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Geachte aanwezigen, 

Het is voor de Raad van Oost-Vlaanderen een eer u te mogen verwelkomen om, naar 
jaarlijkse gewoonte, de overdracht van het artsenberoep van de vorige generatie naar de 
nieuwe generatie artsen bij te wonen. Wij zijn daarom verheugd dat er zoveel jubilarissen 
aanwezig zijn, want door de enorme toename van de geneeskundige kennis wordt de fak-
kel van de machtsoverdracht ieder jaar zwaarder en zwaarder om dragen.

Ik wil bij de jubilarissen prof. dr. Walter Michielsen in het bijzonder verwelkomen. Hij is 
niet alleen voorzitter geweest van onze provinciale Raad, maar ook ondervoorzitter van 
de Nationale Raad in Brussel. Deze feestzitting is dan ook een mooie gelegenheid om hem 
voor zijn inzet bij de Orde der Artsen te bedanken.

We willen van deze gebeurtenis een feest maken en geen louter academische zitting. 
We bedanken de Universiteit Gent, die dit jaar haar 200-jarig bestaan viert, om ons haar 
prachtige historische aula hiervoor ter beschikking te stellen, gezien deze aula voor ons 
Vlamingen en Vlaamse artsen symbool staat voor onze ontvoogding.

Ik heb u gezegd dat we gaan feestvieren. Ieder familiefeest - de Orde is een familie van art-
sen - begint met een herdenking van haar leden die hen het voorbije jaar verlaten hebben. 

Op iedere familiebijeenkomst is er steeds een gelegenheidstoespraak voorzien, waarvoor we 
nu reeds prof. dr. Piet Hoebeke, decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswe-
tenschappen, bedanken. Hij zal zich vooral richten tot de promovendi, die vooraf de eed van 
Hippocrates zullen afleggen. Deze artseneed, weliswaar aangepast aan onze maatschappelijke 
evolutie, is reeds meer dan 2000 jaar oud en fungeert als deontologisch wetboek voor artsen. 

Voorwoord
door Dr. Tony Vermeulen, Voorzitter 2016 - 2018
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Promovendi, jullie zijn zeven jaar geschoold in de geneeskunde door uitstekende profes-
soren. Vanaf nu begint de periode van de geneeskunst. Inderdaad, ieder arts doet genees-
kunde met zijn of haar temperament en mogelijkheden. U begrijpt dat hiervoor spelregels 
nodig zijn. De Orde der Artsen werd bij wet opgericht om de deontologie van ons beroep 
aan te passen en te bewaken. Daaruit volgt natuurlijk een disciplinaire bevoegdheid. Aan 
de jonge artsen zeg ik dat het zeer eenvoudig is om het nooit te moeten komen uitleggen 
voor de Raad: leer de eed van Hippocrates uit het hoofd en, voor je uw dagtaak begint, zeg 
de eed op en pas het toe. Zo simpel is het. 

We verheugen ons ook dat collega Inge Van de Caveye bereid werd gevonden om namens 
de promotie, dus namens de jongeren van onze familie, het woord te voeren.

De laatste jaren heeft de Orde der Artsen op eigen initiatief en zonder dat de wet, het fa-
meuze KB. 79, veranderd is, haar functie uitgebreid naar een adviserend en bemiddelend 
orgaan om haar disciplinaire rol minder te moeten gebruiken. Ook de Orde heeft een deon-
tologische plicht: ze moet voor haar artsen zorgen. Het project Arts in Nood is een schot in 
de roos: artsen die in de problemen zitten of een burn-out nabij zijn kunnen er dagelijks op 
beroep doen. Wij hebben trouwens het genoegen om hier vandaag dokter Michel Bafort, 
mijn voorganger alsook de initiatiefnemer en bezieler van Arts in Nood, te verwelkomen.

Bij ieder feest hoort ook muziek. De muziek die de heer Ludo Mariën zal brengen, zal niet 
alleen de promovendi maar ook onze jubilarissen doen genieten. 

We hebben reeds het genoegen gehad met de jubilarissen uitgebreid te tafelen. Tijdens het 
aanhoren van hun boeiende loopbaan hebben we kunnen vaststellen hoe zij 50 jaar gele-
den als ‘meneer doktoor’ hun beroep begonnen zijn, en het nu moeten afsluiten gewoon 
als arts. Toch hebben ze nog de moed gevonden om een boodschap aan onze promovendi 
over te brengen. Net zoals op ieder familiegebeuren willen de ouderen de jongeren steeds 
levenswijsheden meegeven en hen wijzen op de gevaren des levens.

Op iedere familiebijeenkomst is er ook altijd de plezierige nonkel. Collega Jef Mertens, 
die ook tot de grote familie van de Orde der Artsen behoort, komt speciaal van het verre 
Limburg. Hij is hier vandaag niet alleen om bij de familie te zijn, maar ook om aan de jonge 
artsen te vertellen dat onze jubilarissen tijdens hun studentenleven ook of misschien nog 
beter wisten dat je naast studeren en werken voldoende tijd moest nemen om je hersen-
computer niet te laten crashen. 
Er valt trouwens over na te denken dat er bij deze generatie, die 24u per dag en zeven da-
gen per week werkte of ter beschikking stond en met moeite één week per jaar vakantie 
nam, geen sprake was van burn-out, ook al hadden ze binnen hun beroep misschien nog 
meer stress dan de huidige generatie artsen. Zij hadden toen nog geen spoeddienst of 
dienst intensieve zorgen om naar te verwijzen.

Nu geef ik het woord aan onze secretaris om onze overleden collegae en vrienden te her-
denken.

Dank u.
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Beste genodigden,

Dit jaar hebben we spijtig genoeg moeten afscheid nemen van volgende collega’s. De Orde 
denkt aan hen en dankt hen voor hun jarenlange inzet voor de maatschappij.

Dr. Luc BOLLENGIER van Lede, neuropsychiater, 76 jaar.
Dr. Roland BRACKE van Oostakker, huisarts, 68 jaar.
Dr. Luc CALBERSON van Wetteren, stomatoloog, 74 jaar.
Dr. Robrecht CASTRO van Mariakerke, huisarts, 81 jaar.
Dr. Jozef COESSENS van Oostende, gewezen geneesheer-directeur van het RIZIV, gewe-

zen raadslid, 81 jaar.
Dr. Jean CORTHALS van Knokke-Heist, orthopedist, 83 jaar.
Dr. Pieter Jan COUCKE van Sint-Gillis-Waas, huisarts, 86 jaar.
Dr. Michel COVENS van Ninove, huisarts, 81 jaar.
Dr. Frank DE KEYSER van Hamme, cardioloog, 55 jaar.
Dr. Jozef DE LOOF van Aalst, huisarts, 90 jaar.
Dr. Leon DE NEVE van Temse, huisarts, 80 jaar.
Dr. Jacques EVERAERT van Lokeren, huisarts, 73 jaar.
Dr. Hendrik FORNHOFF van Boom, chirurg en urgentiearts, 57 jaar.
Dr. Jaak GABRIELS van Deinze, huisarts, 82 jaar.
Dr. Gwijde GRAVEZ van Knokke-Heist, huisarts, 79 jaar.

In Memoriam: 
door Dr. Eddy Bracke, Secretaris
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Dr. André GOEMAN van Haaltert, huisarts, 67 jaar.
Dr. Norbert GUENTER van Destelbergen, huisarts, 89 jaar.
Dr. Jeannine HAMERS van Eeklo, internist, 74 jaar.
Dr. Georges HEBBINCKUYS van Sint-Niklaas, huisarts, 81 jaar.
Dr. Jozef HEIRBAUT van Lokeren, huisarts, 85 jaar.
Dr. Constant LIEKENS van Gent, huisarts, 83 jaar.
Dr. Alfons LISAERDE van Sint-Niklaas, huisarts, 94 jaar.
Dr. Denis LUYTEN van Kruibeke, huisarts, 75 jaar.
Dr. Johan MARQUENIE van Lebbeke, huisarts, 60 jaar.
Dr. Kristiaan NOTTE van Zelzate, huisarts, 62 jaar.
Dr. Jozef QUATAERT van Evergem, huisarts, 98 jaar.
Prof. Dr. Hendrik ROELS van Sint-Martens-Latem, klinisch bioloog, 88 jaar.
Dr. Denis SPILEERS van Bertem, huisarts, 85 jaar.
Dr. Ivo TAEYMANS van Aalst, psychiater, 69 jaar.
Dr. Willy TEMMERMAN van Dendermonde, chirurg, 97 jaar.
Dr. Boudewijn VAN BOSSTRAETEN van Hamme, kinderarts, 67 jaar.
Dr. Geerhardus VAN DER TEMPEL van Roosdaal, chirurg, 62 jaar.
Dr. Jenny VANDEPUTTE van De Pinte, huisarts, 95 jaar.
Dr. Frans VANDER STICHELE van Aalst, orthopedist, 87 jaar.
Dr. Leonard VANDOMME van Sint-Amandsberg, huisarts, 70 jaar.
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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 inzet-
ten.

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 le-
vensbeschouwing, 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 2017
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Beste jonge collega’s,
Beste collega’s,

Bedankt aan de Orde der Artsen om mij uit 
te nodigen om deze gelegenheidstoespraak 
te geven.
Toen ik nadacht wat ik ging vertellen, dacht 
ik dat ik het zou hebben over dat morgen 
vandaag begint.
Nu de Universiteit Gent haar 200ste verjaar-
dag viert onder het motto ‘een geschiedenis 
vol toekomst’, dacht ik ‘laat ons even futu-
ristisch denken en vooruitblikken naar de 
300ste verjaardag van UGent’. De kans dat 
sommige aanwezigen vandaag 150 jaar oud 
worden, is eigenlijk wel reëel. 

We gaan een beetje fantaseren. De dag is 
zaterdag 9 oktober 2117 – ik heb het nage-
keken en het is inderdaad een zaterdag. Op 
dat moment is deze universiteit een divisie 

van de Universiteit van Europa en behoort 
onze faculteit tot de sectie ‘Gezondheid’. 
De sectievoorzitter en decaan is Emmanuel 
Habteab, achterkleinzoon van Abreham 
Habteab, een Eritreër die in 2015 via Lam-
pedusa in Europa is geland. Er bestaat nog 
steeds een soort Orde der Artsen, maar dit 
werd hervormd naar de Orde der gezond-
heidswerkers.
Er zijn heel veel dingen gebeurd in de voor-
bije eeuw. De artificiële intelligentie is op-
nieuw onder controle na een periode van 
ontsporing. Na de periode dat de computers 
voordrachten geven, denk ik dat men daarna 
opnieuw de voorkeur zal geven aan mensen 
die voordrachten geven. Na de Brexit van 
2016 is er een Brentry geweest in 2066. Ook 
zijn er 25 miljoen Afrikanen geïntegreerd in 
Europa. De Bitcoinplus is de unieke munt in 
de wereld en de Super-Blockchain techno-
logie geraakt wijdverspreid. Er zullen geen 

Toespraak
door Prof. Dr. Piet Hoebeke, 

Decaan Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschapppen UGent
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banken meer zijn, geen mutualiteiten. Als u 
een brood koopt, krijgt de boer onmiddel-
lijk via Bitcoin zijn graan betaald voordat 
het geoogst wordt. Verder heeft iedere bur-
ger een chip gelinkt aan zijn genoom, is de 
Marskolonie in volle expansie en wordt de 
gemiddelde levensverwachting geschat op 
175 jaar.
Ik heb daaromtrent twee verhalen, een don-
ker verhaal en een meer optimistisch ver-
haal. Ik ga beginnen met het donkere ver-
haal en de vraag die we ons moeten stellen, 
is wat wij kunnen doen om die toekomst 
een beetje licht geven.

Het donkere verhaal: klimaat
Klimaatwetenschap staat zwaar onder druk. 
Het is één van de beste wetenschappen die 
er is, maar toch blijft men dat negeren. Van-
uit de klimaatwetenschap heeft men een 
aantal toekomstscenario’s. Het slechtste 
scenario is het ‘Representative Concentra-
tion Pathways (RCP) 8.5’, waarbij voorspeld 
wordt dat in 2300 de globale temperatuur 
met 10°C zal gestegen zijn en het zeeniveau 
een dramatische stijging kent. Dit scenario 
zal zich ook werkelijk voltrekken als de we-
reldbevolking explodeert tot 12 miljard in 
2100, de economische groei eerder beperkt 
blijft, de energievraag toeneemt en er een 
totale uitputting van fossiele brandstoffen 
is. 

Het donkere verhaal: vergrijzing
Ook de vergrijzing is een realiteit die zich 
reeds vandaag voltrekt. Uit recente bericht-
geving blijkt dat het aantal werkende der-
tigers het aantal werkende vijftigers over-
schrijdt en dat is een probleem. Dit is het 
geval in Vlaanderen, maar over de hele we-
reld is deze vergrijzing een herkenbaar sce-
nario.

Het donkere verhaal: oorlog en armoede
Het maligne narcisme van Donald Trump 
en het infantiel narcisme van Kim Jong-un 
zijn de oorzaak van een nooit geziene we-
reldbrand geweest. 90% van wat er overblijft 
van de wereldbevolking is arm.

Het donkere verhaal: migratie
Er wordt massaal gemigreerd. De immi-
gratie in Noord-Amerika, Europa, Rusland 
en Australië gebeurt hoofdzakelijk door de 
emigratie vanuit Zuid- en Centraal-Ame-
rika, Afrika en Azië. De gebieden waaruit 
mensen wegtrekken, komen overeen met de 
zones van verwoestijning en de zones waar 
geen drinkwater meer is.

Het donkere verhaal: genetisch design
Het genetisch design, dat dan genetische 
manipulatie wordt genoemd, draait voorna-
melijk om ‘designer babies’, die geselecteerd 
worden op basis van geslacht, IQ, huids-
kleur, religiositeit, seksuele voorkeur, gen-
der, identiteit, karakter, … 

Het donkere verhaal: ziekte
Over ziekte is er ook een donker verhaal. Er 
dreigen veel infectieziekten en pandemieën, 
genre ebola en HIV met veel virulentere mi-
cro-organismen. Ook krijgen we te maken 
met antibioticaresistentie, obesitas, nieuwe 
psychiatrische ziekten op basis van artifici-
ele intelligentie, nieuwe genetische mani-
pulatieziekten, in vitro-orgaanziekten, chip 
gerelateerde ziekten en zo kan ik eindeloos 
verdergaan.

Yuval Harari: homo deus
Eén van mijn favoriete recente auteurs Yuval 
Harari, die zowel ‘homo sapiens’ als ‘homo 
deus’ geschreven heeft, wijst met de volgen-
de quote op wat ik net aangebracht heb: 
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“With rapid improvements in biotechnolo-
gy and bioengineering, we may reach a point 
where, for the first time in history, it becomes 
possible to translate economic inequality 
into biological inequality. Biotechnology will 
soon make it possible to engineer bodies and 
brains, and to upgrade our physical and cog-
nitive abilities. However, such treatments are 
likely to be expensive, and available only to 
the upper crust of society. Humankind might 
consequently split into biological castes.”
Ik vrees dat dit de realiteit zal worden, waar 
we iets moeten tegen doen. 

Robbert Dijkgraaf
Eén week geleden stond Robbert Dijkgraaf 
waar ik nu sta. Robbert Dijkgraaf is direc-
teur van het ‘Institute for Advanced Study’ 
in Princeton, waar Einstein ook nog gestu-
deerd heeft. Zelf woont hij in het huis van 
Oppenheimer. De volgende, ook zeer toe-
passelijke quote, is van hem: 
“We staan aan de vooravond van een enor-
me transformatie. Voor mij was de twintigste 
eeuw die van de ontdekking van de bouwste-
nen: materie, atomen, deeltjes, genen, cellen, 
bits en codes. Nu komt de tijd van: wat gaan 
we ermee doen? De mens is in een periode 
gekomen waarin we het overnemen van de 
evolutie, we gaan zelf de wereld bouwen.” 
En dan moeten we er vooral voor zorgen dat 
we een positief beeld bouwen, denk ik.

Het positieve verhaal: klimaat
We zijn aangekomen bij het positieve verhaal 
van het klimaat. Bij het scenario van ‘Repre-
sentative Concentration Pathways (RCP) 2.6’, 
wat het beste scenario is voor het klimaat, 
piekt de wereldbevolking op 9 miljard in 2100. 
De economische groei zal hoog zijn, net zoals 
de energievraag, maar de energie wordt geput 
uit biofuel, wind en zonne-energie. De tempe-
ratuur daalt en het zeeniveau stijgt niet.

Het positieve verhaal: migratie ontmoet 
vergrijzing
Door de afname van de fertiliteitsratio over-
al ter wereld, is het zeer goed mogelijk dat 
de wereldbevolking zich zal stabiliseren en 
zelfs zal dalen. Oostenrijk heeft zeer sterk 
tegen migratie gekozen en in hun prognose 
zonder migratie zal hun bevolking over 75 
jaar dramatisch dalen. Als ze daarentegen 
gecontroleerde migratie zou toelaten, zal 
het bevolkingsaantal stabiliseren.

Het positieve verhaal: oorlog en armoede
Het aantal oorlogsslachtoffers is nog nooit 
zo laag geweest als vandaag. Oorlog is aan 
het verdwijnen. De diepe armoede is ook 
aan het afnemen. Ik zeg niet dat armoede 
verdwijnt, maar de diepe ‘één-dollar-per-
dag’ armoede is wel aan het verdwijnen.

Het positieve verhaal: genetisch design
Misschien kunnen we dat maligne en infan-
tiel narcisme van Trump en Jong-Un ver-
wijderen uit de populatie. Met whole geno-
me sequencing (WGC) kunnen we ziekten 
voorspellen. We beschikken over zeer sterke 
precisiediagnostiek en -therapie. Men zal na-
norobots ontwikkelen, die via de bloedbaan 
naar de exacte locatie in het lichaam gestuurd 
worden om daar met een micro-implosie de 
tumor te verwijderen. Door vroege interven-
tie, kunnen we de uitbreiding van ziekten 
vermijden. Ook pre-implantatie diagnostiek 
en klonen zijn genetische designtechnieken 
die een positief effect zullen hebben.

Het positieve verhaal: gezondheid
We evolueren van ziekenzorg naar gezond-
heidszorg. We gaan zorgen voor gezonde 
mensen. Dat kan alleen via de geïntegreerde 
zorg. Artsen zijn radartjes in de zorgketen, 
dat intra- en multidisciplinair werkt. E-
health gaat hier zeker bij helpen. We zullen 
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heel veel consultaties van thuis doen. De 
patiënt zal thuis kunnen oud worden, waar-
bij allerlei sensoren controleren wanneer er 
een interventie nodig is. Als we het goed 
willen doen, moeten we ethische zorg blij-
ven aanleren.

KB 78 hervorming: drie pijlers
Ook wil ik een blik werpen op de actualiteit 
en hoe de gezondheidszorg op dit moment 
toch dramatische wijzigingen ondergaat. 
Eén van deze veranderingen is de hervor-
ming van het koninklijk besluit nr. 78 om-
trent de gezondheidszorg. De drie pijlers 
van een kwaliteitsvolle gezondheidszorg 
zijn competente zorgverleners, die be-
voegd en bekwaam zijn met een functio-
nele autonomie, en een multidisciplinaire 
geïntegreerde gezondheidszorg met de 
patiënt centraal, op maat van de patiënt 
en in een piloot-copiloot concept met zijn 
‘gezondheidszorger’.
Op de bloem van minister Maggie De Block, 
zijn alle ‘gezondheidszorgers’ blaadjes rond 
de kern, die de patiënt voorstelt. Hoewel de 
minister veel tegenstand kent, vind ik haar 
bloem fantastisch omdat uiteindelijk ieder-
een, die voor de gezondheid van mensen 
instaat, rondom die patiënt de zorg zal aan-
leveren. E-health, m-health, mantelzorgers 
en bekwame helpers zullen allemaal mee dit 
proces ondersteunen.

Het positieve verhaal: onderzoek
Ik wil ook nog kort een verhaal vertellen 
voor de onderzoekers. Ik hoop dat er bij de 
jonge artsen ook een aantal onderzoekers 
zijn, want om dit positieve verhaal waar te 
maken, zullen we hen nodig hebben. 
De rector van de VUB, prof. dr. Caroline 
Pauwels, heeft in De Tijd van 24 oktober 
2017 iets heel juist gezegd: 
“‘Deciding what you want and then disco-

vering it.’ Zo werkt het dus zeker niet. De 
gloeilamp is niet uitgevonden door onder-
zoek naar betere kaarsen, noch is de laser 
uitgevonden door onderzoek naar betere 
gloeilampen.” 
We moeten dus op voorhand niet aan suc-
cesvol onderzoek doen, we moeten vooral 
risicovol onderzoek verrichten. Onderzoek 
waarbij we hypotheses testen, waarvan we 
op voorhand de uitkomst écht niet weten. 
Zo worden de grootste ontdekkingen ge-
daan.

Morgen begint vandaag en jullie doen 
mee
Morgen begint dus eigenlijk reeds vandaag 
en jullie doen mee. Beste collega’s, de kans 
dat jullie de meeste aanwezigen hier ooit 
zullen verzorgen is extreem groot, dus wij 
rekenen op jullie. Ik reken eigenlijk op jullie 
DNA, waarbij DNA staat voor ‘daily natural 
attitude’, uw dagelijkse natuurlijke attitude, 
die in de missie en de visie van de faculteit 
Geneeskunde en Gezondheidswetenschap-
pen uitgeschreven staat. Het gaat over ‘sa-
men, integer en betrokken’. ‘Samen’ omdat 
gezondheidszorg nu eenmaal samen met 
anderen wordt afgeleverd. ‘Integer’ omdat 
dit onmisbaar is bij gezondheidszorg voor 
patiënten. ‘Betrokken’ omdat empathie er-
voor zorgt dat u zich als homo sapiens on-
derscheidt van alle andere levende wezens 
en ervoor zorgt dat u in staat bent om goede 
zorg te leveren. Met dit juiste DNA maken 
jullie mee de toekomst, waarvoor ik jullie nu 
al wil bedanken.
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Geachte genodigden,
Geachte heer voorzitter,
Geachte heer decaan,
Geachte leden van de Orde der Artsen 
van Oost-Vlaanderen,
Geachte collega’s,

Ja, na zeven jaar studeren kunnen wij, 
promovendi 2017, jullie aanspreken als 
collega’s. Wanneer je de beroepsvereni-
ging van jarenlange traditie der genees-
wijzen kan betreden, is een dankwoord 
op zijn plaats. 
Dankjewel jaargenoten, voor de vele 
vriendschappen die tijdens die zeven 
jaar zijn ontstaan. Voor sommigen al 
vanaf de eerste dag aan de unief, ande-
ren tijdens stages of coassistentschap-
pen. Eén ding is zeker, jullie maakten de 
weg een pak aangenamer! 
Dankjewel aan de mensen van het 
vaardigheidsonderwijs, om uren met 
ons te oefenen in skills en communi-
catielessen. Ook al waren we zelf de 
proefpersoon voor een venepunctie en 
is de zin ‘Hoe voel je je daarbij?’ steeds 
een voltreffer bij mopjes onder elkaar, 
we hebben er verdomd veel geleerd.

Dankjewel anoniempje, om op de vooravond 
van het examen dat handige schema te pos-
ten om de stollingscascade eindelijk te kun-
nen memoriseren. En dat allemaal onder het 
motto ‘sharing is caring’.
Dankjewel aan die patiënte met gemetasta-
seerd borstcarcinoom om te tonen waarom 
geneeskunde niet enkel met onze handen en 
ons hoofd, maar ook met ons hart wordt uit-
geoefend.
Dankjewel stagementoren, voor de openheid 
om ons te laten meevolgen, om ons de liefde 
voor het vak over te dragen, voor het geduld, 
voor de vele wijsheid, om ons te prikkelen met 
boeiende casussen, ons op weg te helpen om 
zelf de finesses van het vak onder de knie te 
krijgen.
Dankjewel aan de vele generatie artsen voor 
ons, om ons een ijzersterk fundament mee te 
geven als beroepsvereniging, waar plaats is 
om over moeilijke ethische onderwerpen te 
debatteren, waardoor we als beroepenveld 
een stempel hebben in o.a. wetgeving rond 
euthanasie.

Dankjewel aan de verpleegkundige van de 
afdeling die klaarstond met een kop koffie en 
een bemoedigend woordje wanneer we de op-

Dankwoord namens de promotie 2017
door Dr. Inge Van de Caveye
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dracht kregen om een aantal patiënten op zaal 
voor het eerst zelf te toeren.
Dankjewel aan de universiteit om onze blik 
open te houden, ons telkens opnieuw kritisch 
te doen denken maar ook om er mee over te 
waken dat we naast te ontpoppen tot een ex-
cellente boekenwurm, ons ook konden ont-
plooien in ons studentenleven. Merci voor de 
tijd van ons leven!
Dankjewel vrienden, om na de eerste helse 
week als assistent of HAIO klaar te staan om 
ons te tonen dat er meer in ‘t leven is dan dok-
toor zijn.
Uiteraard ook: mama, papa, familie, vrienden: 
zonder jullie stonden we hier vandaag niet als 
promovendus.

Vandaag staan ook 32 iets oudere artsen in de 
bloemetjes, 32 artsen die reeds sinds 1967 het 
schoonste beroep ter wereld uitoefenen. Vol 
ontzag wil ik jullie dan ook, in naam van de 
jongste generatie artsen in Oost-Vlaanderen, 
feliciteren voor jullie prachtige loopbaan. Jul-
lie maken deel uit van een generatie waarin de 
geneeskunde ongelofelijk veel geëvolueerd is. 
Jullie zijn de generatie die op technologisch en 
wetenschappelijk vlak zo snel hebben kunnen 
sprinten dat ons maatschappelijk ethisch den-
ken niet meer mee kon. Jullie zijn de generatie 
die de geneeskunde voor ons nog boeiender 
heeft gemaakt. Wij staan klaar, vol jeugdig en-
thousiasme, misschien met een vleugje naïvi-
teit en een portie idealisme om de fakkel van 
jullie over te nemen. 

Idealisme gaat altijd gepaard met dromen. 
Voor mij zijn er de volgende drie rolmodel-
len; een arts met zorg voor elkaar, een arts 
met wat meer kleur en een arts met moed tot 
verandering.

Een arts met zorg voor elkaar.
Onze eerste stappen in het werkveld zitten er 
reeds op. De eerste welgemeende ‘Merci om 
zo goed voor mij te zorgen dokteur’, maar ook 
de eerste sporen van onzekerheid. Het besef 
dat geneeskunde niet zwart-wit is, dat we 
groener achter onze oren zijn dan aanvanke-
lijk gedacht. Op die momenten ben ik al op-
recht blij geweest met collega’s aan mijn zijde. 
Zo lang je kan blijven ventileren, je beroep 
kan uitoefenen in een goede werksfeer lijken 
burn-outs een ver-van-ons-bedshow. 

Maar toch… Dr. Nele Van Dievoort, één van 
de promovendi, deed in het kader van haar 
masterproef onderzoek naar burn-out bij art-
sen. Bijna één op tien van de arts-assistenten 
in opleiding vertonen de drie kenmerken van 
een klinische burn-out: emotionele uitput-
ting, depersonalisatie, ofwel het onverschilli-
ger worden ten aanzien van het werk en ver-
minderde persoonlijke bekwaamheid. Burn-
outs bij medische profielen blijken niet zozeer 
gerelateerd te zijn aan functie of dienst waarin 
men tewerkgesteld is, maar wél aan de werk-
omstandigheden: de sfeer, de druk, rolconflic-
ten, … Wij zijn allen een puzzelstuk in dit gro-
ter geheel: een arts met zorg voor elkaar kan 
dus het verschil maken.

Een arts met wat meer kleur.
De wachtzaal anno 2017 ziet er een pak meer 
divers uit dan deze anno 1967. Eigenlijk is dit 
een open deur intrappen: iedereen is het er-
over eens dat gezondheidszorg moet inspelen 
op veranderingen in de maatschappij. Het 
staat vast gebeiteld in de eed van Hippocrates 
dat we zullen ijveren voor een gezondheids-
zorg die toegankelijk is voor iedereen en we 
erover zullen waken dat onze houding te-
genover patiënten niet beïnvloed wordt door 
levensbeschouwing, politieke overtuiging, 
sociale stand, ras, etnie, nationaliteit, gender, 
seksuele voorkeur, leeftijd, ziekte of handicap.
Waar de diversiteit in onze wachtzaal vandaag 
zo groot is, was die zo klein wanneer ik op de 
proclamatie in juni rond mij keek. 
Een getuigenis van een collega-arts met mi-
gratieachtergrond: 
‘Op mijn proclamatie waren er twee mensen 
met een sluier aanwezig, mijn zus en mijn 
moeder, geflankeerd door m’n trotse vader 
met gebronzeerde huidskleur. Dit in een oce-
aan van minstens even trotse blanke Vlamin-
gen. Na de proclamatie werden ze dan ook 
spontaan door menig voor hen onbekenden 
gefeliciteerd. Met als resultaat een dubbel ge-
voel. Enerzijds een gevoel van erkenning en 
trots. Mensen appreciëren het feit dat iemand 
met een andere achtergrond het ook ‘gehaald’ 
heeft. Anderzijds een vreemd gevoel. Alsof 
het niet vanzelfsprekend is, en zelfs erg uit-
zonderlijk zou zijn dat iemand met een andere 
achtergrond afstudeert als arts in Vlaanderen’. 
Volgens de cijfers heeft één op vier jongeren 
in Vlaanderen een migratieachtergrond. In 
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een auditorium met 300 studenten zou je er 
dus een 75-tal moeten verwachten. Helaas 
kon je ze op de proclamatie in juni op één 
hand tellen. Jongeren met een migratieach-
tergrond stromen duidelijk minder vlot door 
naar de opleiding tot arts. Ligt het aan het ver-
schil in kansen voor secundair onderwijs? Ligt 
het aan de taalgevoeligheid van het toelatings-
examen? Het zal een combinatie van factoren 
zijn, maar mijn gevoel zegt dat, wanneer we 
echt een toegankelijke gezondheidszorg voor 
iedereen willen, we best starten met een spie-
gelbeeld van de bevolking in ons artsenkorps.

Een arts met moed tot verandering.
Beste jaargenoten, naast het feit dat we hier 
vandaag als arts mogen staan, zijn we er in 
geslaagd om de voorbije zeven jaar elk ons 
eigen ding te blijven doen. Voor de één was 
het de organisatie van een top studentikoos 
leven met een legendarische paasshow, een 
fulltimeweekend om u tegen te zeggen en ja, 
zelfs een flashmob op onze proclamatie. Voor 
de ander was het de jeugdbeweging of de stu-

dentenraad. Om nog maar te zwijgen over de 
mooie projecten zoals Teddy Bear Hospital en 
Ujeli Care Centre in Nepal. 
Het heeft ons allemaal de vaardigheid geleerd 
om een dosis leiderschap op te nemen. We 
hoeven straks niet allemaal op de barricade te 
gaan staan en politieke functies te bekleden, 
maar het zou mooi zijn mochten we die vaar-
digheid gebruiken om elk ons steentje bij te 
dragen aan de voortdurende verandering bin-
nen de gezondheidszorg. Als we op dit elan 
verdergaan, dan kunnen we samen de genera-
tie vormen van de fameuze ‘change agents’ in 
de gezondheidszorg!

Ik wens jullie een ongelofelijk boeiende loop-
baan toe, en voor de jubilarissen: jullie kunnen 
met een gerust hart genieten van de kleine 
dinges des leven, bij jullie familie en vrienden 
die jullie hopelijk ook tonen dat er meer in ‘t 
leven is dan doktoor zijn.

Bedankt.
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Dr. Charlotte AMANDT
Dr. Athàlie ANDRIES
Dr. Milan BESARD
Dr. Thomas BIESEMANS
Dr. Roxanne BLADT
Dr. Ruth BOTTERMAN
Dr. Dries BUYTAERT
Dr. Ann-Sophie CANDAELE
Dr. Stijn CASIER
Dr. Dominique CAVENS
Dr. Nadia CIMINI
Dr. Julien COLLE
Dr. Tine COLPAERT
Dr. Bram CORNETTE
Dr. Laura CRAEGHS
Dr. Loic CUIGNIEZ
Dr. Penelope CUIGNIEZ
Dr. Katrien D’HAENS
Dr. Céline DAELEMAN
Dr. Elise DE BLESER
Dr. Laurens DE BOECK
Dr. Simon DE BRUCKER
Dr. Maarten DECLERCQ
Dr. Jens DE DECKER
Dr. Charlotte DEFREYNE
Dr. Tim DE GRAUWE
Dr. Alexander DE KEERSMAEKER
Dr. Lette DE MEERLEER

Dr. Jolien DE MEYER
Dr. Leni DE MULDER
Dr. Charlotte DE NYS
Dr. Yasmien DEPAEPE
Dr. Egied DE PAUW
Dr. Julie DE PAUW
Dr. Jolien DE TURCK
Dr. Julie DE VOS
Dr. Robin DE WILDE
Dr. Karen DHONT
Dr. Prisca DONADONI
Dr. Marieke DONNÉ
Dr. Lore DUMON
Dr. Alexander FAVRIL
Dr. Wouter FEYS
Dr. Suzanne FISCHER
Dr. Lamine GAKUBA RWEMA
Dr. Lynn GHIJSELINGS
Dr. Bieke GOEDERTIER
Dr. Manon GOETHALS
Dr. Leontine GROZEMA
Dr. Charlotte HARTH
Dr. Hanne HENDRICK
Dr. Patrick HOLLA
Dr. Milan HOLVOET
Dr. Lien KELLENS
Dr. Camille KOCKEROLS
Dr. Liesbet LAGAERT

Lijst van de artsen van de promotie 2017
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Dr. Anke LAGROU
Dr. Anthony LAMBELIN
Dr. Luca LENOIR
Dr. Virginia LIBERTON
Dr. Lotte LORET
Dr. Flotea MALLYA
Dr. Sarah MATTHYS
Dr. Laura MERTENS
Dr. Annelou MESKENS
Dr. Thomas MONBAILLIU
Dr. Janne MORLION
Dr. Guy NANKAP NTCHANTCHO
Dr. Simon NJUGUNA
Dr. Carmen NOORDMAN
Dr. Charlie NYS
Dr. Pieter OLIVIER
Dr. Louis ONGHENA
Dr. Deborah PEETERS
Dr. Gwendolyne PEETERS
Dr. Arnaud POTVIN
Dr. Saar QUAGHEBEUR
Dr. Désirée RABAEY
Dr. Joris RAEMAEKERS
Dr. Pieter REYNTIENS
Dr. Femke RIEDER
Dr. Cedric ROBBENS
Dr. Caitlin ROSCHER
Dr. Lauranne SCHELDEMAN
Dr. Kimberly SCHIETTECATTE
Dr. Astrid SCHÖGLER
Dr. Henri SCHOTTE
Dr. Stephanie SLAGMULDER
Dr. Matthias SOENS
Dr. Charlotte STEPMAN
Dr. Karianne STOCKMAN
Dr. Nele STRIJBOL
Dr. Michèle TACK
Dr. Thomas TACKAERT
Dr. Sergey TRIFONOV
Dr. Annaïk VAN BRANTEGHEM
Dr. Nathalie VAN CAUSBROECK
Dr. Virginie VANDAELE
Dr. Jasmine VANDAMME
Dr. Inge VAN DE CAVEYE
Dr. Josefien VANDEKERCKHOVE
Dr. Julie VAN DEN BOSCH

Dr. Stef VAN DER CRUYSSEN
Dr. Tom VAN DER DONCKT
Dr. Jolien VAN DER JEUGT
Dr. Leen VAN DER JEUGT
Dr. Aline VAN DER POORTEN
Dr. Riek VAN DER WEKEN
Dr. Kelly VAN DE VELDE
Dr. Emilie VANDEVOORDE
Dr. Nele VAN DIEVOORT
Dr. Sofie VANDORMAEL
Dr. Amber VANHAECKE
Dr. Nele VAN HECK
Dr. Fien VANHELLEMONT
Dr. Inez VANHOLDER
Dr. Elena VANKWIKELBERGE
Dr. Annelien VAN LAERE
Dr. Eveline VAN MULDERS
Dr. Jelle VAN NIEUWENHUYZE
Dr. Ruben VAN PAEMEL
Dr. Pieter VAN RANST
Dr. Shari VAN ROEYEN
Dr. Lotte VAN THUYNE
Dr. Shaary VAN WAMBEKE
Dr. Ine VELDEMAN
Dr. Steven VERCAMMEN
Dr. Caroline VERDONCK
Dr. Tom VERHELLEN
Dr. Marilie VEROUGSTRAETE
Dr. Evelien VERPLANKEN
Dr. Gil VERVLOET
Dr. Stéphanie VIERSTRAETE-VERLINDE
Dr. Deborah VILAIN
Dr. Laurens WEYNANTS
Dr. Eline WITTOCK
Dr. Jia Yuh WONG
Dr. Julie WUYTS
Dr. Fazli ZOHAL
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Geachte voorzitter, 
Geachte jubilarissen,
Geachte genodigden,

Eind 2016 werd de planning gestart van de or-
ganisatie van enerzijds de eedaflegging van de 
promotie 2017, anderzijds de huldiging van 
de promotie 1967. Er werd toen beslist beide 
feestvieringen niet simultaan maar, en dit voor 
een eerste maal, afzonderlijk te laten door-
gaan, hetgeen zou moeten toelaten een meer 
aangepast kader en een betere focus voor de 
feestviering te creëren voor beide vieringen. 

Een zekere cohesie tussen de feestviering voor 
pas gepromoveerde artsen en voor jubilaris-
sen met 50 jaar praktijk blijft evident wense-
lijk, en zal kunnen bereikt worden door het 
bewaren van de wensen en wenken die de 
jubilarissen in petto hebben voor de promo-
vendi op de feestviering van deze laatsten. 

De Orde der Artsen van Oost-Vlaanderen or-
ganiseerde de feestviering voor de jubilarissen 
1967 op vrijdag 8 september 2017 in de Au-

berge du Pêcheur te Sint-Martens-Latem. Na 
de ontvangstreceptie werd de loopbaan van 
de aanwezige jubilarissen 1967 min of meer 
uitgebreid gecommentarieerd. Dit intermez-
zo werd dan gevolgd door de feestmaaltijd, 
dewelke tussen de gangen door verlevendigd 
werd door meerdere spitant geïnspireerde ta-
felspeeches.

Dr. André BARRAGAN van Roosdaal.
(verontschuldigd).

Dr. Jacques BERGEZ van Aalter.

Jacques Bergez volgde 
lagere school in Rui-
selede en middelbare 
school in het Sint-
Lievenscollege te Gent 
van 1953 tot 1960. Zijn 
opleiding tot doctor in 
de genees-, heel-, en 
verloskunde genoot hij 
aan de Rijksuniversiteit 
Gent van 1960 tot 1967.

Huldiging van de jubilarissen (promotie 1967)
door Dr. Dirk Van Nimmen, Ondervoorzitter 2016 - 2018

Jubilarissen 1967
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Om redenen die hij niet mededeelde noemt 
Dr. Jacques Bergez de tijd doorgebracht in la-
gere en middelbare school zijn 7 magere jaren, 
de periode aan de RUG waren dan wellicht de 
7 vette jaren?!
In 1967 startte hij een huisartsenpraktijk te 
Aalter, aanvankelijk als solo-arts. 
Vijfentwintig jaar later, in 1992, breidt hij de 
praktijk uit tot een associatie, aanvankelijk 
met zijn dochter Dr. Heidi Bergez; nadien 
werd de groepspraktijk verder uitgebreid met 
Dr. Davy Bosteels.
Dit alles geeft Dr. Jacques Bergez in de laatste 
tijd meer ruimte voor zijn hobby’s waarbij het 
voornamelijk gaat om natuurbeleving.
Hij houdt van het maken van wandelingen in 
de vrije natuur en in een bosomgeving. Daar-
naast besteedt hij ook ruim tijd aan de studie 
van het planten- en dierenleven en is hij lid 
van meerdere natuurverenigingen.
Dr. Bergez is ook een familieman en op de fo-
to’s zien wij niet alleen zijn dochter Dr. Heidi 
Bergez maar ook 2 flinke kleinzonen.

Dr. René BRYS van Eeklo.
(verontschuldigd)

Dr. Paul CAPIAU van Bouchet (FR).
(verontschuldigd).

Dr. Jan CRIEL van De Pinte.
(verontschuldigd).

Dr. Raphaël DE 
GEEST van Aalst.

Op een foto uit 1965 
kijkt Raphaël De Geest 
ons duidelijk goedge-
zind en monter glimla-
chend aan, hij blaakt van 
zelfvertrouwen nu het 
einde van zijn opleiding 
in genees-, heel-, en ver-

loskunde aan de Rijksuniversiteit te Gent stil-
aan in het zicht komt. In 1967 start hij een op-
leiding algemene heelkunde in de dienst van 
Dr. J. Cuvelier in het O.L.Vrouwziekenhuis te 
Aalst. 
Vlaanderen zendt zijn zonen uit en in 1972 
ging Dr. Raphaël De Geest voor verdere be-
kwaming in cardiovasculaire en thoracale 
heelkunde naar Nederland, meer bepaald 
naar het Sint-Antoniusziekenhuis te Utrecht 
dat later het Nieuwegeinziekenhuis werd ge-
noemd. Hij bleef ermee verbonden als staflid 
tot eind 1986. Van 2008 tot 2014 was hij even-
eens deeltijds werkzaam in het Gemelli hos-
pitaal van de Katholieke Universiteit te Rome, 
meer bepaald voor chirurgie van de aorta.
Tot op de dag van vandaag is Dr. Raphaël 
De Geest nog af en toe werkzaam in Kumasi 
(Ghana) voor opleiding en ontwikkeling van 
de hartchirurgie in dat land. 
De ter beschikking gestelde fotografie toont 
ons een breed glimlachende Dr. Raphaël De 
Geest bij zijn afscheid van de periode Ne-
derland in 1987, verder ook beelden bij zijn 
afscheid uit de dienst cardiovasculaire heel-
kunde van het O.L.Vrouwziekenhuis te Aalst 
in 2017. 
Bij die laatste gelegenheid werd te zijner eer 
een symposium aortapathologie ingericht, 
waarop wij hem omringd zien door acade-
mische autoriteiten, alsook door talrijke oud-
medewerkers. Naast deze drukke professio-
nele activiteiten is er nu zeker ook tijd voor 
ontspanning, waarbij hij het golfspelen als de 
meest rustgevende sport beschouwt. En bo-
venal is er nu meer tijd voor de familie; wij 
zien een mooie foto van Dr. Raphaël De Geest 
aan zee met zijn kleinkinderen: Chloé, Lilou 
en Julian. 
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Wij feliciteren Dr. Raphaël De Geest voor zijn 
schitterende loopbaan en wensen hem nog 
vele jaren met sportieve ontspanning en fami-
liaal geluk.

Dr. Willem De Leur van Nieuwkerken-Waas.

Willem De Leur werd 
geboren op 7 novem-
ber 1942 in Breda te 
Nederland. Het gezin 
verhuisde naar België 
en hij volgde middel-
bare studies (Latijn-
Wiskunde) aan het 
Koninklijk Atheneum 
te Boom. Studie ge-
nees-, heel- en verlos-

kunde aan de Rijksuniversiteit Gent van 1960 
tot 1967.
Aansluitend bekwaamde hij zich gedurende 1 
jaar als assistent in het O. L. Vrouwziekenhuis 
te Aalst in de dienst van Dr. A. Sierens & Dr. P. 
Harth in de studie van de inwendige genees-
kunde, om zich nadien, vanaf 1968 tot op he-
den te vestigen als huisarts in Nieuwkerken-
Waas. Aanvankelijk betrof het een fulltime 
solopraktijk, doch sinds 2015 startte hij een 
associatie met collega Dr. Joachim Depaepe 
en in de laatste jaren heeft hij zijn professione-
le activiteit wat gereduceerd tot een parttime.
Dr. De Leur was stichtend lid van de huisart-
senvereniging (Filip Verheyenkring vzw) in 
Waasland- Noord, waarbij hij gedurende meer 
dan 25 jaar onafgebroken het voorzitterschap 
van deze huisartsenvereniging waarnam. Het 
betreft een zeer actieve huisartsenvereniging 
met focus op kwalitatieve nascholing, waar-
bij regelmatig 10 nascholingsvergaderingen 
plaatshebben per werkjaar en Dr. De Leur 
als voorzitter menigmaal bekende sprekers 
mocht inleiden.
De aangeleverde fotodocumenten tonen met 
enige trots en plezier dat hij tijdens zijn stu-
dententijd beschikte over een eigen wagen 
(Fiat Bolhoedje), dat menig medestudent zich 
nog zal kunnen herinneren. 
Bij zijn promotie geneeskunde in 1967 vin-
den wij hem terug in de Voldersstraat te Gent 
dichtbij de Aula van de universiteit, uitgedost 

in feestkostuum, en omringd door zijn beide 
glunderende ouders. 
De huisartsenkring Filip Verheyen (Waasland 
Noord), waarvan Dr. De Leur stichtend lid 
was in 1973, heeft wellicht als motto: grondig-
heid en doorzettingsvermogen. Dit zou men 
in elk geval kunnen afleiden uit een historisch 
verhaal over Philip Verheyen (1648 – 1711) 
die als Vlaams chirurg werkzaam was en in 
1675 een amputatie van het linker onderbeen 
diende te ondergaan, waarna hij zijn eigen be-
waarde been nauwgezet zou hebben ontleed 
in het kader van zijn onderzoeken naar fan-
toompijnen. Op basis van dit onderzoek zou 
hij trouwens de Achillespees deze naam heb-
ben toegekend. 
Wij wensen Dr. De Leur nog vruchtbare jaren 
in zijn huidige groepspraktijk, met daarnaast 
voldoende tijd voor familiaal leven en de no-
dige ontspanning. 

Dr. Guido Demeulenaere van Merelbeke. 

Guido Demeulenaere 
wordt op 12 december 
1938 geboren te Roe-
selare als vierde kind 
van een kleine wevers-
baas. Reeds als kind 
maakt hij kennis met 
het enorme lawaai van 
een weverij. Ervarin-
gen die veel later een 
rol zouden spelen in 

zijn beroepsuitoefening. Hij volgde de Grieks-
Latijnse humaniora, gevolgd door studie ge-
neeskunde aan de RUG waar hij promoveerde 
tot arts op 11 juli 1967.
Hij startte een huisartspraktijk te Merelbeke, 
doch volgde al snel bijkomende opleidingen in 
de arbeidsgeneeskunde en de schoolgenees-
kunde. Naast huisarts werd hij dan ook actief 
als PMS arts en beoefende tevens de arbeids-
geneeskunde. 
In verband met dit laatste studeerde hij bij-
komend audiometrie waarin hij een speciaal 
brevet behaalde. Dit liet hem toe systematisch 
audiometrisch onderzoek uit te voeren bij zijn 
arbeidsgeneeskundige taak, waaruit bleek hoe 
wijd verbreid gehoorschade optrad in diverse 
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arbeidssituaties. Samen met enkele andere 
collegae arbeidsgeneesheren heeft hij dan ook 
geijverd voor erkenning en vergoeding van 
traumatische gehoordaling en beroepsdoof-
heid. Geconfronteerd met deze problematiek 
breidde hij zijn taak uit tot preventie, vooral 
door informatie en voorlichting te geven aan 
de werknemers van bedrijven met belangrijke 
lawaaihinder (voornamelijk in textielindustrie 
en metallurgie), onder het motto dat voorko-
men meer zinvol is dan genezen, zeker waar 
het over de bescherming van het gehoor gaat. 
Hierbij stelde hij echter wel vast dat het soms 
zeer moeilijk was om zowel de werknemers 
als de werkgevers en zelfs de directies van het 
belang van deze acties te overtuigen. 
Daarnaast was Dr. Demeulenaere gedurende 
een 15-tal jaren betrokken bij schoolgenees-
kunde, en tussendoor behaalde hij ook het 
diploma van gerechtelijk expert. Vanaf 1978 
voerde hij voor de overheid meerdere exper-
tise opdrachten uit. Dit alles gaf aanleiding 
tot leidinggevende functies in de drie Neder-
landstalige kamers van beroep van de Gerech-
telijk Geneeskundige Dienst. 
Na deze druk bezette en multifacettaire be-
roepsloopbaan doet hij het nu wat rustiger aan.  
Zijn huidig moto is: “Carpe Diem”, geniet da-
gelijks een klein beetje van heel eenvoudige 
dingen. De wereld, de natuur, de kunst en de 
wetenschap zijn immers zo wonderbaar mooi 
als men er met liefde naar kijkt en luistert. 
Wij feliciteren Dr. Demeulenaere wegens zijn rijk 
gevulde loopbaan en wensen hem nog veel fami-
liaal en persoonlijk geluk in de komende jaren.

Dr. Gaston De Naeyer van Zottegem.
(verontschuldigd).

Prof. Dr. Jacques de Reuck van Zwijnaarde. 
(verontschuldigd).

Dr. Jozef De Roose van Knokke-Heist.
(verontschuldigd).

Dr. Etienne De Wolf van Oordegem.

In de jaren ‘60 van de 
vorige eeuw werd het 
begin van de loopbaan 
van een pas afgestu-
deerd arts meestal 
militair gekleurd door 
de verplichte militaire 
dienst in het vader-
landse leger. Bij Dr. 
Etienne De Wolf was 
dat niet anders en hij 

startte zijn loopbaan in actieve dienst op het 
schip de ‘Zinnia’ van de Belgische marine. 
Blijkens de ter beschikking gestelde fotografie 
werd de activiteit toch regelmatig afgewisseld 
met deugddoende rustpauzes. 
Bij de hervatting van het burgerleven bleek hij 
een man van goede smaak en keuzes te zijn. 
Dit werd meteen duidelijk uit zijn huwelijk 
met mevrouw Rita Huylebroeck, waarbij het 
gezin gezegend werd met 2 kinderen, Sandra 
en Peter. Intussen startte hij een drukke huis-
artsenpraktijk op, aanvankelijk in combinatie 
met activiteiten voor het Rode Kruis. 
Zijn goede smaak liet hem ook toe zich te ont-
wikkelen tot een fijne wijnproever, die blijkbaar 
zelfs succesvol bleek bij competitie op dit terrein. 
Op de leeftijd van 50 jaar schoof een wolk 
voor de zon en maakte hij een ernstig medisch 
probleem door; de behandeling hiervan was 
evenwel succesvol, en ook zijn dagelijks leven 
viel opnieuw beter in de plooi na een wending 
in de job, met opstarten van een loopbaan als 
medisch adviseur.
Hierbij ontwikkelde hij zich tot een echte fa-
milieman en op de leuke familiekiekjes uit die 
tijd zien wij hem glunderend zitten naast zijn 
echtgenote Rita en tussen zijn kinderen Peter 
en Sandra en de kleinkinderen Fien en Thijs 
waarvan hij er eentje op zijn schoot heeft ge-
nomen. 
In recente jaren ontstonden ook nieuwe hob-
by’s, voornamelijk fotografie en reizen naar 
verre landen, vaak in het gezelschap van fami-
lieleden. 
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Wij wensen Dr. Etienne De Wolf nog veel ge-
lukkig jaren in warm familieverband. 

Dr. Ferdinand Dossche van Eke.

Na de voltooiing van 
zijn studies genees-
kunde aan de RUG 
in 1967 en een bijko-
mende opleiding in de 
arbeidsgeneeskunde, 
startte Dr. Ferdinand 
Dossche een loopbaan 
als arbeidsgeneesheer 
in de NMBS te Gent-
Sint-Pieters. Hij werd 

er snel bevorderd tot 1ste geneesheer-afde-
lingschef in de medische dienst van de NMBS 
Oost-Vlaanderen. Vervolgens muteerde hij 
naar Brugge als 1ste geneesheer-afdelings-
hoofd Oost- en West-Vlaanderen. Uiteindelijk 
transfereerde hij dan naar Brussel als lid van 
de commissie voor bestuursgeneeskunde. De 
stad Gent werkte echter als een magneet op 
deze rasechte Gentenaar, en uiteindelijk keer-
de hij terug naar Gent als hoofdgeneesheer 
voor arbeids- en bestuursgeneeskunde van 
de NMBS. Intussen was hij overigens ook een 
deeltijdse loopbaan als huisarts gestart in Na-
zareth en dit tot 2004. Tevens was hij verant-
woordelijke geneesheer in meerdere instellin-
gen voor mentaal gehandicapten (o.m. in Eke-
Nazareth, Melle en Sint-Martens-Latem).
Op familiaal vlak is Dr. Ferdinand Dossche 
gehuwd met Magdalena Hove, en in dit gezin 
werd 1 zoon geboren, Peter Dossche, die in-
tussen cardioloog is geworden en werkzaam 
is in Oudenaarde.
Dr. Fernand Dossche is een getrainde en ver-
woede fietser, die ook nu nog regelmatig drie-
maal per week gaat fietsen en hierbij tot 150 
km per week aflegt. Dit combineert hij dan 
nog met tennis tweemaal 1 uur per week. 
Fernand beheerst het Gents voortreffelijk en 
houdt van compagnie en van een grap. Dr. 
Ferdinand Dossche is de belichaming van 
“Mens sana in corpore sano”.
Wij wensen hem nog vele gelukkige en spor-
tieve jaren. 

Dr. Karel Dupont van Beveren.
(verontschuldigd).

Dr. Paul Geerinckx van Merelbeke.

Paul Geerinckx werd 
geboren op 18 decem-
ber 1941 te Brugge. 
Humaniora (Latijn-
Wiskunde) in het Sint-
Jan Berchmanscollege 
te Antwerpen en ge-
neeskunde studies aan 
de RU Gent (promotie 
1967). Legerdienst van 
1967 tot 1968, en vanaf 

1969 opstart als huisarts in de groepspraktijk 
te Merelbeke, dit in combinatie met een as-
sistentschap histologie bij Prof. Sebruyns aan 
de RUG. Dr. Paul Geerinckx volgde tal van bij-
komende opleidingen sindsdien. Hieruit een 
greep. Van 1971 tot 1974 volgde hij opleidin-
gen manuele geneeskunde en chiropraxie in 
diverse buitenlandse centra (Nederland, We-
nen, Praag). In 1975 was hij tijdelijk medewer-
ker bij Prof. Tilschner in de orthopedische kli-
niek te Wenen. In 1976 was er een opleiding in 
de neurologische kliniek te Praag bij Prof. K. 
Lewit. In 1977 verrichtte hij wetenschappelijk 
onderzoek over manuele therapie in UZ Gent.
In 1978 volgde hij bijkomende opleidingen in 
de osteotherapie: craniosacrale therapie bij 
Prof. Harakal in Colorado (USA), weke delen 
techniek en triggerpunten bij Prof. Beal (Mi-
chigan college, USA) en indirecte methodes 
bij manuele therapie bij Prof. Johnson (Michi-
gan college, USA).
In 1996 viel hoger vermelde groepspraktijk te 
Merelbeke uit elkaar en sindsdien startte hij 
een fulltime solopraktijk als algemeen practi-
cus, gericht op conservatieve behandeling van 
orthopedische aandoeningen. 
In 2007 zette deze klaarblijkelijk onvermoei-
bare arts als pensioentrekkende zijn fulltime 
activiteit onverminderd verder, doch vanaf 
2015 beperkt hij zijn activiteit als huisarts en 
chiropractor-osteopaat tot een parttime ac-
tiviteit op afspraak en dit hoofdzakelijk in de 
voormiddagen. 
De ter beschikking staande iconografie toont 
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ons vooreerst een jonge dokter Paul Gee-
rinckx in ongetwijfeld deugddoende aanwe-
zigheid van zijn vrolijk ogende drie kinderen 
en zijn echtgenote. Sportieve activiteit kan 
bij iemand met zijn profiel niet ontbreken en 
wij zien hem dan ook een besneeuwde berg 
afdalen op skilatten. Verdere plaatjes illustre-
ren zijn professionele activiteit als bedreven 
manuele therapeut bij diverse orthopedische 
aandoeningen. Als afsluiter zien wij hem op 
een exotische bestemming gehurkt zittend 
tussen een bonte groep familieleden, jong en 
oud doch allemaal opgewekt in de lens kij-
kend. 
Wij feliciteren Dr. Paul Geerinckx voor zijn 
gedrevenheid en zijn vruchtbare loopbaan en 
wensen hem nog vele mooie jaren.

Dr. Jackie Gillis van Sint-Martens-Latem.

Jackie Gillis studeer-
de geneeskunde aan 
de RUG van 1960 
tot 1967. In die ja-
ren moest in de 1ste 

kandidatuur een be-
langrijke hindernis 
worden overwonnen, 
met name het examen 
fysica bij Prof. Roger 
Moens. Iemand van 

Jackies’ goede vrienden gaf ons als anekdote 
door dat hij daar een kleine hapering door-
maakte. Op de vraag naar massa en lading van 
het elektron (belangrijke ’tuyau’ in de fysica!), 
kwam het antwoord met de bewijsvoering 
vlot maar met een kleine lacune halverwege; 
Jackie gaf dan nog eens de bewijsvoering van 
achter naar voor, maar sukkelde opnieuw er-
gens halverwege! Prof. Moens vroeg hem dan: 
“En kent gij het eindresultaat van deze bewijs-
voering”? Jackie zei ja, en gaf hem dat eindre-
sultaat. “Het is in orde,” zei de Prof en Jackie 
was erdoor… In alle volgende jaren waren zijn 
examenresultaten steeds prima.
Een opleiding tot uroloog in het UZ Gent bij 
Prof. Defoort doorliep hij van 1967 tot 1971. 
Nadien volgde hij een bijkomende opleiding 
in de Universiteit van Maastricht bij Prof. 
Max Aussens, meer bepaald bekwaamde hij 

zich daar in de endoscopische urologie van 
1971 tot 1973.
In 1973 startte hij dan een urologische prak-
tijk in de kliniek H. Familie te Gent (Groene 
Briel), aanvankelijk in enkele kortdurende as-
sociaties, maar uiteindelijk heeft hij het groot-
ste deel van zijn praktijk als solo-arts gefunc-
tioneerd. 
Dr. Jackie Gillis was mogelijks niet steeds de 
gemakkelijkste collega, maar was wel geres-
pecteerd voor zijn vakkennis en eerlijkheid. 
Voor aanpak en behandeling van uitzonder-
lijke en risicovolle casussen (bijvoorbeeld on-
cologische behandeling bij kinderen) zocht hij 
coöperatie met Prof. Schröder van Rotterdam. 
Bij zijn patiënten was hij bekend als een be-
kwame, joviale en sociaal voelende arts. 
Op 65-jarige leeftijd zette hij zijn urologische 
praktijk stop en sindsdien geniet hij volop van 
een welverdiend pensioen. 
Toen ikzelf in 1975 in Baylor College of Me-
dicine in Houston, USA stage liep, en met een 
klein hartje vernam dat mijn vader dringend 
was opgenomen in het ziekenhuis, was Dr. 
Jackie Gillis de uroloog die mijn vader suc-
cesvol opereerde bij geëvolueerd en dringend 
prostaatlijden; hij won onze sympathie door 
zijn praktische en empathische behandeling 
van deze patiënt.  
Dr. Jackie Gillis is een fervent sporter en ge-
niet nog steeds van hobby’s zoals wielrijden, 
schaatsen, skiën, en vissen op kabeljauw.
Wij feliciteren hem om zijn wel gevulde loop-
baan en wensen hem nog vele gelukkige en 
sportieve jaren. 

Dr. Frans Goderis van Wetteren. 
(verontschuldigd).

Dr. André Goossens van Geraardsbergen. 
(verontschuldigd).

Dr. Jeannine Hamers van Eeklo.
Tijdens de voorbereiding van deze feestvie-
ring vernamen wij dat Dr. Jeannine Hamers 
overleed te Destelbergen op 25 juni 2017. De 
Orde der artsen bood de familie haar mede-
leven aan. 
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Prof. Dr. Guy Heyndrickx van Gent.

Guy Heyndrickx be-
haalde het diploma 
geneeskunde aan de 
RU Gent in 1967. Aan 
deze zelfde universi-
teit specialiseerde hij 
zich in de cardiologie 
in de dienst van Prof. 
R. Pannier, en nadien 
in Londen in 1970 bij 
Prof. P. Harris. 

Vervolgens week hij uit naar de USA en ver-
bleef er als research fellow in 1974 en 1975 
aan de Harvard Medical School te Boston. 
Zijn klinisch en experimenteel onderzoek on-
der de leiding van enkele pausen uit de cardio-
logie, prof. E. Braunwald en prof. S. Vatner, re-
sulteerde in de beschrijving van het fenomeen 
“Stunned Myocardium”. 
Terug in Gent bleef hij ijverig dierexperimen-
teel werk verrichten met focus op de coronai-
re circulatie, dit in de dienst Fysiologie (Prof. 
I. Leusen). Belangrijker wellicht is het gegeven 
dat hij in diezelfde periode als eerste in Bel-
gië coronaire dilataties begon uit te voeren bij 
hartpatiënten (angina pectoris en post-infarct 
patiënten).
In 1984 werd hij co-director van het Cardio-
Vasculair Centrum in OLV-Aalst waar hij de 
leiding had over de dienst Interventie Cardio-
logie. In 1995 werd hij benoemd tot parttime 
hoogleraar in de cardiovasculaire fysiologie 
aan de UCL.
Prof. Dr. G. Heyndrickx is de auteur van meer 
dan 200 publicaties in peer review tijdschrif-
ten en is lid van verschillende binnen- en bui-
tenlandse wetenschappelijke verenigingen. 
Dat hem zulk een gezegende toekomst wacht-
te kon de jonge student Guy Heyndrickx wel-
licht nog niet vermoeden toen hij zich, ver-
momd als Sinterklaas met mijter en staf, liet 
rondvoeren aan het hoofd van een studenten-
stoet die trok doorheen de straten van Gent, 
waarbij hij gezeten was op een troon die niets 
anders was dan de motorkap van het Fiat Bol-
hoedje waarmee Dr. Willem De Leur rond-
toerde in 1962, zoals wij eerder in deze voor-
dracht reeds konden vernemen. Uit diezelfde 

periode is nog een foto bewaard van een voet-
balploeg, die zich het “Dream Team” noemde, 
en waarbij hij centraal in deze ploeg glunde-
rend staat afgebeeld, vermoedelijk met op de 
rugzijde van zijn voelbaltruitje het nummer 
10. Veel ernstiger kijkt hij op latere foto’s die 
hem tonen tijdens coaching van buitenlandse 
collega’s in Bulgarije tijdens coronaire inter-
venties. 
In meer recente jaren blijft hij reizen, maar 
dan eerder met als doel de confrontatie met 
andere culturen en beschavingen, hetzij een 
naschoolse opleiding in cricket door zijn 
kleinzoon in Londen.
Tenslotte zien wij op een mooie familiefoto 
met Kerstdag de hele familie Heyndrickx ver-
zameld, wanneer ook de expats uit Dallas en 
uit Londen voor deze gelegenheid zijn over-
gekomen.
Bij deze willen wij Dr. Heyndrickx van harte 
gelukwensen voor zijn mooie loopbaan en 
wensen hem nog vele gezonde en gelukkige 
jaren extra toe.

Dr. Mathea Leclair van Knokke. 
(verontschuldigd).

Dr. Fernand Lippens van Lokeren. 
(verontschuldigd).

Prof. Dr. Walter Michielsen van Destelber-
gen.

Prof. Walter Michiel-
sen werd geboren te 
Antwerpen op 4 juli 
1942. Na zijn middel-
bare studies aan het 
Koninklijk Atheneum 
te Antwerpen volgde 
een studie genees-
kunde aan de RUG van 
1960 tot 1967, waarna 
legerdienst en aanslui-

tend opleiding Inwendige Ziekten in het UZ 
te Gent van 1968 tot 1973.
Dr. Michielsen maakte deel uit van de Staf 
van de dienst Inwendige Ziekten UZ Gent 
van 1973 tot 2007; in deze dienst werd hij ook 
benoemd tot Professor Algemene Inwendige 
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Ziekten. Hij is gewezen lid van de Medische 
Raad van UZ Gent, van de Raad van Bestuur 
van UZ Gent, van het Directiecomité van UZ 
Gent, en van de Raad van Bestuur van UGent. 
Prof. Michielsen bekleedde ook meerdere 
functies in de Orde der Artsen:
Raadslid van de Provinciale Raad Oost-Vlaan-
deren van 1991-1997 en van 2000-2006, se-
cretaris van de Provinciale Raad Oost-Vlaan-
deren van 1994 tot 1997 en van 2000-2003, 
Voorzitter van de Provinciale Raad Oost-
Vlaanderen van 2003-2006.
Raadslid van de Nationale Raad van de Orde 
der Artsen van 1996 tot 2014, en Ondervoor-
zitter van de Nationale Raad van de Orde der 
Artsen van 2006 tot 2014.
Uit zijn huwelijk met Mevr. Jeannine Barbier 
werden 4 kinderen geboren: Bart (arts), Dirk, 
Kathleen (arts), en Geert (arts). In 2012 over-
leed Dr. Bart Michielsen op 42-jarige leeftijd. 
Walter Michielsen is grootvader van 7 klein-
kinderen. 
Wij feliciteren Prof. Dr. Michielsen voor zijn 
mooie academische loopbaan en de Orde der 
Artsen is hem oprecht dankbaar voor zijn 
vele verdiensten bij de Provinciale Raad Oost-
Vlaanderen en de Nationale Raad van de Orde 
der Artsen. 
Wij wensen hem nog vele gelukkige en gezon-
de jaren.

Prof. Dr. Jean-Louis Pannier van Gent.

Een ter beschikking 
gestelde zwart-wit foto 
toont Jean-Louis Pan-
nier in vroegere tijden 
als hopman van de 
jongverkenners in vol-
le activiteit tijdens een 
scoutskamp in 1963.
Hij promoveerde tot 
dokter in de genees-, 
heel- en verloskunde 

in 1967 na studies aan de RU Gent en maakte 
een keuze voor wetenschappelijk onderzoek. 
Aldus was hij werkzaam in het Laboratorium 
voor Normale en Pathologische Fysiologie 
onder leiding van Prof. I. Leusen van 1964 tot 
1976 en werd geaggregeerde voor het hoger 

onderwijs in de fysiologische wetenschappen 
in 1974. Daarboven bekwam hij het licentiaat 
in de sportgeneeskunde in 1975.
Zijn universitaire loopbaan startte met een 
benoeming tot docent aan de faculteit Ge-
neeskunde in 1977, nadien een benoeming 
tot gewoon hoogleraar in 1981 als titularis 
van een leerstoel met een uitgebreide onder-
wijsopdracht in het vakgebied fysiologie ten 
behoeve van studenten uit zeer verschillende 
richtingen binnen en buiten de faculteit.
Daarnaast ontwikkelde hij een activiteit in 
de sportgeneeskunde en de sportwetenschap 
als hoofd van het laboratorium voor inspan-
ningsfysiologie en was o.m. nauw betrokken 
bij de voorbereiding en de sport fysiologische 
begeleiding van de “Rode Duivels” voor de 
Mundial in Mexico in 1986.
Voorts was hij lid van de Faculteitsraad Ge-
neeskunde sinds 1981, was werkzaam als aca-
demisch secretaris in 1999 en onderwijsdirec-
teur in de periode 2000-2003.
Tenslotte werd hij Decaan van de Faculteit 
Geneeskunde en Gezondheidswetenschap-
pen in de periode 2004 tot 2008.
Na zijn emeritaat heeft hij meer tijd voor hob-
by’s o.m. fietsen waarbij wij hem zien tijdens 
een fietsvakantie tussen de zonnebloemen in 
de Gers. 
Een 50-jarig huwelijksjubileum werd gevierd 
in 2017, en alweer een mooie zwart-wit foto 
toont het hele gezin (echtgenote, 3 kinderen 
en 5 kleinkinderen) bij zijn 70ste verjaardag!
Wij wensen hem proficiat met zijn mooie car-
rière en nog vele gelukkige momenten met 
zijn familie. 

Dr. Jacques Rogge van Deinze.

Jacques Rogge werd gebo-
ren op 2 mei 1942 in Gent. 
Middelbare studies aan 
het Sint-Barbaracollege, 
nadien studies genees-
kunde aan de RU Gent, 
waar hij afstudeerde in 
1967, waarbij hij tevens 
een masters degree in de 

sportgeneeskunde verwierf. Hij specialiseerde 
tot orthopedisch chirurg en doceerde sport-
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geneeskunde aan de Universiteit Gent en de 
Vrije Universiteit Brussel. In 1968 trouwde hij 
met radiologe Anne Bovyn (geboren in 1943): 
zij hebben een zoon en een dochter.
Aanvankelijk was zijn medische loopbaan 
weinig opvallend: hij werkte als orthopedisch 
chirurg in Gent tot aan zijn verkiezing tot 
Voorzitter van het Internationaal Olympisch 
Comité (IOC) in 2001. 
Op sportief gebied waren zijn prestaties intus-
sen echter markant!
Jacques Rogge nam als atleet deel aan zeilwed-
strijden op de Olympische Spelen in Mexico 
City (1968), in München (1972), en Montreal 
(1976). Als zeiler werd hij overigens éénmaal 
wereldkampioen, haalde tweemaal een tweede 
plaats en werd zestien keer Belgisch kampioen. 
Hij was bovendien ook lid van het Nationaal 
Belgisch Rugbyteam, waarvoor hij tien keer 
werd geselecteerd. Met het ASUB-rugbyteam 
won hij éénmaal het Belgisch kampioenschap.
En uiteraard kennen wij allen Dr. Jacques 
Rogge in verband met zijn loopbaan in het 
Internationaal Olympisch Comité. Van 1989 
tot 2001 was Jacques Rogge ondervoorzitter 
van de vereniging van Nationale Olympische 
Comités (ANOC) en voorzitter van de Euro-
pese Olympische Comités (EOC). Van 1989 
tot 1992 was hij voorzitter van het Belgisch 
Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). 
Daarvoor was hij bij het BOIC Chef de Mis-
sion op de Olympische Winterspelen in Inns-
bruck (1976) en Calgary (1988), alsook van de 
Olympische Zomerspelen in Moskou (1980), 
Los Angeles (1984) en Seoul (1988). Als lid 
van het IOC sinds 1991 vervoegde hij het uit-
voerend comité in 1998. Hij diende ook als 
ondervoorzitter van medische commissies en 
als Voorzitter van de Coördinatiecommissie 
voor de Spelen van de XXVII Olympiade in 
Sydney (2000) en van de XXVIII Olympiade 
in Athene (2004). Jacques Rogge was van 2001 
tot 2013 de 8ste voorzitter van het Internatio-
naal Olympisch Comité (IOC).
Hij werd onlangs (april 2014) door de Verenig-
de Naties benoemd tot Speciaal gezant voor 
jonge vluchtelingen en de sport. Op 11 maart 
1993 werd Jacques Rogge opgenomen in de 
Belgische erfelijke adel met de titel van rid-
der. Wegens verdienste werd hem op 11 maart 

2003 de adellijke titel van graaf verleend. 
De Orde de Artsen feliciteert Dr. Jacques 
Graaf Rogge, Erevoorzitter van het Internati-
onaal Olympisch Comité, met zijn uitzonder-
lijke en schitterende loopbaan, en wenst hem 
nog gelukkige jaren in goede gezondheid. 

Prof. Dr. Robert Rubens van De Pinte.

Bob Rubens wordt gebo-
ren op 20 januari 1943. 
Studies Grieks-Latijnse 
Humaniora aan het Ko-
ninklijk Atheneum te 
Gent beëindigd met de 
prijs van de Regering in 
1960. Opleiding tot doc-
tor in de genees- heel- en 
verloskunde aan de RUG 
beëindigd in 1967. Tus-

sendoor was hij praeses van de Vlaamse Ge-
neeskundige Kring in 1966-1967, en was hij 
tevens leerling-assistent in het Corneel Hey-
mansinstituut vanaf 1964.
Zijn universitaire loopbaan neemt een aan-
vang wanneer hij door prof. P. Regniers aan-
geworven wordt als assistent in de Interne 
Kliniek. Hij bekwaamde zich verder geduren-
de een jaar in Leeds University waar hij na een 
proefschrift en klassieke examens de graad 
van Master of Science in Steroïd Endocrino-
logy verwierf. Na zijn opleiding tot internist-
endocrinoloog werd hij benoemd als staflid 
UZ Gent. In 1985 startte hij na een opleiding 
in Amsterdam met een genderkliniek. In 1989 
werd hij lector geschiedenis van de genees-
kunde. In 1991 werd hij aangesteld als docent 
Universiteit Gent, belast met inwendige ziek-
ten, parttime endocrinologie om naderhand 
deze universitaire loopbaan te beëindigen als 
gewoon hoogleraar. 
Tijdens zijn universitaire loopbaan bekleedde 
hij diverse universitaire mandaten. Hij was 
gedurende 12 jaar ondervoorzitter medische 
raad van het UZ. Hij was secretaris van de 
ethische commissie, nadien 8 jaar voorzitter 
van de ethische commissie UZGent en nog 
lid van deze Ethische Commissie UZ Gent en 
UGent. Gedurende de laatste 6 jaar van zijn 
actieve hooglerarenloopbaan was hij onder-
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wijsdirecteur, alsook Vice-Decaan faculteit 
Geneeskunde en Gezondheidswetenschap-
pen Universiteit Gent. Hij werd vanaf 2006 
voorzitter van het Sarton Comité Universiteit 
Gent, functie die hij nu nog steeds vervuld. 
Op 1 oktober 2008 werd hij toegelaten tot het 
emeritaat als gewoon hoogleraar. Sinds 2005 
is hij doorlopend titulair lid van het Raadge-
vend Comité voor Bioethiek. Sinds 2012 is hij 
titulair lid van de Federale evaluatiecommis-
sie voor embryo-onderzoek. Gedurende de 
periode 2011-2015 was hij ook lid van de con-
trole- en evaluatiecommissie over euthanasie. 
In 2006 werd hij verkozen voor een mandaat 
van 6 jaar in de Provinciale Raad van de Orde 
der Artsen Oost-Vlaanderen, in 2012 werd 
hij verkozen voor een tweede mandaat als 
plaatsvervangend lid. Tussendoor was hij ook, 
op voordracht van de faculteit Geneeskunde 
UGent, plaatsvervangend lid Nationale Raad 
van 2008 tot 2014. In 2013 (70-jarige leeftijd) 
stopte hij met klinisch werk in het UZ; nadien 
is hij voornamelijk nog actief in de ethische 
commissie en een aantal adviesorganen voor-
namelijk van de KCE en het Raadgevend Co-
mité.
Dit jaar is hij 50 jaar gehuwd met Hettie De 
Wilde en is de gelukkige vader van 2 kinderen 
en grootvader van 3 kleinkinderen. Hij blijft 
actief in de geschiedenis van de geneeskunde 
en medische ethiek. Een meegegeven fotogra-
fisch document toont een gelukkig gezin met 
breed glimlachende vader Bob, moeder Het-
tie, oudste dochter Kitty en zoon Joop. 
De Orde der Artsen wenst Dr. Bob Rubens 
van harte geluk met zijn rijk gevulde en fraaie 
academische loopbaan en is hem bijzonder 
dankbaar voor zijn goede en nuttig werk als 
raadslid voor de provinciale Raad van de Orde 
de Artsen Oost-Vlaanderen alsook voor zijn 
beklede mandaten in de Nationale Raad. Ad 
multos annos!!

Dr. Gustaaf Tack van Lovendegem.

Gustaaf Tack volgde 
de Latijn-Griekse 
humaniora aan het 
Sint-Amandcollege te 
Kortrijk en studeerde 
geneeskunde aan de 
Katholieke Universi-
teit Leuven. Hij herin-
nert zich hierbij een 
uitzonderlijke omstan-
digheid: het stagejaar 

werd in die periode omgeschakeld van het 
7e naar het 6e jaar waardoor een overaanbod 
aan stagiairs in dat jaar ontstond, hetgeen wat 
problemen met zich meebracht voor de kwali-
teit van de opleiding. Aldus voelde hij zich on-
voldoende voorbereid voor de taak van huis-
arts, en was dientengevolge eerst nog één jaar 
werkzaam als “assistent in algemene dienst” 
aan het Sint Jozefziekenhuis in Kerkrade met 
extra opleidingen in inwendige ziekten, ver-
loskunde, pediatrie en spoeddienst. Nadien 
kon zijn klinische loopbaan echt beginnen en 
vestigde hij zich als huisarts in Baarle-Dron-
gen. In die periode ging hij ook bijklussen als 
resident-geneesheer in het ziekenhuis De Bij-
loke (huidig Jan Palfijnziekenhuis). 
Twee jaar later was er een opportuniteit tot 
overname van een praktijk in Lovendegem, en 
in die gemeente heeft hij zijn huisartspraktijk 
dan verder ontwikkeld tot zijn huidige pensi-
oenstatus.
Dr. Tack heeft zich ook geëngageerd als be-
stuurslid in de geneesherenbond van het 
Noorden, en was medewerker van het tijd-
schrift “De Annalen van het Noorden”. Tevens 
was hij gedurende vele jaren bestuurslid en 
voorzitter in de wachtdienst en huisartsen-
kring “De Lieve”.
Ook in de pensioentijd blijft Dr. Gustaaf Tack 
een actief en geëngageerd persoon. Hij is ac-
tief in het verenigingsleven en nog steeds 
voorzitter van het Davidsfonds. Als hobby 
zette hij zijn eerste stappen als tuinier van een 
moestuin, en legt zich vooral toe op de verzor-
ging van klein fruit. Achteraan lopen ook nog 
3 kippen! Zijn dagen zijn nu gevuld met vo-
gelkijken, zeer actief wandelen, fietsen, lezen, 
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en luisteren naar klassieke muziek. Een spre-
kende foto toont Gustaaf Tack omringd door 
een rijke schare familieleden en vrienden.
Wij wensen Dr. Gustaaf Tack van harte geluk 
met zijn mooie loopbaan en zijn engagemen-
ten, en wensen hem tevens nog vele gelukkige 
en gezonde jaren.

Dr. Hans Van Der Haegen van Ninove. 
(verontschuldigd).

Dr. Luc Van Hove van Oordegem.
(verontschuldigd).

Dr. René Van Tiggelen van Gent.

René Van Tiggelen stu-
deerde geneeskunde 
aan de UCL, alwaar hij 
promoveerde in 1967. 
Dit werd gevolgd door 
een specialisatie op-
leiding in de radiolo-
gie (1967-1972) in de 
diensten van de Profes-
soren P. Bodart (UCL) 
en G. Cornélis (UCL/

KUL). Bovendien behaalde Dr. René Van Tig-
gelen een licentie in de medisch-sociale we-
tenschappen en ziekenhuisbeheer in 1972 
(eveneens in UCL). 
Daarnaast is er bij Dr. Van Tiggelen ook spra-
ke van een militaire loopbaan. Hij werd ini-
tieel radioloog van de militaire ziekenhuizen, 
eerst in Duitsland en daarna in België. Nadien 
wordt hij gelijkgesteld als (halftijds) kliniek-
hoofd in de radiologie (1982-1999), en belast 
met de cursus botradiologie (1982-1996) aan 
de VUB. Zijn medisch-militaire loopbaan be-
eindigt hij als geneesheer-kolonel in 1997. Een 
fotografisch document toont dit afscheid van 
defensie in 1997 met het protocollair over-
handigen van de sabel.
Maar er is meer dan alleen geneeskunde en 
militaire loopbaan in het leven van Dr. Van 
Tiggelen.
Een familiefoto ter gelegenheid van het eeuw-
feest van Radiologie in 1995 toont hem als 
trotse vader met zijn echtgenote en zijn 2 
kinderen. Er is ook sprake van bijkomende 

realisaties. In 1990 start hij de oprichting van 
het Belgisch Museum voor Radiologie samen 
met een handvol vrijwilligers, waarvan hij tot 
op heden de leiding in handen neemt. Hij pu-
bliceert daarnaast o.a.: “De schedel doorge-
licht” (prijs van de Belgische Academie voor 
Geneeskunde) en “Radiology in trench coat” 
(prijs voor Medische Cultuur van de Universi-
teit Gent). De betekenis van dit alles wordt ge-
illustreerd door hoog, koninklijk bezoek aan 
het Museum op 25 mei 2013 waarbij wij Dr. 
Van Tiggelen opmerken in de nabijheid van 
H.K.H. Koningin Paola. 
Recent ontving Dr. Van Tiggelen nog een be-
langrijke onderscheiding! Op een fotografisch 
document van 2016 zien wij hem als gelau-
werde bij de uitreiking van de “Prijs Medische 
Cultuur 2012-2015 van de Universiteit Gent” 
aan R. Van Tiggelen. Bij de hoogwaardig-
heidsbekleders herkennen wij nog de hoger-
vermelde Prof. Dr. Bob Rubens in toga. It is 
een small world....
Wij feliciteren Dr. Van Tiggelen voor zijn 
fraaie loopbaan op medisch en militair gebied 
en omwille van zijn gelauwerde engagemen-
ten.

Dr. Walter Van Vaerenbergh van Sint-Lie-
vens-Houtem. 
(verontschuldigd).

Dr. Jan Van Walleghem van Lokeren.
(verontschuldigd).

Dr. Stefaan Vanwijnsberghe van Sint-Lau-
reins.

Stefaan Vanwijns-
berghe studeerde ge-
neeskunde aan de RU 
Gent, waar hij pro-
moveerde in 1967. Na 
het afstuderen als arts 
vervulde hij zijn leger-
dienst en zette hierbij 
in de Leopoldskazerne 
te Gent de eerste stap-
jes. Op de meegegeven 

fotografische documenten zien wij een 10-tal 
guitig ogende militairen die de legerdienst 
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nog niet zo onplezierig schijnen te vinden. 
Wij herkennen uiteraard onze Dr. Vanwyns-
berghe, doch wat verder op de foto herkennen 
wij een tweede militair, niemand anders dan 
Dr. Guy Heyndrickx, waarover u hoger in dit 
betoog al één en ander heeft vernomen. Na de 
eerste training in de Leopoldskazerne werd 
Dr. Vanwynsberghe verder gedetacheerd in 
Ludenscheid, en daarna in Lombardszijde. 
Eénmaal de militaire dienst erop zat, startte hij 
op 1 maart 1968 als huisarts in Sint-Laureins 
en dit voltijds tot 2004, daarna deeltijds. Het 
blijkt hier te gaan om een huisartspraktijk met 
alles erop en eraan, want wij zien op het foto-
document in 2003 het bewijs van zijn (voor-
lopig?) laatst verrichte bevalling. Moeder en 
de vroedvrouw zien er zeer gelukkig uit, het 
kindje ligt er rustig bij. En Dr. Vanwynsberghe 
ziet er eveneens tevreden uit.
Op familiaal vlak vermelden wij nog dat hij 
gehuwd is met Gheeraert Maria, hij heeft 2 
zonen, Dominiek en John, en 2 kleindochters, 
Maria (4 jaar), en Martha (3,5 jaar).
Naast zijn huisartspraktijk engageerde hij zich 
nog in het politieke leven als gemeenteraads-
lid van 1968-2004, verder is hij ook nog voor-
zitter van De Orde van den Prince, Afdeling 
’t Zwin. Hij is een welbespraakt man, en dat 

bleek ook toen hij het woord nam voor één 
van de tafelspeeches.
Wij wensen Dr. Stefaan Vanwynsberghe ge-
luk met zijn mooie praktijk en wensen hem 
tevens nog vele gezonde, gelukkige en nuttige 
jaren met zijn familie en zijn engagementen.

Vooraleer af te sluiten wil ik hier graag mijn 
dank betuigen aan mevrouw Jeannine Hooge-
wijs, die mij vroeger in de praktijk te Den-
dermonde meer dan 30 jaar met hart en ziel 
bijstond en thans het typewerk voor haar re-
kening nam.

Verder wil ik ook mevrouw Nesrine Ouchir 
bedanken, zij is werkzaam als administratief 
secretaresse binnen de Provinciale Raad, zij 
heeft mij terdege bijgestaan bij de voorberei-
ding van de presentatie ter gelegenheid van 
de viering op 8 september 2017, alsook bij het 
finaal drukklaar maken van de huidige tekst.

Tenslotte wil ik al de artsen die 50 jaar praktijk 
achter de rug hebben nog eens feliciteren met 
hun loopbaan en hun hartelijk danken voor de 
medewerking die wij van hen kregen met name 
het ter beschikking stelling van talrijke persoon-
lijke gegevens en fotografische documenten.

Jubilarissen 1957
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 “De geneeskunde heeft in de decennia sinds 
onze promotie nu 50 jaar geleden een razend-
snelle en  spectaculaire evolutie ondergaan en 
dat zal in de toekomst niet anders zijn. Con-
tinue en adequate bijscholing is daarom een 
absolute noodzaak. Interdisciplinair overleg 
en een goede onderlinge verstandhouding tus-
sen artsen in het algemeen, en tussen de directe 
collega’s in teamverband in het bijzonder, is 
hiervoor van het grootste belang.” 
– Dr. Raphaël De Geest –

“Voor zover ik het kan bekijken blijft de uit-
oefening van de geneeskunde een fascinerend 
beroep, dat continu enthousiasme nodig heeft. 
Dat kan je bewaren door contacten met vakge-
noten en doorgedreven interesse voor nascho-
ling. Dat stopt nooit, maar betaalt zich terug 
in een betere kwaliteit van je geneeskunde.” 
– Dr. Willem De Leur –

Boodschap van de jubilarissen 
aan de promotie 2017

door Dr. Dirk Van Nimmen, Ondervoorzitter 2016 - 2018

“Blijf bijscholen, wees empathisch met uw 
patiënten, wees kritisch bij uw onderzoek, di-
agnosestelling en therapie. Wees steeds hulp-
bereid maar laat u nooit misbruiken. Bewaar 
een zekere afstand tot uw patiënt, maar geef 
steeds voldoende informatie. En last but not 
least: “Carpe diem” en geniet dagelijks een 
klein beetje van heel eenvoudige dingen. De 
wereld, de natuur, de kunst en de wetenschap 
zijn immers zo wonderbaar mooi als men er 
met liefde naar kijkt en luistert.” 
– Dr. Guido Demeulenaere –

“Het mooiste in het leven is anderen te helpen 
en hulp te verlenen aan iemand die ziek is of 
zich niet goed voelt. De geneeskunde biedt jul-
lie hiervoor een onmetelijke waaier van keuzes: 
van microscopisch en wetenschappelijk onder-
zoek, over huisarts naar andere specialisaties. 
Kies en desnoods herkies tot je hetgeen vindt 
waar je jezelf goed en gelukkig bij voelt.” 
– Dr. Paul Geerinckx –
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“Neem de klacht van de patiënt steeds ernstig 
(hoe banaal soms ook), en verricht altijd een 
grondige anamnese en klinisch onderzoek.” 
– Dr. Gustaaf Tack –
 

“Wie het verleden niet eert, is het heden niet 
weerd”.
– Dr. René Van Tiggelen –

“Mijn generatie heeft u op het gebied van ge-
neeskunde niets te leren. U weet meer en beter. 
Onthoud echter dat er een leven is naast de 
praktijk. Engageer u in vrijwilligerswerk en 
investeer in hobby’s. Ge zult zo het evenwicht 
vinden in uw leven!” 
– Dr. Jacques Rogge –

“Ik voel weinig ambitie om hierop in te gaan: 
dit lijkt te veel op “de meester zal het eens 
zeggen aan de leerling” (klinkt betuttelend). 
Onze jonge collega’s hebben een degelijke,  ja 
zelfs uitmuntende, opleiding gekregen op alle 
domeinen van de geneeskunde. Dus een dikke 
proficiat en veel succes aan de jonge collega’s!” 
– Prof. Dr. Walter Michielsen –



 h i p p o c r a t e s  7 0  |  s e p t e m b e r  2 0 1 8  31

g
e

t
u

i
g

e
n

i
s

Jonge collega’s, jullie studententijd is voorbij 
en dat is een periode in je leven die je nooit 
zult vergeten.  Onze jubilarissen, 50 jaar ge-
leden afgestudeerd, vertellen nu nog verhalen 
uit hun studentenjaren. Ieder heeft wel een 
straf verhaal uit zijn of haar studietijd, maar 
straffer dan de belevenissen van een Antwerp-
se collega die vorig jaar in februari overleed, 
één dag na zijn 83ste verjaardag, kan niet.

Dit is Boudewijn in 
1951. Op 17 juli 1951 
legt hij als 20-ja-
rige de eed af als 5de 
koning der Belgen. 
Vier maand later, op 
12 november 1951, 
zijn de klanten van 
restaurant Breughel 
in de Muntstraat in 
Leuven stomver-
baasd. Zeker deze 
twee heren Alain 
Beltjens en Pierre 
Masson kunnen 
oren en ogen niet 

geloven.  Aan de tafel naast hen zien en horen 
ze de jonge koning in het Nederlands een steak 
tartaar met frieten bestellen. 

De koning helemaal in zijn eentje incognito, 
kan dat? Waarom eigenlijk niet. Het is alge-
meen bekend dat prins Karel, tijdens zijn re-
gentschap regelmatig anoniem tussen de men-
sen rondliep, waarom Boudewijn dan niet? Ze 
spreken hem aan, maar Boudewijn lijkt geen 
Frans te verstaan en dat is nogal logisch, want 
het is Boudewijn niet. Dit is Hugo Engels uit 
de Kasteelpleinstraat in Antwerpen, eerste-
jaars geneeskunde aan de Nederlandstalige 
afdeling van de universiteit, die onwaarschijn-
lijk goed op Boudewijn lijkt. Hugo spreekt 
amper Frans. Gezien Alain Beltjens wat Ne-
derlands kent, kunnen ze hem overhalen om 
mee te gaan naar de bar van hun faculteit om 
te doen alsof hij de koning is. Dat lukt fan-

Getuigenis: studentenleven  
ten tijde van de jubilarissen

door Dr. Jef Mertens, lid van de provinciale Raad van Limburg
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tastisch. Algemene hilariteit en ook ongeloof 
wanneer de aanwezigen in de bar horen dat ze 
beetgenomen worden.

Pierre Masson is hoofdredacteur van het 
studentenblad l’Ergot en altijd op zoek naar 
een straf verhaal.  Een valse koning! Dat is stof 
voor een artikel op de voorpagina. Die avond 
wordt de kiem gelegd voor een plan dat de 
codenaam krijgt ‘Operation Basileus’: een 
stunt met een valse koning. Ze kiezen ervoor 
om met de valse koning een onverwacht 
bezoek te brengen aan het H.Hart pensionaat 
voor meisjes in Heverlee. De kostschool 
heeft een goede reputatie, van overal in het 
land worden er jonge dames heen gestuurd 
om een strenge katholieke opvoeding te 
krijgen onder het gezag van anonciaten. De 
orde van de anonciaten is in 1501 gesticht 
om de tien evangelische deugden van Maria 
te beleven en de eerste deugd is ‘kuisheid’. 
Mansvolk, behalve pastoors, komt er in de 
school niet in; voor de koning wordt zeker 
een uitzondering gemaakt.

Woensdagnamiddag is het ideale moment. De 
nonnen hebben een zwembad en op woens-
dagnamiddag hebben de 18-jarigen zwemles. 
Een badpakkenspecial in een streng meisjes-
pensionaat, kandidaten te over om mee te 
gaan. Ze moeten loten wie mee mag. Alles 
wordt tot in de puntjes uitgeschreven in een 
draaiboek van 13 bladzijden, wie wat moet 
doen waar en wanneer. Ze gaan met Hugo 
naar een kapper met een foto van Boudewijn. 
De kapper krijgt de opdracht met schaar en 
stijltang het kapsel van Boudewijn te mode-
leren. Het resultaat is geweldig, de gelijkenis 
met Boudewijn is quasi perfect. Als ultieme 
test rijden ze met Hugo naar de Michotteka-
zerne in de Parkstraat. Hugo stapt even uit om 
de militairen te groeten en die gaan meteen in 
de houding staan. De valse koning is niet meer 
te onderscheiden van de echte. 

Woensdag 21 november, dag nul van ‘Ope-
ratie Basileus’.
Iets na één uur wordt er door de ‘grootmaar-
schalk van het Hof ’ in het Frans naar de non-
nen gebeld: “Koning Boudewijn gaat in de 
namiddag een aantal onderwijsinstellingen 
informeel bezoeken, binnen een half uur zal 
de koninklijke kolonne zich aanbieden aan 
haar school.” Quasi tegelijker tijd stopt er een 

knalrode sportwagen MG met als passagier 
een heerschap met lange mantel en opgezette 
kraag: de staatsveiligheid. Meteen wordt moe-
der overste en een paar nonnen aan een kruis-
verhoor onderworpen, kwestie anti-Belgische 
elementen tijdig op te sporen. Hij doorzoekt 
het bureel van moeder overste. Dan installeert 
hij zich aan de telefoon om constant in verbin-
ding te blijven met zijn korps in de hoofdstad. 
Het land mag niet in gevaar komen! De echte 
reden is iets minder vaderlandslievend. Men 
wil gewoon de telefoonlijn van de nonnen 
blokkeren zodat ze zelf niet meer kunnen bel-
len, bijvoorbeeld naar het paleis. De student 
in kwestie, wordt later onderzoeksrechter.

Dan stopt er een grijze geblutste Ford Tudor, 
aan boord een fotograaf, een kineast en de 
grootmaarschalk van het hof. Die stelt zich 
aan moeder overste voor als baron Jacques 
Franck. De reportageploeg kan beschikken 
over professioneel materiaal. Stany Meuws, 
zoon van de grote baas van Gevaert, is kineast 
van dienst. Kleine voetnoot: Jacques Franck 
krijgt in 2002 echt de titel van baron voor zijn 
jarenlange verdienste als hoofdredacteur van 
de Libre. Stany Meuws maakt later carrière als 
filmmaker in Parijs.

Samen met moeder overste worden dan de mo-
daliteiten van het koninklijk bezoek besproken. 
Het is de koning protocollair niet toegestaan 
rechtstreeks met de onderdanen te praten. De 
communicatie dient te verlopen via de pro-
tocolchef. Echte reden is natuurlijk dat Hugo 
geen Frans spreekt en meteen door de mand 
zou vallen. Alle details worden besproken. Wat 
moeten de nonnen aanbieden? Moeder overste 
heeft alleen melk op haar bureel om aan te bie-
den. Baron Franck legt uit dat de koning liever 
champagne drinkt of toch minstens schuim-
wijn. Eens alles geregeld, gaat moeder overste 
met de grootmaarschalk de koning tegemoet. 
De reportageploeg schiet in actie. 

Samen met zijne majesteit hadden in een 
luxueuze auto nog twee van zijn intimi com-
fortabel meegereden: comte Juan de Medeult 
en chevalier Charles d’Acrémont. Er komt nog 
een vierde limousine, een groene studebaker, 
groot aan de buitenkant en amper plaats ach-
teraan. Vooraan naast de chauffeur ‘le mar-
quis de beaufort’, niemand minder dan Guy 
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Spitaels. Achteraan zitten ze met drie op me-
kaar gepakt. Het zijn de mindere goden: een 
afgevaardigde van de minister van onderwijs, 
de biechtvader van de koning, in soutane, eer-
waarde pater jezuïet Bernard Van Lerberghe 
en de leider van de koninklijke scouts. 

Op het kantoor van moeder overste wordt 
het koninklijk gezelschap begroet door de di-
recteur / aalmoezenier, een cruciaal moment 
zoals in het verdere verhaal zal blijken. Na on-
dertekening van het gastenboek en een glaasje 
champagne gaat het richting kapel, het pronk-
stuk van het hele scholencomplex. Een vleugel 
van het complex met de kapel is ontworpen 
door leden van de pelgrimgroep, een groep 
kunstenaars, architecten en schrijvers die zich 
naar buiten profileerden als overtuigd katho-

liek. De kapel heeft schitterende modernisti-
sche glasramen en een kruisweg van Servaes. 
Nu trouwens geklasseerd erfgoed.

Dan richting zwembad, maar dat is een desil-
lusie, want er is niemand. Moeder overste heeft 
alle lessen laten schorsen en alle leerlingen la-
ten verzamelen in de grote feestzaal. Geen bad-
pakkenspecial dus. De ontvangst in de feest-
zaal is overweldigend. Met pianobegeleiding 
door een ‘mère musique’ zingen de leerlingen 
uitbundig de Brabançonne, in beide landstalen. 
Zijne majesteit is zodanig geëmotioneerd dat 
hij via de vertegenwoordiger van de minister 
van onderwijs vier dagen vakantie laat afkondi-
gen. Grote animositeit natuurlijk, maar stilaan 
wordt het toch wat te warm onder hun voeten. 

Tijdens het bezoek loopt ook één en ander niet 
zoals gepland. Op weg naar de kapel komen ze 
in de gangen een klas leerlingen tegen en één 
meisje herkent een student en roept ‘Bonjour 

monsieur Maldaque’. In de kapel zelf, bij het 
naderen van het altaar knielen de nonnen de-
voot en iedereen volgt hun voorbeeld, maar 
Hugo heeft dat niet gemerkt. Hij staat nog 
steeds vol bewondering naar de glasramen te 
kijken en krijgt dan heel erg onprotocollaire 
duw in de rug van een lid van het koninklijk 
gevolg om ook te knielen. Zo gebeurt er nog 
wel een en ander dat niet klopt. 

Grote spelbreker is echter de aalmoezenier-
directeur, Frans Eykanz. Van meet af aan heeft 
hij zijn twijfels, een biechtvader die er amper 
twintig uitziet. Hij gaat niet mee met het be-
zoek en wil meteen de rijkswacht verwittigen. 
Telefoneren lukt niet, gezien de lijn constant 
bezet is door de staatsveiligheid. Dus springt 
hij op zijn Solex, richting de Piotrijkswacht-
kazerne. Bij het verlaten van de feestzaal ver-
neemt moeder overste dat de rijkswacht op 
komst is en ze heeft stilaan ook wel haar twij-
fels bij dit koninklijke gezelschap. Ze probeert 
het bezoek te rekken met de historische woor-
den: “Sa majesté prendra bien een pintje?”. En 
krijgt een even historisch antwoord: “Timeo 
Danaos et dona ferentes” (Virgilius, Aeneis, 
zang II, vers 49).

Ze proberen zich uit de voeten te maken, 
maar het is te laat. De uitgang wordt geblok-
keerd door de rijkswacht en het bevel klinkt 
om tegen de muur te gaan staan met de han-
den in de lucht. Hugo negeert echter dit bevel 
en stapt even ‘koninklijk’ als voorheen naar de 
rijkswachtcommandant die onzeker wordt en 
voorzichtig vraagt: “ Sire, bent u de koning?”. 
Nee, hij is de koning niet en ze worden mee-
genomen voor identificatie en verhoor. De 
volgende dag krijgen ze het bericht dat de 
universiteit hen wegzendt en het parket dreigt 
met een vervolging wegens majesteitsschen-
nis. Dit verhaal komt echter snel in de (inter)
nationale pers. De hele wereld lacht met de 
grap van de valse koning en de nonnen. Voor 
de persartikels krijgen de studenten een ver-
goeding, 100 000 BEF. Een gigantische som in 
die tijd. Het volledige bedrag schenken ze weg 
aan goede doelen, o.a. aan een rampenfonds 
in Italië waar een zware overstroming de Po-
vlakte teistert. De échte Boudewijn verzoekt 
om hen niet te vervolgen en ze kunnen hun 
studies hernemen. Hugo Engels wordt arts en 
reumatoloog in Ekeren bij Antwerpen.
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De jaarlijkse feestviering van de provinciale Raad van de Orde der Artsen zal dit jaar doorgaan op 
zaterdag 29 september 2018 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 gene-
ratie, vertegenwoordigd door de artsen met vijftig jaar praktijk, overnemen. Deze jubilarissen en 
hun echtgeno(o)t(e) worden extra in de bloemen gezet als blijk van onze bijzondere erkentelijk-
heid.

De viering wordt besloten met een receptie.

Indien u deze academische zitting wenst bij te wonen, verzoeken wij u ons dit uiterlijk 14 sep-
tember 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.

Feestviering 2018
Aula Universiteit Gent – zaterdag 29 september 2018 om 10.00 uur

PROGRAMMA:
Verwelkoming 

door Dr. Pieter Van Mulders, Voorzitter.

In memoriam
door Dr. Danny Meire, Secretaris.

 Muzikaal intermezzo – Gents Universitair Koor. 

Eedaflegging van de promotie 2018
door Dr. Matthias Claeys.

Toespraak 
door Prof. Dr. Katharina D’Herde, Academisch Secretaris 
Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen, UGent.

Dankwoord namens de promotie 
door Dr. Ellis Van Daele.

 Muzikaal intermezzo – Gents Universitair Koor.  

Toespraak: ‘Een nieuwe Code, een nieuw elan’ 
door Dr. Michel Deneyer, Ondervoorzitter Nationale Raad.

Boodschap vanwege de jubilarissen 1967 aan de promotie 
door Dr. Mark Schockaert, Ondervoorzitter.

Slotwoord 
door Dr. Pieter Van Mulders, Voorzitter.
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Jubilarissen 1968:

Naam Univ. Wett. Adres Specialisme
Dr. Lieven BAUWENS KUL Brakel Huisarts

Dr. Roland BLOCKEEL UGent Zwijnaarde Nuclearist en radiotherapeut

Dr. André BYNENS UGent Sint-Niklaas Chirurg

Dr. Richard CLAES KUL Hamme (O-VL.) Huisarts

Dr. Willy D’HOOGE KUL Overmere Huisarts

Dr. Guy DE BACKER UGent Sint-Martens-Latem Cardioloog en revalidatiearts

Dr. Eugeen DE BLEEKER KUL Knokke-Heist Psychiater en revalidatiearts

Dr. Antoon DE CLERCQ UGent Nevele Huisarts

Dr. Willy DEGROOTE KUL Wetteren Huisarts

Dr. Guido DE VYLDER KUL Belsele Huisarts

Dr. Hugo DE WINTER UGent Knokke-Heist Nuclearist en radiotherapeut

Dr. Mark DHONT UGent Melsen Gynaecoloog

Dr. Charles DU FOUR KUL Erembodegem (Aalst) Psychiater en revalidatiearts

Dr. Lodewijk GEERTS KUL Aalst Ophtalmoloog

Dr. Hubert GRUMBERS UCL Ronse Internist

Dr. Jozef HILDERSON UGent Dikkelvenne Internist

Dr. Clement MARCOEN KUL Leidschendam (NL) Chirurg

Dr. Jaak MESTDAGH UGent Mariakerke Huisarts

Dr. Margarete MORTIER UGent Sint-Denijs-Westrem Radioloog

Dr. Willem OOSTERLINCK UGent Sint-Denijs-Westrem Uroloog

Dr. Luc ROELENS UGent Deurle Psychiater en revalidatiearts

Dr. Hendrik SCHAUTTEET UGent Gent Stomatoloog

Dr. Gabriël STAUTEMAS UGent Sint-Amandsberg (Gent) Huisarts

Dr. Guy VAN CAUTEREN UGent Hamme (O-VL.) Huisarts

Dr. Philippe VAN CAUWENBERGHE KUL Gent Psychiater

Dr. Piet VAN DEN BOGAERT UGent Oostduinkerke Internist

Dr. Johan VANDERHEYDEN UGent De Pinte Gastro-enteroloog

Dr. Anne-Marie VAN HEESVELDE UGent Oostduinkerke Pediater

Dr. Ludovic VEREECKEN UGent Afsnee Chirurg

Dr. Leo VERHOLEN KUL Huise Huisarts

Dr. Ingrid VERMAELEN UGent De Pinte Otolaryngoloog

Dr. Marc VERPOEST KUL Gent Gynaecoloog

Dr. Linda VERSICHELEN UGent Afsnee Anesthesist

Dr. Roland WALCKIERS KUL Sint-Niklaas Gynaecoloog
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Het Bureau van de Nationale Raad liet ons een exemplaar geworden van het proces-verbaal van 
de verkiezingen afgesloten op 13 mei 2018. 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 3349.
Het aantal blanco stemmen bedraagt 110.

De verdeling van de geldige stemmen is als volgt:

1. VANDERSTRAETEN Guy 696
2. BAFORT Michel 638
3. VAN RENTERGHEM Eric 529
4. DE VLEESSCHAUWER Vera 529
5. RUBENS Robert 520
6.  MOISSE Paul 190
7.  VANDENBOSCH Geert 137

Het aantal te begeven mandaten in het kiesdistrict is 3, zodat de dokters VANDERSTRAETEN 
Guy, BAFORT Michel  en VAN RENTERGHEM Eric als gewoon lid zijn verkozen.

District DENDERMONDE 
Het aantal kiezers bedraagt 861.
Het aantal blanco stemmen bedraagt 92.

De verdeling van de geldige stemmen is als volgt:

1. VAN MULDERS Pieter 572
2.  THIENPONT Louis 197

Het aantal te begeven mandaten in het kiesdistrict is 2, zodat de dokters VAN MULDERS Pieter 
en THIENPONT Louis als gewoon lid zijn verkozen.

District OUDENAARDE 
Het aantal kiezers bedraagt 962.
Het aantal blanco stemmen bedraagt 47.

De verdeling van de geldige stemmen is als volgt:

1. MEGANCK Geertrui 452
2.  VERMEULEN Hendrik 242
3.  TACK Erik 221

Verkiezingen 13 mei 2018
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Het aantal te begeven mandaten in het kiesdistrict is 2, zodat de dokters MEGANCK Geertui en 
VERMEULEN Hendrik 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 2986.
Het aantal blanco stemmen bedraagt 203.

De verdeling van de geldige stemmen is als volgt:

1. HAENEBALCKE Karen 947
2. VAN ELSEN Jan 509
3. RUBENS Robert 480
4. BAFORT Michel 479
5. DERMOUT Luc 368

Het aantal te begeven mandaten in het kiesdistrict is 3, zodat de dokters HAENEBALCKE Ka-
ren, VAN ELSEN Jan en RUBENS Robert als plaatsvervangend lid zijn verkozen.

District DENDERMONDE 
Het aantal kiezers bedraagt 861.
Het aantal blanco stemmen bedraagt 85.

De verdeling van de geldige stemmen is als volgt:

1. BAERT Véronique 539
2. COLPAERT Erwin 237

Het aantal te begeven mandaten in het kiesdistrict is 2, zodat de dokters BAERT Véronique en 
COLPAERT Erwin als plaatsvervangend lid zijn verkozen.

District OUDENAARDE 
Het aantal kiezers bedraagt 962.
Het aantal blanco stemmen bedraagt 151.

De verdeling van de geldige stemmen is als volgt:

1. VAN DER LINDEN Anne-Marie 557
2. DOUCHY Frank 254

Het aantal te begeven mandaten in het kiesdistrict  is 2, zodat de dokters VAN DER LINDEN 
Anne-Marie en DOUCHY Frank als plaatsvervangend lid zijn verkozen.
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A ARTSEN Op 31/12/2017: 6339
  (T.o.v. 31/12/2016: +97)

1. Inschrijvingen Lijst 
 A. Promotie 140
 B. Overschrijvingen van andere Raden 103
 C. Andere 19

2. Uitschrijvingen Lijst
 A. Overlijdens 37
 B. Overschrijvingen naar andere Raden 83
 C. Andere 31

B VERGADERINGEN

1. Raad 
 A. Vergaderingen 15
 B. Gehoorde artsen 20 

2. Bureau 
 A. Vergaderingen 20
 B. Behandelde dossiers 682

3. Onderzoekscommissies
 A. Vergaderingen 14
 B. Gehoorde artsen 68
 C. Gehoorde getuigen 6
 

4. Commissies ‘Contracten en Medische Activiteiten: Huisartsen’
 A. Vergaderingen 10
 B. Behandelde dossiers 237

4.  Commissies ‘Contracten en Medische Activiteiten: Specialisten’
 A. Vergaderingen 10
 B. Behandelde dossiers 108

5.  Commissies ‘Vennootschappen’
 A. Vergaderingen 10
 B Behandelde dossiers 146
 

Administratief Verslag Werkzaamheden 2017
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 A. 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: Zes zaken

- Het schenden van de eer en waardigheid van de patiënt: Twee zaken

- Het schenden van de eer en waardigheid van het beroep: Twee zaken

- Het schenden van het beroepsgeheim: Twee zaken

- Het nalaten van de arts, die de bekwaamheid een patiënt te behandelen onvoldoende bezit, om 
beroep te doen op een bevoegde collega of op een bevoegd multidisciplinair team: Twee zaken

- Het zich niet bewust zijn van zijn sociale verantwoordelijkheid waarbij het bestaan van privé- 
of openbare verzekeringen niet betekent dat hij mag afwijken van de bepalingen inzake misbruik 
van de diagnostische of therapeutische vrijheid: Eén zaak

- Oncollegialiteit: Eén zaak

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

- Het onderhouden van toxicomanie: Eén zaak

- Inmenging in familiale aangelegenheden: Eén zaak
  
- Een incorrecte en niet-kwalitatieve uitrusting van het kabinet en de organisatie van de praktijk: 
Eén zaak

- Het voorschrijven van onnodige dure onderzoekingen en behandelingen of het verrichten van 
overbodige verstrekkingen of het voorschrijven van behandelingen of geneesmiddelen op een-
voudig verzoek van de patiënt, zonder dat diens toestand dit medisch rechtvaardigt: Eén zaak

* Geen sanctie: Negen 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): Eénenzeventig zaken

* Beslissingen waartegen hoger beroep werd aangetekend: Eén zaak

* Uitspraken in beroep: Eén zaak

* Beslissingen Raad van beroep waartegen cassatieberoep werd aangetekend: Twee zaken
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1. INSCHRIJVINGEN

 A. Promotie 

82387 AMANDT Charlotte
82411 ANDRIES Athàlie
82308 BESARD Milan
82399 BIESEMANS Thomas
82434 BLADT Roxanne
82329 BOTTERMAN Ruth
82359 BUYTAERT Dries
82348 CANDAELE Ann-Sophie
82392 CASIER Stijn
82328 CAVENS Dominique
82432 CIMINI Nadia
82401 COLLE Julien
82309 COLPAERT Tine
82364 CORNETTE Bram
82427 CRAEGHS Laura
82356 CUIGNIEZ Loic
82319 CUIGNIEZ Penelope
82389 D’HAENS Katrien
82385 DAELEMAN Céline
82312 DE BLESER Elise
82332 DE BOECK Laurens
82397 DE BRUCKER Simon
82398 DECLERCQ Maarten
82412 DE DECKER Jens
82376 DEFREYNE Charlotte
82330 DE GRAUWE Tim
82299 DE KEERSMAEKER Alexander
82315 DE MEERLEER Lette
82380 DE MEYER Jolien
82366 DE MULDER Leni
82424 DE NYS Charlotte
82378 DEPAEPE Yasmien
82417 DE PAUW Egied
82414 DE PAUW Julie
82341 DE TURCK Jolien
82425 DE VOS Julie

Personalia 2017

82307 DE WILDE Robin
82320 DHONT Karen
82313 DONADONI Prisca
82423 DONNÉ Marieke
82355 DUMON Lore
82381 FAVRIL Alexander
82350 FEYS Wouter
82415 FISCHER Suzanne
93849 GAKUBA RWEMA Lamine
82394 GHIJSELINGS Lynn
82361 GOEDERTIER Bieke
82372 GOETHALS Manon
82428 GROZEMA Leontine
82335 HARTH Charlotte
82396 HENDRICK Hanne
82419 HOLLA Patrick
82337 HOLVOET Milan
82310 KELLENS Lien
82395 KOCKEROLS Camille
82391 LAGAERT Liesbet
82433 LAGROU Anke
82333 LAMBELIN Anthony
82325 LENOIR Luca
82409 LIBERTON Virginia
82429 LORET Lotte
39449 MALLYA Flotea
82360 MATTHYS Sarah
82363 MERTENS Laura
82404 MESKENS Annelou
82331 MONBAILLIU Thomas
82317 MORLION Janne
82420 NANKAP NTCHANTCHO Guy
82345 NJUGUNA Simon
82298 NOORDMAN Carmen
82431 NYS Charlie
82422 OLIVIER Pieter
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82370 ONGHENA Louis
82362 PEETERS Deborah
82336 PEETERS Gwendolyne
82365 POTVIN Arnaud
82390 QUAGHEBEUR Saar
82383 RABAEY Désirée
82354 RAEMAEKERS Joris
82302 REYNTIENS Pieter
82303 RIEDER Femke
82426 ROBBENS Cedric
82301 ROSCHER Caitlin
82375 SCHELDEMAN Lauranne
82388 SCHIETTECATTE Kimberly
82408 SCHÖGLER Astrid
82358 SCHOTTE Henri
82344 SLAGMULDER Stephanie
82413 SOENS Matthias
82416 STEPMAN Charlotte
82327 STOCKMAN Karianne
82369 STRIJBOL Nele
82318 TACK Michèle
82353 TACKAERT Thomas
82382 TRIFONOV Sergey
82343 VAN BRANTEGHEM Annaïk
82305 VAN CAUSBROECK Nathalie
82374 VANDAELE Virginie
82430 VANDAMME Jasmine
82377 VAN DE CAVEYE Inge
82418 VANDEKERCKHOVE Josefien
82410 VAN DEN BOSCH Julie
82402 VAN DER CRUYSSEN Stef
82386 VAN DER DONCKT Tom
82368 VAN DER JEUGT Jolien
82324 VAN DER JEUGT Leen
82326 VAN DER POORTEN Aline
82323 VAN DER WEKEN Riek
82351 VAN DE VELDE Kelly
82367 VANDEVOORDE Emilie
82322 VAN DIEVOORT Nele
82346 VANDORMAEL Sofie

82403 VANHAECKE Amber
82306 VAN HECK Nele
82342 VANHELLEMONT Fien
82311 VANHOLDER Inez
82304 VANKWIKELBERGE Elena
82338 VAN LAERE Annelien
82379 VAN MULDERS Eveline
82393 VAN NIEUWENHUYZE Jelle
82352 VAN PAEMEL Ruben
82421 VAN RANST Pieter
82357 VAN ROEYEN Shari
82321 VAN THUYNE Lotte
82340 VAN WAMBEKE Shaary
82339 VELDEMAN Ine
82314 VERCAMMEN Steven
82407 VERDONCK Caroline
82405 VERHELLEN Tom
82371 VEROUGSTRAETE Marilie
82347 VERPLANKEN Evelien
82406 VERVLOET Gil
82373 VIERSTRAETE-VERLINDE 

Stéphanie
82400 VILAIN Deborah
82349 WEYNANTS Laurens
82384 WITTOCK Eline
82437 WONG Jia Yuh
82316 WUYTS Julie
82334 ZOHAL Fazli
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1.B. Overschrijvingen van andere Raden 

Antwerpen

48581 ANSEEUW Willem
49321 BOECKX Philippe
49103 DE COCKER Laurens
49539 FAES Tine
38326 HUFKENS Ann-Sophie
19981 JANSSENS Annemie
38569 KHRAMYKH-OVERCHENKO 

Natalya
38314 MITTLER Maud

38498 ROELANDT Joni
49608 SEGHERS Céline
48531 VAN DER VEKEN Hannelore
18951 VAN DE VIJVER Koen
47938 VAN LANGENHOVE Tim
49246 VAN MELKEBEKE Deborah
15119 VAN MULDERS Rafael
09143 VANNIEUWENBORGH Jan
38719 VERGAUWEN Bente

Brussel en Waals-Brabant

97468 AMAR Sarah

Limburg

48149 GÖKER Menekse
74361 NAVROZIDIS Theodoros

74156 RABAEYS Henk
74179 WAUTERS Isabelle

Namen

93849 GAKUBA RWEMA Lamine

Vlaams-Brabant en Brussel

79340 ABDALLA IBRAHIM Azzam
99930 BEERENS Matthias
98161 BEERENS Virginie
98656 BOECKAERT Jolien
76634 BOULET Cedric
98239 DE BACKER Helene
99055 DE BEUL Pakeezah
98489 DECRAENE Jonas
98826 DE LAAT Mark
98301 HEGGERMONT Ward
19823 HILL Edwin

98802 ISSAEV Timur
67782 KAYAERT Peter
98281 LIBERT Isabelle
36913 LOUAGE Sofie
39449 MALLYA Flotea
98863 RUTTEMAN Bart
76584 SAEGEMAN Veroniek
99848 VANDER STICHELE Elisa
98731 VANDEVENNE Alix
98900 VAN NIEUWENHOVE Saskia
36959 WYBAILLIE Elke
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1.C. Andere

82438 AHLAL EL MTAOURI Sara
82293 AL HANINI Shadi
82294 BAHRAMAND Arzoo
82300 BEENAKKER Josine
82295 BOTTSE Semaja
82288 BUITENHUIS Jan
82291 DOS SANTOS ALMEIDA FA-

RINHA Rui

82296 FRONIUS Georg
82289 HAVIERNIKOVA Aneta

West-Vlaanderen

49835 BASSENS David
37642 BERNAERT Isabelle
36831 BOUVRY Peter
37418 BRAECKMAN Arnaud
37540 CAES Bartel
98480 CARPENTIER Thomas
37544 CORNELIS Charlotte
47095 CORNELIS Kristoff
37329 DE BACKER Hendrik
34026 DE BAETS Peter
37285 DEBUSSCHERE Claire
98351 DECONINCK Steven
35070 DECOO Danny
37414 DEGRIECK Bert
37618 DE JAEGER Cédric
09154 DE KERPEL Wim
76443 DE KEYSER Wouter
37465 DE KOK Arnoud
34540 DE LOORE Geert
48442 DENAEGHEL Elisabeth
36993 DE PUE Annelien
37466 DE SMET Stephanie
36949 FAVOREEL Niels
08870 GOUWY Stefaan
48837 HEYERICK Maaike
37508 JONCKHEERE Senne
37397 KERREBROUCK Marianne
18075 KUPPENS Eddy
08381 LAMPAERT Philippe

37638 LAUWYCK Justine
19570 LEUS Astrid
36878 LYPHOUT Cathelijne
37124 MINNE Aurelie
48858 NOBELS Anne
33503 PARYS Michel
44533 QUISQUATER Jan
48554 ROBBRECHT Cedric
33235 ROUSSEL Luc
45358 SCHELFAUT Greet
36939 SEGAERT An
16455 SMETS Christian

37239 STEVENS Dieter
37556 THIJS Saartje
34536 VAN CAUWENBERGHE Diego
37484 VAN DAMME Yannick
48413 VANDEN BOSSCHE Stephanie
76926 VANDENBROUCKE Caroline
08298 VAN DEN WYNGAERT Hans
48021 VAN DE VELDE Nele
34045 VANFLETEREN Marc
37319 VAN HEMELRYK Annelies
34794 VANNEUVILLE Isabelle
37399 VAN VLAENDEREN Joke
09018 VELGHE Ilse
37464 VERMEULEN Drieke
38071 VERSCHUEREN Thomas
37497 WATERSCHOOT Robbe

82442 PENKOFF Peter
82436 POLAK Machiel
82439 SABIRAN Mireille
82435 SCHOOT Benedictus
82297 SIZAROV Aleksandr
44921 SLINGERLAND Jan
82440 STEVENS Kelly
82441 VAN LOOCKE Justine
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42054 HEIRBAUT Jozef
41548 LIEKENS Constant
40854 LISAERDE Alfons
42401 LUYTEN Denis
45236 MARQUENIE Johan
43820 NOTTE Kristiaan
40655 QUATAERT Jozef
41577 RAFTOPOULO Ruth
40967 ROELS Hendrik
42197 SERREYN Rudolphe
43102 TAEYMANS Ivo
40603 TEMMERMAN Willy
42806 VAN BOSSTRAETEN Boudewijn
41959 VANDEKERCKHOVE Maurits
40735 VANDEPUTTE Jenny
41513 VANDER STICHELE Frans
45103 VAN DER TEMPEL Geerhardus
44493 VANDOMME Leonard

2.B. Overschrijvingen naar andere Raden 

Antwerpen

82205 ALLAEYS Toon
48903 BONTE Henryk
48803 BRASPENNINGX Stéphanie
08086 DELSUPEHE Anita
36892 DHOLLANDER Aad
36848 PETERS Kevin

Brussel en Waals-Brabant

82074 CHATZIKYRIAKOU Sofia
93541 DECHAMPS Mélanie
73952 VAN GINDERACHTER Laura

2. UITSCHRIJVINGEN

2.A. Overlijdens

45242 AFSCHRIFT Marcel
42329 BOLLENGIER Luc
43044 BRACKE Roland
42152 CALBERSON Luc
41610 COESSENS Jozef
41416 COUCKE Pieter
41645 COVENS Michel
41992 CRIEL Jan
41553 DE CORDIER Eric
46170 DE KEYSER Frank
46229 DE LEEUW Marc
40912 DE LOOF Jozef
41753 DE NEVE Leon
42281 EVERAERT Jacques
41612 GABRIELS Jaak
41837 GRAVEZ Gwijde
40952 GUENTER Norbert
42024 HAMERS Jeannine
41663 HEBBINCKUYS Georges

46535 PRIVALENKO Serge
48977 RIJCKAERT Lieselot
48892 RYCKEBOER Jietse
48074 VANDENABEELE Lisbeth
48362 VAN DIEVEL Julie
38541 VERCRUYSSE Christophe
48117 YSEBAERT Barbara
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Limburg

82070 BATO Olivia
48383 MAESEELE Nele
38468 MYNCKE Irisa
73792 THEVISSEN Kristof

48369 VANDERCRUYSSE Femke
48416 VAN ZUNDERT Tom
46730 YILMAZ Alaaddin

Luik

17945 VERMEIRE Jan

Vlaams-Brabant en Brussel

82093 AL-ANI Ali Anwar
47450 CAMPFORTS Edward
82164 DAELEWIJN Heleen
99322 DEBBAUT Edward
82097 DE BOSSCHER Ruben
48253 DE CANG Mieke
48422 DE WINDT Nora
48962 DIERINCK Pauline

04759 FRANCART Hugo
48221 GOUBAU Laurent
47748 KOOBASI Faramarz
48669 LEJON Jeroen
37046 PANG Kim Win
48928 VAN HOORICK Indra
16419 VANLANCKER Maureen
48491 VAN MUYLDER Lennert

West-Vlaanderen

48981 ANRIJS Laura
37256 BATYR Anastasia
36979 BRAEMS Hannie
48072 CALUS Lien
48319 COOPMAN Davinia
82008 DECHAMPS Hannes
34787 DE CONINCK Steven Geert
47975 DECOSTER Eva-Line
48440 DE LOOF Marie
48395 DE NAEYER Nick
37350 DEPREZ Nele
36907 DESOMER Lobke
47040 DE VOS Sara
37104 GEERTS Bert
48722 GOOSSENS Wouter
48125 GOUDSMEDT Françis
48982 HERMANS Tine
47984 HOUTHOOFD Brecht
82011 JANSSEN Cassandra
48485 MAEBE Hanne

47718 MARIEN Nathalie
82227 MOERMAN Gaëlle
48464 OOMEN Anne
48883 PERSYN Bénédicte
36803 ROEF Greet
48964 SINNAEVE Eline
36802 SNAUWAERT Sylvia
37302 VAN ACKER Lander
47297 VAN DAMME Ellen
48216 VANDERVENNET Barbara
48628 VAN ONSEM Stefaan
48941 VANWIJNSBERGHE Bram
82106 VELTENS Margo
48183 VERBRUGGHE Anneleen
48454 VLASSENBROECK Wim
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2.C. Andere

42157 ARNOULD André
82060 BARCLAY Timothy
98016 BESOUW Martine
41017 BOURGUIGNON Jacques
82075 CICCARELLI Giovanni
41388 CLAEYSOONE Walter
40722 DE CLERCK Roger
43014 DE CORDIER Charles
41693 DE GROOTE Willy
46912 DE HAAN Ronald
42828 DUTORDOIR Pierre
82079 FOSSATI Nicola
82039 GANDAGLIA Giorgio
41931 GOLINVAUX Luc
82088 GRIECO Michele
46501 MAES Kris

82286 MICHELIS Ioannis
48881 MICHIELS Sofie
98727 NIJENHUIS Hessel
82087 ONDRUS Tomas
40883 ROSIER Marcel
48425 RUSINARU Dan
32177 SCHUTYSER Johan
40844 THIERY Michel
82077 UMARI Paolo
47010 VAN ALPHEN Jan
09911 VANHECKE Kris
41041 VAN HOORDE Marcella
42534 VAN MALDEREN Hendrik
82086 WALCOT Nicholas
41436 WALGRAEVE Hugo
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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.

Raad Oost-Vlaanderen
Adviezen 2017

1. Medisch dossier – vernietiging.

Mag het papieren medisch dossier vernietigd 
worden als deze elektronisch bewaard wordt 
met een back-up systeem?

Advies van 18 januari 2017 :

“De papieren dossiers mogen op een veilige 
manier vernietigd worden, wanneer u zeker 
bent dat ze opgenomen zijn in beveiligde 
elektronische dossiers. Let erop dat het (elek-
tronisch) medisch dossier gedurende dertig 
jaar bewaard moet worden.”

2. Sociale media – agressie jegens artsen.

Wat kan een arts ondernemen indien een 
agressieve patiënt de arts met naam en toe-
naam beoordeelt op sociale media?

Advies van 18 januari 2017 :

“Gezien de toenemende ongepaste asserti-
viteit van patiënten, kunnen sociale media 
veel schade berokkenen aan artsen. De er-
varing leert ons dat u deze commentaren 
best negeert en gewoon verder aan goede 
geneeskunde doet. De Nationale Raad heeft 
adviezen opgesteld omtrent het gebruik van 
sociale media door artsen. Via de website van 
de Nationale Raad kan u melding maken van 
deze agressie onder het tabblad ‘nationaal 
meldpunt voor agressie tegen artsen’. Het 
staat u uiteraard ook vrij klacht in te dienen 
tegen deze persoon wegens laster en eerroof.”

3. Psychiatrische patiënten – beroepsge-
heim – Kamer voor Bescherming van de 
Maatschappij.

Wanneer patiënten in een forensisch psychi-
atrisch centrum naar het ziekenhuis moeten 

voor een onderzoek, moeten zij de toelating 
krijgen van de Kamer voor Bescherming van 
de Maatschappij (KBM). Geldt het beroepsge-
heim wanneer de KBM, waar geen artsen wer-
ken, extra informatie vraagt aan de doorver-
wijzende arts van het psychiatrisch centrum 
in verband met het gevraagd onderzoek in het 
ziekenhuis?

Advies van 18 januari 2017 :

“Het overmaken van de noodzakelijke me-
dische gegevens aan de Kamer voor Be-
scherming van de Maatschappij maakt geen 
schending van het beroepsgeheim uit.”

4. Arrestatie – opiaatafhankelijkheid – 
substitutiebehandeling.

Een gespecialiseerd centrum voor de opvang 
van drugsverslaafden wordt frequent gecon-
tacteerd door de politie in verband met de 
behandeling van in arrest genomen drugsver-
slaafden. Wanneer een gearresteerde gebrui-
ker gekend is bij het centrum, worden de rand-
voorwaarden voor opstarten van een substitu-
tiebehandeling (een beeld hebben van psycho-
sociale domeinen, een uitgebreide medische 
anamnese, urine-toxicologie,…) vervuld. 
Hoe moet het centrum omgaan met een aan-
vraag tot behandeling van een drugsverslaaf-
de, die niet bekend is bij het centrum, gezien er 
in dit geval niet tegemoet gekomen wordt aan 
deze randvoorwaarden?

Advies van 18 januari 2017 :

“Wanneer u als gespecialiseerd centrum 
voor de opvang van drugsverslaafden ge-
vraagd wordt voor niet-actief in behandeling 
zijnde personen of voor personen die in uw 
centrum onbekend zijn, dient u als arts uw 
verantwoordelijkheid op te nemen volgens 
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de gegeven omstandigheden. In dit geval 
dient u ook zo spoedig mogelijk de medische 
antecedenten van de aan u toevertrouwde 
patiënten in te winnen.”

5. Medisch attest – inmenging in famili-
ale aangelegenheden – beroepsgeheim.

Waarmee dient er rekening te worden gehou-
den wanneer een patiënt aan zijn psychiater 
vraagt om zijn psychische toestand te atteste-
ren, met de bedoeling dit attest te gebruiken 
om een uitgebreider bezoekrecht voor zijn 
minderjarige kinderen te verkrijgen? 

Advies van 6 januari 2017 :

“U bent gerechtigd aan uw patiënt een ob-
jectief verslag te overhandigen inzake zijn 
(psychische) gezondheidstoestand zonder u 
evenwel in te mengen in het bezoekrecht van 
de kinderen. U kunt ook aan de familierech-
ter verklaren dat het u, als behandelend arts, 
onmogelijk is alle facetten objectief weer te 
geven en het aangewezen is een onafhanke-
lijke arts-deskundige aan te stellen om alle 
aspecten van de zaak in te schatten. U kan 
een kopie van onze adviesbrief afgeven aan 
uw patiënt zodat hij deze brief kan voorleg-
gen aan de rechtbank. Deze brief moet per-
soonlijk overhandigd worden aan uw patiënt 
en mag niet per fax of per mail gebeuren. Ge-
lieve er ook op te letten dat u, bijvoorbeeld 
in een begeleidende brief, geen nota maakt 
dat het opgemaakte attest voor zijn advocaat 
bestemd is.”

6. Wondzorg – referentieverpleegkun-
dige – eindverantwoordelijkheid.

Hoort de eindbeslissing inzake wondzorg toe 
aan de arts of de referentieverpleegkundige in-
zake wondzorg?

Advies van 6 februari 2017 :

“De arts draagt steeds de eindverantwoorde-
lijkheid. De referentieverpleegkundige inza-

ke wondzorg bekleedt een louter adviserende 
en behandelende functie.”

7. Arts-specialist in opleiding – bijko-
mende medische activiteit.

Mag een arts-specialist in opleiding actief zijn 
als arts buiten zijn opleidingskader?

Advies van 6 februari 2017 :

“Een arts-specialist in opleiding mag tijdens 
zijn opleiding beroepsactief zijn in een ander 
ziekenhuis, mits toestemming van de coördi-
nerend stagemeester.”

8. Medisch attest – inmenging in famili-
ale aangelegenheden.

Een bejaarde patiënte lijdt onder een slechte 
relatie met haar dochter, aan wie zij enkele ja-
ren geschonken heeft. Zij zou deze schenking 
ongedaan kunnen maken indien ze kan be-
wijzen dat er een morele mishandeling is door 
haar dochter. Op basis van wat deze patiënt 
mij toevertrouwd heeft, meen ik dat er inder-
daad sprake is van psychisch lijden door haar 
dochter. Wat mag ik attesteren inzake deze 
materie?

Advies van 6 februari 2017 :

“Het medisch attest inzake de gezondheids-
toestand van uw patiënte mag door u opge-
maakt worden. U kan als arts enkel de objec-
tieve symptomen en resultaten van onder-
zoeken rapporteren, zonder de vermelding 
van eventuele oorzaken noch het relaas van 
uw patiënte. U kan dus niet verwijzen naar 
de dochter als oorzaak van het psychisch lij-
den van uw patiënte.”

9. Psychiatrische patiënt – seksueel mis-
bruik – beroepsgeheim.

Mag een psychiater de politie verwittigen als 
hij weet dat een man seksuele relaties heeft 
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met kwetsbare, psychiatrische patiënten en 
van hun gezondheidstoestand mis- en/of ge-
bruik maakt?

Advies van 6 februari 2017 :

“U mag seksueel mis- of gebruik van psy-
chisch kwetsbare patiënten, die worstelen 
met een correcte inschatting van het sociale 
en interpersoonlijke verkeer, aan de politie of 
het parket meedelen. Dit houdt geen schen-
ding van het beroepsgeheim in.”

10. Medisch dossier – beroepsgeheim.

Mag een huisarts inlichtingen geven in ver-
band met een ex-patiënte aan een gewezen 
behandelend specialist, waartegen de betrok-
ken patiënte klacht heeft ingediend?

Advies van 6 februari 2017 :

“Het medisch beroepsgeheim en de pati-
entrechtenwet laat u niet toe als (gewezen) 
huisarts de gewezen behandelend specialist 
informatie door te geven, gezien de collega-
specialist de patiënt niet meer verder opvolgt 
en hier dus geen sprake meer is van multidis-
ciplinaire aanpak.”

11. Website – publicatie pre- en postope-
ratieve foto’s.

Mogen pre- en postoperatieve foto’s van pati-
enten op een medische website gepubliceerd 
worden?

Advies van 15 maart 2017 :

“Publicatie van pre- en postoperatieve foto’s 
van patiënten op een website is geoorloofd 
mits aan volgende voorwaarden wordt vol-
daan: 
1. De foto’s dienen geanonimiseerd te wor-

den: de patiënt mag niet herkenbaar zijn 
op de foto; 

2. De patiënt dient voorafgaandelijk aan de 
publicatie zijn schriftelijke ‘informed con-

sent’ voor de publicatie van zijn foto’s te 
hebben gegeven.

De website dient ter visering meegedeeld te 
worden aan de Orde der artsen.”

12. Wachtdienst – loondienst – accredite-
ring.

Als huisarts in loonverband kan ik ’s nachts 
en in het weekend geen gebruik maken van dat 
kabinet om wachten te doen. Vormt dit een 
probleem voor mijn accreditering of erken-
ning?

Advies van 22 maart 2017 :

“De Orde der Artsen gaat niet over erken-
ning of accreditering van huisartsen. Dit is 
respectievelijk de bevoegdheid van de erken-
ningscommissie huisartsen verbonden aan 
de FOD Volksgezondheid en de accredite-
ringscommissie verbonden aan het RIZIV.

Bent u aangesloten bij een beroepsvereni-
ging, dan kan deze u eventueel behulpzaam 
zijn bij het opzoeken van de gewenste inlich-
tingen.”

13. Administratieve prestatie – medisch 
dossier.

Mag een arts kosten aanrekenen voor admi-
nistratieve prestaties (afschrift van medisch 
dossier, kopie van een attest, attest voor verze-
kering,… leveren op vraag van patiënt)?

Advies van 22 maart 2017 :

“De werkelijke kosten voor administratieve 
prestaties mag u aanrekenen. De aanreke-
ning mag de kosten dekken en niet meer. In 
de nomenclatuur van het RIZIV is een num-
mer voorzien voor adviesverlening (109012). 
Voor het overmaken van een medisch dos-
sier mag €0,1/blad met een maximum van 
€25/dossier aangerekend worden.”
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14. Medisch attest – wilsbekwaamheid.

Mag een arts een attest afleveren aan zijn pa-
tiënt in verband met haar wilsbekwaamheid 
om een testament op te stellen?

Advies van 22 maart 2017 :

“U bent gerechtigd een attest van wilsbe-
kwaamheid op te maken zo dit overeenstemt 
met uw bevindingen. Wij achten het evenwel 
raadzaam dat een tweede arts, onafhankelijk 
van u, de wilsbekwaamheid van patiënte, na 
haar te hebben onderzocht, bevestigt.”

15. Uitstrijkje – toestemming patiënt.

Mag een gynaecoloog uitstrijkjes systematisch 
naar de huisarts sturen of is er telkens de toe-
stemming van de patiënt nodig?

Advies van 22 maart 2017 :

“Een gynaecoloog mag alle uitstrijkjes sys-
tematisch doorsturen naar de huisarts voor 
zover de patiënte zich hiertegen niet uitdruk-
kelijk heeft verzet. Hiertoe is het wel nodig 
dat u éénmalig de toestemming vraagt aan 
patiënte en dat u haar toestemming noteert 
in het medisch dossier.”

16. Uitstrijkje – uitnodiging.

Mag een gynaecoloog patiënten, na verloop 
van drie jaren, uitnodigen voor een uitstrijkje 
of preventief onderzoek?

Advies van 22 maart 2017 :

“Wij achten het geoorloofd dat een gynaeco-
loog, na verloop van drie jaar, patiënten uitno-
digt om een nieuw uitstrijkje te laten nemen 
of om een preventief onderzoek te laten doen.”

17. Getuigschrift – adresvermelding.

Moet de maatschappelijke zetel van de ven-
nootschap of het praktijkadres vermeld wor-
den op de prestatiegetuigschriften?

Advies van 10 mei 2017 :

“We verwijzen naar het ministerieel besluit 
van 22 december 2015 tot vastlegging van 
het model en het gebruik van het ontvangst-
bewijs – getuigschrift voor verstrekte hulp. 
Artikel 5§2 bepaalt wat volgt: ‘op de formu-
lieren in boekjesvorm moet het bovenste 
deel, dat het getuigschrift voor verstrekte 
hulp vormt, de volgende individuele vermel-
dingen aangaande de zorgverlener bevatten: 
1) naam en voornaam, 2) hoedanigheid, 3) 
adres van de woonplaats of van de spreek-
kamer, 4) identificatienummer bij het Rijks-
instituut voor ziekte- en invaliditeitsverzeke-
ring, …’ Artikel 5 §3 bepaalt wat volgt: ‘In het 
onderste deel dat het ontvangstbewijs van 
het formulier ontvangstbewijs-getuigschrift 
voor verstrekte hulp vormt wordt in het vak 
“geïnd voor rekening van KBO-nr.” het KBO 
nummer gedrukt van de natuurlijke persoon 
of de rechtspersoon of de associatie voor 
wiens rekening de som wordt geïnd.”

18. (Gedeeld) beroepsgeheim - Woon-
zorgcentrum

Hoe wordt het beroepsgeheim en de confiden-
tialiteit van de arts-patiëntrelatie gegaran-
deerd in een woonzorgcentrum?

Advies van 19 april 2017 :

“Alle leden van het multidisciplinair zorg-
team dienen op een getrapte wijze samen te 
werken met een kwalitatieve zorg als geza-
menlijk einddoel. Hierbij moeten de zorg-
vuldigheidsprincipes van het gedeeld me-
disch beroepsgeheim gerespecteerd worden. 
De relatie met dit zorgteam tot directie en 
meer uitgebreid, de raad van bestuur, zal zich 
vooral toespitsen op de navolging van kwa-
liteitsnormen en zorgvuldigheidsregels bin-
nen de instelling. De casuïstiek blijft zoveel 
mogelijk anoniem en dient enkel als toetsing 
aan de verantwoordelijkheden van de be-
leidsmedewerkers van de instelling vermits 
zij maatschappelijke verantwoording die-
nen af te leggen aan overheidsinstanties en 
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inrichtende macht. De CRA heeft hierin een 
raadgevende en coördinerende (lees: bemid-
delende) functie, gesteund op het door het 
KB opgedragen takenpakket. Dit veronder-
stelt het nastreven van een consensusmodel 
en geen conflictmodel voor alle stakehol-
ders.”

19. Arts – nevenactiviteit. 

Is softwareontwikkeling voor telematische lo-
gopedische therapie als winstgevende (neven)
activiteit voor een arts geoorloofd?

Advies van 31 mei 2017 :

“Wij hebben geen deontologische bezwaren 
tegen het voornemen van een arts een soft-
ware-interface voor logopedische therapie te 
ontwikkelen en te commercialiseren via een 
(middelen)vennootschap, mits dit bedrijf op 
geen enkele wijze verweven is met de eigen 
medische praktijk of een bestaande profes-
sionele artsenvennootschap. Tevens dient de 
garantie geboden dat individuele zorgverle-
ners of verzorgingsinstellingen de volledige 
vrijheid behouden om al dan niet op dit pro-
duct een beroep te doen.”

20. Palliatief beleid – verantwoordelijk-
heid.

Is de behandelende arts of de wachtarts ver-
antwoordelijk voor het palliatief beleid?

Advies van 21 juni 2017 :

“Ons inziens draagt de behandelend arts de 
volledige verantwoordelijkheid, behoudens 
zeer specifieke problemen, voor het behan-
delingsbeleid van een palliatief patiënt. Op-
dat de wachtarts zelfstandig zou kunnen 
handelen, dient de behandelend arts alle no-
dige informatie beschikbaar te stellen in het 
bij de patiënt aanwezig palliatief dossier. De 
wachtarts dient de behandelend arts achteraf 
te verwittigen van zijn interventie. Elke zaak 
dient in concreto beoordeeld te worden.”

21. Vervanging – huisarts – weigering pa-
tiënten.

Wat moet ik doen wanneer een collega huis-
arts mij ongevraagd aanduidt als zijn vervan-
ger?

Advies van 2 augustus 2017 :

“U kunt betrokken collega er informeel op 
wijzen dat u niet als zijn vervanger wenst 
op te treden. Lukt dit niet, kunt u hem een 
aangetekende brief, waarvan afschrift aan de 
Orde der artsen van Oost-Vlaanderen, in die 
zin zenden. Bij gebrek aan resultaat, kunt u 
het probleem ter bemiddeling voorleggen 
aan de geschillencommissie van uw lokale 
huisartsenkring. Enkel in geval van drin-
gende medische hulpverlening of tijdens de 
wachtdienst bent u ertoe gehouden een door 
hem doorverwezen patiënt te behandelen.”

22. Medicinale cannabis.

Wat zijn de bepalingen rond het voorschrijven 
van medicinale cannabis door een arts?

Advies van 2 augustus 2017 :

“In België beschikt de arts over therapeuti-
sche vrijheid. Cannabis mag evenwel niet 
afgeleverd worden door een Belgische apo-
theker. Bij een Nederlandse apotheker aan-
gekochte medicinale cannabis mag ook in 
België niet ingevoerd worden, zelfs met een 
doktersattest. Onder invloed van cannabis 
een voertuig besturen (naar en van Neder-
land) is zeker niet toegelaten. Het is aan de 
feitenrechter om te bepalen of een arts me-
deverantwoordelijk kan gesteld worden in-
dien zijn patiënt betrapt wordt onder invloed 
van of met een hoeveelheid cannabis in zijn 
bezit.”

23. Beroepsgeheim – arts als patiënt.

Wat kan ik als spoedarts ondernemen bij pati-
enten, die arts in opleiding zijn, en psychische 
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problemen of een medicatieverslaving hebben, 
zonder mijn beroepsgeheim te schenden?

Advies van 22 maart 2017 :

“Wij raden u aan contact op te nemen met de 
patiënten, die arts in opleiding zijn, teneinde 
hen te motiveren verder hulp te zoeken, bij-
voorbeeld via Arts in Nood. Enkel indien u 
meent een hoger belang te kunnen inroepen, 
kan het beroepsgeheim doorbroken worden.”

24. Afmetingen naambord – publiciteit.

Wat zijn de specificaties omtrent de afmetingen 
van een naambord bij een praktijk aan huis?

Advies van 2 augustus 2017 :

“Gezien de leidraad ‘artsen en publiciteit’ geen 
specificatie omvat omtrent de afmetingen van 
een artsennaambord, raden wij u aan een be-
scheiden formaat te kiezen voor uw naambord.”

25. Mededeling wijziging praktijkadres.

Hoe kan een arts-specialist de wijziging van 
zijn ziekenhuisadres best meedelen aan de 
huisartsen van de regio?

Advies van 2 augustus 2017 :

“Het geniet onze voorkeur dat het ziekenhuis 
waar u uw activiteiten zult verderzetten uw 
praktijkwijziging meedeelt aan de huisartsen 
van de regio.”

26. Benaming groepspraktijk

Mag de naam van een deelgemeente gebruikt 
worden in de benaming van een huisartsenprak-
tijk?

Advies van 6 september 2017 :

“Dit is toegestaan, op voorwaarde dat de 
groepspraktijk de enige huisartsenpraktijk is 
in die deelgemeente.”

27. Beroepsgeheim – rijgeschiktheid - ra-
dicalisatie.

Kan ik als huisarts aangifte doen van mijn pa-
tiënt die rijongeschikt werd verklaard, maar 
nog steeds met de auto blijft rijden, of van een 
patiënt waarvan ik vermoed dat hij radicali-
seert?

Advies van 6 september 2017 :

“U bent gebonden door het beroepsgeheim 
behalve ingeval u een hoger (dan het be-
roepsheim) algemeen belang kan laten gel-
den. Ingeval betrokken patiënt een overdui-
delijk gevaar betekent voor de maatschappij 
of het verkeer, kan u hiervan aangifte doen 
bij de Procureur des Konings.”

28. Interim-opdracht – praktijkopleider.

Kan een pas afgestudeerde huisarts een interi-
mactiviteit aanvaarden in de buurt van haar 
voormalige praktijkopleider, als zij niet de be-
doeling heeft zich hier te vestigen?

Advies van 6 september 2017 :

“U hebt voor deze interimactiviteit de toela-
ting nodig van uw praktijkopleider.”

29. Overhandigen medisch attest aan jus-
titie-assistent.

Mag ik een attest opstellen over mijn patiënt 
op vraag van de justitie-assistent die hem op-
volgt?

Advies van 6 september 2017 :

“U kan een attest opmaken mits volgende 
voorwaarden worden vervuld: de patiënt 
dient uitdrukkelijk akkoord te gaan met de 
inhoud ervan, zijn akkoord dient genoteerd 
te worden in het medisch dossier en het at-
test moet gericht en overhandigd worden 
aan de patiënt zelf.”
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30. Rood kruis – lichtreclame.

Mag een huisarts een verlicht rood kruis op-
hangen aan de gevel om zijn praktijk kenbaar 
te maken?

Advies van 6 september 2017 :

“Het rode-kruisembleem is wettelijk be-
schermd. Er mag geen verwarring ontstaan 
tussen uw insigne en het insigne van het Rode 
Kruis. Voor zover uw lichtreclame geen rood 
kruis inhoudt, hebben wij hiertegen geen be-
zwaar zolang de afmetingen bescheiden zijn. 
Voor de afmetingen kan de neonreclame van 
apothekers gelden als voorbeeld.”

31. Medisch attest – testamentaire be-
twisting – inmenging in familiale aangele-
genheden – beroepsgeheim.

Wat mag er geattesteerd worden indien een 
maatschappelijk assistente een attest vraagt 
teneinde de bewindvoering voor een patiënt 
op te starten?

Advies van 25 oktober 2017 :

“U kan het gevraagde attest enkel opmaken 
indien er medische redenen zijn waarom 
betrokken patiënt niet in staat zou zijn haar 
goederen te beheren. U moogt zich niet le-
nen tot een oneigenlijk gebruik van de be-
windvoering.”

32. Inzage medisch dossier – overleden 
patiënt – testamentaire betwisting – in-
menging in familiale aangelegenheden – 
beroepsgeheim.

Mag een huisarts ingaan op de vraag van een 
dochter van een overleden patiënt om het me-
disch dossier van betrokken patiënt te over-
handigen?

Advies van 25 oktober 2017 :

“Een nabestaande heeft enkel recht op on-
rechtstreekse, dit is via een andere beroeps-
beoefenaar, inzage in het medisch dossier 
van zijn ouder(s), mits de patiënt zich tij-
dens zijn leven niet heeft verzet tegen der-
gelijke inzage. Het verzoek tot inzage dient 
voldoende gemotiveerd en gespecifieerd te 
zijn. Noch het medisch dossier noch een ko-
pie ervan mag afgegeven worden aan de na-
bestaande. We baseren ons advies op de wet 
van 22 augustus 2002 betreffende de rechten 
van de patiënt en op het advies a155011 van 
17 december 2016 van de Nationale Raad van 
de Orde der artsen: ‘Toegang tot het medisch 
dossier van overleden patiënt ingeval van een 
testamentaire betwisting’.”

33. Bevoegdheid kinderarts – behande-
ling volwassenen.

Mag een kinderarts een volwassene behande-
len?

Advies van 15 november 2017 :

“Een arts is gerechtigd de geneeskunde in 
België uit te oefenen; dit houdt in dat een 
kinderarts ook volwassenen mag behan-
delen. De kinderarts mag evenwel zijn be-
voegdheid niet overschrijden. De nomencla-
tuur van de geneeskundige verstrekkingen 
(verplichte ziekteverzekering) bepaalt welke 
nomenclatuurnummers een erkend kinder-
arts mag aanrekenen.”

34. Nevenactiviteit – dierengedragscon-
sulent.

Mag een arts een bijkomende deeltijdse ac-
tiviteit uitoefenen als gedragsconsulent voor 
huisdieren?

Advies van 15 november 2017 :

“De functie van gedragsconsulent voor huis-
dieren is o.i. deontologisch niet verenigbaar 
met de uitoefening van de geneeskunde en 
kan desgevallend gerekend worden tot de 
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uitoefening van de diergeneeskunde.”

35. Multidisciplinaire praktijk – samen-
werking eerste- en tweedelijns-artsen.

Mogen huisartsen associëren en samenwerken 
in dezelfde praktijk met arts-specialisten?

Advies van 15 november 2017 :

“Wij hebben geen bezwaar tegen de voorge-
stelde praktijkvoering, mits u zich houdt aan 
het advies van de Nationale Raad van 14 ok-
tober 2017: ‘Raadpleging door een specialist 
in de praktijkruimte van een huisarts’.”

36. Omstandige geneeskundige verkla-
ring – rechterlijke bescherming - meer-
derjarige patiënt.

Bij het opstellen van een omstandige genees-
kundige verklaring wordt een arts gevraagd of 
de gezondheidstoestand van zijn patiënt voor-
komt op de lijst zoals bedoeld in artikel 492/5, 
eerste lid van het Burgerlijk Wetboek. Waar 
kan deze lijst geraadpleegd worden?

Advies van 27 november 2017 :

“De bedoelde lijst uit artikel 492/5, eerste lid 
B.W. met gezondheidstoestanden, die geacht 
worden op ernstige en aanhoudende wijze 
het vermogen van de te beschermen per-
soon om zijn belangen van vermogensrech-
telijke aard behoorlijk waar te nemen, zelfs 
met behulp van bijstand, aan te tasten, is nog 
steeds niet opgesteld. De arts dient dus zelf 
de gezondheidstoestand van de patiënt zo 
bevattelijk mogelijk te beschrijven ten einde 
de vrederechter toe te laten een beslissing te 
nemen.”

37. Stopzetting praktijk – verderzetting 
huisbezoeken

Mag een gepensioneerde huisarts de raadple-
gingen in zijn praktijk stopzetten, maar wel 
verder huisbezoeken blijven doen?

Advies van 27 november 2017 :

“Wij hebben geen deontologisch bezwaar te-
gen het stopzetten van uw raadplegingen en 
het verderzetten van uw huisbezoeken.”

38. Nieuwjaarswensen rondsturen.

Mag een associatie van arts-specialisten een 
nieuwjaarskaart rondsturen met hun foto, 
alsook de consultatiemomenten van hun 
praktijk?

Advies van 27 november 2017 :

“We hebben geen deontologisch bezwaar te-
gen het versturen van nieuwjaarswensen met 
foto’s van de artsen en een overzicht van de 
consultatie-uren, enkel aan collega’s en ver-
wijzende huisartsen.”

39. Continuïteit van zorg – opzegtermijn.

Een arts bood haar ontslag aan in een reva-
lidatiecentrum waar zij als enige arts werk-
zaam is. Kan zij verplicht worden om de con-
tinuïteit van de zorg te blijven dragen wanneer 
zij haar opzegtermijn heeft volbracht? 

Advies van 27 november 2017 :

“Wij zijn van oordeel dat, nadat u uw opzeg-
termijn volledig hebt uitgedaan, u ontheven 
bent van verdere verplichtingen.”
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1. TENLASTELEGGING:

Het in het gedrang brengen van een kwaliteitsvolle en continue zorgverstrekking door op 
zondag 12 juli 2015 pas om 13u30, na door een personeelslid van het woonzorgcentrum 
te zijn verwittigd, zijn huisartsenwachtdienst te hebben opgenomen, hierdoor te hebben 
nagelaten gevolg te geven aan verschillende oproepen tot medische hulpverlening bij een 
stervende patiënte in het betrokken woonzorgcentrum. 

De betrokken arts is in persoon verschenen 
op de zitting van 15 februari 2017, 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, Provin-
ciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis werd 
gesteld van de e-mail van 14 juli 2015 van de 
schoonzoon van een patiënte in betrokken 
woonzorgcentrum.

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
de betrokken arts, ontvangen op 17 november 
2015.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Onderzoekscom-
missie op 28 januari 2016.

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
wachtdienstverantwoordelijke, ontvangen op 
6 april 2016, waarin onder meer werd gesteld:
“Het probleem dat u vermeldt kadert mogelijk 
in een breder verspreid probleem van telefonie-
problemen waarbij de bereikbaarheid van het 
wachtnummer soms wegvalt. De wachtdoende 
arts wordt van de uitval van het nummer niet 
op de hoogte gebracht, en het is meermaals 
gebeurd dat ikzelf (hoewel ik niet van wacht 
was) opgebeld werd door bv. de voorzitter van 
de huisartsenkring dat er een bereikbaarheids-
probleem was.
We hebben toen steeds onze uiterste best ge-
daan om dat zo snel mogelijk op te lossen en 
verwittigden dan ook de dienst 100 over de 
manier waarop ze ons konden bereiken terwijl 

Raad Oost-Vlaanderen
Beslissingen 2017

we alles via Proximus in orde probeerden te 
maken.
De wachtdoende arts kan dit echter niet we-
ten op het moment zelf: het is onmogelijk om 
continu naar het wachtnummer te bellen om 
te controleren of alles nog wel werkt.
Dat is een probleem waar verschillende krin-
gen in de laatste maanden blijkbaar mee te 
kampen gehad hebben.
Na veel speurwerk via onze telecompartner 
bleken deze problemen te berusten op een ern-
stig softwareprobleem bij Belgacom/Proximus, 
waardoor doorschakelingen niet correct ge-
beurden.
Intussen hebben wij dat met onze kring proberen 
oplossen door te veranderen van telecomprovi-
der, waardoor die problemen ons in principe 
niet meer zouden kunnen treffen. De nieuwe 
provider garandeert ons een permanente hulp-
lijn, 24/24 en 7/7, om eventuele problemen op 
te lossen. Technologie is immers niet onfeilbaar. 
In de maand dat het nu georganiseerd is op de 
nieuwe manier, zijn er ons echter geen nieuwe 
problemen gemeld. We hopen uiteraard dat dat 
nu niet meer voorkomt.
Vanzelfsprekend zou een centraal georgani-
seerd systeem met dispatching (zoals wat 1733 
zou moeten worden) deze problemen volledig 
oplossen. We blijven echter nog steeds in het 
ongewisse over de toekomst.
Ik vermoed dan ook dat het probleem dat u 
vermeldt mogelijk door die technische proble-
men werd veroorzaakt, aangezien wij verder 
naar mijn weten een correct functionerende 
wachtdienst hebben waarbij iedereen zich 
plichtsbewust inzet, ondanks de zware belas-
ting erdoor. Persoonlijke onachtzaamheid is 
uiteraard ook iets dat kan voorkomen, hoewel 
ik daar momenteel niet echt weet van heb.”
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Gelet op alle overige stukken van het dossier.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Raad op 15 februari 
2017.

Overwegende dat er twijfel bestaat omtrent 
de tenlastelegging;

dat, gelet op deze twijfel, die de betrokken arts 
dient ten goede te komen, de inbreuk dan ook 
niet bewezen is.

(…)

De Raad verklaart de TENLASTELEGGING 
NIET BEWEZEN wegens twijfel.

2. TENLASTELEGGING:

Het hebben uitgeoefend van de geneeskunde tijdens een periode van schorsing door de 
Provinciale Geneeskundige Commissie (intrekking visum van 4 december 2012 voor een 
periode van 3 maanden, herhaaldelijk verlengd met eenzelfde periode tot en met 3 maart 
2014).

De betrokken arts is in persoon verschenen 
op de zitting van 15 februari 2017, bijgestaan 
door zijn raadsman, alwaar zij in zijn verdedi-
ging werden gehoord.

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

Overwegende dat de Orde der artsen, Provin-
ciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis werd 
gesteld van de brief van 19 juni 2014 van de 
Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Con-
trole van het RIZIV, met bijlagen, waarin on-
der meer werd gesteld:
“Ik ben naar de Provinciale Geneeskundige 
Commissie geroepen eind november 2012 
naar aanleiding van een wachtdienst. Begin 
2012 ben ik in [(...)] opgenomen tot juli on-
geveer. Dan ben ik terug beginnen werken en 
nam dagelijks Antabuse. In november moest ik 
een avondwacht doen, maar had gedronken en 
Trazolan genomen. Een collega heeft de wacht 
overgenomen.
De PGC heeft mijn visum ingetrokken vanaf 4 
december. Dit wil zeggen dat ik mijn praktijk 
niet meer mag doen en als je het toch doet dat 
het onwettig uitoefenen van geneeskunde is. Ik 
ben niet gestopt met mijn praktijk en ben niet 
in beroep geweest.

Ik ben om de 3 maand naar de commissie ge-
weest en ze hebben hun beslissing altijd ver-
lengd. Nu ben ik vorige week donderdag naar 
de commissie geweest. In september hebben 
ze me gezegd dat er experts gingen aangesteld 
worden om te oordelen over mijn psychische en 
fysische integriteit.
Ik ben gestopt met werken als de brieven van 
de mutualiteiten gekomen zijn, van alle mu-
tualiteiten, met vraag alles terug te storten. Ik 
heb dat gedaan en ben dan gestopt met wer-
ken. Het moet in juli geweest zijn. Sinds juli 
heb ik niet meer gewerkt als dokter. (…)

Het visum van de betrokken arts werd door 
de Provinciale Geneeskundige Commis-
sie van Oost-Vlaanderen ingetrokken vanaf 
4/12/2012 voor een periode van 3 maanden, 
herhaaldelijk verlengd met eenzelfde periode 
tot en met 3/03/2014. Hierdoor verliest hij het 
recht om de geneeskunde uit te oefenen gedu-
rende deze periode. Betrokkene heeft tijdens 
deze periode van schorsing getuigschriften van 
verstrekte hulp opgesteld, ondertekend en uit-
gereikt die vergoed werden.
Het betreft 1.312 verstrekkingen geattesteerd 
bij 253 verzekerden in de periode van 4-12-
2012 tot en met 12-08-2013 (invoerdatum VI 
van 10-12-2012 tot 3-09-2013) voor een be-
drag van 29.258,05 euro. (…)
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Artikel 2 I van de GVU-wet gecoördineerd op 
14/07/1994 verbiedt de aanrekening aan de 
ziekteverzekering van verstrekkingen verricht 
tijdens een periode van schorsing.
Betrokken arts was op de hoogte van zijn 
schorsing door de PGC en van de consequenties 
hiervan. Toch bleef hij actief als huisarts. Hij 
stopte slechts zijn activiteiten op het ogenblik 
dat de VI’s de aangerekende verstrekkingen 
van hem terug vorderde. (…)
Op 25/03/2014 betaalde betrokken arts 
vrijwillig het totaal ten laste gelegde bedrag 
terug. (…).”

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
de betrokken arts van 9 september 2014, 
ontvangen op 12 september 2014, waarin 
onder meer wordt gesteld:
“ (…) Mijn visum werd ingetrokken vanaf 4 
december 2012 door de PGC. (…) Om mijzelf 
te beschermen heb ik mij laten opnemen op 
22 november 2012 in het ziekenhuis op de 
afdeling psychiatrie tot 1 december 2012. 
(…) Ik nam de beslissing om mijn praktijk 
verder te zetten (…) Ik heb dus verder gewerkt 
tot eind juli 2013. Ik kreeg toen schrijven 
van de mutualiteiten om de verstrekkingen 
terug te betalen. Ik had gefaald, werd zwaar 
depressief met zelfmoordneiging en heb mij 
laten opnemen op 8/8/2013 vanwaar ik 
doorverwezen werd naar instelling X. Na een 
maand opname ging ik in dagtherapie tot 
eind mei 2014. Mijn visum werd ingetrokken 
van 4 december 2012 tot 3 maart 2014. (…) 
Vanaf 1 september 2014 heb ik mijn praktijk 
met goede moed opnieuw gestart. (…).”

Gelet op de verklaringen van de betrokken arts 
ten overstaan van de Onderzoekscommissie 
op 6 januari 2015, waarin onder meer werd 
gesteld:
“ (…) dat ik gewerkt heb terwijl ik niet mocht. 
(…)
Wat ik te mijne gunste kan zeggen is dat ik 
sinds die periode effectief volledig abstinent 
ben. (…) Ik ben nog altijd in behandeling bij 
een psychiater in instelling X.
De PGC heeft mij als voorwaarde om te werken 
een maandelijkse controle van mijn bloed 

(levertesten) opgelegd en een driemaandelijks 
verslag van mijn psychiater.
Mijn probleem bestond uitsluitend uit 
alcoholmisbruik. Ik neem als medicatie 
Antabuse. Mijn partner geeft mij een 
dagelijkse dosis ’s morgens opgelost in water: 
dat is de beste manier om te stoppen met 
drinken.
De PGC had mij sedert 2010 eerst geschorst 
voor de wachtdiensten. Uiteindelijk hebben 
ze mij, nadat ik lange jaren heb gekampt met 
alcohol, op 4 december 2012 totaal geschorst. 
Tevoren stond ik ook al onder toezicht.”

Gelet op de aanvullende stukken, waaronder 
de kennisgevingen van de opeenvolgende be-
slissingen “preventieve intrekking van het vi-
sum”.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts en het pleidooi van zijn raadsman ten 
overstaan van de Raad op 25 mei 2016 en de 
neergelegde besluiten.

Overwegende dat in antwoord op de besluiten 
kan worden verwezen naar hetgeen hierbo-
ven aangehaald alsook: alle relevante stukken 
werden gevoegd, waaronder de kennisgevin-
gen van de opeenvolgende beslissingen “pre-
ventieve intrekking van het visum” door de 
Provinciale Geneeskundige Commissie; zelfs 
geen begin van aanwijzing wordt gegeven 
waarom deze met enige onwettigheid zouden 
zijn behept; zowel in de oude als in de nieuwe 
versie van artikel 37, § 1, 2° b), van het K.B. 
nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de 
uitoefening van de gezondheidsberoepen was 
de PGC bevoegd het visum in te trekken; bo-
vendien heeft de betrokken arts er geen be-
roep tegen ingesteld, integendeel heeft hij er 
steeds in berust, mede ook door de vrijwillige 
terugbetaling met betrekking tot zijn presta-
ties tijdens de periode van schorsing; of bij 
toepassing van artikel 29 van het Wetboek 
van Strafvordering al dan niet bericht werd 
gegeven aan de procureur des Konings heeft 
geen relevantie voor de tucht; de rechten van 
verdediging werden gerespecteerd en de be-
trokken arts kreeg een eerlijk proces.
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Dat de tenlastelegging in zijnen hoofde 
bewezen is.

Overwegende 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 Koninklijk Besluit ontbreekt: 
artikel 15 § 1 van het K.B. nr. 79 van 10 
november 1967 betreffende de Orde der 
artsen stipuleert immers dat de Koning, bij 
een in Ministerraad overlegd 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 organen van de Orde vooralsnog 
niet de bevoegdheid te sanctioneren op grond 
van een nog niet in een algemeen verbindend 
verklaarde code opgenomen gedragsregel;
Dat de sanctionering dan ook uitsluitend 
gebeurt 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.

Overwegende dat de betrokken arts reeds 
eerder, m.n. in 1997 en in 2010, ook reeds 
een tuchtsanctie (tweemaal berisping) werd 
opgelegd (o.a. wegens patiënten te hebben 
bezocht en onderzocht terwijl hij kennelijk in 
staat van dronkenschap verkeerde).

Dat de betrokken arts vrijwillig de teruggevor-
derde som van € 29.258,05 terugbetaalde;
Dat hij in therapie ging voor zijn problematiek;
Dat hij verklaart thans abstinent te zijn, waarom-
trent geen tegenindicaties voorhanden zijn.

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 bewezen 
en legt de betrokken arts voor deze tenlaste-
legging de tuchtsanctie op van BERISPING.

3. TENLASTELEGGING:

Het afleveren van een welwillendheidattest, met name een verklaring van arbeidsonge-
schiktheid gedateerd op 12 maart 2015, waarin wordt geattesteerd dat patiënt niet in staat 
is te werken van 20 februari tot en met 20 maart 2015.

De betrokken arts is in persoon verschenen 
op de zitting van 8 maart 2017, 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 verde-
diging.

Overwegende dat de Orde der artsen, Provin-
ciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis werd 
gesteld van de e-mail van 23 maart 2015 van 
de werkgever van betrokken patiënt, waarin 
onder meer werd gesteld:

“Ik kreeg als werkgever een attest van betrok-
ken dokter, voor een van mijn werknemers, 
opmaak 12/03/15 met een verlenging van 
20/02/2015 tot 20/03/2015. (…) Ten eerste 
vind ik dit deontologisch niet verantwoord, ten 
tweede moeten wij als werkgever deze fratsen 
betalen en ten derde zou een dokter moeten 
weten dat dit absoluut onaanvaardbaar is.”

Gelet op betreffend ‘afwezigheidsattest’.

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwe-
ge de betrokken arts van 3 september 2015, 
waarin onder meer wordt gesteld:
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“ (…) Bij nazicht van het globaal medisch dos-
sier van betrokken patiënt heb ik vastgesteld 
dat ik inderdaad op 12/3/2015 het betwiste 
medisch attest (zoals door u ontvangen op 16 
april 2015) heb verstrekt. Het dossier geeft ech-
ter ook aan dat ik op 13/3/2015 een aangepast 
medisch attest uitgeschreven heb (enkel voor 
de periode 20/2/2015 tot 20/2/2015), nadat ik 
vastgesteld had dat ik op 12/3/2015 een ma-
teriële vergissing bij het eerste medisch attest 
gemaakt had. (…)
Op 12/3/2015 is de patiënt bij mij op consul-
tatie gekomen rond een afwezigheid voor ziek-
te op 20/2/2015. Voor deze afwezigheid (door 
ziekte) was hij niet op consultatie bij een arts 
geweest en had hij dus ook geen doktersattest 
aan zijn werkgever kunnen voorleggen, wat 
deze achteraf wel opgevraagd heeft. Daarop is 
de patiënt op 12/3/2015 bij mij gekomen met 
de vraag of hij voor deze afwezigheid nog een 
medisch attest kon ontvangen. Daarop heb ik 
de patiënt duidelijk gemaakt dat medisch at-
testen in de regel enkel uitgeschreven voor vast-
gestelde ziektes, op de dag zelf bij een medisch 
consult. Maar gezien het feit dat deze patiënt 
gekend is in onze praktijk, hij geen historiek 
heeft van dergelijke aanvragen na datum van 
afwezigheid en hij mij zijn ziektebeeld van de 
betrokken dag heeft beschreven, heb ik éénma-
lig een retroactief medisch attest uitgeschreven, 
daarbij duidelijk aangevend dat ik dit attest 
pas op 12/3/2015 heb opgesteld.
Ik besef dat het dergelijk retroactief uitschrij-
ven van medische attesten hoogst ongebruike-
lijk is, en heb dit ook aan de patiënt zeer dui-
delijk gemaakt. (…)”.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Onderzoekscom-
missie op 15 oktober 2015, waarin onder meer 
werd gesteld:
“ (…) Betrokken patiënt is gedurende 1 dag 
ziek geweest. Hij wist niet dat hij voor één dag 
een briefje nodig had voor de werkgever. De 
werkgever drong aan op een attest. Normaal 
doen wij dat niet. Normaal moet de patiënt de 
dag zelf komen. Maar het ging om een geken-
de patiënt in onze praktijk. Het ging niet om 
kwade wil. Ik heb hem de boodschap meege-

geven: normaal moet je de dag zelf komen, in 
het vervolg zeker. Het ging niet om een ‘ziek-
teverlenging’ zoals vermeld op het attest. (…) 
De patiënt is geen profiteur. Hij is nooit ziek. Ik 
dacht dat een beetje ‘good will’ wel mocht. (…) 
Hij was in ieder geval niet in staat om te gaan 
werken (…)”.

Gelet op de door de betrokken arts overge-
maakte stukken, waarbij zij tevens liet weten 
dat zij als huisarts stopt en vanaf januari 2016 
aan het werk gaat als fulltime CLB-arts.

Gelet op de door de klager overgemaakte 
stukken.

Gelet op het schrijven van de betrokken arts 
van 8 december 2015, waarin onder meer 
werd gesteld:
“Zoals gevraagd op dat onderhoud heb ik u 
kort daarna een kopie van het medisch dos-
sier van de patiënt opgestuurd (…) Want zo-
als bleek uit het elektronische dossier van de 
patiënt ging het wel degelijk om een verlenging 
van ziekte met 1 dag omwille van een virale 
infectie.”

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Raad op 8 maart 
2017.

Overwegende dat uit hetgeen hierboven werd 
aangehaald afdoende blijkt dat de betrokken 
arts een welwillendheidattest heeft afgeleverd.

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 be-
wezen doch legt de betrokken arts GEEN 
TUCHTSANCTIE op.
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4. TENLASTELEGGING:

Het afleveren van een welwillendheidattest, met name een verklaring van arbeidsonge-
schiktheid gedateerd op 8 december 2015, waarin wordt geattesteerd dat patiënt niet in 
staat is te werken van 28 november tot en met 24 december 2015.

De betrokken arts is in persoon verschenen 
op de zitting van 8 maart 2017, 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 verdediging.

Overwegende dat de Orde der artsen, Pro-
vinciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis 
werd gesteld van de e-mail van 11 december 
2015 van de werkgever van betrokken patiënt, 
waarin onder meer werd gesteld:
“Betrokken patiënt is bij ons gestart op 
07/09/2015, heeft 3 weken gewerkt en is vanaf 
30/09/2015 in ziekteverlof met telkens verlen-
gingen. Zijn voorlaatste briefje sprak t.e.m. 
27/11/2015. Hij had 48u de tijd om eventueel 
een verlenging binnen te brengen, maar hij liet 
niks weten. Ik had gebeld, alsook sms gestuurd 
om te vragen of hij een doktersbriefje binnen 
brengt, maar geen resultaat. Op 03/12/2015 
heb ik dan maar een aangetekende zending 
gestuurd met vraag zich te verantwoorden. Hij 
heeft tijd gekregen t.e.m. 08/12 om zijn dokters-
briefje binnen te brengen. Op 08/12 ’s avonds 
19u15 krijg ik een sms dat hij bij de dokter zit 
en briefje zal binnen brengen.”

Gelet op betreffende ‘verklaring van ar-
beidsongeschiktheid’ ‘van 28/11/2015 tot 
24/12/2015 inbegrepen’ ‘Datum : 8/12/2015’.

Gelet op de aanvulling van de klacht en bijko-
mende stuk.

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
de betrokken arts van 15 maart 2016, waarin 
onder meer wordt gesteld:
“ (…) Betrokken patiënt is werkonbekwaam 
vanaf 30/09/2015 (…) Op 8 december 2015 
kwam hij om een verlenging, dit was duidelijk 
te laat. (…)”.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Onderzoekscom-
missie op 26 mei 2016, waarin onder meer 
werd gesteld:
“ (…) Ik weet ook wel dat mijn attest te laat 
geschreven is (…) Maar ik was te laat, ik moet 
daar niet over discussiëren. (…)”.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Raad op 8 maart 
2017.

Overwegende dat uit hetgeen hierboven werd 
aangehaald afdoende blijkt dat de betrokken 
arts een welwillendheidattest heeft afgeleverd;

dat de tenlastelegging in zijnen hoofde dan 
ook bewezen is;

Overwegende dat, in de hoger geschetste fei-
telijke omstandigheden, 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 de tuchtsanctie op van WAAR-
SCHUWING.
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5. TENLASTELEGGING:

Het niet hebben nageleefd van de deontologische beginselen 
a) dat een arts, zowel voor het stellen van een diagnose als voor het instellen en voort-

zetten van de behandeling, er zich toe verbindt zijn patiënt zorgvuldig en gewe-
tensvol de zorgen toe te dienen die stroken met de thans geldende wetenschappe-
lijke kennis;

b) dat een arts zich dient in te zetten om elke vorm van afhankelijkheid te voorko-
men - hij dient de patiënt o.m. te wijzen op het verkeerd gebruik en het misbruik 
van substanties die tot afhankelijkheid kunnen leiden evenals op de risico’s op het 
langdurig gebruik ervan.

De betrokken arts is in persoon verschenen 
op de zitting van 8 maart 2017, alwaar hij in 
zijn verdediging werd gehoord.

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

Overwegende dat de Orde der artsen, Provin-
ciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis werd 
gesteld van de brief van 12 januari 2016 van 
de zonen van betrokken patiënt, waarin onder 
meer werd gesteld:
“Onze moeder is op 19/12/2015 heel plots ge-
storven (…) Twee dagen na het overlijden be-
gon mijn vader plots ernstig te hallucineren 
(…) Betrokken arts (…): “Het zou kunnen dat 
uw moeder af en toe een Alprazolam in zijn 
koffie deed”. Na aandringen beweerde hij “een 
stuk of 3 per dag” (…) Onze vader werd blijk-
baar buiten zijn medeweten geïntoxiceerd met 
benzodiazepines met het ontegensprekelijk 
medeweten van betrokken arts. (…) Na het be-
zoek aan betrokken arts hebben we beslist om 
verder onderzoek te doen. We zijn in de 2 apo-
theken (...) langsgegaan om te weten te komen 
wat er werd voorgeschreven voor onze moeder 
en vader. Wat we toen ontdekten was ronduit 
shockerend. Betrokken arts schreef 2 tot 3 do-
zen (50 pillen per doos) Alprazolam per week 
(!) voor, alsook Dafalgan codeine, zopiclone, 
Feldene lyotabs en Flunatop. De hoeveelheden 
van afgelopen jaar (2015) kan u in de bijlagen 
terugvinden. (…).”

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
de betrokken arts van 9 april 2016.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Onderzoekscom-
missie op 15 september 2016, waarin onder 
meer werd gesteld:
“ (…) De vraag was: ‘Mag mijnheer Alprazo-
lam nemen?’ Ik ben er mij van bewust dat dat 
moeilijk is met alcohol (…) Mevrouw nam 3 
tot 4 maal 2 dosissen per dag (…) Zelf ben ik 
ex-alcoholicus (…) Zij nam 4 x 2 x 0,5 mg Al-
prazolam in (…) Is dergelijk medicatiegebruik 
op die leeftijd niet vrij gevaarlijk? (…) Ik weet 
dat (…)”.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Raad op 8 maart 
2017, waaruit onder meer ook bleek dat hij de 
voorgeschreven hoeveelheden medicatie niet 
bijhield en er geen exact beeld van had.

Overwegende dat uit hetgeen hierboven werd 
aangehaald afdoende blijkt dat de betrokken 
arts, zowel voor het stellen van de diagnose 
als voor het instellen en voortzetten van de 
behandeling, zijn patiënten niet zorgvuldig en 
gewetensvol de zorgen heeft toegediend die 
stroken met de thans geldende wetenschap-
pelijke kennis en hij zich onvoldoende heeft 
ingezet om elke vorm van afhankelijkheid te 
voorkomen en hij niet heeft gewezen op het 
verkeerd gebruik en het misbruik van sub-
stanties die tot afhankelijkheid kunnen leiden 
evenals op de risico’s op het langdurig gebruik 
ervan;
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dat de tenlasteleggingen in zijnen hoofde dan 
ook bewezen zijn, gelet op hetgeen hoger aan-
gehaald;

dat ter zake ook kan worden verwezen naar de 
overzichten van de aankopen bij de apotheek;

Overwegende dat, in de hoger geschetste fei-
telijke omstandigheden, ter beteugeling van 
de inbreuken sub 1 en 2 samen de hierna-
volgende tuchtsanctie passend voorkomt ten 

6. TENLASTELEGGING:

Het afleveren van een welwillendheidattest, met name een verklaring van arbeidsonge-
schiktheid gedateerd op 4 januari 2016 waarin wordt geattesteerd dat patiënt niet in staat 
is te werken van 23 december 2015 tot en met 8 januari 2016.

einde de betrokken arts ertoe aan te zetten 
zich in de toekomst hieraan niet meer te be-
zondigen.

(…)

De Raad verklaart tenlasteleggingen sub 1 en 
2 bewezen en legt de betrokken arts voor deze 
tenlasteleggingen samen de tuchtsanctie op 
van BERISPING.

De betrokken arts is in persoon verschenen 
op de zitting van 8 maart 2017, 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, Provin-
ciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis werd 
gesteld van de brief van 4 januari 2016 van de 
werkgever van betrokken patiënt, waarin on-
der meer werd gesteld:
“ (…) Als bijlage kunt u een attest terugvinden 
van betrokken arts. Dit attest werd uitgeschre-
ven voor een periode vanaf 23/12/2015 tot en 
met 08/01/2016. Dit terwijl tot onze verbazing 
het attest pas werd getekend op 04/01/2016. 
Ik stel mij hier de vraag hoe de toestand van 
een werknemer correct kan worden ingeschat 
wanneer pas na een kleine twee weken een 
dokter wordt bezocht en hoe dit kan leiden tot 
een toegestane afwezigheid voor die periode 
(23/12/2015-04/01/2016). Daarenboven moet 
een medisch attest worden ingediend bij de 
werkgever binnen de 48 uur na de start van de 
arbeidsongeschiktheid. Mijns inziens kan een 
arts toch pas arbeidsongeschiktheid vaststellen 
nadat de patiënt in kwestie werd onderzocht. 

Daarnaast wordt op deze manier ook de waar-
de van de medische attesten aangetast. (…)”.

Gelet op betreffend ‘getuigschrift van werkon-
geschiktheid’ ‘van 23/12/15 tot en met 8/1/15’ 
‘Datum 4/1/15’.

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
de betrokken arts van 14 april 2016, waarin 
onder meer wordt gesteld:
“ (…) Op 10/12/2015 is patiënt op consultatie 
gekomen (…) werkonbekwaamheid geschreven 
tot 22/12/2015. Patiënt meldt zich opnieuw op 
4/01/2016 met nog steeds invaliderende klach-
ten in de lijn van vorige consultatie. Ik heb hem 
erop gewezen dat hij te laat om zijn briefje is 
gekomen, dat zijn baas hem om die reden kan 
ontslaan. Hij zegt dat hij mij moeilijk heeft 
kunnen bereiken, afspraak maken omdat ik op 
vakantie was, wat klopte. Gezien zijn proble-
matiek (…) identiek was heb ik hem toch ver-
lengd tot 8 januari 2016 (…)”.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Onderzoekscom-
missie op 15 september 2016, waarin onder 
meer werd gesteld:
“ (…) Ik heb hem uitdrukkelijk gezegd dat hij 
in de problemen kon komen als hij een ar-
beidsongeschiktheidsattest met terugwerkende 
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kracht zou voorleggen. Dat de werkgever hem 
mogelijk kon ontslaan zo hij zijn arbeidsonge-
schiktheidsattest niet binnen de 48 uur voor-
legde. (…) Ik weet: informeel klopt het attest 
niet maar, op menselijk vlak, gezien het om een 
verlenging ging, heb ik gemeend de continuïteit 
der zorgen te moeten verzekeren (…)”.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Raad op 8 maart 
2017.

Overwegende dat uit hetgeen hierboven werd 
aangehaald afdoende blijkt dat de betrokken 
arts een welwillendheidsattest heeft afgele-
verd;

dat de tenlastelegging in zijnen hoofde dan 
ook bewezen is;

Overwegende dat, in de hoger geschetste fei-
telijke omstandigheden, de hiernavolgende 
tuchtsanctie passend voorkomt ten einde de 
betrokken arts ertoe aan te zetten zich in de 
toekomst hieraan niet meer te bezondigen.

OP DEZE GRONDEN

De Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen,

Recht doende op tegenspraak en bij meerder-
heid van de aanwezige leden,

Verklaart de tenlastelegging bewezen en legt 
de betrokken arts voor deze tenlastelegging 
de tuchtsanctie op van WAARSCHUWING.

7. TENLASTELEGGING:

Het afleveren van een welwillendheidattest, met name een verklaring van arbeidsonge-
schiktheid gedateerd op 13 juli 2015 waarin wordt geattesteerd dat betrokken patiënt on-
bekwaam is om arbeid te verrichten wegens ziekte van 6 juli 2015 tot 26 juli 2015.

De betrokken arts is in persoon verschenen 
op de zitting van 26 april 2017, 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 verdediging.

Overwegende dat de Orde der artsen, Provin-
ciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis werd 
gesteld van de aangetekende brief van 27 juli 
2015 van de werkgever van patiënt, met bijla-
gen, waarin onder meer werd gesteld:
“De werknemer is onderzocht geweest op da-
tum van 13/07/2015 en dokter verklaart hier-
bij dat hij sedert 06/07/2015 geen arbeid kan 
verrichten?? Hoe kan deze dokter zijn medi-
sche toestand van een week eerder inschatten 
en weten? Wij zijn zo vrij u in bijlage een kopij 
te bezorgen alsook een kopij van de eerdere ge-
tuigschriften van werkonbekwaamheid (door 
een andere arts voorgeschreven).”

Gelet op de betreffende ‘verklaring van ar-
beidsongeschiktheid’.

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
de betrokken arts van 1 december 2015, waar-
in onder meer wordt gesteld:
“Ik zag hem inderdaad op 13/07/2015 voor 
het eerst terug na een tussenperiode van 4 jaar 
(…). Op 13/07/2015 kwam hij opnieuw op 
consultatie (…) Ik schreef op dat moment ook 
een attest voor arbeidsongeschiktheid, vanaf 
06/07 omdat de patiënt sinds dan was gestopt 
met werken en toen zeker al werkonbekwaam 
was. Mijns inziens is hij al veel langer werk-
onbekwaam, deze man is immers vrachtwa-
genchauffeur (…) hij vormt een gevaar op de 
weg. Gezien de aard van de problematiek en 
de toestand van de patiënt, zowel psychisch 
als lichamelijk, leek het mij absoluut verant-
woord de arbeidsongeschiktheid als dusda-
nig toe te kennen. Zijn toestand was zeker op 
06/07/2015 al even slecht als ze was op 13/07.”
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Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Onderzoekscom-
missie op 25 februari 2016, waarin onder 
meer werd gesteld:
“(…) een heroïne verslaafde camionchauffeur 
die 2 gram heroïne per dag verbruikt. Dat is 
enorm veel. (…) Die dag kwam hij om hulp 
vragen om af te kicken. Hij verklaarde mij dat 
hij 2 dagen voordien reeds thuis gebleven was 
(…) Eigenlijk is patiënt al jaren arbeidsonge-
schikt als vrachtwagenchauffeur (…) Hij ver-
klaarde mij bang te zijn zijn werk te verliezen. 
Hij zei dat hij niet in staat was uit zijn bed te 
komen: ‘Ik lig al een week in mijn bed.’”.

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
de betrokken arts van 2 augustus 2016.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 

arts ten overstaan van de Raad op 26 april 
2017.

Overwegende dat uit hetgeen hierboven werd 
aangehaald afdoende blijkt dat de betrokken 
arts een welwillendheidattest heeft afgeleverd.

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 be-
wezen doch legt de betrokken arts GEEN 
TUCHTSANCTIE op.

8. TENLASTELEGGING:

Het deontologisch beginsel niet te hebben nageleefd dat
1. de uitrusting van een kabinet en de organisatie van de praktijk de arts dienen toe 

te laten zijn beroep op een kwalitatief hoogstaand niveau uit te oefenen en de con-
tinuïteit van de zorg te verzekeren, dat de inrichting van een kabinet de waardig-
heid en de intimiteit van de patiënt dient te eerbiedigen, door zijn hond, ook in 
aanwezigheid van zijn patiënten, toe te laten zowel in zijn wachtzaal als in zijn 
consultatiekabinet;

2. een arts zich collegiaal dient te gedragen, meer bepaald door
a) doodsbedreigingen te hebben geuit aan het adres van dr. G,
b) geen verslagen te hebben geschreven aan betrokken huisartsen over de door 

hem tijdens de wachtdienst geziene patiënten;
3. een arts, of hij nu vrij door de patiënt werd gekozen of aan de patiënt werd opge-

legd, altijd correct moet zijn en begrip tonen; een arts er dient op bedacht te zijn 
geen filosofische, godsdienstige of politieke overtuiging te kwetsen; een arts, belast 
met de controle van een diagnose, de filosofische overtuigingen en de menselijke 
waardigheid van de patiënt dient te eerbiedigen, door racistische opmerkingen te 
hebben gemaakt o.m. inzake allochtonen en Joden.

De betrokken arts is in persoon verschenen 
op de zitting van 26 april 2017, 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, Provin-
ciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis werd 
gesteld van:

- de e-mail van 24 oktober 2015 van dhr. Y, 
waarin onder meer werd gesteld:

“Vandaag ging ik op controle bij de betrokken 
arts. Dit is niet mijn huisarts maar ik werd 



 h i p p o c r a t e s  7 0  |  s e p t e m b e r  2 0 1 8  65

be
sl

is
si

n
ge

n
 o

o
st

-v
la

an
d

er
en

hier naartoe gestuurd door mijn werkgever. Bij 
het binnenkomen verschoot ik dat er gewoon 
2 grote honden los rondliepen. Toen ik in de 
praktijk me liet controleren waren de honden 
gewoon aanwezig. Hygiënisch is wel anders. Ik 
vind dit totaal niet aanvaardbaar.”

- de brief van 9 november 2015 van mevr. P, 
waarin onder meer werd gesteld:

“Ik (…) wens een klacht in te dienen bij jullie 
Orde. Een klacht naar aanleiding van een me-
dische controle op dinsdag 27/10/2015 door 
betrokken arts (…). Op dinsdag 27/10/2015 
om 18u20 moest ik mij aanmelden voor medi-
sche controle. (…) Ik wil nog vermelden dat in 
het consultatiebureau van betrokken arts zijn 
beide honden daar rondlopen… Hygiënisch? 
Vuile stoelen om op te zitten! (…).”

- de e-mail van 8 december 2015 van dhr. J, 
waarin onder meer werd gesteld:

“Ik ben vandaag bij een controle arts moeten 
gaan van het werk omdat ik thuis ben omwille 
van een omgeslagen enkel. Daar binnenkomen 
liepen er 2 honden in de praktijk ruimte waar 
hij mensen moet verzorgen en behandelen zon-
der zijn handen te ontsmetten wilde hij mijn 
enkel onderzoeken waar ik ook kleine wondjes 
heb van het krabben (…) Daarom wil ik een 
klacht indienen voor deze dokter die niet hygi-
enisch te werk gaat.”

- de brief van 5 januari 2016 met bijlagen 
van de voorzitter van de huisartsenkring, 
waarin onder meer werd gesteld:

“Vrijdag 22/5 heeft betrokken arts voor de 3de 
keer op korte tijd een wacht gedaan. De arts 
die hem de ochtend nadien heeft afgelost heeft 
contact opgenomen om ook in naam van de 
chauffeur een aantal zaken te melden (…) 
Betrokken arts had alweer zijn hond meege-
bracht. De onthaalmedewerker heeft hiervoor 
de eindverantwoordelijke gebeld, maar be-
trokken arts weigerde het dier weg te brengen. 
Uiteindelijk heeft een collega arts, die ook re-
gelmatig eindverantwoordelijke is, met hem 
gebeld en voet bij stuk gehouden zodat hij de 
hond naar huis heeft gebracht. Pas na een uur 
was hij terug op de wachtpost, nadat hij frieten 
had gekocht… (…).

Recent was betrokken arts twee keer van wacht, 
maar vooral na de laatste wacht zijn er toch 
een aantal zaken gebeurd die niet door de beu-
gel kunnen. Verschillende mensen hebben me 
hiervan op de hoogte gebracht. Al 2 keer heeft 
hij zijn hond meegebracht. De hond loopt vrij 
rond, zowel in het ontspanningsgedeelte als 
in het werkgedeelte. De hond was soms in het 
kabinet wanneer de arts een patiënt ziet. (…). 
Betrokken arts geeft bij aankomst een zelfver-
zekerde en ontspannen indruk. We leggen hem 
uit dat er een aantal klachten zijn binnen ge-
komen over zijn functioneren tijdens de wacht-
dienst. De bedoeling van ons gesprek is om zijn 
versies van het verhaal te horen en samen op 
een positieve manier verder te kunnen samen 
werken. (…) Over het meebrengen van zijn 
hond: hij erkent de problematiek, legt uit dat 
het door een samenloop van omstandigheden 
komt en dat het niet meer zal voorvallen (…).”

- de brieven van 27 augustus 2015 en 6 sep-
tember 2015 van dr. G waarin onder meer 
werd gesteld:

“Bij deze wens ik klacht neer te leggen bij de 
Orde van geneesheren Oost-Vlaanderen we-
gens de totale onheuse oncollegiale attitude 
van betrokken arts tegenover mij en tegenover 
de pt die hij controleerde op 27/8/’15 (…)
Op 28 september 2015 ontving mijn secreta-
resse een telefoon vanwege betrokken arts en ze 
schreef de inhoud neer, die ik weergeef in bij-
lage. Ze was werkelijk bevreesd dat betrokken 
arts mij iets ging aandoen. Alles gaat om een 
beoordelingsgeschil inzake geschiktheid om te 
werken gedurende een tijdelijke periode bij een 
bepaalde patiënt. Dokter X werd aangesteld 
als scheidsrechter, doch finaal ging de expertise 
niet door. De brief die ik faxte naar dokter X 
voeg ik toch in bijlage omdat het de context wat 
verduidelijkt. Ik wens niet teveel tijd te verliezen 
aan dergelijke negatieve situaties maar het zou 
toch niet misplaatst zijn dat collega’s zulk taal-
gebruik ten eerste niet hanteren en ten tweede 
niet gebruiken in aanwezigheid van ofwel een 
patiënt ofwel een secretaresse. Het schaadt het 
beroep, althans ik ben van dat oordeel. Ik heb 
zulks gedrag nog nooit meegemaakt sinds ik in 
contact ben met de medische wereld noch als 
kandidaat geneesheer noch als geneesheer. (…)
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Betrokken arts belde op 28/08/’15 omstreeks 
13u25 naar het secretariaat van dr. G met vol-
gende boodschap :
- Dokter G is daar niet zeker?
- ik heb van dokter D gehoord dat dokter G een 
klacht tegen mij gaat indienen bij de Orde der 
geneesheren
- zeg tegen hem dat hij een arrogant ventje is, 
heb ik ook gehoord van patiënten
- ik sla hem op zijn muil als hij die klacht in-
dient
- ik sla hem op zijn smoel
- ik dien klacht in tegen G maar het zal voor 
andere dingen zijn
- ik wil dat je dat tegen G zegt BYE”

- de brief van 5 januari 2016 met bijlagen 
van de voorzitter van de huisartsenkring, 
waarin onder meer werd gesteld:

“ Naar aanleiding van verscheidene klachten 
bij onze huisartsenvereniging over betrokken 
arts zenden wij u dit dossier in bijlage. Het be-
treft een opsomming van de volgende proble-
men: (…) weigeren van opmaken van verslagen 
van consultaties en huisbezoeken tijdens de 
wachtdienst. Er vond reeds een gesprek plaats 
tussen onze geschillencommissie en betrokken 
arts, met goede voornemens, maar zonder re-
sultaat. (…)
Hij weigert verslagen op te maken. De eerste 
keer kon hij niet inloggen, waarna iemand 
hem heeft gecontacteerd om hem te helpen. De 
tweede keer heeft hij terug geen enkel verslag 
opgemaakt. De kans is klein dat hij de huis-
artsen per email of telefoon verslag heeft uit-
gebracht.
In het algemeen stelt hij zich zeer dominant op 
en durven de onthaalmedewerkers weinig of 
niets tegen hem doen uit schrik voor represail-
les. (…)
Weigert pertinent om verslagen op te maken in 
Trigonia. Onthaalmedewerkers ervaren hem 
als dominant/agressief, hebben er schrik voor, 
vandaar veel terughoudendheid om ‘officieel’ 
klacht in te dienen (…).”

Overwegende dat de Orde der artsen, Provin-
ciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis werd 
gesteld van:

- de brief van 5 januari 2016 met bijlagen 
van de voorzitter van de huisartsenkring, 
waarin onder meer werd gesteld:

“Betrokken arts heeft tijdens zijn shift op don-
derdag 14/05/2015 patiënten van buiten-
landse afkomst tegen mij omschreven met het 
woord “makakken” (…) Nu kan hij hierover 
zijn mening hebben natuurlijk, maar hij bleef 
steeds het woord “makakken” gebruiken, zelfs 
nadat ik had gezegd dat ik dat toch geen aan-
genaam woord vond (en ook had gezegd dat ik 
getrouwd ben met een Arabier). Verder bleef hij 
zijn misprijzen voor deze mensen uitdrukken 
(…) Hijzelf was er echter van overtuigd dat hij 
geen racist is, dat bleef hij ook herhalen (…) en 
hij vertelde ook over de familie van zijn partner 
die blijkbaar van Arabische origine is (…) Toen 
hij had gehoord dat mijn man een Palestijn is, 
vond hij het blijkbaar nodig om dan over joden 
van alles te zeggen, namelijk dat “die pas echt 
racistisch zijn” en zich “superieur gedragen”, en 
heeft hij ook een aantal ongepaste jodenmop-
pen verteld. Waarop hij dan nog maar eens zei 
dat hij niets moest hebben van makakken of 
joden (…)”

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Onderzoekscom-
missie op 26 mei 2016, waarin onder meer 
werd gesteld:
“ In het algemeen moet ik toegeven dat ik last 
heb van een zekere burn-out: dit kan mijn ge-
drag verklaren, evenwel niet verantwoorden. Ik 
heb in 4,5 jaar geen verlof genomen. Ik word 
alle dagen geconfronteerd met welwillend-
heidsattesten. Ik heb nog nooit een klacht inge-
diend en ik ben ook niet van plan dat te doen. 
Ik ben soms te assertief. Mijn woordgebruik is 
er soms over. Ik geef dat toe. Ik moet daar niet 
over zeveren: dat is zo. (…)
Dokter G (…) Ik ga mijn woorden niet ontken-
nen. Ik heb dat gezegd. (…)
Mijn 2 bordercollies gaan overal mee op huis-
bezoek, gaan mee in huis. Dat zijn geen jacht- 
of waakhonden, maar schaapdrijvers. Bij mij 
thuis lopen ze vrij rond in de keuken, de gang, 
de wachtzaal, de praktijk, de tuin. Zij bijten 
niet, tenzij ge mij iets zou doen. De patiënten 
vragen ernaar (…) Het is mijn huis/mijn kabi-
net. Ik vraag de (controle)patiënten altijd toe-
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lating voor de aanwezigheid van de honden; 
indien niet, dan gaan de honden naar buiten. 
Drie van mijn patiënten hebben schrik van de 
honden: de honden gaan dan buiten. Wat de 
hygiëne betreft: ik heb patiënten die vuiler zijn 
dan mijn honden. Mijn honden slapen bij mij 
op de slaapkamer: achteraan op het bed. Ik 
zie er toch gezond uit. Om de drie maanden 
krijgen de honden een behandeling tegen de 
vlooien en teken. (…)
Wat mijn racistische opmerkingen betreft: ik 
vernam dat de nieuwe secretaresse gehuwd 
was met een Palestijn en dat zij arabistiek ge-
leerd heeft. Ik heb haar daarop een paar jo-
denmoppen verteld zoals: ‘Er zijn een aantal 
Joden aan het roeien op de Watersportbaan. 
Waarom? Blijkbaar zijn ze nog niet uitgeroeid.’ 
Dat is een woordspeling: dat is niet racistisch. 
Dat is humor en humor bevat altijd een stukje 
cynisme. Ik sta open voor alle culturen: ik ben 
niet racist, ik ben realist. Mijn vriendin is van 
Libanees-Algerijnse afkomst. Haar vader is 
christen; haar moeder is moslim. (…)
Ik weet dat de beslissing inzake deze klachten 
bij de Raad ligt: ik leg mij daarbij neer.”

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Raad op 26 april 
2017.

Overwegende dat uit hetgeen hierboven werd 
aangehaald afdoende blijkt dat de betrokken 
arts:
- door zijn hond, ook in aanwezigheid van 

zijn patiënten, toe te laten zowel in zijn 
wachtzaal als in zijn consultatiekabinet, 
het deontologisch beginsel niet heeft nage-
leefd dat de uitrusting van een kabinet en 
de organisatie van de praktijk de arts die-
nen toe te laten zijn beroep op een kwalita-
tief hoogstaand niveau uit te oefenen en de 
continuïteit van de zorg te verzekeren, dat 
de inrichting van een kabinet de waardig-
heid en de intimiteit van de patiënt dient te 
eerbiedigen;

- door doodsbedreigingen te hebben geuit 
aan het adres van Dr. G, zich oncollegiaal 
heeft gedragen;

- door geen verslagen te hebben geschreven 
aan betrokken huisartsen over de door 

hem tijdens de wachtdienst geziene pati-
enten, zich oncollegiaal heeft gedragen;

- door racistische opmerkingen te hebben 
gemaakt o.m. inzake allochtonen en Jo-
den, het deontologisch beginsel niet heeft 
nageleefd dat een arts, of hij nu vrij door 
de patiënt werd gekozen of aan de patiënt 
werd opgelegd, altijd correct moet zijn en 
begrip tonen, een arts er dient op bedacht 
te zijn geen filosofische, godsdienstige of 
politieke overtuiging te kwetsen, een arts, 
belast met de controle van een diagnose, 
de filosofische overtuigingen en de men-
selijke waardigheid van de patiënt dient te 
eerbiedigen;

dat de tenlasteleggingen in zijnen hoofde dan 
ook bewezen zijn, gelet op hetgeen hoger aan-
gehaald.

Overwegende dat, in de hoger geschetste fei-
telijke omstandigheden, ter beteugeling van 
de inbreuken sub 1, 2 a), 2 b) en 3 samen de 
hiernavolgende tuchtsanctie passend voor-
komt ten einde de betrokken arts ertoe aan te 
zetten zich in de toekomst hieraan niet meer 
te bezondigen.

Overwegende dat de betrokken arts reeds 
herhaaldelijk tuchtsancties opliep, waaronder 
berisping op 21.06.1995, waarschuwing op 
03.07.1996, censuur, berisping én waarschu-
wing op 22.10.1997, berisping op 10.12.2001, 
waarschuwing op 22.01.2002 en 2 weken 
schorsing op 04.06.2012.

(…)

De Raad verklaart de tenlasteleggingen 1, 2 
a), 2 b) en 3 bewezen en legt de betrokken 
arts voor al deze tenlasteleggingen samen de 
tuchtsanctie op van SCHORSING VAN EEN 
MAAND.
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9. 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 continue 
zorgverstrekking door in de ochtend van zondag 20 maart 2016 het nog geen zes maanden 
oude dochtertje van mevrouw A, dat leed aan kortademigheid en braken, niet te hebben 
bezocht maar onmiddellijk te hebben doorverwezen naar de kinderarts van wacht.

De betrokken arts is in persoon verschenen 
op de zitting van 7 juni 2017, 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, Provin-
ciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis werd 
gesteld van de e-mail van 21 maart 2016 van 
mevrouw A, waarin onder meer werd gesteld:
“Ik wens een klacht in te dienen tegen dokter 
X. Hij was van wacht gisteren 20/3/2016. Hij 
werd opgebeld door mij omdat mijn dochter (6 
maand bijna) grote kortademigheid vertoonde 
en moeilijkheden bij voeding en overgeven. 
Dokter X weigerde ons te helpen. We moesten 
kinderarts van wacht bellen en gaf ons geen 
verdere uitleg. We hebben naar een andere 
wachtdienst gebeld en daar werden we goed 
geholpen door dokter Y. Dokter Y zei dat het 
geen werken waren van dokter X om kindje van 
6 maand niet te helpen of doorverwijzen naar 
spoed.”

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
de betrokken arts van 5 juni 2016, waarin on-
der meer wordt gesteld:
“ (…) Toen me bij de vraag wat de reden van de 
oproep was geantwoord werd dat het om een 
baby van 6 maand ging die kortademig was, 
heb ik geantwoord dat het beter was de pedi-
ater van wacht te raadplegen, daar ik me niet 
meer competent achtte baby’s te behandelen, 
gezien het feit dat ik in mijn praktijk al heel 
wat jaren geen baby’s meer zie (…) In de loop 
van de voormiddag voelde ik me daar toch 
enigszins niet goed bij doch ik kon geen con-
tact meer opnemen met de oproepster (…) Wel 

besef ik nu dat ik, zij het met enig tijdverlies, 
beter ter plaatse was gegaan of een consult ter 
consultatie had afgesproken, om dan toch te 
eindigen met een afspraak op spoedhulp of met 
de pediater van wacht.”

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
de betrokken arts van 8 juni 2016, waarin on-
der meer wordt gesteld:
“ (…) Met deze oratio pro domo wil ik me niet 
volledig vrijpleiten van mogelijke fouten die ge-
beurd zijn en die aanleiding gaven tot de aan-
gehaalde klacht (…)”

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Onderzoekscom-
missie op 12 januari 2017.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Raad op 7 juni 2017.

Overwegende dat de betrokken arts de deon-
tologische inbreuk erkent doch uit hetgeen 
hierboven werd aangehaald afdoende blijkt 
dat hij hieruit lering heeft getrokken.

Overwegende dat de betrokken arts over een 
blanco deontologische fiche beschikt.

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 be-
wezen doch legt de betrokken arts GEEN 
TUCHTSANCTIE op.
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10. TENLASTELEGGING:

Het niet naleven van het beginsel dat, behalve in geval van duidelijke therapeutische weer-
slag, een arts zich van elke inmenging in familiale aangelegenheden moet onthouden, één 
en ander door het opstellen van een medisch verslag d.d. 16 september 2015 inzake be-
trokken patiënte, toegestuurd per e-mail aan meester A, waarin onder andere wordt ver-
klaard: ‘Ik ben ervan overtuigd dat de relatie tussen betrokken patiënte en haar vader moet 
kunnen verbeteren, maar ik ben er ook van overtuigd dat dreigen en eisen niet de juiste 
aanpak is, evenmin als alle verantwoordelijkheid doorschuiven naar de moeder’.

De betrokken arts is in persoon verschenen 
op de zitting van 7 juni 2017, bijgestaan door 
haar raadslieden, beiden advocaat, alwaar zij 
in haar verdediging werden gehoord en die 
een verweerschrift en 3 stukken neerlegden.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven 
van de tenlastelegging waarna de betrokken 
arts en haar raadslieden het woord werden 
verleend ter harer verdediging.

Overwegende dat de Orde der artsen, Provin-
ciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis werd 
gesteld van de klachtbrief van 16 februari 
2016 van meester B.

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
de betrokken arts van 9 mei 2016, ontvangen 
op 12 mei 2016.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Onderzoekscom-
missie op 24 februari 2017.

Gelet op alle overige stukken van het dossier.

Gelet op de verklaringen namens de betrok-
ken arts ten overstaan van de Raad op 7 juni 
2017.

Overwegende dat de tenlastelegging louter is 
gebaseerd op de artikelen 6, 2° en 16 van het 
K.B. nr.79 van 10 november 1967 betreffende 
de Orde der artsen en niet – zoals door de 
raadslieden van de betrokken arts verkeerde-
lijk wordt voorgehouden – op (artikel 31 van) 
de Code van geneeskundige plichtenleer;

Dat de Provinciale Raad weldegelijk bevoegd 
is;

Overwegende dat, onafgezien de al dan niet 
aanwezigheid van een schriftelijk rapport van 
de verslaggever van de Onderzoekscommissie 
en onafgezien het al dan niet voorhanden zijn 
van motivering bij de beslissing tot verschij-
ning, dit niet op straffe van onontvankelijk-
heid is voorgeschreven, terwijl de rechten van 
verdediging afdoende werden nagekomen;

Dat de tuchtprocedure ontvankelijk is;
Overwegende dat de deontologische inbreuk 
evenwel niet bewezen voorkomt;

(…)

De Raad verklaart de tenlastelegging NIET 
BEWEZEN.
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11. TENLASTELEGGING:

Het niet naleven van het beginsel dat, behalve in geval van duidelijke therapeutische weer-
slag, een arts zich van elke inmenging in familiale aangelegenheden moet onthouden, één 
en ander door het opmaken van het verslag inzake de jeugdpsychiatrische behandeling van 
betrokken patiënte waarin onder andere wordt verklaard: ‘Volgens haar was er een vader 
die vaak afwezig was, zich weinig om haar bekommerde, altijd ruzie maakte en te veel 
dronk. Dit is haar visie en haar idee over haar vader.

De betrokken arts is in persoon verschenen 
op de zitting van 7 juni 2017, bijgestaan door 
zijn raadsman, advocaat, alwaar zij in zijn ver-
dediging werden gehoord en die een nota en 6 
stukken neerlegden.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven 
van de tenlastelegging waarna de betrokken 
arts en zijn raadsman het woord werden ver-
leend ter zijner verdediging.

Overwegende dat de Orde der artsen, Provin-
ciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis werd 
gesteld van de klachtbrief van 16 februari 
2016 van meester X.

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
zijn raadsman namens de betrokken arts bij 
fax van 24 mei 2016 en bij schrijven van zelfde 
datum, ontvangen op 27 mei 2016.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Onderzoekscom-
missie op 2 februari 2017 en de door de be-
trokken arts ter zitting van de Onderzoeks-
commissie neergelegde stukken.

Gelet op alle overige stukken van het dossier.

Gelet op de verklaringen van en namens de 
betrokken arts ten overstaan van de Raad op 
7 juni 2017.

Overwegende dat, onafgezien de al dan niet 
aanwezigheid van een schriftelijk rapport van 
de verslaggever van de Onderzoekscommissie 
en onafgezien het al dan niet voorhanden zijn 
van motivering bij de beslissing tot verschij-
ning, dit niet op straffe van onontvankelijk-
heid is voorgeschreven, terwijl de rechten van 
verdediging afdoende werden nagekomen;

Dat de tuchtprocedure ontvankelijk is;

Overwegende dat de deontologische inbreuk 
evenwel niet bewezen voorkomt;

(…)

De Raad verklaart de tenlastelegging NIET 
BEWEZEN.

12. TENLASTELEGGING:

Ondeontologisch te hebben gehandeld door
1. daden te stellen die de eer of de waardigheid van het beroep zouden kunnen scha-

den;
2. zijn patiënten niet zorgvuldig en gewetensvol de zorgen toe te dienen die stroken 

met de thans geldende wetenschappelijke kennis;
3. het niet respecteren van het beroepsgeheim;
4. inmenging in familiale aangelegenheden, 

feiten waarvan sprake in de brief van 28 juni 2016 van de Procureur des Konings - afdeling 
Gent - (klacht van de familie V.-J.) (tenlasteleggingen 1 tot 4) en in de e-mail van 16 sep-
tember 2016 van de heer P (tenlasteleggingen 1 tot 2).
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De betrokken arts is in persoon verschenen 
op de zitting van 28 juni 2017, 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 brief van 28 juni 2016 
van de Procureur des Konings - afdeling Gent 
- (klacht van de familie V.-J.), waarin onder 
meer werd gesteld:
“Het transmissiecentrum brengt ons radio-
fonisch op de hoogte om ons te begeven naar 
een bepaald adres inzake problemen met be-
trokken arts. We begeven ons onmiddellijk 
ter plaatse en worden te woord gestaan door 
mevrouw M en haar zoon A, die ons duidelijk 
maken dat betrokken arts dronken is en dat er 
zich problemen hebben voorgedaan tijdens de 
consultatie. Enkele ogenblikken later komt de 
echtgenote van A naar buiten, zijnde K. Zij is 
aan het wenen (…)

Dhr. A (…) verklaart: (…)
Heden wens ik klacht neer te leggen lastens 
betrokken arts inzake beledigingen en onenig-
heid (…) Mijn moeder heeft gisteren telefonisch 
contact opgenomen met betrokken arts met 
dringende vraag om hulp. Betrokken arts was 
hiermee akkoord. Ik heb dan zelf gebeld met 
hem. Ik kreeg een afspraak vandaag om 18u30. 
Betrokken arts had gevraagd om mijn vrouw 
K, onze zoon I en nog een kind mee te brengen.
Om 18u35 kwam betrokken arts thuis. Hij liet 
ons binnen via de voordeur van zijn praktijk. Ik 
rook onmiddellijk dat hij alcohol had gedron-
ken. Ik zag het ook (aan) zijn ogen, zijn hou-
ding, zijn manier van lopen. Hij liet ons bin-
nen. We gingen onmiddellijk naar zijn kantoor.
Onmiddellijk vraagt hij voor de eerste keer wat 
het probleem is. Mijn vrouw toont hem de door 
hem gevraagde documenten. Dat zijn docu-
menten van de neuropsychiater, verslag van de 
kinderpsychiater, verslag van het CLB, verslag 
van de school, verslag van de thuisbegeleider, 

een eigenhandig opgesteld document en een at-
test van de medicatie.
Hij zei onmiddellijk en ik citeer: “Je papieren 
interesseren mij geen kloten.” Ik wens erbij te 
vermelden dat betrokken arts zelf om die docu-
menten heeft gevraagd. Mijn vrouw legt in kor-
te bewoordingen de situatie uit, zijnde ADHD, 
spectrumautisme-stoornis, … Betrokken arts 
bekijkt mijn zoon op een kwade manier. Ter-
wijl hij één document neemt en nogmaals 
vraagt wat het probleem is. Deze zin heeft hij 
vier keer herhaald.
Hij vroeg ons of I onze andere zoon Y sloeg. 
Daarna vroeg hij het aan I. Hij zei nee. Mijn 
vrouw zei ja. Betrokken arts zei onmiddellijk 
tegen mijn vrouw dat zij in de fout was. Dat 
haar reactie hetzelfde moest zijn met de no-
dige bewegingen van slaan en van kloppen. Hij 
deed dat op een kwade manier.
Hij zei tegen onze zoon I en ik citeer: “Als ge 
mijne zoon waart, had ik je al lang dood gesla-
gen. Het zou bij mij geen waar zijn.”
Enkele minuten later vroeg hij aan mij om 
naar buiten te gaan, samen met de kinderen. 
Ik ging samen met de kinderen naar buiten. 
Ik heb de deur moeten dicht trekken want de 
kinderen wouden bij hun mama zijn. Ik bleef 
wachten op de oprit.
Een tiental minuten later kwam mijn vrouw 
al wenend naar buiten samen met betrokken 
arts. Mijn vrouw ging direct in de auto zitten 
en betrokken arts zei tegen mij dat wij geen 
schuld treffen. Hij zou kijken voor een oplos-
sing, al moet I naar Limburg of naar Vlaams-
Brabant. Hij zei dat mijn zoon weg moest. Hij 
vroeg of we op vakantie gingen. Ik zei hierop ja.
Ik ben dan naar de auto gegaan en nam plaats 
achter het stuur met open portier. Betrok-
ken arts kwam nog bij ons en zei me nog dat 
wij geen schuld treffen. Ik sluit het portier en 
vertrek en vroeg aan mijn vrouw waarom ze 
weent. Toen vertelde ze mij dat betrokken arts 
in de aanval is gegaan naar haar toe. Met de 
bewoording dat het volledig haar schuld is.
De kinderen waren vrij normaal. Niet voor te 
zeggen dat ze bang waren.
Ik wens er bij te vermelden dat betrokken arts 
vroeg om kopieën van de verslagen. Maar hij 
heeft ze zelf ingehouden. Hij weigert ze terug te 
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bezorgen. Deze documenten zijn wel belangrijk 
voor crisisopvang. I is al een week in crisisop-
vang geweest. Het gevolg is nu dat mijn vrouw 
nog dieper in de put zit.
Het kan niet dat een dokter dronken is. En dat 
hij op die manier reageert naar een kind van 
zeven jaar met psychische problemen. Het is 
ook zo dat Y, die maar vier jaar is, het ook al-
lemaal moeten horen heeft en zien. Wij willen 
dat hier gevolg aan gegeven wordt. Wij zullen 
een schrijven richten naar de Orde der Genees-
heren om de situatie aan te kaarten. (…)

Mevr. K (…) verklaart: (…)
Ik bevestig de verklaring die door mijn echtge-
noot is afgelegd. Ik wens meer toelichting (te 
geven) over de tijd dat ik alleen met betrokken 
arts was.
Hij begon onmiddellijk te roepen dat het mijn 
schuld is, dat ik mijn kinderen (niet) kan op-
voeden, dat ik geen gezag heb, … Hij bleef maar 
roepen dat het mijn schuld is.
Ik vroeg hem waarom het enkel mijn fout is. Hij 
bleef erbij dat het wel mijn schuld is. Hij zei dat 
een vrouw moet zorgen voor de opvoeding van 
de kinderen. Hij viel me aan met woorden. Hij 
zei dat ik een leugenaar ben. Hij heeft me ook 
verweten dat ik in het korte verleden een aan-
tal miskramen heb gehad. En dat ik bewust de 
pil niet heb genomen om zwanger te geraken. 
Hij zei me ook dat ik geen kinderen meer mag 
krijgen. Hij zei ook dat het mijn schuld is dat I 
de kinderen slaat. Hij zei ook dat ik mijn kind 
moest afkloppen. Dat ik moest weer slaan als I 
de kinderen pijn doet. (…)

Mevr. M (…) verklaart: (…)
Wij waren thuis aan het wachten bij de andere 
twee kinderen van mijn zoon terwijl ze weg wa-
ren bij betrokken arts. Mijn zoon kwam thuis 
en hij was heel boos. Hij zei dat hij nooit meer 
bij betrokken arts ging. Hij viel uit tegen mij.
Hij heeft me uitgelegd wat er was gebeurd en 
dat hij de documenten niet kreeg. Ik ging naar 
betrokken arts. Ik belde aan. Ik kreeg hem te 
horen aan de parlofoon. Hij liet me binnen en 
zei onmiddellijk dat ik op een heel slecht mo-
ment kwam. Ik zei hem dat ik het zag. Ik zag 
dat hij dronken was. Ik ken hem goed want ik 
heb er tien jaar gewerkt als poetsvrouw.

Ik vroeg hem om de documenten. Hij zei me 
dat hij nog een kopie moest nemen. Ik zei dat 
ik wel een kopie zou nemen. Ik heb hem ook 
gezegd dat ik het niet goed vond hoe hij mijn 
schoondochter heeft aangepakt. Daarop heeft 
hij mij gezegd dat ik de documenten niet meer 
kreeg. Hij legde ze in een lade van zijn bureel.
Ik heb hem gezegd dat ik nu verder zal gaan. 
Ik heb de deur opengedaan en ben naar buiten 
gegaan. Ik nam plaats in mijn auto. Betrokken 
arts heeft de deur open gedaan en hij heeft nog 
iets geroepen. Wat, kan ik u niet zeggen.
Ik weet wat er daar niet pluis is. Ik zal een 
schrijven sturen naar de Orde der Geneeshe-
ren.”

Gelet op het verzoek vanwege de onderzoeks-
commissie aan de betrokken arts om schrifte-
lijk zijn visie met betrekking tot de geschetste 
feiten mede te delen, bij brief van 21 septem-
ber 2016 en herinnerd bij brief van 12 januari 
2017, doch onbeantwoord gebleven.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Onderzoekscom-
missie op 20 april 2017, waarin onder meer 
werd gesteld:
“Ik heb niet schriftelijk geantwoord omdat ik 
dacht dat het dossier bij jullie geseponeerd 
was. De vermelding van het sepot bleek ech-
ter te gaan over het dossier van het parket. Dit 
is geen slechte wil van mijnentwege en ik ex-
cuseer mij hiervoor. Ik wil verduidelijken dat 
mevr. M de moeder is van A. M is getrouwd 
met V en M. is reeds sedert jaren mijn poets-
vrouw. Ik ben een beetje haar biechtvader, zij is 
geen gewone patiënte. Zij komt langs de privé-
weg binnen en wij kennen mekaar zeer goed. A, 
haar zoon, is gehuwd met K en zij hebben sa-
men vier kinderen. K heeft de ziekte van Crohn 
en was op een bepaald ogenblik zwanger van 
haar vijfde kind. Dit werd mij althans verteld 
door M. Niemand vond dit een goed idee om-
dat K die ziekte heeft en zij zich steeds bezig 
houdt met de baby’s, maar wanneer de kinde-
ren opgroeien, zij nauwelijks nog omkijkt naar 
de kinderen.
Ik heb dan tegen M. gezegd dat K en A. best 
eens langskwamen, niet tijdens mijn gewone 
consultatie-uren, maar op mijn vrije dag. Ik 
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wil verduidelijken dat K een miskraam heeft 
gehad. Zij bleek toen zwanger te zijn van een 
tweeling. Toen M vertelde dat K zwanger was, 
weende zij en stond ze te trillen op haar be-
nen. Ik heb toen inderdaad laten vallen dat het 
beste wat K zou kunnen overkomen een mis-
kraam zou zijn. K. heeft dan inderdaad een 
miskraam gekregen. Wanneer K en A langs-
kwamen, is het mogelijk dat ik iets gedronken 
had, hetgeen niet verwonderlijk is vermits het 
op mijn vrije dag was en ik ook nadien geen 
consultaties meer diende te doen.
Ik heb inderdaad mijn gedacht gezegd tegen 
beiden. Toen ik haar apart nam, vertelde K me 
dat A een relatie had met een andere vrouw, 
namelijk met haar zus. Ik was hiervan niet op 
de hoogte en vond het heel erg dat M me dit 
niet had verteld. Ik heb toen ook duidelijk ge-
maakt aan A dat ik dit wist en bij hun thuis-
komst is er een grote ruzie geweest waarop zij 
samen naar de politie zijn gestapt. Wat betreft 
de problematiek van hun zoon, kan ik u beves-
tigen dat K enkel zorg draagt voor baby’s, maar 
eens de kinderen groter zijn, hun plan moeten 
trekken. Het klopt dat zij mekaar slaan. I kan 
nogal gewelddadig uit de hoek komen. Ik heb 
K inderdaad verweten dat ze niet genoeg aan-
dacht gaf aan de kinderen. Ik heb er inderdaad 
uitgeflapt dat ik hem, I, al zou hebben doodge-
slagen, maar dat is uiteraard een uitdrukking 
en niet wat ik echt wilde zeggen.
Ik besef dat dit een brutale aanpak is. Ik was 
kwaad omdat er dingen naar boven zijn geko-
men uit het gesprek met K waarvan ik niets wist 
en waar M mij niets van had verteld. Ik wou K 
en haar man niet tussen de andere mensen in 
de consultatieruimte zetten en heb hen daarom 
een afspraak gegeven op mijn vrije dag. Toen 
zij langskwamen, heb ik de verslagen die ze bij 
hadden wel bekeken, maar deze waren niet 
schitterend. Ik heb die verslagen ondertussen 
ook teruggegeven aan de moeder, K. U moet we-
ten dat zowel de man van M als A allebei nogal 
koleriek en opvliegend zijn en dat je hen dan 
ook wel kordaat moet behandelen. Het is daar 
een echt wespennest, ze hebben vier kinderen. 
K stopt dan met de pil zonder haar man iets 
te vertellen en kijkt er dan niet meer naar om. 
Dat is ook de reden waarom M zo overstuur 
was toen K opnieuw zwanger bleek te zijn.

K laat I ook alles doen. Zij grijpt niet in wan-
neer hij overdrijft. Wanneer M met I is, dan is 
hij wel handelbaar, maar als K met hem alleen 
is, dan is hij onhandelbaar. Zij heeft geen enke-
le autoriteit over haar kinderen. Ik kan beves-
tigen dat K en A geen patiënten meer zijn bij 
mij. Ik heb ook vernomen van M dat K onder-
tussen een zelfmoordpoging heeft ondernomen. 
M is ondertussen op pensioen door ziekte. Zij 
was erg punctueel en betrouwbaar. Ik weet 
niet wat er verder met I is gebeurd. Ik bevestig 
nogmaals dat ik ongezouten mijn mening heb 
gegeven omdat ik hen al lang ken en zij geen 
gewone patiënten zijn. Hierbij verduidelijk ik 
dat de man van M bijvoorbeeld bij mij klusjes 
komt doen en zij beiden langs de privéweg bin-
nenkomen.
Ik heb K inderdaad apart genomen om geen 
tussenkomst van haar man te hebben en om zo 
vrij met haar te kunnen spreken. Op dat ogen-
blik heeft zij mij inderdaad verteld over de re-
latie die haar man heeft gehad met haar zus. 
Zij weende op het einde van dit gesprek omdat 
ik mijn ongezouten mening heb gegeven en ze 
ook pijn had door die buitenechtelijke relatie 
van haar man. Ik erken dat ik mijn woorden 
beter had moeten wikken en dat ik er beter had 
moeten over nadenken, maar ik zeg nogmaals 
dat ik hen niet heb behandeld zoals gewone 
patiënten.”

Overwegende dat de Orde der artsen, Provin-
ciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis werd 
gesteld van de e-mail van 16 september 2016 
van de heer P, waarin onder meer werd gesteld:
“Ik zou graag klacht indienen tegen onprofes-
sioneel, onbeleefd en agressief gedrag van be-
trokken arts.
Gisteren namiddag (15/09/2016) omstreeks 
15u waren mijn vrouw en ik thuis (…) toen wij 
de bel hoorden. Mijn vrouw nam de parlofoon 
op en vroeg wie er aan de deur stond. Ze kreeg 
geen reactie, waarop ze naar beneden gegaan 
is en niemand meer aantrof buiten aan de 
voordeur. Wel lag er een brief op het trottoir 
aan de voordeur. Dit betrof een uitnodiging 
van betrokken controlearts (…) Op deze uit-
nodiging stond dat ik me deze avond om 19u 
diende aan te bieden op zijn dokterskabinet 
voor de controle.
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Ik wens te melden dat ik door een privéongeval 
zaterdag (10/09/2016), sedert maandag ar-
beidsongeschikt ben.
Omstreeks 18u kwamen mijn vrouw en ik toe 
op het adres van de dokter. Mijn vrouw was 
mee met mij, vermits ik nog moeilijkheden heb 
met autorijden door het ongeval.
Wij waren op tijd vertrokken voor de files. Wij 
belden aan de voordeur, maar niemand deed 
open. Vermits wij wat te vroeg waren zijn wij 
terug in de auto gestapt en hebben op de par-
king vooraan gewacht.
Omstreeks 18u50 zagen wij een voertuig van-
uit onze linkerooghoek zigzaggend afkomen, 
deels rijden op het trottoir. Het voertuig reed 
uiteindelijk de oprit naast het dokterskabinet 
op.
Wij dachten dat het de dokter was, stapten uit 
en hoorden nog wat lawaai. Waarop we ver-
moeden dat het voertuig nog wat planten ge-
raakt had op het domein.
Wij hebben toen terug aangebeld, vermits het 
rond 19u was. Wij hoorden een manspersoon 
door de parlofoon die ons vroeg wie er aan de 
deur stond. Mijn vrouw deelde hem mee dat 
ik een afspraak had bij hem om 19u. De deur 
werd toen automatisch vergrendeld waarop 
wij het kabinet binnen stapten en ons naar de 
wachtzaal begaven. Enige tijd later kwam de 
dokter ons halen.
Ik had de indruk dat de dokter naar alcohol 
rook. Toen wij hem naar zijn bureau volgen, 
moest hij steun zoeken tegen de muur in de 
gang.
Hij vroeg ons wie we waren en wat we hier 
kwamen doen. Ik zei toen mijn naam en deelde 
hem mee dat hij deze namiddag aan de deur 
geweest was, maar wij wel thuis waren. Ik gaf 
hem toen de uitnodiging die wij op het trottoir 
gevonden hadden. Hij keek naar het papier en 
vroeg terug waarom wij hier waren.
Hij begon zich agressief op te stellen tegenover 
ons. Hij vroeg me waarom mijn werkgever me 
moet betalen voor mijn ongeval en smeet het 
papier in mijn gezicht. Ik was geshockeerd van 
zijn gedrag. Mijn vriendin, die zwanger is, was 
echt bang geprobeerd hem (te) kalmeren. Hij 
kwam over als iemand die niet bij zijn zinnen 
was, hij reageerde niet adequaat. Hij keek nog 
eens naar het papier en vroeg waar ik werkte, 

terwijl het op het papier stond. Ik heb hem 
gezegd dat ik op onderzoek bij hem gekomen 
(ben) en hij moet gewoon zijn werk doen. Maar 
hij heeft geen onderzoek gemaakt, geen vragen 
gesteld over mijn gezondheid, maar begon te 
roepen dat ik moest verlof nemen, als ik werk-
ongeschikt ben.
Dan hij begon (te) lachen over me en over mijn 
zwangere vriendin. Ik vroeg hem waarom hij 
werkt dronken. Hij deed toen zijn hand voor 
zijn mond om de alcoholgeur die uit zijn mond 
kwam te verbergen. Waarop hij mij zei dat ik 
geluk had dat hij mijn baas niet (is), want hij 
me anders ging buiten smijten. Hij riep toen 
dat de Polen buiten moesten, waarop hij ons 
alle twee de deur wees. Hij kwam toen naar 
ons, waarop hij riep “kom, kom, naar buiten”. 
Wij zijn toen rechtgestaan en zijn het bureel 
uitgegaan naar de gang, waarop hij ons letter-
lijk buiten heeft geduwd. Hij heeft ons beiden 
verschillende keren op de rug geduwd/geslaan 
tot als we buiten waren. Ik ben nog bij het bui-
tengaan gevallen op mijn knie. Eenmaal bui-
ten heeft hij de deur achter ons dichtgegooid, 
waarop hij nog riep “Polen weg, Polen daar”. 
Mijn vrouw en ik wisten niet wat er gebeurde. 
Mijn vrouw is tevens 5 maanden zwanger, zij 
was aan het beven en wij waren beiden danig 
onder de indruk. Ik wens nog te melden dat de 
uitnodiging die wij op het trottoir gevonden 
hadden, nog bij de dokter ligt. Wij hebben geen 
bewijs meer. Wij zijn toen naar de politie gere-
den om een verklaring af te leggen.
Ik vind dat dit gedrag voor een dokter zeker 
niet door de beugel kan. Deze dokter was dron-
ken, agressief, luisterde niet naar ons en kon op 
geen enkel moment zijn werk adequaat uitoe-
fenen.”

Gelet op het verzoek vanwege de Onderzoeks-
commissie aan de betrokken arts om schrifte-
lijk zijn visie met betrekking tot de geschetste 
feiten mede te delen, bij brief van 12 januari 
2017 doch onbeantwoord gebleven.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Onderzoekscom-
missie op 20 april 2017, waarin onder meer 
werd gesteld:
“Ik heb op mijn vrije namiddag, een donder-
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dag, controle gedaan bij een te controleren pa-
tiënt (…) en ben met mijn wagen door Gent-
centrum gereden. Het is dan ook frustrerend 
om te moeten vaststellen dat deze te controle-
ren patiënt niet thuis was. Ik bel steeds twee 
keer, maar ze hebben niet opengedaan.
Ze zijn nadien inderdaad langsgekomen. Zij 
zijn langsgekomen op mijn vrije namiddag. Ik 
durf dan wel iets te drinken. Wanneer zij aan-
kwamen, wist ik niet wie ik moest controleren, 
de man of de vrouw, ze waren met twee. Ik kon 
uit de naam niet afleiden wie ik moest con-
troleren. Ik vroeg hierop aan hen wie er moest 
gecontroleerd worden. De man antwoordde 
dat hij de controle weigerde omdat ik gedron-
ken had. Hierop heb ik hem gezegd dat hij een 
document moest ondertekenen dat hij de con-
trole weigerde. Hij heeft dit document naar mij 
teruggegooid. Ik heb die documenten ergens 
thuis liggen, maar ik heb die niet bij mij.
Het is zo dat wanneer een te controleren pa-
tiënt een controle weigert, dat zijn vergoeding 
wordt opgeschort en dat dit waarschijnlijk de 
frustratie is waardoor hij de klacht heeft neer-
gelegd. Ik overhandig u wel de standaardfor-
mulieren die ik gebruik. Ze waren beiden te 
vroeg voor de controle. Ik bevestig nogmaals 
dat enkel de man diende gecontroleerd te wor-
den, maar hij begeleid was door zijn vrouw, 
waarvan achteraf bleek dat ze zwanger was. Ik 
was hier uiteraard niet van op de hoogte.
Wanneer deze vertellen dat ik zigzaggend mijn 
oprit ben opgereden, kan ik u enkel verklaren 
dat mijn oprit inderdaad zigzaggend is, maar 
ik in staat was om te rijden, onder de wettelij-
ke minima zat en niet dronken was. Ik ontken 
manifest dat ik hen fysiek buiten heb geduwd 
of hen fysiek heb aangeraakt. Ik heb hem wel 
het document voorgelegd met de vraag dit te 
ondertekenen, waaruit zou blijken dat hij de 
controle heeft geweigerd. Hij weigerde die do-
cumenten te ondertekenen en smeet het docu-
ment terug naar mij.
Ik verklaar u verder dat de werkgever, (…) 
wanneer zij mij de opdracht geven, mij meestal 
waarschuwt dat het over Polen gaat en zegt 
dat het niet gemakkelijk zal zijn. Ik heb geen 
weet van een door deze te controleren pati-
ent neergelegde klacht bij de politie. Ik werd 
in ieder geval daaromtrent niet door de poli-

tie ondervraagd. Ik zal de opdrachtfax van de 
werkgever en de overige documenten bezorgen. 
Ik ontken dat ik enige racistische uitspraken te-
genover hen heb gedaan.”

Gelet op de door betrokken arts ter zitting 
van de Onderzoekscommissie op 20 april 
2017 neergelegde stukken.

Gelet op de door betrokken arts bij brief van 
4 mei 2017 overgemaakte stukken, ontvangen 
op 9 mei 2017.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Raad op 28 juni 
2017, waarbij hij om mildheid verzocht.

Overwegende dat uit hetgeen hierboven werd 
aangehaald betreffende de feiten waarvan spra-
ke in de brief van 28 juni 2016 van de Procureur 
des Konings - afdeling Gent - (klacht van de 
familie V.-J.) afdoende blijkt dat de betrokken 
arts daden heeft gesteld die de eer of de waar-
digheid van het beroep schaden, zijn patiënten 
niet zorgvuldig en gewetensvol de zorgen heeft 
toegediend die stroken met de thans geldende 
wetenschappelijke kennis, het beroepsgeheim 
niet heeft gerespecteerd en zich heeft inge-
mengd in familiale aangelegenheden;

Overwegende dat uit hetgeen hierboven werd 
aangehaald betreffende de feiten waarvan 
sprake in de e-mail van 16 september 2016 
van de heer P afdoende blijkt dat de betrokken 
arts daden heeft gesteld die de eer of de waar-
digheid van het beroep schaden doch evenwel 
niet afdoende blijkt dat hij zijn patiënten niet 
zorgvuldig en gewetensvol de zorgen zou heb-
ben toegediend die stroken met de thans gel-
dende wetenschappelijke kennis;

Overwegende dat de tenlasteleggingen 1 tot 
en met 4 wat betreft de feiten waarvan sprake 
in de brief van 28 juni 2016 van de Procureur 
des Konings - afdeling Gent - (klacht van de 
familie V.-J.) en de tenlastelegging 1 wat be-
treft de feiten waarvan sprake in de e-mail van 
16 september 2016 van de heer P in zijnen 
hoofde dan ook bewezen zijn, gelet op het-
geen hoger aangehaald.
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Overwegende dat de betrokken arts reeds 
herhaaldelijk tuchtsancties opliep, waaronder 
berisping op 21.06.1995, waarschuwing op 
03.07.1996, censuur, berisping én waarschu-
wing op 22.10.1997, berisping op 10.12.2001, 
waarschuwing op 22.01.2002 en 2 weken 
schorsing op 04.06.2012.

Overwegende dat, in de hoger geschetste fei-
telijke omstandigheden, ter beteugeling van 
alle bewezen verklaarde inbreuken samen de 
hiernavolgende tuchtsanctie passend voor-
komt ten einde de betrokken arts ertoe aan te 
zetten zich in de toekomst hieraan niet meer 
te bezondigen.

(…)

De Raad verklaart de tenlastelegging 2 wat 
betreft de feiten waarvan sprake in de e-mail 
van 16 september 2016 van de heer P niet be-
wezen.

Verklaart de tenlasteleggingen 1 tot en met 
4 wat betreft de feiten waarvan sprake in de 
brief van 28 juni 2016 van de Procureur des 
Konings - afdeling Gent - (klacht van de fami-
lie V.-J.) en de tenlastelegging 1 wat betreft de 
feiten waarvan sprake in de e-mail van 16 sep-
tember 2016 van de heer P bewezen en legt de 
betrokken arts voor al deze bewezen verklaar-
de tenlasteleggingen samen de tuchtsanctie 
op van BERISPING.

13. TENLASTELEGGING:

Ondeontologisch te hebben gehandeld door
1. daden te stellen die de eer en de waardigheid van het beroep zouden kunnen
   schaden;
2. het niet respectvol behandelen van een patiënt;
3. zijn patiënt niet zorgvuldig en gewetensvol de nodige zorgen toe te dienen.

De betrokken arts is in persoon verschenen 
op de zitting van 28 juni 2017, 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, Provin-
ciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis werd 
gesteld van de brief van 24 juni 2015 van de 
familie van patiënt, met stempel frankeer-
machine 7 september 2015 en ontvangen op 
8 september 2015, waarin onder meer werd 
gesteld:
“Na lange bedenktijd en enige aarzeling zen-
den wij U dit schrijven met de bedoeling om 
het wangedrag van betrokken arts aan de kaak 
te stellen.

Onze echtgenoot/vader is op 22 maart 2015 
overleden ten gevolge van een ernstige ziekte. 
Tussen het vernemen van deze ziekte en het 
overlijden waren slechts 3 weken. De eerste 
week lag hij in het ziekenhuis, de twee laatste 
weken werd hij bij ons thuis omringd met de 
beste zorgen.
Op zondag 22 maart 2015 stelden we vast dat 
het erg slecht ging met vader; hij lag erg onrus-
tig. We hadden een ernstig vermoeden en vrees 
dat hij dezelfde dag nog zou sterven. Om zijn 
lijden te verzachten hebben we de huisarts van 
wacht opgebeld via het algemeen nummer. 
Het was betrokken arts die de wachtdienst 
verzekerde en onze oproep beantwoordde. We 
stelden hem in kennis van het voorgaande en 
vroegen hem zo spoedig mogelijk te komen om 
vader pijnstillers toe te dienen. Betrokken arts 
zei dat hij wel zou langskomen, maar dat hij 
eerst lekker ging eten.



 h i p p o c r a t e s  7 0  |  s e p t e m b e r  2 0 1 8  77

be
sl

is
si

n
ge

n
 o

o
st

-v
la

an
d

er
en

Pas anderhalf uur na onze oproep is betrokken 
arts toegekomen. Onmiddellijk nadat hij onze 
woning betrad vroeg hij of hij zijn gsm-toestel 
mocht opladen, waarna hij naar de keuken 
ging om de lader in het stopcontact te steken. 
Daarna is hij naar onze vader gegaan, heeft 
van ver eens gekeken en zei toen dat het niet 
lang meer zou duren. Op onze vraag om vader 
morfine toe te dienen antwoordde de arts dat 
hij dit niet bij zich had. Hij schreef een genees-
middelenvoorschrift en zei hierbij dat hij zijn 
verpleegster ging bellen om de spuit toe te die-
nen. Hierop verliet de arts onze woning.
Ik, de dochter van de patiënt, ben onmiddellijk 
de morfine gaan halen bij onze apotheker. Wan-
neer ik terug thuiskwam zag ik dat de morfine 
niet meer nodig was; vader was aan zijn laatste 
minuten bezig. Kort daarna kwam de verpleeg-
ster ter plaatse. We hebben opnieuw betrokken 
arts opgebeld met het verzoek het overlijden 
te komen vaststellen. De arts antwoordde dat 
hij geen tijd had en wel zou zien wanneer hij 
langs zou komen. Hij zei ons dat we de begra-
fenisondernemer al mochten verwittigen. Deze 
kwam een uur later ter plaatse. Ondertussen 
hadden we onze vader reeds zelf afgelegd. De 
begrafenisondernemer zei ons dat hij het stof-
felijk overschot niet mocht meenemen zonder 
de officiële vaststelling van overlijden door een 
arts. Hierop hebben we betrokken arts opnieuw 
gebeld. Weerom kregen we als antwoord dat hij 
geen tijd had, en dat de begrafenisondernemer 
maar bij hem om de papieren moest komen. De 
begrafenisondernemer heeft dan op zijn beurt 
de arts te woord gestaan. Ruim twee uren la-
ter is betrokken arts terug gekomen. Wanneer 
hij binnenkwam keek hij van ver over het bed 
en zei: “Ja, hij zal wel dood zijn zeker?” De arts 
zette zich neer aan de tafel en vulde de papie-
ren in. Daarna zei hij dat we 55 euro dienden te 
betalen. Moeder had al 40 euro in haar handen 
en overhandigde deze aan de arts. Betrokken 
arts zei direct: ‘Het is wel 55 euro hé!!!’ Moeder 
zei dat haar brieventas in haar handtas stak. 
Hierop nam betrokken arts zelf de brieventas 
uit moeders handtas die toevallig naast de tafel 
op de grond stond, waarna hij op een arrogante 
toon zei: “En nu nog 15 euro!!!” Nadat we hem 
het geld hebben gegeven is hij vertrokken, zon-
der nog een woord te zeggen.

Nadat betrokken arts onze woning had verla-
ten kwam stilaan het besef hoe slecht we wel 
door hem behandeld werden. De begrafenison-
dernemer, die van alles getuige was, zei ons dat 
hij dit nog nooit had meegemaakt. Onze eigen 
huisarts zei ons dat dit verhaal werkelijk hal-
lucinant is en zulk gedrag een arts onwaardig.
Het overlijden van onze geliefde vader is een 
enorm verlies voor onze hele familie. De ver-
werking ervan zal nog een hele tijd duren. De 
onmenselijke behandeling die betrokken arts 
ons gaf zorgt ervoor dat de laatste levensuren 
van onze vader een enorm wrange nasmaak 
krijgen. Wij verzoeken de Orde der Geneeshe-
ren vriendelijk doch uitdrukkelijk betrokken 
arts voor dit gedrag terecht te wijzen en zo mo-
gelijk op een gepaste wijze te straffen.”

Gelet op het verzoek vanwege de Onderzoeks-
commissie aan de betrokken arts om schrifte-
lijk zijn visie met betrekking tot de geschetste 
feiten mede te delen, bij brief van 18 decem-
ber 2015, herinnerd bij brief van 21 april 2016, 
nogmaals herinnerd bij brief van 10 augustus 
2016 en andermaal herinnerd bij brief van 15 
september 2016 (aangetekend verstuurd op 
16 september 2016).

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
de betrokken arts van 7 oktober 2016, ontvan-
gen op 11 oktober 2016, waarin onder meer 
werd gesteld:
“Spijt me voor mijn laattijdige reactie op u 
schrijven maar mijn aversie ten overstaan van 
dit verweer was te groot. Ik moet mij dagelijks 
verweren tegen de veeleisendheid van patiënten 
die zich tekort gedaan voelen op spoed en te-
genover mijn collega’s specialisten, waarvan ik 
vind dat die hun best doen om iedereen zo goed 
mogelijk te behandelen. Het valt me nu zwaar 
om me te moeten verdedigen tegenover mijn 
collega’s. Wat de klacht zelf betreft, ik was re-
delijk snel op de eerste oproep bij een stervende 
persoon die pijn had. Ik meende dat subcutane 
morfine geïndiceerd was en daar ik geen morfi-
ne in mijn trousse had, wat al de eerste ergernis 
was, vroeg ik mijn verpleegster direct te komen. 
De apotheker van wacht was 800 meter van het 
huis van de patiënt en de zoon zou direct mor-
fine gaan halen. De verpleegster was er gelijk-
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tijdig met de morfineampullen. De patiënt was 
echter reeds overleden. Ik werd dus opnieuw 
gebeld om het overlijden vast te stellen. Daar 
het bijna middag was en er 6 patiënten nog niet 
afgewerkt waren heb ik gezegd dat ik eerst ging 
eten (het waren boterhammen met kaas) en dat 
er nog patiënten voor hun waren, dat was de 
tweede ergernis. Toen ik aankwam had vooral 
de echtgenote vraag naar een eerste verwer-
kingsgesprek, ik heb dit moeten afblokken daar 
ik als wachtarts alleen dringende huisbezoeken 
heb. De dame vroeg echter verder mijn aan-
dacht maar ik heb moeten zeggen dat ik spijtig 
genoeg verder moest, dat was de derde en laat-
ste ergernis. Ik heb niet het gevoel dat ik anders 
kan handelen en schrok van dit schrijven. Dit 
voorval heeft de definitieve doorslag gegeven me 
op 60 jaar op pensioen te laten gaan en zoals 
voetballers weten: elk nadeel heb zijn voordeel.”

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Onderzoekscom-
missie op 24 februari 2017, waarin onder 
meer werd gesteld:
“Ik heb zo laat schriftelijk geantwoord omdat 
ik gedegouteerd was van de klacht en ik geen 
zin had om hierop te antwoorden. Ik wist trou-
wens niet goed wat te antwoorden. Ik ben twee-
maal ter plaatse gegaan, de eerste keer ’s mor-
gens tussen 10 en 11 uur. Mijnheer had pijn en 
was stervende. Ik heb toen geoordeeld dat hij 
morfine nodig had maar had er zelf geen bij. 
Er was een apotheker op enkele honderden me-
ters, dus dat was geen probleem. De verpleeg-
ster was trouwens een kwartier na mijn vertrek 
ter plaatse en de morfine was ondertussen ge-
haald door de familie maar toen was mijnheer 
reeds overleden. Het is mogelijk dat het ander-
half uur duurde na hun telefoon alvorens ik ter 
plaatse was maar dat is niet abnormaal. Het 
zijn bij ons immers altijd zware wachten. Ik 
moet dan ook vaak de hele stad doorkruisen. 
Ik heb het overlijden zelf vastgesteld maar had 
de benodigde documenten niet bij me om dit 
officieel vast te stellen. Ik herinner mij niet dat 
ik heb gezegd: ‘hij zal wel overleden zijn’. Het 
overlijden was zeer pijnlijk voor de familie om-
dat mijnheer pas sedert 14 dagen wist dat hij 
kanker had en terminaal was. 
De begrafenisondernemer kwam dan ter plaat-

se en had de nodige documenten mee om het 
overlijden vast te stellen. Ik had geen tijd om 
te praten met de echtgenote van mijnheer en 
heb na een tijdje haar handtas op tafel gezet. 
Ik heb duidelijk gemaakt dat ik geen tijd had 
om langer te blijven door een drukke wacht.”

Gelet op de verklaringen van de dochter van 
de patiënt ten overstaan van de Onderzoeks-
commissie op 20 april 2017.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Raad op 28 juni 2017.

Overwegende dat uit hetgeen hierboven werd 
aangehaald afdoende blijkt dat de betrokken 
arts daden heeft gesteld die de eer en de waar-
digheid van het beroep schaden, een patiënt 
niet respectvol heeft behandeld en deze niet 
zorgvuldig en gewetensvol de nodige zorgen 
heeft toegediend;

dat de tenlastelegging in zijnen hoofde dan 
ook bewezen is, gelet op hetgeen hoger aan-
gehaald.

Overwegende dat de betrokken arts meer dan 
tien jaar geleden de tuchtsanctie van waar-
schuwing opliep.

Overwegende dat, in de hoger geschetste fei-
telijke omstandigheden, ter beteugeling van 
de inbreuk 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 bewezen 
en legt de betrokken arts voor deze tenlaste-
legging de tuchtsanctie op van BERISPING.
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14. TENLASTELEGGING:

Het schenden van het beroepsgeheim, met name door het medisch attest van 18 januari 
2016 inzake mevrouw A rechtstreeks te hebben meegedeeld aan de advocaat van patiënte 
in plaats van aan de patiënte zelf.

Ondanks rechtsgeldige oproeping is de be-
trokken arts op de zitting van 13 september 
2017 niet verschenen noch werd zij vertegen-
woordigd.

De Voorzitter heeft lezing gegeven van de ten-
lastelegging.

Overwegende dat de Orde der artsen, Provin-
ciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis werd 
gesteld van de e-mails van 15 februari 2016 en 
11 april 2016 (met bijlagen) van de heer B.

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
de betrokken arts bij brieven van 7 juli 2016 
en 12 juli 2016.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Onderzoekscom-
missie op 11 mei 2017 en de door de betrok-
ken arts overgemaakte verduidelijking bij 
brief van 5 juni 2017.

Gelet op alle overige stukken van het dossier.

Overwegende dat uit de door de betrokken 
arts afgelegde verklaringen kon worden be-
grepen dat zij het medisch attest van 18 janu-
ari 2016 inzake mevrouw A rechtstreeks zou 
hebben meegedeeld aan de advocaat van pati-
ente in plaats van aan de patiënte zelf;

Dat uit de na oproeping voor de Raad over-
gemaakte stukken inmiddels evenwel is geble-
ken dat dit niet het geval is:
- brief van de betrokken arts van 3 september 
2017: “(…) dit is NIET gebeurd. Patiënte heeft 
mij ter gelegenheid van een consultatie om dit 
attest verzocht. Ik heb het op dat moment ge-
schreven en aan haar meegegeven. Ik had op 
dat moment nog geen enkel contact met de ad-
vocaat van de patiënte gehad (…)”;

- brief van de betrokken patiënte van 3 sep-
tember 2017, aangetekend verzonden op 4 
september 2017: “(…) Bij deze bevestig ik (…) 
dat het handgeschreven medisch attest voor 
persoonlijk gebruik, geschreven door betrokken 
arts op 18/01/’16, door mij persoonlijk aan 
mijn advocaat (…) werd overhandigd, ’t is te 
zeggen: een kopie ervan daar het origineel nog 
in mijn bezit is (…)”;

- brief van de betrokken advocaat van 5 sep-
tember 2017: “(…) Het was cliënte zelf die mij 
de opname facturen en uw verklaring voorleg-
de (…)”.

Overwegende dat de deontologische inbreuk 
derhalve niet bewezen voorkomt;

(…)

De Raad verklaart de tenlastelegging NIET 
BEWEZEN en spreekt de betrokken arts er-
van vrij.
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15. TENLASTELEGGING:

Het in het gedrang brengen van een kwaliteitsvolle continue zorgverstrekking door na een 
eerste oproep tot medische hulpverlening tijdens de wachtdienst zich niet langer voor de 
patiënt voor verder advies beschikbaar te hebben gehouden.

De betrokken arts is in persoon verschenen 
op de zitting van 13 september 2017, 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, Provin-
ciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis werd 
gesteld van de e-mail van 19 maart 2016 van 
dhr. A.

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
dhr. A, bij schrijven van 4 mei 2016 (met bij-
lage) en ontvangen op 11 mei 2016.

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
de betrokken arts, bij brief van 2 oktober 2016 
en ontvangen op 4 oktober 2016.

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
dhr. A, bij e-mail van 15 februari 2017.

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
de wachtdienstverantwoordelijke, bij e-mail 
van 15 februari 2017 (met bijlage).

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Onderzoekscom-
missie op 1 juni 2017.

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
de betrokken arts, bij brief van 13 juni 2017 en 
ontvangen op 16 juni 2017.

Gelet op alle overige stukken van het dossier.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Raad op 13 septem-
ber 2017.

Overwegende dat uit de uitgetypte audiobe-
standen van MEMO onder meer het volgende 
blijkt betreffende het telefoongesprek tussen 
een medewerker van de wachtdienst en dhr. A 
op 19 maart 2016 omstreeks 04u24:
Medewerker wachtdienst: “Wachtdienst (…).”
A: “Ja, goeiedag, die dokter heeft gewoon dicht-
gelegd.”
Medewerker wachtdienst: “Ja… (zucht). Mo-
mentje hoor.”
(lange stilte)
Medewerker wachtdienst: “Hallo meneer?”
A: “Ja?”
Medewerker wachtdienst: “Ik krijg hem niet 
meer aan de lijn hoor.”

dat hieruit zou kunnen worden afgeleid dat de 
betrokken arts na een eerste oproep tot me-
dische hulpverlening tijdens de wachtdienst 
zich niet langer voor de patiënt voor verder 
advies beschikbaar zou hebben gehouden en 
hierdoor een kwaliteitsvolle continue zorg-
verstrekking in het gedrang zou hebben ge-
bracht;

dat de betrokken arts evenwel ontkent dat na-
dien nog zou zijn geprobeerd hem op te roepen;

dat uit het dossier niet op vaststaande wijze 
blijkt of dit al dan niet het geval was.

Overwegende dat er twijfel bestaat omtrent 
de tenlastelegging;

dat, gelet op deze (zelfs geringe) twijfel, die de 
betrokken arts dient ten goede te komen, de 
inbreuk dan ook niet bewezen is.

(…)

De Raad verklaart de tenlastelegging NIET 
BEWEZEN wegens twijfel.
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16. TENLASTELEGGING:

Het op 30 september 2016 hebben opgemaakt van een verklaring van arbeidsongeschikt-
heid die niet strookt met de waarheid (‘verklaart heden persoonlijk te hebben ondervraagd 
en te hebben onderzocht’) en door schending van het beroepsgeheim, met name door be-
trokken attest, buiten medeweten van de patiënt, rechtstreeks te hebben overhandigd aan 
diens werkgever.

De betrokken arts is in persoon verschenen 
op de zitting van 25 oktober 2017, 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, Provin-
ciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis werd 
gesteld van de e-mail van 18 oktober 2016 en 
de brief met bijlage van 6 december 2016 van 
betrokken patiënt waarin onder meer werd 
gesteld:
“Een ziektebriefje afgegeven aan de werkgever(s) 
zonder mij te onderzoeken of me te verwittigen 
waardoor ik mijn ontslag krijg.” (e-mail van 18 
oktober 2016)
“(…) mijn werkgever. Hij was – zonder mijn 
medeweten noch instemming ! – in het bezit 
gekomen van een verklaring van arbeidsonge-
schiktheid, afgeleverd door betrokken arts op 30 
september 2016, waarin werd vermeld dat ik 
definitief ongeschikt ben als bouwvakker – zie 
bijlage 2. Eén van de zaakvoerders is een zeer 
goede persoonlijke vriend van betrokken arts, 
die hem een plezier heeft gedaan door een der-
gelijk attest te bezorgen. Alhoewel ik daar zelf 
op geen enkel ogenblik om had gevraagd, wou 
de zaakvoerder op die manier mijn arbeids-
overeenkomst laten beëindigen wegens medi-
sche overmacht. Ik was daar niet met akkoord 
en heb dit voorstel dan ook radicaal geweigerd.
Maar vooral de handelwijze van mijn eigen 
huisarts, betrokken arts, ligt mij zeer zwaar 
op de maag! Ik heb betrokken arts zelf nooit 
gevraagd om een dergelijk attest. In tegen-
stelling met zijn verklaring in het attest van 
30/09/2016 heeft hij mij niet onderzocht, want 

ik ben nà 29/08/2016 zelfs niet meer bij hem 
op een raadpleging geweest! (…)” (brief van 6 
december 2016)

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
de betrokken arts van 26 februari 2017, ont-
vangen op 2 maart 2017.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Onderzoekscom-
missie op 20 juni 2017, waarin onder meer 
werd gesteld:
“(…) Ik heb hem op 29 augustus een verlen-
ging gegeven van zijn ziekteattest, lopende van 
1 september 2016 t.e.m. 31 december 2017. 
Hierop werd ik gecontacteerd door de werkge-
ver, die me vroeg een attest op te stellen waarbij 
ik verklaarde dat de patiënt definitief arbeids-
ongeschikt was als bouwvakker. Ik vroeg hem 
wat de bedoeling was van dit attest, waarop de 
werkgever me antwoordde dat het de bedoeling 
was een reïntegratieplan op te maken voor de 
werknemer. Omdat ik het gevoel had dat dit 
het beste zou zijn, vermits de patiënt naar mijn 
mening inderdaad in een andere job aan het 
werk zou kunnen, heb ik dat opgemaakt zon-
der de patiënt te zien.
Op uw vraag waarom ik de patiënt op dat 
ogenblik niet heb gezien, verklaar ik u dat ik 
wel wist dat hij zich tegen dergelijk attest zou 
verzetten gezien hij niet liet blijken dat hij de 
intentie had om terug aan het werk te gaan, 
zelfs in een andere job. (…)
Ik kan u zeggen dat ik de werkgever ken, maar 
enkel en alleen omdat ik zijn vader gedurende 
lange tijd heb verzorgd. Het is niet mijn beste 
vriend. Het attest heb ik inderdaad opgesteld 
achter de rug van de patiënt. (…)”
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Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Raad op 25 oktober 
2017.

Overwegende dat uit hetgeen hierboven werd 
aangehaald afdoende blijkt dat de betrokken 
arts op 30 september 2016 een verklaring van 
arbeidsongeschiktheid heeft opgemaakt die 
niet strookt met de waarheid (‘verklaart he-
den persoonlijk te hebben ondervraagd en te 
hebben onderzocht’) en het beroepsgeheim 
heeft geschonden, met name door betrok-
ken attest, buiten medeweten van de patiënt, 
rechtstreeks te hebben overhandigd aan diens 
werkgever; dat de tenlastelegging in zijnen 
hoofde dan ook bewezen is, gelet op hetgeen 
hoger aangehaald.

Overwegende dat de betrokken arts een vijftal 
jaar geleden reeds de tuchtsanctie van waar-

schuwing opliep wegens het afleveren van 
een welwillendheidattest en schending van 
het medisch beroepsgeheim door het recht-
streeks overmaken van labo-resultaten aan de 
werkgever van zijn patiënt (sic);
dat ook thans de betrokken arts nog steeds 
blijk geeft van een gebrekkig schuldinzicht.

Overwegende dat, in de hoger geschetste fei-
telijke omstandigheden, ter beteugeling van 
de inbreuk 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 bewezen 
en legt de betrokken arts voor deze tenlaste-
legging de tuchtsanctie op van BERISPING.

17. TENLASTELEGGING:

Het niet naleven van het deontologisch beginsel dat
a. 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. een arts, die weliswaar beschikt over de diagnostische en therapeutische vrijheid, hier-
van geen misbruik mag maken en zal vermijden om onnodige dure onderzoekingen 
en behandelingen voor te schrijven of overbodige verstrekkingen te verrichten of be-
handelingen of geneesmiddelen voor te schrijven op eenvoudig verzoek van de patiënt, 
zonder dat diens toestand dit medisch rechtvaardigt;

c. een arts zich dient in te zetten om elke vorm van afhankelijkheid te voorkomen en hij 
de patiënt o.m. op het verkeerd gebruik en het misbruik van substanties die tot afhan-
kelijkheid kunnen leiden, evenals op de risico’s bij langdurige gebruik ervan, dient te 
wijzen;

d. een arts, die de bekwaamheid een patiënt te behandelen onvoldoende bezit, een beroep 
dient te doen op een bevoegde collega of op een bevoegd multidisciplinair team;

e. een arts zich bewust dient te zijn van zijn sociale verantwoordelijkheid waarbij het be-
staan van privé- of openbare verzekeringen niet betekent dat hij mag afwijken van de 
bepalingen inzake misbruik van de diagnostische of therapeutische vrijheid.

De betrokken arts is in persoon verschenen 
op de zitting van 25 oktober 2017, 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, Provin-
ciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis werd 
gesteld van de brief van 5 augustus 2016 van 
de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en 
Controle van het RIZIV met bijgevoegd on-
derzoeksdossier, waarin onder meer werd ge-
steld:
“Door de Dienst Geneeskundige Evaluatie en 
Controle werd een onderzoek gevoerd naar 
het voorschrijfgedrag van betrokken psychia-
ter. Hieruit bleek dat hij aan een verzekerde, 
die voorheen bij huisarts dr. Y voorschriften 
ontving, sinds november 2015 grote hoeveel-
heden Durogesic®TD pleisters voorschreef, zo-
genaamd om te ontwennen. Zijn voorschrijfge-
drag is overbodig en onnodig duur waardoor 
hij door onze dienst onder monitoring wordt 
geplaatst. Bovendien handelde hij geheel al-
leen want deze verzekerde werd niet naar een 
gespecialiseerd centrum doorverwezen. Be-
trokken pyschiater heeft geen bijzondere kwa-
lificaties inzake ontwenningen en bovendien 
gebruikt hij een product (Fentanyl) dat niet in 
het KB van 6 oktober 2006 betreffende de re-
glementering van de behandeling met vervan-
gingsmiddelen wordt vermeld. (…)
De stelling van afbouw klopt niet echt want in 
feite schreef betrokken psychiater van novem-
ber 2015 tot en met februari 2016 aan pati-
ente A 137 verpakkingen van tien pleisters Du-
rogesic 50µg voor. Als psychiater had hij niet 
zomaar op vraag dergelijke dosissen mogen 
voorschrijven aan een persoon die hem niet 
bekend was voor november 2015. Bovendien is 
het niet het juiste product voor ontwenning en 
heeft hij niet echt veel inspanning gedaan om 
verzekerde in een gecontroleerde setting te la-
ten opnemen. (…) “

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
de betrokken arts, verstuurd bij aangetekend 
schrijven van 2 november 2016 en ontvangen 
op 3 november 2016.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Onderzoekscom-
missie op 20 juni 2017, waarin onder meer 
werd gesteld:
“(…) ze werd nooit opgenomen. Ze vertelde me 
dat ze hetzij geweigerd werd, hetzij terugge-

stuurd werd. Ik heb dit zelf nooit gecontroleerd. 
(…) Ik weet dat Fentanyl niet aangewezen is bij 
afbouw van heroïne (…)
Op uw vraag vermeld ik dat ik haar dossier 
niet gemeld heb aan de Provinciaal Genees-
kundige Commissie. Ik heb er niet aan gedacht 
om dit te doen. Op uw vraag vertel ik u dat 
ik artikel 37 van de Code van Geneeskundige 
Plichtenleer niet vanbuiten ken.
Ik heb nog een aantal patiënten met een ver-
slavingsproblematiek (…)”.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Raad op 25 oktober 
2017.

Overwegende dat uit hetgeen hierboven werd 
aangehaald afdoende blijkt dat de betrokken 
arts ondeontologisch heeft gehandeld door 
het niet naleven van het deontologisch begin-
sel dat zowel voor het stellen van een diagnose 
als voor het instellen en voortzetten van een 
behandeling, een arts er zich toe verbindt zijn 
patiënten zorgvuldig en gewetensvol de zor-
gen toe te dienen die stroken met de thans 
geldende wetenschappelijke kennis, alsook, 
een arts, die weliswaar beschikt over de diag-
nostische en therapeutische vrijheid, hiervan 
geen misbruik mag maken en zal vermijden 
om onnodige dure onderzoekingen en behan-
delingen voor te schrijven of overbodige ver-
strekkingen te verrichten of behandelingen of 
geneesmiddelen voor te schrijven op eenvou-
dig verzoek van de patiënt, zonder dat diens 
toestand dit medisch rechtvaardigt, alsook, 
een arts zich dient in te zetten om elke vorm 
van afhankelijkheid te voorkomen en hij de 
patiënt o.m. op het verkeerd gebruik en het 
misbruik van substanties die tot afhankelijk-
heid kunnen leiden, evenals op de risico’s bij 
langdurige gebruik ervan, dient te wijzen, als-
ook, een arts, die de bekwaamheid een patiënt 
te behandelen onvoldoende bezit, een beroep 
dient te doen op een bevoegde collega of op 
een bevoegd multidisciplinair team, alsook, 
een arts zich bewust dient te zijn van zijn soci-
ale verantwoordelijkheid waarbij het bestaan 
van privé- of openbare verzekeringen niet be-
tekent dat hij mag afwijken van de bepalingen 
inzake misbruik van de diagnostische of the-
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rapeutische vrijheid; dat de tenlastelegging in 
zijnen hoofde dan ook bewezen is, gelet op 
hetgeen hoger aangehaald.

Overwegende dat de betrokken arts kan bo-
gen op een blanco deontologische fiche.

Overwegende dat, in de hoger geschetste fei-
telijke omstandigheden, ter beteugeling van 
de inbreuk de hiernavolgende tuchtsanctie 
passend voorkomt ten einde de betrokken 
arts ertoe aan te zetten zich in de toekomst 
hieraan niet meer te bezondigen.

OP DEZE GRONDEN

De Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen,

Recht doende op tegenspraak en bij meerder-
heid van de aanwezige leden,

Verklaart de tenlastelegging sub a, b, c, d en e 
bewezen en legt de betrokken arts voor (alle 
onderdelen samen van) deze tenlastelegging 
de tuchtsanctie op van SCHORSING VAN 
DRIE DAGEN.

18. TENLASTELEGGING:

Ondeontologisch te hebben gehandeld door
a) zowel voor het stellen van een diagnose als voor het instellen en voortzetten van een be-

handeling, zijn patiënt niet zorgvuldig en gewetensvol de zorgen te hebben toegediend 
die stroken met de thans geldende wetenschappelijke kennis;

b) het niet inwinnen van het advies van een arts-specialist, wanneer dit binnen de diag-
nostische of therapeutische context nuttig of noodzakelijk was, met name door een pa-
tiënt met een herhaaldelijk stijgende PSA-waarde niet tijdig te hebben doorverwezen 
naar een arts-specialist.

Op de zitting van 29 november 2017 is de 
betrokken arts in persoon verschenen, bijge-
staan door zijn raadsman, advocaat, alwaar zij 
in zijn verdediging werden gehoord.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven 
van de tenlastelegging waarna de betrokken 
arts en zijn raadsman het woord werden ver-
leend ter zijner verdediging.

Overwegende dat de Orde der artsen, Provin-
ciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis werd 
gesteld van de brief van 9 juni 2011 met bij-
lagen van de patiënt, waarin onder meer werd 
gesteld:
“ (…) Met dit schrijven wil ik u op de hoogte 
brengen van mijn problemen i.v.m. de PSA-
waarden van de prostaat gedurende de 
laatste jaren. Tijdens een bloedcontrole op 
11/08/2007 was mijn PSA-waarde vastgesteld 
op +14. Om deze PSA-waarde van kortbij op 
te volgen, had ik mij de laatste 3 à 4 jaar voor-

genomen om telkens om de 6 maanden mijn 
bloed te laten prikken. Op 24/04/2009 was bij 
zo’n bloedcontrole mijn PSA-waarde +17. Ver-
ontrust vroeg ik aan mijn huisarts X of er geen 
kanker mee gemoeid was. Hierop kreeg ik als 
antwoord: “Als jij prostaatkanker hebt, stuur 
ik jou morgen direct naar de kliniek.” Met dit 
antwoord was ik toch opnieuw een klein beetje 
gerustgesteld.
Bij de volgende bloedcontrole op 21/01/2011 
was de PSA-waarde echter gestegen naar +19. 
Ik heb zelf gebeld en telefonisch hebben ze mij 
dit resultaat bevestigd. Op dat moment heb ik 
mijn conclusies getrokken. Ik ben rechtstreeks 
naar het ziekenhuis naar de dienst urologie ge-
gaan. Daar ben ik ontvangen door dokter Y en 
die stelde voor om een biopsie uit te voeren. Het 
resultaat hiervan was ontluisterend, namelijk 
kwaadaardige prostaatkanker. Aansluitend is 
dan een MR-scan genomen en ik wist direct 
waar ik stond. De enige oplossing was een ra-
dicale prostatectomie. 
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De ingreep is inmiddels een aantal weken ach-
ter de rug, maar hier stopt mijn lijdensweg nog 
niet. De (blijvende ?) gevolgen zijn impotentie- 
en incontinentieproblemen en lymfeoedeem. 
Ik heb nu achteraf vernomen van andere art-
sen dat patiënten reeds doorverwezen worden 
naar een specialist bij waarden tussen +7 en 
+8. Had dr. X dus een betere inschatting ge-
maakt, dan was ik vroeger kunnen geholpen 
worden. Dan hadden er waarschijnlijk ook 
minder drastische ingrepen, zoals een Seed 
Implantie, kunnen uitgevoerd worden.
Ik ben uiteindelijk op eigen initiatief naar een 
specialist toegestapt. Dr. X heeft nooit zelf aan-
stalten gemaakt om mij door te verwijzen. Die 
man heeft mijn hele dossier als verwaarloos-
baar behandeld, terwijl hij toch met mijn leven 
aan het spelen was.
Ik voel mij tot in het diepste van mijn hart ge-
krenkt, vernederd en bedrogen door dr. X. (…)”

Gelet op de brieven van 14 september 2016 
met bijlagen en 15 december 2016 met bijla-
gen van betrokken patiënt.

Gelet op de verklaringen van betrokken patiënt 
ten overstaan van de Onderzoekscommissie op 
1 juni 2017, waarin onder meer werd gesteld:
“Van in 2000 liet ik mijn bloed trekken bij dr. 
X voor mijn PSA-waarden. Deze stegen lichtjes 
vanaf 2002 tot 2011. In 2002 was er reeds een 
PSA-waarde van 5,2. (…) Ik vroeg aan dr. X op 
het ogenblik dat mijn PSA-waarde 17 was of 
dit niet te hoog was en of ik geen verder stap-
pen diende te ondernemen, maar hij stelde me 
gerust. Toen mijn PSA-waarde 19 was, ben ik 
op eigen initiatief naar het ziekenhuis gegaan 
en toen heeft dr. Y mij geïnformeerd dat, om 
prostaatkanker uit te sluiten, er een punctie 
diende te gebeuren. Dit gebeurde dan ook da-
delijk nadien en het bleek om een kwaadaar-
dige prostaatkanker te gaan.
Ik werd geopereerd en had ook bestraling no-
dig. Ik werd incontinent en impotent. Door de 
bestraling verergerde de incontinentie. (…) Er 
werd een prothese aangebracht, maar deze in-
greep is niet volkomen gelukt. Mijn toestand 
is hierdoor wel verbeterd, maar er blijft nog 
steeds sprake van een lichte incontinentie.
(…) Ik was zeer boos op dr. X, mijn huisarts. 

Hij is ondertussen niet langer mijn huisarts, 
maar ik word nog steeds met hem geconfron-
teerd omdat hij dicht bij ons woont.
Ik heb geen uitzaaiingen, maar dat is omdat ik 
zelf op consultatie naar dr. Y ben geweest. Dit 
gebeurde toen dr. X mij nog steeds vertelde dat 
dat niet nodig was. Ik hoop dat er gerechtig-
heid geschiedt aangezien dr. X. met mijn leven 
heeft gespeeld. Wij hebben op dit ogenblik geen 
normaal leven meer. Mijn leven is gebroken. 
Met een vroegere diagnose, die eventueel een 
andere therapie had toegelaten, was dit anders 
geweest.
Ik voeg toe dat dr. X mij tijdens de behandeling 
ook homeopathische middelen heeft gegeven. 
Ik heb dit meegedeeld aan dr. Y die stelde dat 
dit niets hielp. (…) Deze medicatie werd toe-
gestuurd via post en ik betaalde de medicatie 
aan de postbode. (…)”

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Onderzoekscom-
missie op 20 juni 2017, zoals nadien door hem 
herschreven en overgemaakt bij brief van 2 
juli 2017, waarin onder meer werd gesteld:
“ (…) Ik bevestig dat betrokken patiënt zijn 
vertrouwen in mij kwijt was begin 2011, en de 
communicatie met mij abrupt en zonder ver-
klaring na zijn bloedafname begin 2011 heeft 
verbroken (…) Hij kwam bij mij voor bloedon-
derzoek op regelmatige basis (jaarlijks?), en 
bij navraag in het labo bleek er reeds een PSA 
waarde van 5,2 te zijn in 2000. Bij opvragen 
van de waarden bleek dat in 2004 gestegen 
naar 7,3 tot meer dan 10 in 2006. Er gebeurde 
toen een transrectale echografie die “benigne 
aspect” vermeldde. Patiënt was hiermede toen 
gerustgesteld, maar werd sindsdien nauwer 
opgevolgd, ik vermoed in samenspraak met 
hem. Ik heb hem destijds ook een voedings-
supplement voorgeschreven voor de prostaat, 
Sanprogin van de firma Biodynamics, destijds 
aangeraden door een professor voor de “ge-
zonde prostaat”; dit product bestaat uit soja-
isoflavonen, selenium-methionine, sabal ser-
rulata, vitamine E, vitamine B6 en lycopeen. 
(…)
Bij een nieuwe stijging van de PSA in 2009 
tot 17 heb ik hem uitgelegd dat er een biop-
sie diende te gebeuren, en hem verteld wat dit 
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praktisch inhield; ik denk dat hij uit schrik dit 
heeft uitgesteld en dat uiteindelijk er nog tijd 
werd gewonnen met de geruststellende idee 
van de destijds geattesteerde “benigniteit” door 
de radioloog; ik zal hem hierbij dan uitgelegd 
hebben dat de mogelijkheid bestaat dat de 
waarden verder kunnen oplopen door groei en 
ben hierop een behandeling met finasteride ge-
start en heb de PSA waarden nadien terug van 
dichterbij in de gaten gehouden, er was toen 
nog geen mentale reflex mijnentwege om een 
MRI prostaat te laten doen. De PSA-waarden 
gingen hierop terug omlaag maar in 2010 was 
er terug een trage opbouw tot 19 in januari 
2011.
De aanvankelijke daling en trage stijging lieten 
me nog steeds in de overtuiging dat het benigne 
prostaathypertrofie was. (…) Zeer belangrijk 
in die periode was dat hij veel ging fietsen en 
een buitenechtelijke relatie had, impotentie 
was geen optie in zijn seksleven destijds.
Ikzelf werd misleid door de jojo-evolutie van de 
PSA-waarden, en bleef hierdoor overtuigd van 
benigne prostaathypertrofie. (…)
Ik heb finasteride voorgeschreven, weet dat dit 
duur is indien niet voorgeschreven door een 
uroloog, maar hijzelf had nooit opmerkingen 
over de kostprijs. Finasteride dient inderdaad 
enkel om de groei van de prostaat af te rem-
men, en niet om kanker te behandelen. Ik her-
haal dat ik ervan uitging dat het nog steeds een 
benigne aandoening was. (…)
Ik geef toe dat een hoge PSA waarde voldoende 
was om over te gaan tot een biopsie en uro-
logisch nazicht. Ik besef dat dit reeds dient te 
gebeuren bij een PSA waarde van 5 in overeen-
stemming met een echografisch bepaalde pros-
taatvolume. Dit is de laatste jaren éénduidig 
geworden, maar in vorig decennium werd er 
veel mist gespoten in deze materie.
In 2006 of 2007 heb ik patiënt verwezen, zo-
ver gekregen om een transrectale echografie te 
laten verrichten, en in combinatie met mijn 
normale bevindingen bij rectaal toucher en 
het besluit van de radioloog dat het hier om 
“benigne hypertrofie” ging werd mijn patiënt 
gerustgesteld.
Op uw opmerking dat een echo wel de massa 
van de prostaat kan bepalen, zien, maar niet 
de benigniteit of maligniteit ervan, en dat voor 

laatste een biopsie nodig is, erken ik dat dit het 
geval is. Ik stel dan wel dat het protocol des-
tijds zou worden moeten aangepast, omwille 
van de misleidende boodschap. (…)”

Gelet op de verklaringen van de betrokken arts 
ten overstaan van de Raad op 29 november 
2017 alsook het pleidooi van zijn raadsman.

Overwegende dat niet kan worden ingegaan 
op het verzoek van de raadsman van de be-
trokken arts om uitstel in afwachting van het 
instellen van derdenverzet in de tegen de ver-
zekeraar gevoerde burgerlijke procedure; dat 
immers de afloop van die burgerrechtelijke 
procedure niet decisief is voor de afwikkeling 
van onderhavige (autonome) tuchtrechtelijke 
procedure; dat, enerzijds, de betrokken arts 
alhier tegenspraak heeft kunnen voeren om-
trent alle stukken, ook deze overgemaakt en/
of neergelegd door de klager, zodat de rechten 
van verdediging werden geëerbiedigd, terwijl, 
anderzijds, de stukken afkomstig uit de tegen 
de verzekeraar gevoerde burgerlijke procedu-
re alhier niet nodig noch nuttig zijn om tucht-
rechtelijk te oordelen, zodat onderhavige be-
slissing er niet op is gestoeld.

Overwegende dat alhier uitsluitend rekening 
wordt gehouden met de ten tijde van diagnose 
en therapie geldende wetenschappelijke kennis.

Overwegende dat uit hetgeen hierboven werd 
aangehaald afdoende blijkt dat de betrokken 
arts ondeontologisch heeft gehandeld door zo-
wel voor het stellen van een diagnose als voor 
het instellen en voortzetten van een behande-
ling, zijn patiënt niet zorgvuldig en gewetens-
vol de zorgen te hebben toegediend die stroken 
met de thans (versta: ten tijde van diagnose en 
therapie) geldende wetenschappelijke kennis, 
en door het niet inwinnen van het advies van 
een arts-specialist, wanneer dit binnen de dia-
gnostische of therapeutische context nuttig of 
noodzakelijk was, met name door een patiënt 
met een herhaaldelijk stijgende PSA-waarde 
niet tijdig te hebben doorverwezen naar een 
arts-specialist; dat, gelet op hetgeen hoger aan-
gehaald, de tenlastelegging sub a) en sub b) in 
zijnen hoofde dan ook bewezen is.
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Overwegende dat, in de hoger geschetste fei-
telijke omstandigheden, ter beteugeling van 
de inbreuk 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 sub a) en 
sub b) bewezen en legt de betrokken arts voor 
(beide onderdelen samen van) deze tenlaste-
legging de tuchtsanctie op van BERISPING.

19. TENLASTELEGGING:

Het in het gedrang brengen van een kwaliteitsvolle en continue zorgverstrekking, met 
name door het nalaten tijdig gevolg te geven aan een oproep tot medische hulpverlening 
tijdens de wachtdienst van 4 juni 2016 omstreeks 3u ’s nachts.

Op de zitting van 29 november 2017 is de be-
trokken arts in persoon verschenen, 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, Provin-
ciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis werd 
gesteld van door het Parket van de Procureur 
des Konings van Oost-Vlaanderen, afdeling 
Gent, per 2 december 2016 overgemaakt dos-
sier, waarin onder meer werd gesteld:
“(…) Verwijzend naar de in de rand vermelde 
referte heb ik de eer U te doen kennen dat het 
dossier lastens betrokken arts (…) voor feiten 
van schuldig verzuim afgesloten werd.
Het dossier werd zonder gevolg geklasseerd 
wegens geen misdrijf nu niet kan worden 
aangetoond dat betrokken arts wetens en 
willens geen hulp heeft geboden aan de patiënt.
Mijn ambt maakt u wel een kopie over van 
het strafdossier voor eventueel verder gevolg 
op tuchtrechtelijk vlak nu m.i. wel blijkt uit 
het strafdossier dat betrokken arts niet te 
bereiken was tijdens zijn wachtdienst en 
hij zich zelfs niet bewust was van het feit 
dat mij met dienst was. Ik verwijs hiervan 
naar de geluidsopname bij de centrale van 

de wachtdiensten van de huisartsen. (…)” 
(begeleidende brief )
“(…) Mevr. X komt klacht neerleggen tegen 
betrokken arts naar aanleiding van schuldig 
verzuim.
Mevr. X is de dochter van patiënt.
Op 04/06/2016 werd mevr. X gebeld door haar 
moeder om meteen naar het ouderlijke huis te 
komen, daar het niet goed ging met haar vader, 
hij komt adem te kort. Haar vader is palliatief 
patiënt. Daar aangekomen belt ze om 3u naar 
de wachtdienst van de dokters. Deze meldt 
haar dat ze de dokter van wacht niet kan be-
reiken. De telefonist meldt haar dat ze ook 112 
kan bellen. Dit doet ze niet aangezien het de 
wens van haar vader is om thuis te blijven.
Omstreeks 03:15 uur belt de centrale mevr. X 
terug met de melding dat men nog steeds de 
dokter niet kan bereiken. Hierdoor belt zij om 
03:35 uur naar de verpleegster van palliatieve 
zorg. (…) Deze komt ter plaatse om 4u en belt 
zelf ook nogmaals op dit uur naar de centrale, 
daar meldt men dat ze nog steeds de dokter 
niet kunnen bereiken. De verpleegster belt dan 
naar de huisdokter van de patiënt, dokter Y. 
Dokter Y is echter niet van wacht en neemt ook 
zijn telefoon niet op.
Om 4u20 belt dokter Y toch naar de verpleeg-
ster. Na het verkrijgen van de toestand van de 
patiënt zal hij meteen ter plaatse komen. Om 
4u20 belt de centrale terug met de melding dat 
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ze de dokter van wacht kunnen bereiken heb-
ben. Men zegt dat dit betrokken arts betreft en 
dat hij ter plaatse komt.
Omstreeks 4u45 komen beide dokters nage-
noeg gelijktijdig toe. De zus van mevr. X. staat 
dokter Y buiten op te wachten en ziet betrok-
ken arts aankomen. Zij ziet de dokter aanbel-
len bij een woning drie huizen verder. Zij ziet 
dit en roept de dokter dat hij verkeerd is maar 
dat hij niet meer moet komen. Aangezien dok-
ter Y ook net aankomt.
Toch komt betrokken arts naar het ouderlijke 
huis en wil hij de woning betreden. Men be-
dankt hem nogmaals voor bewezen diensten. 
Hierbij merkt betrokkene dat betrokken arts 
heeft gedronken en ze neemt ook een alcohol-
geur waar. Hij meldt mevr. X dat hij vergeten 
was dat hij van wacht was. Dit door het recent 
overlijden van zijn vader.
Dokter Y geeft de patiënt de nodige medicatie 
om de ademhaling opnieuw rustig te laten ver-
lopen.
Mevr. X. wenst dat de opnames bij de wacht-
dienstcentrale opgevraagd worden en dat deze 
toegevoegd wordt aan het dossier. (…)” (aan-
vankelijk proces-verbaal – vaststellingen)
“ (…) Om 03:10 uur:
Voicemail betrokken arts (…)
Om 03:11 uur:
Voicemail betrokken arts (…)
Om 03:12 uur:
Voicemail betrokken arts (…)
Om 03:25 uur:
Voicemail betrokken arts (…)
Om 03:52 uur:
Voicemail betrokken arts (…)
Om 04:14 uur:
Dokter betrokken arts: “Hallo?”
Wachtdienst: Ja goeidag, u spreekt met (on-
verstaanbaar) permanentie, tele-secretariaat. 
Euhm… Ik heb een patiënt aan de lijn gehad 
die een probleem had… Euhm… Die eigenlijk 
dringend vraagt voor een dokter. En u zou van 
wacht zijn blijkbaar.”
Betrokken arts: “Ah? Dat weet ik niet ze.”
Wachtdienst: “Hoe? Dat weet u niet? Ja, u 
staat nochtans, u staat nochtans in… In uw ge-
gevens als van wacht voor vandaag. Alle voor 
deze nacht.”
Betrokken arts: “ Ja, maar mijn pa is nog maar 

onlangs overleden en euh…” (stotterend) (…)” 
(navolgend proces-verbaal – verder onderzoek)

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
de betrokken arts van 5 maart 2017.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Onderzoekscom-
missie op 7 september 2017, waarin onder 
meer werd gesteld:
“ (…) Ik was inderdaad niet bereikbaar, maar 
ik kan dit verklaren. Diezelfde nacht werd er 
tijdens mijn wacht op mijn deur geklopt en 
ben ik direct ter plaatse gegaan om een leven 
te redden. Mijn fout is dat ik niet eerst mijn 
telefoon heb overgeschakeld op mijn GSM om 
kostbare minuten te sparen. (…)”

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Raad op 29 novem-
ber 2017.

Overwegende dat uit hetgeen hierboven werd 
aangehaald afdoende blijkt dat de betrokken arts 
ondeontologisch heeft gehandeld door het in 
het gedrang brengen van een kwaliteitsvolle en 
continue zorgverstrekking, met name door het 
nalaten tijdig gevolg te geven aan een oproep tot 
medische hulpverlening tijdens de wachtdienst 
van 4 juni 2016 omstreeks 3u ’s nachts;

dat, gelet op hetgeen hoger aangehaald, de 
tenlastelegging in zijnen hoofde dan ook be-
wezen is.

Overwegende dat, in de hoger geschetste fei-
telijke omstandigheden, ter beteugeling van 
de inbreuk 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 bewezen 
en legt de betrokken arts voor deze tenlaste-
legging de tuchtsanctie op van BERISPING.
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20. TENLASTELEGGING:

Het afleveren van een welwillendheidattest, met name een verklaring van arbeidsonge-
schiktheid gedateerd op 21 november 2016, waarin wordt geattesteerd dat patiënt niet in 
staat is te werken van 17 oktober 2016 t.e.m. 30 november 2016.

De betrokken arts is in persoon verschenen 
op de zitting van 20 december 2017, 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, Provin-
ciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis werd 
gesteld van de e-mail van 22 november 2016 
van mevr. X, sociaal secretariaat.

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
de betrokken arts, bij schrijven van 24 april 
2017 en ontvangen op 26 april 2017.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Onderzoekscom-

missie op 7 september 2017.

Gelet op alle overige stukken van het dossier.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Raad op 20 decem-
ber 2017.

Overwegende dat er twijfel bestaat omtrent 
de tenlastelegging;

dat, gelet op deze twijfel, die de betrokken arts 
dient ten goede te komen, de inbreuk dan ook 
niet bewezen is.

(…)

De Raad verklaart de tenlastelegging NIET 
BEWEZEN.

21. TENLASTELEGGING:

Het in het gedrang brengen van een kwaliteitsvolle en continue zorgverstrekking, met 
name door het nalaten gevolg te geven aan een oproep tot medische hulpverlening tijdens 
de wachtdienst van woensdag 23 november 2016 omstreeks 2u ’s nachts.

De betrokken arts is in persoon verschenen op 
de zitting van 20 december 2017, bijgestaan 
door dokter X en door haar advocaat, alwaar 
zij in haar verdediging werden gehoord.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven 
van de tenlastelegging waarna de betrokken 
arts en haar raadslieden het woord werden 
verleend ter harer verdediging.

Overwegende dat de Orde der artsen, Provin-
ciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis werd 
gesteld van de brief van 27 november 2016 

van mevr. B., waarin onder meer werd gesteld:
“Op woensdagnacht rond 2u ’s nachts heb ik 
naar de dokter van wacht gebeld (…) Toen ze 
opnam vroeg ze wat er was. Ik zei dat mijn 
mama, 78 jaar, Marevan neemt en als ze 
stoelgang maakte dat er veel bloed bij was. Ze 
antwoordt mij ga naar spoed of bel morgen je 
huisarts, maar betrokken arts heeft niet ge-
weest. Ben de dag nadien dan bij de huisarts 
(…) geweest. Heb het dan gezegd dat de arts 
niet wou komen. Mijn mama is dan met de 
ziekenwagen en MUG Team naar ziekenhuis 
gevoerd met hevige bloeding in de darmen.
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PS. Ik vraag mij af waarom ze wachtdienst 
doet als ze toch niet wil komen. Voor hetzelfde 
geld bloedt mijn moeder dood met de Marevan 
dat ze inneemt. (…)”

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
de betrokken arts van 21 februari 2017, ont-
vangen op 27 februari 2017, waarin onder 
meer wordt gesteld:
“(…) Het ging om bloed in de stoelgang, net op-
gemerkt door de dochter. Daarop heb ik de leef-
tijd van de patiënte gevraagd (78), gevraagd of 
ze ook koorts had (-) en of ze bloedverdunners 
innam. Hierop antwoordde de dochter dat ze 
Marevan innam, hetgeen voor mij een alarm-
signaal was. Daarom heb ik aan de dochter 
uitgelegd dat het noodzakelijk was om met 
haar mama naar de spoed te gaan, aangezien 
je met de hoeveelheid “zichtbaar” bloed niet 
het echte bloedverlies kan inschatten. Ik heb 
haar uitgelegd dat er op de spoed een (onlees-
baar) zou gebeuren voor de waarde van haar 
stolling, en dat er afhankelijk daarvan zou be-
slist worden tot toedienen van stollingsfactoren 
of bloedtransfusie. Er is geen discussie geweest 
tussen ons, ik was ervan overtuigd dat de doch-
ter mee was in de ernst van de situatie en dus 
op mijn advies ging vertrekken naar spoed. Ik 
heb op geen enkel moment gezegd dat ik niet 
wilde gaan of dat de dochter kon wachten tot 
morgen om de huisarts te raadplegen. (…)”

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Onderzoekscom-
missie op 7 september 2017 en haar bemer-
kingen bij schrijven van 17 september 2017, 
overgemaakt bij aangetekende brief van 20 
september 2017 en ontvangen op 21 septem-
ber 2017.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts en haar raadslieden ten overstaan van de 
Raad op 20 december 2017.

Overwegende dat de oproep tot medische 
hulpverlening tijdens de wachtdienst ’s nachts, 
omwille van een kwaliteitsvolle en continue 
zorgverstrekking, in de regel had moeten 
leiden tot het ter plaatse gaan door de arts 

met wachtdienst of, ingeval een dringende 
spoedopname meer zou zijn aangewezen, de 
arts met wachtdienst er zich had moeten van 
vergewissen dat dit ook onverwijld gebeurde, 
bijvoorbeeld door zelf met het noodnummer 
contact op te nemen;

dat, door niet ter plaatse te gaan en zich ook 
niet te vergewissen of spoedopname onver-
wijld gebeurde, een kwaliteitsvolle en con-
tinue zorgverstrekking in het gedrang werd 
gebracht;

dat deze jonge arts hieruit lering heeft getrok-
ken.

Overwegende dat de betrokken arts over een 
blanco deontologische fiche beschikt.

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 be-
wezen doch legt de betrokken arts GEEN 
TUCHTSANCTIE op.
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1. TENLASTELEGGING:

A. Het niet-naleven van het beginsel dat een arts in alle omstandigheden correct dient te 
zijn en hij erover moet waken geen daden te stellen die de eer of de waardigheid van het 
beroep zouden kunnen schaden of in opspraak brengen, door het aanrekenen, op zijn 
naam, van consultaties uitgevoerd door een diëtiste in de periode van augustus 2010 tot 
november 2010,

 feiten waarvan sprake in een onderzoeksdossier toegestuurd door de Dienst voor Ge-
neeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV op 19 november 2013.

B. Het niet correct opstellen van een getuigschrift van onbekwaamheid nu betwist attest 
deels door de verpleegkundige werd ingevuld, met name de periode van arbeidsonge-
schiktheid alsook de datum waarop het attest is opgemaakt,

  feiten waarvan sprake in de klachtbrief, ontvangen op 11 juli 2014 van dhr. A, zaakvoer-
der van een bedrijf te Erpe-Mere.

Raad van Beroep / Hof van Cassatie
Beslissingen 2017

Raad van Oost-Vlaanderen:

De betrokken arts is in persoon verschenen 
op de zitting van 23 september 2015, bijge-
staan door zijn raadsman, advocaat, alwaar zij 
in zijn verdediging werden gehoord.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven 
van de tenlasteleggingen waarna de betrokken 
arts en zijn raadsman het woord werden ver-
leend ter zijner verdediging en zij tevens vier 
stukken neerlegden.

Omtrent tenlastelegging A:

Overwegende dat de Orde der artsen, Provin-
ciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis werd 
gesteld van een onderzoeksdossier toege-
stuurd door de Dienst voor Geneeskundige 
Evaluatie en Controle van het RIZIV op 19 
november 2013, waaruit blijkt:
“Er waren geruchten dat dr. X dieetconsulta-
ties op een locatie net naast een winkel, die 
o.a. dieetvoeding verkoopt en die eigendom zou 
zijn van zijn echtgenote, liet uitvoeren door 
mevrouw Y, een diëtiste. De patiënten kregen 
op het einde van de dieetconsultatie van haar 
een getuigschrift voor verstrekte hulp (GVVH) 
op naam van dr. X (diëtisten hebben zelf geen 
GVVH en zijn niet ZIV terugbetaald) terwijl 
de patiënten de arts niet hadden gezien. Dr. 
X heeft immers een consultatieruimte samen 

met een andere arts.
Methodiek:
Mevr. Y werd verhoord op 26/10/2011 en op 
21/11/2011: ze werkte vanaf eind augustus tot 
eind november 2010 voor de betrokken winkel 
in loondienst. Daarvoor was er een zelfstandi-
ge diëtiste, een zus van de echtgenote van dr. X, 
aldaar werkzaam. Na het ontslag van mevr. Y 
zou dr. X in eerste instantie zelf de dieetconsul-
taties verder gezet hebben. Toen mevr. Y daar 
werkte, overhandigde zij een door dr. X voor-
getekend GVVH waarop zij zelf enkel nog de 
naam, de datum en het tarief invulde. Zij be-
zorgde een lijst met namen van patiënten die 
ze zich nog herinnerde.
Op basis van data (attest-gegevens) van de mu-
tualiteiten nam de Dienst voor Geneeskundige 
Evaluatie en Controle van het RIZIV een steek-
proef van deze GVVH in de verschillende mu-
tualiteiten in beslag. Bij wijze van vergelijkings-
punt nam de Dienst voor Geneeskundige Evalu-
atie en Controle van het RIZIV ook een aantal 
GVVH in beslag waarbij geen vermoeden van 
dieetconsultaties bestond. De Dienst voor Ge-
neeskundige Evaluatie en Controle van het RI-
ZIV bestudeerde deze originele stukken. Vrij 
snel werd duidelijk dat er sprake was van ver-
schillende handschriften op een aantal GVVH. 
Soms werd niet eens de moeite gedaan om een 
zelfde kleur van pen te gebruiken. Patiënten die 
wel degelijk dr. X als huisarts hadden en niet op 
dieetconsultatie bij mevr. Y waren geweest, had-



 92 h i p p o c r a t e s  7 0  |  s e p t e m b e r  2 0 1 8

be
sl

is
si

n
g

en
 b

er
o

ep
/c

a
ss

at
ie

den GVVH gekregen die helemaal door hem wa-
ren geschreven en getekend.
Vier patiënten werden verhoord in augustus 
2012: zij bevestigden de gang van zaken zoals 
ook beschreven was door mevr. Y. Geen van 
hen had dr. X als huisarts.
Een verpleeg-aspirante werd eveneens gehoord 
als getuige op 23/08/2012. Zij was ook een tijd-
je werkzaam op zelfstandige basis bij de winkel 
vanaf april tot november 2010. Zij verklaarde 
dat zij eveneens voorgetekende GVVH van dr. 
X afleverde aan patiënten die kwamen voor 
behandelingen op een andulatiematras, lym-
fedrainage en icoon-afslanking. Ook daarbij 
was dr. X niet zelf aanwezig.”

Overwegende dat door de Dienst voor Ge-
neeskundige Evaluatie en Controle van het 
RIZIV geen Pro Justitia werd opgesteld aan-
gezien de feiten na twee jaar de feiten verjaard 
zijn voor het RIZIV.

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwege 
de betrokken arts van 26 maart 2014.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Onderzoekscom-
missie op 1 juli 2014 en zijn schriftelijke aan-
vullingen van 4 juli 2014.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts en het pleidooi van zijn raadsman ten 
overstaan van de Raad op 23 september 2015.

Overwegende dat het onderzoek van de 
Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Con-
trole van het RIZIV duidelijk de inbreuken 
heeft aangetoond, nu vaststaat dat betrokkene 
in de periode van augustus 2010 tot november 
2010 op zijn naam consultaties heeft aangere-
kend uitgevoerd door een diëtiste;

Dat het mogelijk op basis van een anonieme 
brief opstarten van het onderzoek de bewijs-
voering ervan niet in de weg staat;

Dat betrokkene zich poogt weg te steken ach-
ter een beweerde hetze en beschadigingsope-
ratie tegen zijn persoon;

Dat betrokkene een vonnis van de (toenma-
lige) rechtbank van koophandel te Dender-
monde waarbij, gelet op het arbitragebeding 
welke deel uitmaakt van de algemene voor-
waarden van de eisende partij in dat geding, 
de rechtbank zich zonder rechtsmacht ver-
klaarde, verkeerdelijk poogt uit te leggen als 
zou die eisende partij de procedure hebben 
‘verloren’;

Dat betrokkene zijn aangifte van inbraak in 
zijn woning met diefstal van getuigschriften 
verkeerdelijk poogt gelijk te stellen met een 
bewijs ervan, terwijl door betrokkene een in-
braak en/of diefstal zelfs niet eens aanneme-
lijk wordt gemaakt;

Dat de verklaringen van betrokkene volslagen 
ongeloofwaardig overkomen, behoudens in 
zoverre hij bekent getuigschriften voor ver-
strekte hulp vooraf blanco te hebben onder-
tekend en hij de vier ondervraagde patiënten 
nooit heeft gezien doch deze niettemin “de 
volle pot betaald” hebben (vaststellingen waar 
hij niet buiten kan), terwijl de verklaringen 
van mevr. Y, de verpleeg-aspirante en de on-
dervraagde patiënten niet enkel elkaar onder-
ling bevestigen doch ook steun vinden in de 
materiële vaststellingen.

Overwegende dat de betrokken arts door het 
aanrekenen, op zijn naam, van consultaties 
uitgevoerd door een diëtiste in de periode van 
augustus 2010 tot november 2010 daardoor 
het beginsel niet heeft nageleefd dat een arts 
in alle omstandigheden correct dient te zijn 
en hij er over moet waken geen daden te stel-
len die de eer of de waardigheid van het be-
roep zouden kunnen schaden of in opspraak 
brengen.

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

Omtrent tenlastelegging B:

Overwegende dat de Orde der artsen, Provin-
ciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis werd 
gesteld van de klachtbrief, ontvangen op 11 
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juli 2014 van de heer A, zaakvoerder van een 
bedrijf te Erpe-Mere, met in bijlage kopie van 
drie getuigschriften van onbekwaamheid om-
trent dezelfde patiënt geattesteerd door dr. X.

Gelet op de schriftelijke toelichting vanwe-
ge de betrokken arts van 5 september 2014, 
waarin onder meer werd gesteld: “De naam 
van de patiënt is door mijzelf geschreven. Had 
periode vergeten, secretaresse heeft periode in-
gevuld”.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts ten overstaan van de Onderzoekscom-
missie op 4 november 2014, waarin onder 
meer werd gesteld: “De verschillende hand-
schriften zijn er aan te wijten dat ik de naam 
van patiënt heb ingevuld en onderaan het at-
test getekend maar vergeten ben de data van 
begin en einde arbeidsongeschiktheid in te vul-
len. Mijn secretaresse heeft mij hierover opge-
beld en heeft dan zelf de juiste data ingevuld 
(…) Ik heb de naam van de patiënt ingevuld, 
het centrale gedeelte met uitzondering van het 
begin en einde van arbeidsongeschiktheid en 
mijn handtekening geplaatst”.

Gelet op de door de betrokken arts overge-
maakte stukken, ontvangen op 31 januari 
2015.

Gelet op de verklaringen van de betrokken 
arts en het pleidooi van zijn raadsman ten 
overstaan van de Raad op 23 september 2015.

Overwegende dat vaststaat dat de betrokken 
arts het getuigschrift van onbekwaamheid 
niet correct heeft opgesteld, nu betwist attest 
deels door de verpleegkundige werd ingevuld, 
met name de periode van arbeidsongeschikt-
heid alsook de datum waarop het attest is op-
gemaakt.

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

Omtrent de strafmaat:

Overwegende dat de betrokken arts door de 

feiten sub A en B uitermate ondeontologisch 
heeft gehandeld;

Dat, in de hoger geschetste feitelijke om-
standigheden, ter beteugeling van de inbreu-
ken sub A en B samen de hiernavolgende 
tuchtsanctie passend voorkomt ten einde de 
betrokken arts ertoe aan te zetten zich in de 
toekomst hieraan niet meer te bezondigen.

Op deze gronden,
De Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen 
(…) verklaart de tenlasteleggingen A en B 
bewezen en legt de betrokken arts voor deze 
beide tenlasteleggingen samen de tuchtsanc-
tie op van schorsing van een maand.

BESLISSING RAAD: SCHORSING VAN 
EEN MAAND.

Raad van Beroep:

Dokter X en zijn raadsman werden op regel-
matige wijze opgeroepen voor de zitting van 
de Raad van Beroep (…). Op de openbare 
zitting van de Raad van Beroep werd de be-
handeling van de zaak in zijn geheel herno-
men gelet op de gewijzigde samenstelling van 
de Raad van Beroep, en in beraad genomen. 
Wegens de onvoorziene wijziging van de sa-
menstelling van de Raad van Beroep kon de 
beraadslaging betreffende de zaak niet be-
eindigd worden zodat deze dan ook aan de 
beraadslaging dient onttrokken de worden 
om opnieuw in het geheel en ab initio door 
de Raad van Beroep te worden hernomen. 
De behandeling van de zaak werd in zijn ge-
heel door de nieuw samengestelde Raad van 
Beroep hernomen. De ere-kamervoorzitter 
bracht verslag uit. Dr. X, in persoon aanwezig, 
werd gehoord in zijn middelen van verdedi-
ging ontwikkeld door hemzelf en bijgestaan 
door zijn raadsman. Prof. Dr. C werd gehoord 
in zijn advies namens de Nationale Raad van 
de Orde der artsen. Dr. X en zijn raadsman 
voornoemd hebben het laatste woord gehad.



 94 h i p p o c r a t e s  7 0  |  s e p t e m b e r  2 0 1 8

be
sl

is
si

n
g

en
 b

er
o

ep
/c

a
ss

at
ie

1. Ontvankelijkheid van het beroep:

1.1. De Raad van Beroep stelt vast dat het be-
roep door de raadsman van Dr. X tegen de 
op tegenspraak gewezen beslissing door de 
provinciale raad van de Orde der artsen van 
Oost-Vlaanderen tijdig binnen de dertig vrije 
dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing 
werd aangetekend. (…) 

1.2. De ter post aangetekende brief van 17 
oktober 2015, verzoekschrift tot hoger be-
roep, is gericht aan de provinciale Raad van 
de Orde der Artsen van Oost-Vlaanderen en 
niet aan de voorzitter van de provinciale raad 
zoals voorgeschreven door artikel 29 van het 
K.B. van 6 februari 1970 tot regeling van de 
organisatie en de werking der raden van de 
Orde der Artsen. Deze verkeerde adressering 
is een louter vormgebrek dat de geldigheid 
van de proceshandeling niet aantast vermits 
voormeld artikel 29 noch enige andere wets-
bepaling deze vormvereiste voorschrijft op 
straffe van nietigheid of onontvankelijkheid. 
Het beroep is derhalve regelmatig naar vorm 
en termijn. 

2. Ten gronde:

2.1. De Raad van Beroep acht het niet nut-
tig, noch nodig om bijkomende onderzoeks-
handelingen te verrichten, en is voldoende 
ingelicht om tot zijn overtuiging te komen.

2.2. Op grond van het onderzoek ter zitting 
van de Raad van Beroep gedaan en uit de ge-
gevens en elementen, die vervat zijn in het 
dossier, en waarop de Raad van Beroep ver-
mag acht te slaan, zijn de tenlasteleggingen 
zoals omschreven onder A en deze omschre-
ven onder B bewezen gebleven, zoals terecht 
beslist door de provinciale raad. De Raad van 
Beroep maakt de oordeelkundige overwegin-
gen vervat in de bestreden beslissing van de 
provinciale raad tot de zijne, neemt deze over 
en beschouwt ze alhier als voor herhaald. De 
argumenten door Dr. X aangehaald in zijn be-
roepsconclusies weerleggen geenszins deze 
overwegingen.

2.3. Met betrekking tot de feiten omschreven 
in de ten laste legging A doet de Raad van Be-
roep bijkomend gelden hetgeen volgt:
Na zijn verhoor op 1 juli 2014 voor de onder-
zoekscommissie laat Dr. X bij aangetekend 
schrijven van 7 juli 2014 aan de provinciale 
raad van Oost-Vlaanderen twee stukken ge-
worden, namelijk:
- Fotokopie van een schrijven van 11 septem-
ber 2012 aan de RIZIV waarin hij meldt dat 
er getuigschriften van 2009, 2010 en 2011 zijn 
gestolen uit zijn dokterskabinet en er PV door 
de politie werd opgemaakt.
- Bevestigingsbrief van de politiezone van 
een interventie op 18 november 2011 op zijn 
adres.
Van deze feiten werd enkel een meldingsver-
slag opgesteld, en heeft betrekking op een 
fraude en/of oplichtingszaak gepleegd door 
een vennoot, en is ter zake niet dienend.
Deze stukken werden door Dr. X reeds op 4 
december 2012 overgemaakt aan de genees-
heer-inspecteur, Dr. D, en door deze laatste ge-
voegd bij het verslag van de Dienst voor Genees-
kundige Evaluatie en Controle der RIZIV van 19 
november 2013.
Deze geneesheer-inspecteur, van de Dienst voor 
Geneeskundige Evaluatie en Controle, vermeldt 
onder punt 5 van zijn verslag naar aanleiding van 
het proces-verbaal van verhoor van Dr. X op 19 
november 2012:
“Hij ging meteen in de verdediging door te stel-
len dat de boekjes van GVVH bij hem waren 
gestolen. Bovendien zou er ook in zijn informa-
ticasysteem zijn ingebroken. Een en ander had 
hij gemeld bij het Parket, verklaarde hij. Hij be-
zorgde ons begin december 2012 een schrijven 
waarbij een attest van de Lokale Politie van 
‘Feiten vastgesteld op 18.11.2011’ was gevoegd. 
Maar er is in feite helemaal geen vaststelling 
van bijvoorbeeld braak gebeurd. Het zou daar-
entegen gaan om een dixit grote fraudezaak...”

2.4. In zijn verhoor voor de Onderzoekscom-
missie op 1 juli 2014 (…) verklaarde Dr. X 
o.m.: “Men schuift alles in mijn schoenen; on-
betrouwbare mensen gelooft men; mij gelooft 
men niet. Ik heb alsnog geen klacht ingediend 
wegens ontvreemding en valsheid in geschrifte, 
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maar ik zal dat nu wel zeker doen.”
Dr. X houdt in beroepsbesluiten voor dat zijn 
schrijven van 11 september 2012 voormeld wijst 
op goede trouw in zijn hoofde, dat hij de fiscus 
en de RIZIV zelf op de hoogte zou hebben ge-
bracht. Zulks is pertinent onjuist; het onder-
zoek van de Dienst voor Geneeskundige Eva-
luatie en Controle van het RIZIV is gestart in 
2011. Dietiste mevr. Y werd reeds verhoord op 
21 oktober 2011 en vervolgens nogmaals op 21 
november 2011. (…)
Dr. X bekent één fout: “Sommige boekjes zijn op 
voorhand getekend uit gemakzucht.” (verklaring 
aan de Onderzoekscommissie op 1 juli 2014).
De verklaringen van de diëtiste, de verpleeg-
aspirante en de ondervraagde patiënten zijn 
geloofwaardig, bevestigen elkaar onderling en 
vinden steun in de materiele vaststellingen en 
de bijgevoegde getuigschriften. De feiten om-
schreven onder de ten laste legging A zijn be-
wezen gebleven.

2.5. De feiten omschreven onder de ten laste 
legging B worden door Dr. X in zijn beroeps-
conclusies niet meer betwist. Uit de klacht-
brief van dhr. A met in bijlage kopie van de 
drie getuigschriften van onbekwaamheid om-
trent dezelfde patiënt, is komen vast te staan 
dat het attest deels door de verpleegkundige 
werd ingevuld, met name de periode van ar-
beidsongeschiktheid alsook de datum waarop 
het attest is opgemaakt.
De feiten die ten grondslag liggen van de ten-
lastelegging B zijn eveneens bewezen geble-
ven.

3. T.a.v. de hoegrootheid van de sanctie:

De Raad van Beroep dient bij de bepaling van 
de sanctie rekening te houden met de aard, de 
bijzondere zwaarwichtigheid van de feiten, de 
concrete omstandigheden waarin deze feiten 
zich hebben gesitueerd en met de persoonlijk-
heid en het tuchtrechtelijk verleden van Dr. 
X. De ondeontologisch gedragingen van Dr. X 
tasten ten zeerste de eer en de waardigheid van 
het beroep van arts aan. Dr. X werd boven-
dien reeds eerder een tuchtstraf van schor-
sing opgelegd voor vergelijkbare feiten en 

hij volhardt in deze handelwijze zelfs tijdens 
de periode van de uitvoering van een vorige 
schorsing. De Raad van Beroep is van oordeel 
dat de door de provinciale raad opgelegde 
tuchtsanctie wettelijk is doch dat een zwaar-
dere sanctie aangewezen is. De aangeklaagde 
en bewezen ondeontologische gedragingen 
omschreven sub A en B zijn in hoofde van Dr. 
X de opeenvolgende en voortgezette uiting 
van eenzelfde ondeontologisch opzet zodat 
slechts een sanctie dient opgelegd te worden, 
met name: de zwaarste zoals hierna bepaald.

Om deze redenen,
De Raad van Beroep (…) ontvangt het hoger 
beroep, bevestigt de bestreden beslissing in 
zover het de feiten van de telastleggingen sub 
A en B bewezen verklaart en wijzigt voor het 
overige de bestreden beslissing: 
Legt aan Dr. X een schorsing in het recht de 
geneeskunde uit te oefenen op voor de duur 
van drie maanden.

BESLISSING RAAD VAN BEROEP: 
SCHORSING VAN DRIE MAANDEN.

Hof van Cassatie:

Het cassatieberoep werd verworpen bij arrest 
van het Hof van Cassatie.

BESLISSING HOF VAN CASSATIE: 
CASSATIEBEROEP VERWORPEN.
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