de verwerping van het cassatiebe-
roep onherroepelijk geworden.

De Kamer van Beroep wordt door art. 144 § 1 
van de RIZIV-wet van 14 juli 1994 gekwalifi-
ceerd als een administratief rechtscollege. 
Aan een definitieve beslissing van een admi-
nistratief rechtscollege komt gezag van ge-
wijsde toe waardoor ook deze Raad van 
Beroep gebonden is wat betreft de feiten 
waarvan het administratief rechtscollege, 
binnen de perken van zijn wettelijke op-
dracht, het bestaan zeker en noodzakelijk 
heeft aangenomen en wat betreft de nood-
zakelijke gronden waarop die beslissing 
steunt.
 
Uit het nazicht van de synoptische tabellen 
van de synthesenota van het RIZIV blijkt dat 
het in dit 3de dossier, mogelijks op 1 patiënt 
na, gaat over andere patiënten dan deze in de 
dossiers 11/2010 en 17/2012.

Deze bewezen geachte feiten worden terecht 
als ondeontologische gedragingen omschre-
ven in op 8 juli 2014 betekende oproeping om 
voor de provinciale raad te verschijnen nl.:
“ Bij inbreuk op het deontologisch beginsel 
zoals o.m. vervat in artikel 9 van de code ge-
neeskundige plichtenleer en met toepassing 

van de artikelen 6, 2° en 16 van ket K.B. nr. 
79 van 10 november 1967 betreffende de 
Orde der Artsen, ondeontologisch te hebben 
gehandeld door het niet-naleven van het be-
ginsel 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 therapeutische vrijheid, 
niettemin zal vermijden onnodig dure on-
derzoekingen en behandelingen voor te 
schrijven of overbodige verstrekkingen te 
verrichten en zich te allen tijde bewust 
dien te zijn van zijn sociale verantwoorde-
lijkheid;

c een arts er steeds dient over de waken de 
kwaliteitsvolle zorgverstrekking niet in het 
gedrang te brengen en geen daden te stel-
len die de eer en de waardigheid van het 
beroep zouden kunnen schaden of in op-
spraak brengen.

door het opmaken, ondertekenen en uitrei-
ken van aanvragen voor tegemoetkoming 
van farmaceutische producten opgenomen 
in de lijst van de vergoedbare farmaceutische 
specialiteiten (bijlage 1 van het K.B. van 21 
december 2001), zonder dat aan de wette-
lijke vergoedingsvoorwaarden werd voldaan, 
waardoor het mogelijk werd gemaakt dat 
tussen 1 september 2005 en 27 februari 2007 
deze farmaceutische producten alsook ver-
strekkingen voor de bereiding en toediening 
ervan, ten onrechte werden in rekening ge-
bracht aan de Verplichte Verzekering voor 
Geneeskundige Verzorging en Uitkeringen 
en die betrekking hebben op twee verschil-
lende types aanvragen, met name terugbeta-
ling aanvragen voor immuunglobulines en 
terugbetaling aanvragen voor parenterale 
nutritie ( TPN)thuis, feiten waarvan sprake 
in de brief van 10 oktober 2012 van de Dienst 
Geneeskundige Evaluatie en Controle van 
het RIZIV met bijgevoegde synthesenota en 
een voor eensluidend verklaard afschrift van 
de eindbeslissing van de Kamer van Beroep 
van 25 oktober 2011.”  
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Het onrechtmatig aanrekenen van verstrek-
kingen veroorzaken een onverantwoorde 
grote kost voor de gemeenschap, in het bijzon-
der lastens de verplichte ziekteverzekering, 
waardoor schaarse gemeenschapsmiddelen 
afgewend worden van hun doel.
Dr. X miskende daardoor als arts zijn soci-
ale plichten tegenover de gemeenschap.

-------------------------

Anders dan voorgehouden door de appellant 
mengt de Raad van Beroep zich met boven-
staande beoordelingen niet op een onverant-
woorde wijze in een wetenschappelijke 
discussie maar gaat hij na of de appellant zijn 
taak als arts in de onderzochte gevallen heeft 
vervuld op een deontologisch verantwoorde 
manier, door zowel bij het stellen van zijn 
diagnose als bij voor het instellen en voort-
zetten van een behandeling te handelen vol-
gens de thans geldende wetenschappelijke 
kennis.

Uit de drie dossiers die hier ter beoordeling 
staan blijkt dat dit duidelijk niet het geval is: 
dr. X stelde veelal, op basis van een ontoerei-
kende documentatie en onderzoek diagnoses 
die niet voldoende onderbouwd waren en 
waarvoor therapieën werden opgestart die 
medisch en/of maatschappelijk niet verant-
woord waren en sommige voor de patient 
zelfs het risico inhielden van schadelijke ia-
trogene gevolgen.
Hij maakte aldus een verkeerd gebruik van 
de diagnostische en therapeutische vrijheid.
Waar nog gesteld wordt dat handelen lege 
artis niet gelijk is aan handelen volgens de 
terugbetalingscriteria van het Belgische RI-
ZIV en dat er een duidelijke discrepantie 
bestaat tussen deze terugbetalingscriteria en 
een correct medisch handelen verliest dr. X 
klaarblijkelijk uit het oog dat die terugbeta-
lingscriteria op zich uiteraard niet de norm 
zijn van het goed medisch handelen maar dat 
zij wel steunen op stevige wetenschappelijke 
onderbouwing, in casu de publicaties ge-
voegd als de bijlage 2 en 3 bij het deskundi-
genadvies.

Dr. X heeft de regelen van de medische plich-
tenleer en de eer en de waardigheid van het 

beroep van arts op een grove manier ge-
schonden.

Mede rekening houdend met het algemeen 
rechtsbeginsel van de evenredigheid van de 
tuchtstraf, dat inhoudt dat de straf in een re-
delijke verhouding moet staan tot het tucht-
vergrijp, wordt hem de hierna bepaalde 
tuchtstraf opgelegd.
OM DEZE REDENEN,

De Raad van Beroep, rechtsprekend op te-
genspraak, en beslissend met de meerder-
heid van de stemmen van de bij de 
behandeling aanwezige leden, 

Verklaart de hogere beroepen in de zaken 
11/2010, 17/2012 en 12/2014 ontvankelijk; 
Voegt de zaken 11/2010, 17/2012 en 12/2014 
samen,
Doet de bestreden beslissingen van 24 okto-
ber 2012 in de zaak 17/2012 en van 15 oktober 
2014 in de zaak 12/2014 teniet, 
Bevestigt de bestreden beslissing van 30 juni 
2010 in de zaak 11/2010 in zoverre zij de ten-
lasteleggingen a en b bewezen verklaart en 
dr. X vrijspreekt voor de tenlastelegging c.
Doet voor het overige de beslissing van 30 
juni 2010 teniet, 
Verklaart de tenlasteleggingen in de zaken 
17/2012 en 12/2014 bewezen, 
En oordelend over het geheel van de bewe-
zen verklaarde tenlasteleggingen, nl. a en b 
in de zaak 11/2010 en de tenlasteleggingen in 
de zaken 17/2012 en 12/2014, 

Legt dr. X de tuchtstraf op van de schorsing 
van het recht de geneeskunde uit te oefenen 
voor de duur van één jaar.

BESLISSING RAAD VAN BEROEP: 
SCHORSING van ÉÉN JAAR.

Hof van Cassatie:

Het door betrokken arts ingesteld cassatie-
beroep werd verworpen bij arrest van het 
Hof van Cassatie van 24 februari 2017.
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Veerle Aelbrecht PM M
Michel BAFORT P

Eddy BRACKE Se Se Ve E
Peter CASSIMAN P

Christine COLMANT P
Marc COSYNS E 2P E

Eugeen DE BLEEKER E 1P Ve
Bart DE LETTER P
Anya DE MOOR P

Paul DESMET P Ve
Frank DOUCHY E

Véronique FABRE E E
Danny MEIRE E E

Walter MICHIELSEN P
Paul MOISSE P E

Renaat PELEMAN E
Robert RUBENS P Ve

Sofie RYCKAERT E
Mark SCHOCKAERT E

Erik TACK P E
Louis THIENPONT P

Muriel THIENPONT P
Pieter VAN BRAECKEL E E

Dirk Van der Kelen M M M M M
Jan VAN ELSEN P

Erik VAN HOLSBEECK E
Piet VAN MULDERS P/NR E NR E E E
Dirk VAN NIMMEN Ov Ov Ve

Arne VAN RENTERGHEM E 3P E
Eric VAN RENTERGHEM P

Wim VAN RENTERGHEM E
Marcelline VERMAERCKE E

Hendrik VERMEULEN P
Tony VERMEULEN Vo Vo

E    = Effectief lid
M   = Magistraat-bijzitter
M   = Plaatsvervangend magistraat-bijzitter
NR = Lid Nationale Raad

Ov = Ondervoorzitter
P    = Plaatsvervangend lid
Se  = Secretaris

Ve = Verslaggever
Vo  = Voorzitter
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Coördinaten 2016-2018
ADRES TEL/GSM

Veerle Aelbrecht 1740 Ternat, Hulstweg 2 ---
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
Christine COLMANT 9900 Eeklo, Koning Albertstraat 62 09/378.23.21
Marc COSYNS 9052 Gent (Zw), Hutsepotstraat 101 09/222.26.46
Eugeen DE BLEEKER 8300 Knokke-Heist, Steenbakkerstraat 5 050/67.78.78
Bart DE LETTER 9220 Hamme, Meerstraat 98 052/48.14.46
Anya DE MOOR 9300 Aalst, August Marcelstraat 47 053/77.34.00
Paul DESMET 9700 Oudenaarde, Apostolinnenplein 8/0401 055/30.07.96
Frank DOUCHY 9620 Zottegem, Haagkouter 10 09/367.66.63   
Véronique FABRE 9340 Lede (Impe), Langehaag 11 053/42.00.42
Danny MEIRE 9830 Sint-Martens-Latem, Bosstraat 126 09/376.04.72
Walter MICHIELSEN 9070 Destelbergen, Olmenlaan 11 09/238.20.38
Paul MOISSE 9840 De Pinte (Ze), Grote Steenweg 122 09/385.74.75
Renaat PELEMAN 9000 Gent, Sint-Denijslaan 345 09/245.08.02
Robert RUBENS 9840 De Pinte, Scheldeveldestraat 28 09/282.55.88
Sofie RYCKAERT 9070 Destelbergen, Kerkkouterrede 7 09/228.56.91
Mark SCHOCKAERT 9950 Waarschoot, Stationsstraat 78 09/377.88.58
Erik TACK 9600 Ronse, K. Vandendoorenstraat 20 0476/63.93.48
Louis THIENPONT 9000 Gent, Onderbergen 63 09/224.33.90
Muriel THIENPONT 9968 Assenede (Oo), Krekelmijt 11 09/279.07.13
Pieter VAN BRAECKEL 9700 Oudenaarde, Kortrijkstraat 210 0495/15.80.88
Dirk Van der Kelen 9000 Gent, Hubert Frère-Orbanlaan 507 ---
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
Arne VAN RENTERGHEM 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 1252 09/362.96.67
Eric VAN RENTERGHEM 9820 Merelbeke, Fraterstraat 49 09/230.86.68
Wim VAN RENTERGHEM 9820 Merelbeke, Tertzweildreef 14 0475/23.96.67
Marcelline VERMAERCKE 9150 Bazel, Oud Hoflaan 39 0475/40.86.40
Hendrik VERMEULEN 9620 Zottegem, Romeinsplein 14 09/360.74.00
Tony VERMEULEN 9990 Maldegem, Hogenbranddreef 21 D-E 050/71.21.51



Secretariaat:
Koning Leopold II-laan 26 E
9000 Gent

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

E-mail: info.oost-vlaanderen@ordomedic.be Foto’s: Dirk Grauls
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Verantwoordelijke uitgever; Dr. Tony Vermeulen, 
Hogenbranddreef 21 D-E, 9990 Maldegem


