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Voorwoord
PROBLEMATIEK VAN BUITENLANDSE 
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DE TAAL EN KWALITEITS KONTROLE.

HOUDING VAN DE PROVINCIALE RAAD VAN 
ANTWERPEN
Is er een probleem bij de titularissen van buitenlandse di-
ploma’s? Is er een controle over de gelijkwaardigheid van di-
ploma’s? Is een communicatie met de patiënt rechtstreeks 
gerelateerd met kennis van de taal, met de kennis van het 
beroep en met de kwaliteit van zorg? Wat is de houding PR 
Antwerpen binnen het kader van de positieve deontologie?
We noteren een instroom van buitenlandse zorgverstrek-
kers. We zijn bezorgd over de kwaliteit van zorg die gerela-
teerd is met de communicatiemogelijkheden met de pati-
ent en met de kennis van de taal. We zijn ook bezorgd over 
het ontstaan van aparte zorgcircuits.
Veilige patiëntenzorg: JCI (Joint Commission In-
ternational) en IPSG (International Patient Safety Goals) 
staan voor nationaal en wereldwijd tegemoet komen aan 
medisch gerelateerde fouten aan de hand van 6 veilig-
heidsdoelstellingen. Eén hiervan is het verbeteren van ef-
fectieve communicatie. Hun doelstelling is het verbeteren 
van de patiëntveiligheid, en evidence- en expert based 
een oplossingsconsensus bieden om de patiëntveilige 
zorg te garanderen (International 2017). In een studie JCI 
(>2004) met een analyse van 2455 Amerikaanse zieken-
huizen werd gezien dat 70% van de events veroorzaakt 
werden door communicatiefouten met 75% lethale afloop 
(Beckett/Kipnis, 2009). Communicatie is dat wat begre-
pen wordt tussen beide gesprekspartners. Het is weder-
zijds tussen beide partijen en laat toe dat zij de boodschap 
verduidelijken. Wanneer het begrip ontbreekt, kan er geen 
effectieve communicatie ontstaan waardoor fouten, kwa-
liteitsverarming en risico op de patiëntveiligheid ontstaan 
(Schyve, 2007). Een communicatieprobleem is het meest 
voorkomende ernstige adverse event gerapporteerd aan 
de Joint Commission’s Sentinel Event Database. In een 
rapport werd aangetoond dat wanneer patiënten lichame-
lijke schade lijden ten gevolge van medische fouten de out-
come ernstiger is bij mensen die weinig de taal van het land 
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machtig zijn (Tate, 2015). Een goede communicatie 
met de patiënt is dus primordiaal.

Gelijkwaardigheid van diploma’s: Ben je 
arts en houder van een niet-Belgisch diploma , dan 
kan de gelijkwaardigheid van diploma aangevraagd 
worden. Dit geeft het recht om het artsenberoep uit 
te oefenen in België.  Artsen met een diploma van de 
Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland 
hebben automatisch een gelijkwaardigheid, artsen 
met een ander diploma ondergaan een uitgebreider 
onderzoek.
Een visum wordt afgeleverd door de FOD Volksge-
zondheid. Hierna kan de vraag gericht worden aan 
de bevoegde provinciale raad van de Orde der artsen 
voor inschrijving op de Lijst van de Orde der artsen. 

Kennis van het beroep: De gelijkwaardigheid 
van een diploma wordt geëvalueerd aan de hand van 
in hoeverre de opleidingen gelijk lopen.  Dit geeft 
geen uitsluitsel over de kennis van de arts. In België 
bestaat hierover geen regelgeving. De gelijkwaardig-
heid is het enige document dat voorgelegd wordt. De 
arts wordt dan geviseerd.

Kennis van de taal en wettelijke vereis-
ten: 
Art 114 van de wet op de gezondheidsberoepen van 
10/05/15 stelt dat het de plicht van de arts/zorg-
verstrekker is om voldoende Nederlands, Frans of 
Duits te kennen om het desbetreffend gereglemen-
teerd beroep, in voorliggend geval van arts, in België 
te kunnen uitoefenen. Art 103 van de wet stelt dat 
dit geldt voor elke arts met een buitenlands diplo-
ma, waardoor men ervan uitgaat dat elke arts die 
een Belgisch diploma heeft meteen ook één van de 
landstalen spreekt.  
De Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rech-
ten van de patiënt stelt voorop dat een vlotte com-

municatie een belangrijk en inherent gegeven is in 
de arts-patiënt relatie. Art. 7 en Art 8 vermelden dat 
de communicatie met de patiënt inherent geschiedt 
in een duidelijke taal. De patiënt heeft het recht op 
informatie over zijn gezondheidstoestand en het 
recht op communicatie in een duidelijke taal. (artikel 
7 par.1 en par.2 wet op de rechten van de patiënt). 
De patiënt heeft het recht om geïnformeerd en voor-
afgaandelijk en vrij in te stemmen in iedere tussen-
komst van de zorgverstrekker. (artikel 8 par.1 van de 
wet op de rechten van de patiënt). 
Houding van de Provinciale Raad van 
Antwerpen: Welke houding neemt de Provinciale 
Raad van Antwerpen aan ten opzichte van het ver-
zoek om inschrijving op zijn lijst van een arts die bv. 
het Nederlands onvoldoende beheerst? 
Het niet beheersen van de taal, is in principe geen wette-
lijke rechtvaardiging voor een weigering van inschrijving, 
en de Orde niet bevoegd om de aanvrager te onder-
werpen aan een test om zijn taalkennis te beoordelen. 
De wet van 10/05/15 voorziet geen uitvoeringsbe-
sluit voor art 114 noch een controle ervan.  Art 7 wet 
patiëntenrechten stelt wel dat het een fundamenteel 
patiëntenrecht is om de garantie te hebben dat een 
arts een begrijpbare taal (op zijn minst de landstaal 
van de regio) hanteert om tot een correcte diagnose 
en therapie te komen. Deze wet kan echter juridisch 
maar ingeroepen worden wanneer de arts geen be-
grijpbare taal hanteerde, dus nà de feiten.  
Op deontologisch vlak kan de Orde wél preventief 
optreden. 
Verwijzend naar KB 79 (art.6) betreffende de Orde 
der artsen valt een inschrijving op de lijst van de Orde 
der artsen onder de bevoegdheid van de provinciale 
raad. Deze kan echter een aanvraag tot inschrijving 
gemotiveerd weigeren of uitstellen. 
Het is noodzakelijk om op een duidelijke en verstaan-
bare manier te kunnen communiceren met patiënten 
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teneinde de patiëntveiligheid te kunnen waarborgen, 
dit conform de wet patiëntenrechten en de wet op de 
gezondheidsberoepen.
De provinciale raad heeft de mogelijkheid om, in de 
geest van art 7 van de wet 22/08/02, deze begrijpba-
re taal als regel op te leggen, zodat een patiënt vanaf 
het begin in een correcte en begrijpbare taal door de 
arts aangesproken wordt. 
In concreto: De arts doet een aanvraag tot in-
schrijving in de PRA. De inschrijving is een raads-
beslissing. Hij/Zij geeft aan op welke plaatsen hij/
zij wenst te praktizeren en welk soort van praktijk 
hij/zij wenst uit te oefenen. Bij elke inschrijving in 
de PRA wordt de kennis van de taal getoetst door 
het secretariaat in de loop van de administratieve 

voorbereiding van de inschrijving. Als de Raad ver-
moedt dat de arts de taal niet machtig genoeg is, 
en mogelijk niet in staat zal zijn om met de patiënt 
te communiceren, wordt deze arts ontboden op het 
bureau teneinde zijn/haar kennis van de taal en zijn 
communicatiemogelijkheden met patiënten te kun-
nen toetsen. De arts wordt ook bevraagd naar zijn/
haar medische activiteiten en zijn/haar genoten 
taalopleiding. (niveau 5 wordt gevraagd, wat over-
eenstemt met niveau B2 volgens het Europees re-
ferentiekader voor de moderne talen)
Afhankelijk van de situatie wordt de hoofdarts, de 
verantwoordelijke van de wachtdienst, e.a., bevraagd 
om zich er in de concrete situatie van te vergewissen 
dat het niet-voldoende beheersen van de taal van de 
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regio de veiligheid van de patiënten en de kwaliteit 
van de zorg niet in het gedrang brengt. 
Gaat de arts in een ziekenhuis werken in dienstver-
band of onder supervisie van een andere arts, dan 
vraagt de Raad een verklaring van de supervisor of 
diensthoofd dat de betrokken arts onder zijn/haar 
verantwoordelijkheid zal werken en niet zelfstandig 
patiënten zal zien. Of het betreft een specialist in 
opleiding, of een specialist; beiden vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de hoofdarts. De hoofdarts 
wordt eindverantwoordelijk gesteld. Deze maatregel 
geldt tot de taalkennis van de arts toereikend is. De 
arts wordt na een periode van 3-6 maanden terug 
op het bureau van de PRA ontboden.  De PRA raadt 
ondertussen het volgen van een taalcursus aan, en 
vraagt het diploma ervan. Taalniveau 5, B2 volgens 
het Europees referentiekader, wordt gevraagd. 
Werkt de arts als huisarts of bij elke andere extramu-
rale arts, dan adviseert de PRA alle huisartsenkrin-
gen e.a. om in het huishoudelijk reglement op te ne-
men dat de wachtartsen de officiële taal van de regio 
waar ze gevestigd zijn, machtig moeten zijn. De PRA 
vraagt de wachtkringen om de namen van artsen van 
wie ze twijfels hebben over de taalkennis of kwaliteit 
van geneeskunde te melden. 
Als tijdens het onderhoud, het bureau van mening 
is dat, op dat moment, het niveau van de kennis 
van de Nederlandse taal van de arts die zich wenst 
in te schrijven, onvoldoende garanties biedt voor 
een veilige patiëntenzorg dan adviseert het bureau 
om het verzoek tot inschrijving uit te stellen tot een 
latere datum om de arts in de gelegenheid te stel-
len de kennis van het Nederlands te verbeteren. Er 
wordt een formele bevestiging van het intrekken van 
de aanvraag tot inschrijving op de lijst van de orde 
der artsen van de provincie Antwerpen. gevraagd. Bij 
gebreke daaraan, zal de arts worden opgeroepen om 
te verschijnen voor de voltallige raad, teneinde een 
tegensprekelijk debat te voeren aangaande zijn/haar 

verzoek tot inschrijving. Een inschrijving op de lijst 
van de Orde der artsen valt inderdaad onder de be-
voegdheid van de provinciale raad, die een aanvraag 
tot inschrijving gemotiveerd ook kan weigeren of uit-
stellen. 

Preventie binnen het kader van de posi-
tieve deontologie: Behalve in geval van over-
macht, is het strijdig met de geneeskundige plichten-
leer om patiënten te behandelen die niet zorgvuldig, 
gewetensvol en met eerbied volgens de in de wet van 
22 augustus 2002 vastgelegde patiëntenrechten 
kunnen verzorgd worden. Voor het uitvoeren van een 
anamnese is het onontbeerlijk dat de arts behoorlijke 
noties heeft van de taal van de regio van de patiënt. 
Een goede en optimale kwaliteit van zorg voor de pa-
tiënt die ten alle tijden centraal staat, is primordiaal.  

De Orde moet ten alle tijden hierover waken, liefst 
in positieve en preventieve zin, maar desnoods ook 
sanctioneel. Als een arts door de Orde wordt opge-
roepen, kan dit een afdwingen van taalkennis en 
optimaliseren van kwaliteit van zorg stimuleren. Het 
preventieve toezicht valt volledig binnen het kader 
van de huidige positieve deontologie waarbij de Orde 
ook gewettigd is om preventief toezicht te houden, 
om preventief tussen te komen om een inbreuk op 
de regels van de deontologie te voorkomen of om 
een einde te stellen aan dergelijke inbreuk. Eventu-
eel kan, indien de gegeven adviezen onvoldoende 
effect hebben, een tuchtprocedure opgestart wor-
den en kan zelfs een tijdelijke schorsing en eventueel 
schrapping opgelegd worden tot de arts wel degelijk 
de taal voldoende beheerst om aan patiëntenzorg te 
doen.

Dr Christel De Pooter 
Voorzitter
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ADVIEZEN VAN DE NATIONALE RAAD

Adviezen NR van 08/11/2018 tot 
en met  07/02/2019
De volgende adviezen werden door de nationale raad 
gepubliceerd op de website www.ordomedic.be.
Gelet op de beslissing van de nationale raad om een 
aantal adviezen enkel voor artsen toegankelijk te ma-
ken, is het aangewezen dat u uw account op het intra-
net van de website www.ordomedic.be activeert, ten-
einde alle adviezen te kunnen raadplegen.

17/11/2018 Beroepsactiviteit door een 
arts op het grondgebied van 
verschillende provinciale raden

17/11/2018 Beslissing van een arts om een 
sectio uit te voeren ondanks de 
weigering van de moeder

17/11/2018 Vrije keuze van de 
beroepsbeoefenaar en 
instemming met de behandeling 
door geïnterneerde personen 
met een geestesstoornis

BEROEPSACTIVITEIT DOOR EEN 
ARTS OP HET GRONDGEBIED VAN 
VERSCHILLENDE PROVINCIALE 
RADEN

De nationale raad van de Orde der artsen heeft de 
vraag onderzocht van een arts die zijn beroepsacti-
viteit op het grondgebied van verschillende provin-
ciale raden uitoefent.

Meer bepaald over de verplichting van de provinciale 
raad van inschrijving het advies te vragen van alle 
andere provinciale raden waar de arts uitoefent.

Artikel 8 van de Code van medische deontologie 
2018 stelt: “De arts organiseert zijn praktijk zodanig 
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dat hij zijn beroep kwalitatief hoogstaand en veilig 
uitoefent, de continuïteit van de zorg verzekert 
en de waardigheid en de intimiteit van de patiënt 
eerbiedigt.”.

De arts moet niet langer het voorafgaand akkoord 
hebben van de provinciale raad van inschrijving 
betreffende de territoriale verspreiding van zijn 
activiteiten, maar hij heeft de wettelijke verplichting 
die raad in te lichten over de plaats waar hij zijn 
beroepsactiviteiten uitoefent(1). De provinciale 
raad van inschrijving brengt de andere betrokken 
provinciale raden op de hoogte dat de arts op hun 
grondgebied medische activiteiten uitoefent.

De wijziging van de Code van deontologie maakt dat 
het advies van 25 oktober 2014 van de nationale raad 

betreffende het bepalen van de “woonplaats van 
de arts” (TNR nr. 147) niet meer actueel is, voor wat 
betreft de verspreiding van de medische activiteiten 
De nationale raad annuleert het advies en zal het 
vervangen op korte termijn.

(1) Artikel 6, 1° van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 
november 1967 betreffende de Orde der artsen

Artikelen 21, §1, 2° en  21bis, eerste alinea, 2°, van het 
koninklijk besluit van 6 februari 1970 tot regeling van 
de organisatie en de werking der raden van de Orde 
der geneesheren.

Artikel 99, 7°, van de Gecoördineerde wet van 
10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen
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DISCIPLINAIRE BESLISSINGEN 
PROVINCIALE RAAD VAN ANTWERPEN

Inschrijving op de lijst - Kwaliteit 
van zorgen

KLACHT

De Raad ontving in de loop van … een schrijven van 
het BIG register met de melding dat de arts in Ne-
derland geschorst was bij wijze van voorlopige voor-
ziening en zulks ingevolge een beslissing van het 
tuchtcollege voor de gezondheidzorg Amsterdam.  
In de loop van … ontving de Raad andermaal een 
schrijven van het BIG register met de melding dat de 
arts ontzegd werd van het recht wederom in het regis-
ter te worden ingeschreven.

TEKORTKOMINGEN

1. Definitief ontzegd te zijn door de Nederlandse 
tuchtoverheid om wederom in het BIG register te 
worden ingeschreven.

2. Een totaal gebrek te hebben getoond aan infra – 
structuur om op een normale wijze op het Belgische 
grondgebied het beroep van arts te kunnen uitoefe-
nen.

ONDERZOEK 

Het staat zonder meer vast dat de arts in Nederland 
het recht werd ontzegd wederom in het BIG register te 
worden ingeschreven, zijnde een maatregel op grond 
van de BIG- wetgeving. 
Zulks heeft voor gevolg dat de Raad, en zulks op ba-
sis van de inlichtingen meegedeeld door Nederland, 
ernstige twijfels heeft aangaande de geschiktheid van 
deze arts om op een verantwoorde wijze de genees-
kunde te beoefenen op het Belgische grondgebied en 
zulks naar analogie van artikel 6 1° van de wet betref-
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fende de Orde der artsen, waarbij een inschrijving kan 
geweigerd worden gelet op de zwaarwichtigheid van 
de feiten zoals blijkt uit de gezegde beslissing van het 
BIG register. 
Bovendien is de Raad bevoegd om naast repressief 
optreden, ook preventief op te treden en toezicht te 
houden op de naleving van de regels van de medi-
sche plichtenleer (art. 6 1° wet op de orde der artsen) 
en deze bewakingsopdracht kan de raad verplichten 
maatregelen te nemen ter voorkoming van inbreuken 
op de plichtenleer. 
Welnu uit de motivering van de Nederlandse beslissing 
blijkt dat deze arts in Nederland niet gehandeld heeft 
volgens de geldende richtlijnen. Deze arts heeft zich 
ten onrechte begeven op het terrein van de huisarts-
engeneeskunde, zonder als dusdanig geregistreerd 
te zijn. Tevens heeft deze arts zich schuldig gemaakt 
aan onvoldoende geaccrediteerd te zijn op gebied van 
huisartsengeneeskundige zorgen, stond deze arts on-
voldoende borg voor de continuïteit van zorgen, ver-
leende spoedzorg zonder te voldoen aan de gelden-
de voorwaarden, schoot tekort in de dossiervorming, 
schreef op een onverantwoorde wijze geneesmiddelen 
voor en verzorgde niet op systematische wijze kwali-
teitsborging. 
Uit gezegde beslissing is eveneens gebleken dat deze 
arts reeds vroeger berispt werd door het Nederlandse 
tuchtcollege en dat zelfs voordien bij herhaling werd 
gewezen op de tekortkomingen en de daarmee ge-
paard gaande risico’s, maar dat deze arts onverdroten 
is doorgegaan met een zelfstandige en ongesuper-
viseerde praktijkvoering als huisarts. Deze arts is er 
steeds op gewezen dat deze handelwijze forse risico’s 
inhield voor de patiënten.
Al deze gegevens en al deze overwegingen zijn wel de-
gelijk van aard ernstige twijfels te hebben aangaande 
het medisch handelen van deze arts waarbij inzonder-
heid de houding en de ingesteldheid opvalt om met de 
diverse kansen die de tuchtoverheid heeft geboden 

om de  praktijkvoering te normaliseren, niet te hebben 
aangegrepen. 
De gegeven kansen heeft deze arts blijkbaar aan zich 
laten voorbij gaan met de schrapping tot gevolg, gelet 
op de ernstige gevaren voor de patiëntenzorg. 
Wat het tweede feit betreft, stelt de raad vast dat deze 
arts sedert de inschrijving op de lijst …2011), nooit 
heeft beschikt over enige infrastructuur om op een 
verantwoorde wijze het beroep van arts uit te oefenen, 
hetgeen volgens de code van de medische plichtenleer 
wel degelijk is opgelegd om ingeschreven te kunnen 
blijven op de lijst van de orde der artsen.

BESLISSING

De raad acht de beide tekortkomingen bewezen en 
stelt vast deze tekortkomingen dermate samenhan-
gend zijn dat in het belang van de volksgezondheid en 
het algemeen belang en tevens gelet op de aanwezige 
gekwalificeerde meerderheid van 2/3 der stemmen , 
de schrapping van de lijst der artsen, zich opdringt.

SANCTIE

Schrapping van deze arts van de lijst der artsen van de 
provincie Antwerpen. 
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Bevoegdheid - Onwettige 
uitoefening van de geneeskunde 
- Misbruik van therapeutische 
vrijheid - Kwaliteit van zorgen

TEKORTKOMINGEN

1. Een arts specialist te hebben vervangen in de perio-
de dat deze door de Orde der artsen was geschorst 
in het recht de geneeskunde te beoefenen zonder 
zelf over dezelfde kwalificaties te beschikken.

2. Medeplichtig te zijn geweest aan het onwettig uitoe-
fenen van de geneeskunde.

3. Zich schuldig te hebben gemaakt aan het voorschrij-
ven van onnodige en dure onderzoeken en behan-
delingen.

4. De geneeskunde te hebben beoefend niet conform aan 
de huidige stand van de geneeskundige wetenschap. 

FEITEN

Deze arts is sedert het jaar … ingeschreven op de lijst 
van de orde der artsen als algemeen geneeskundige.  
Bij schrijven van …werd de Raad in kennis gesteld van 
een mail vanwege … waaruit zou kunnen blijken dat 
deze arts een arts-specialist bijstaat om zijn schorsing 
te omzeilen.

ONDERZOEK.

Het onderzoek in deze zaak, werd overgelaten aan de 
provinciale raad van …, teneinde de eenheid van het 
onderzoek niet te verstoren en tevens gelet op het feit 
dat het een arts–specialist betrof die voordien door 
deze laatste raad werd geschorst in het recht de ge-
neeskunde te beoefenen. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat deze huisarts inder-
daad werd gecontacteerd door … met de vraag om 
consultaties te komen doen in diens praktijk in Antwer-
pen. Hem zou zijn gezegd dat de geschorste arts-spe-
cialist was weggevallen ingevolge een overlijden.
De arts zelf zou aanvankelijk niet op de hoogte zijn ge-
weest van het feit dat het een geschorste arts betrof. 
Dit zou hij slechts na enkele weken te weten zijn ge-
komen. 
Er werd een huurovereenkomst afgesloten waar-
bij er een huur werd betaald voor het gebruik van de 
consultatieruimte, het personeel en het secretari-
aat. Hij zou enkel consultatie hebben gehouden op … 
De rest van de tijd hield hij consultaties in zijn eigen 
praktijk. 
Intussen bleef blijkbaar het uithangbord van de 
arts-specialist uithangen aan de buitenzijde van de 
praktijk. Enkel in de wachtzaal werd er vermeld dat de 
consultaties zouden worden verzorgd door de huisarts 
zelf en een andere collega huisarts.
Tijdens zijn verhoor bevestigde de huisarts dat de ge-
schorste arts soms bij consultaties van patiënten aan-
wezig was. Hij schatte diens aanwezigheid één op twee 
consultaties. Het ging dan vooral over patiënten die 
reeds lang bij deze arts in behandeling waren. Hij zou 
echter steeds zelf de medische beslissingen hebben 
genomen, gezien zijn bijzondere kennis met het type 
patiënten die behandeld werden door de geschorste 
arts.
Er ontstonden echter regelmatig problemen doordat 
de labo-resultaten van de patiënten van de geschorste 
arts op diens eigen computer terecht kwamen, later 
kwamen de eigen aanvragen op zijn eigen computer 
te recht. Hierdoor diende hij zowel de computer van de 
geschorste arts als zijn eigen computer te raadplegen. 
Wat de behandelingen zelf betreft, zou de arts in eer-
ste instantie andere behandelingen hebben voorge-
schreven en pas in tweede instantie hydrocortisone. 
Door dit soort van samenwerking zou de arts hebben 
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vastgesteld dat een aantal oudere patiënten van de 
geschorste arts, zich effectief door hem geholpen voel-
den. Hijzelf zou hiervan wel wat hebben opgestoken en 
meegenomen naar zijn eigen praktijk.
Sedert …2018 is de arts gestopt met consultaties al-
daar te doen. 
De geschorste arts werd eveneens ondervraagd door 
de commissie van onderzoek. Hij bevestigde dat sinds 
het weten van zijn schorsing (2017) zijn ex-echtgeno-
te zijn consultatieruimtes verhuurd heeft aan andere 
artsen . Hij ontkende op enigere wijze betrokken te zijn 
geweest bij deze consultaties.
Maar af en toe gebeurde het wel dat hij aanwezig was 
in de wachtzaal en dat patiënten die hij in behandeling 
had, hem vroegen om mee te gaan in de consultatie-
ruimte. Zo zou hij er weet van hebben welke artsen de 
ruimtes van zijn ex hadden gehuurd.
Hij beweert wel gezocht hebben naar een vervanger 
met dezelfde specialisatie teneinde hem te vervangen 
tijdens de schorsing met het oog op de continuïteit van 
zorgen van zijn bestaande patiënten. Hierin zou hij niet 
geslaagd zijn, vandaar de verhuring van de ruimtes aan 
huisartsen. 
Op de vraag hoeveel patiënten de geschorste specia-
list “vergezelde“ antwoordde deze dat hij slechts één 
week per maand in België aanwezig was en alsdan een 
tiental van zijn patiënten vergezelde tijdens hun con-
sultaties bij deze huisartsen. 
Anderzijds moest de geschorste arts wel toegeven 
dat zijn naamplaat steeds is blijven uithangen en dat 
er buiten niet werd aangeduid wie de consultaties ver-
zorgde. Zulks hing wel uit in de wachtzaal zelf. De ge-
schorste arts gaf bovendien ook toe dat bij consulten 
van zijn eigen patiënten, hij aan de huisartsen vroeg 
om hun medicatie verder voor te schrijven. De patiën-
ten zouden echter steeds door de huisartsen zelf zijn 
onderzocht. 

BESLISSING

Uit het geheel der feiten zoals die gebleken zijn uit het 
voormeld onderzoek, is volgens de raad voldoende ge-
bleken dat de geschorste specialist, eens dat hij besef-
te dat hem een effectieve schorsing in de beoefening 
van de geneeskunde als tuchtsanctie was opgelegd,  
een constructie heeft opgezet die hem in staat stel-
de zijn bestaande patiënten verder te behandelen via 
huisartsen , waaronder de betrokken arts.
Zo werd zijn praktijkruimte in Antwerpen, via zijn 
ex-echtgenote, deels verhuurd aan deze arts zodanig 
dat de bestaande patiënten via deze huisartsen, ver-
der konden worden behandeld en er medicatie kon 
worden voorgeschreven op attesten van de betrokken 
huisartsen. 
Uit verklaringen van de betrokken arts en van de ge-
schorste arts specialist blijkt overduidelijk dat een 
belangrijk gedeelte van het bestaand patienteel door 
de geschorste arts begeleid en gezien werd en dat de 
lopende behandelingen op vraag van deze specialist 
door de huisarts werden voorgezet. (zie de eigen ver-
klaringen aan de commissie van onderzoek).
Zo gaf de betrokken huisarts zelf toe dat één op twee 
patiënten werden behandeld in aanwezigheid van de 
geschorste specialist ,en dat in die gevallen de labo 
uitslagen binnen kwamen via de PC van de specialist. 
Er kan bijgevolg geen betwisting meer over bestaan 
dat de huisarts hoegenaamd niet beschikte over die 
specialisatie die vereist was om de geschorste speci-
alist te vervangen. 
Artikel 158 van de oude code, die alsdan nog van toe-
passing was, bepaalt: “de geschorste arts dient maat-
regelen te nemen om de continuïteit van de verzorging 
te verzekeren voor de patiënten die in behandeling zijn 
op het ogenblik dat de voornoemde sanctie in werking 
treeft door een arts met dezelfde wettelijke kwalifica-
ties.”
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De raad is van mening dat, eens de huisarts wist dat 
hij in feite samenwerkte met een geschorste specialist, 
hij onmiddellijk de samenwerking had dienen te beëin-
digen, hetgeen hij slechts gedaan heeft in de loop van 
…2018. Door aldus te handelen heeft hij zich schuldig 
gemaakt aan medeplichtigheid aan onwettige uitoefe-
ning van de geneeskunde.
De samenwerking met een geschorste arts is duidelijk 
een verboden handeling zoals omschreven in artikel 
39 van de gecoördineerde wet op de gezondheidsbe-
roepen; “Het is elke beoefenaar bedoeld onder meer 
in art. 3 §1 verboden om op het even welke wijze zijn 
medewerking te verlenen aan een derde – of als naam-
lener voor hem op te treden, met het doel hem te ont-
trekken aan de straffen waarmede de onwettige uitoe-
fening bestraft wordt.” 
Uit het onderzoek is tevens gebleken dat de arts in een 
groot aantal gevallen, de lopende behandelingen van 
het bestaand patienteel van de arts specialist, op diens 
verzoek, gewoon verder heeft gezet, zodat ook de te-
kortkomingen zoals beschreven onder punten 3 en 4, 
eveneens als bewezen voorkomen. 

SANCTIE.

Drie weken schorsing in het recht de geneeskunde te 
beoefenen.

Commercialisering – Waardigheid 
van het beroep

TEKORTKOMINGEN

1. Misbruik te maken van zijn artsenvennootschap om 
commerciële activiteiten te ontwikkelen.

2. Inbreuk te hebben gepleegd op de eer en waardig-
heid van het beroep van arts.

VOORGAANDEN 

Tegen deze arts werd er een klacht ingediend door de 
genaamde X.
Deze klager beweerde dat de arts hem had laten 
werken als een schijnzelfstandige hetgeen de bes-
te manier zou zijn geweest om belastingen en so-
ciale zekerheidsbijdrages te ontduiken. Dit zou hij 
gedaan hebben door geld van zijn doktersvennoot-
schap over te maken naar een bvba , waarvan hij-
zelf eigenaar en zaakvoerder zou geweest zijn.  
Klager beweerde dat hij door de schuld van deze arts 
nu belastingen en bijkomende sociale lasten moet be-
talen op bedragen die hij zelf nooit heeft ontvangen. 
De arts zou alleen maar schade toebrengen aan men-
sen in de plaats van zijn eed van Hippocrates indachtig 
te zijn. 

ONDERZOEK

Naar aanleiding van deze klacht werd de arts opgeroe-
pen voor de commissie van onderzoek. Uit het onder-
houd is gebleken dat deze arts een heel traject heeft 
afgelegd van opleidingen zowel in Nederland, Duits-
land en België doch nergens een officiële erkenning 
heeft bekomen dermate dat hij slechts een nummer 
000 heeft en altijd tijdens de weekends als spoedarts 
op diverse plaatsen werkzaam is. 
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Daarnaast houdt deze arts zich ook bezig met vast-
goed zoals hij dat noemt. Hijzelf zou heel wat panden 
in zijn bezit hebben. Hij had met twee medewerkers 
een bouwbedrijf in eigendom. Dit bedrijf zou onlangs 
zijn verkocht.
De arts zou thans zijn gestopt met bouwactiviteiten in 
de bvba en zou de vennootschap hebben omgezet in 
een bedrijf voor elektrotechniek om voor … te werken.  
Huidige klager zou als zelfstandige in dit bedrijf heb-
ben gewerkt maar er zou geen sprake zijn geweest van 
schijnzelfstandigheid. De RSZ en de fiscus zou dit alles 

hebben aanvaard. De wissel van zaakvoerders in de 
bvba zou het gevolg zijn geweest van het feit dat aldaar 
altijd zelfstandigen hebben gewerkt. 
De arts betwist niet dat hij veel heeft geïnvesteerd in 
zijn artsenvennootschap maar hij zou nooit panden 
hebben gekocht om er winst van te maken. Recent zou 
hij nog een pand hebben gekocht om er zijn artsen-
praktijk in te vestigen. De arts stelt dat hij zich voort-
aan hoofdzakelijk zal bezig houden met geneeskunde. 
Daarom zou hij recent drie opbrengsteigendommen 
uit de artsenvennootschap hebben gehaald. 
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Er werd aan de commissie van onderzoek een kopie 
van de laatste neergelegde jaarrekening bezorgd, zoals 
door deze arts beloofd. 

BESLISSING

Het is aan artsen deontologisch toegestaan een burger-
lijke vennootschap op te richten met als maatschappelijk 
doel de uitoefening van de geneeskunde. Hierbij brengen 
de artsen hun volledige of een gedeelte van hun medi-
sche activiteit in deze vennootschap. Elke handelsactivi-
teit is dan ook verboden. Alle inkomsten die voortvloeien 
uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor 
en door de professionele vennootschap, zoals alle uit de 
medische activiteit voortvloeiende uitgaven door deze 
professionele vennootschap worden vereffend. 
De professionele vennootschap kan tevens als bijkom-
stig doel voor eigen rekening beleggen in roerende en 
onroerende goederen vreemd aan de artsenpraktijk 
zelf. Echter zulks is toegestaan in zoverre dat deze han-
delingen/beleggingen niet van aard zijn het burgerlijk 
karakter van de vennootschap te wijzigen, en geen 
aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke com-
merciële activiteit ook. 
Er wordt de raad gegeven om beleggingen in onroe-
rende goederen die geen verband houden met de 
uitoefening van de geneeskunde met de nodige voor-
zichtigheid te benaderen en er zorg voor de dragen dat 
deze handelingen die niets met de uitoefening van de 
geneeskunde hebben te maken, niet ontwikkelen tot 
een commerciële activiteit. 
De raad is van mening dat uit het tuchtrechtelijk on-
derzoek voldoende duidelijk is gebleken dat deze arts 
binnen zijn professionele artsenvennootschap een 
activiteit heeft ontwikkeld die bezwaarlijk kan worden 
aanzien als “bijkomstig doel“ en dat van aard is om te 
spreken van een commerciële activiteit. 
Het is overduidelijk dat deze arts, naast zijn medische 
activiteiten in het weekend als spoedarts zich inder-

daad uitgebreid heeft bezig gehouden met de aankoop 
en restauratie van gebouwen bij middel van “zelfstan-
dige zaakvoerders“ van bvba …waarvan hij eigenaar 
was en in de plaats van deze aangekochte gebouwen 
in te brengen in een handelsvennootschap, bvba …,hij 
deze gebouwen heeft ingebracht in zijn artsenven-
nootschap. 
Terzake volstaat het te verwijzen naar de inhoud van 
de laatst neergelegde actief/passief resultatenbalans 
over de periode van 2017 – 2018, waaruit ten overvloe-
de blijkt dat er belangrijke financiële transacties zijn 
gebeurd met betrekking tot verwerven van terreinen 
en gebouwen via het aangaan van belangrijke hypo-
thecaire leningen met een totaal passief van ongeveer 
.. miljoen euro . 

De raad is van mening dat dergelijke activiteiten niet 
thuis horen in een artsenvennootschap waarbij be-
leggingen die vreemd zijn aan de medische praktijk 
slechts een bijkomend en ondergeschikt doel kunnen 
zijn aan het hoofddoel namelijk de uitoefening van de 
geneeskunde. 
Het is de raad duidelijk dat al deze handelingen zo-
als opgezet door deze arts, aan de basis liggen van 
de klacht zoals die aanvankelijk door een van de vele 
zaakvoerders van zijn handelsvennootschap … werd 
ingediend. Deze arts heeft bewust voor een deontolo-
gisch ongeoorloofde vermenging gezorgd van de han-
delsfirma met zijn artsenvennootschap, waardoor de 
geformuleerde tekortkomingen op de plichtenleer van 
artsen, bewezen voorkomt. 

SANCTIE 

De raad legt aan deze arts de tuchtsanctie op van 
schorsing van het recht de geneeskunde te beoefenen 
voor de periode van één maand. 
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Plichten tegenover patiënt

TEKORTKOMINGEN

1. Niet in staat te zijn rechtstreeks te communiceren 
met de patiënten in de taal van de regio alwaar het 
beroep van huisarts wordt uitgeoefend.

2. Niet in staat te zijn te voldoen aan de elementaire 
rechten van de patiënt, meer bepaald diens recht 
op informatie, diens recht op communicatie in een 
duidelijke taal en diens recht om geïnformeerd voor-
afgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere tussen-
komst van de beroepsbeoefenaar.

KLACHT

Vanwege een collega ontving de raad een klacht aan-
gaande onder meer de wel bijzondere wijze van me-
disch handelen van deze arts. Buiten de blijkbaar 
gebrekkige medische kennis, werd de aandacht ge-
trokken op de wel zeer gebrekkige kennis van de Ne-
derlandse taal. 

ONDERZOEK.

Deze arts werd vervolgens opgeroepen voor de com-
missie van onderzoek in 2017. 
Deze arts verzocht om de verklaring te mogen afleg-
gen in de Engelse taal omdat deze arts  inderdaad het 
Nederlands niet voldoende machtig bleek te zijn. 
Volgens de uitleg zou deze arts geen probleem zijn 
vermits de meeste patiënten de Engelse taal zouden 
machtig zijn en bijgevolg wel kunnen verstaan. Deze 
arts zou tevens lessen volgen om de kennis van het 
Nederlands te verbeteren. 
Nadien werd deze arts opnieuw door de commissie 
van onderzoek uitgenodigd in ….2018 om de kennis 
van de Nederlandse taal te kunnen evalueren. Alsdan 

werd vastgesteld dat de kennis van de Nederlands taal 
nog steeds zeer gebrekkig was. 
Opnieuw wordt door de arts gesteld dat de meeste van 
de patiënten toch alles verstaan omdat zij de Engelse 
taal kunnen spreken en verstaan. 
Deze arts bracht tevens ter kennis dat er taallessen 
werden gevolgd en dat verbetering in het vooruitzicht 
werd gesteld via speciale taallessen. 
Opnieuw werd deze arts ontboden voor de commissie 
van onderzoek….2018 teneinde de vooruitgang van de 
Nederlandse taal te evalueren. 
Alsdan bleek deze arts een solopraktijk te hebben op-
gestart en was deze arts ingeschakeld in een wacht-
dienst. Opnieuw vroeg de commissie van onderzoek 
zich af of deze arts zich voldoende verstaanbaar kon 
maken aan de patiënten en of deze arts wel in staat 
was behoorlijk met de patiënten te communiceren. 
De commissie stelde tevens vast dat een normale on-
dervraging in de Nederlandse taal niet mogelijk was en 
dat de arts zelfs het gewone taalgebruik niet kent. De 
kennis en het begrip van het Nederlands is quasi on-
bestaand. Van enige vooruitgang was er geen sprake. 
Nadat de zaak door de raad terug werd verwezen naar 
de commissie van onderzoek, werd de voorzitter van 
de huisartsenwachtpost gehoord aangaande het func-
tioneren van deze arts binnen de wachtkring. 
Hieruit is gebleken dat de wachtkring verschillende 
klachten tegen deze arts had ontvangen alhoewel deze 
arts slechts enkele keren had deel genomen aan de 
wacht.
Men was er ten onrechte van uit gegaan dat iedere arts 
die ingeschreven is op de lijst van de orde, voldoende 
bekwaam is om de geneeskunde te beoefenen derma-
te dat er vooraf geen screening wordt gedaan. Thans 
wordt zulks wel gedaan alvorens een arts op te nemen 
in de wachtdienst.
Het was inzonderheid de gebrekkige taalkennis en de 
gebrekkige communicatie waardoor het vertrouwen 
van de patiënten in deze arts, totaal zoek was. Het be-
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stuur van de wachtpost heeft hierop beslist deze arts 
de verdere deelname aan de wacht te ontzeggen. 
Bewijzen van deze klachten werden effectief gevoegd 
als bijlage bij dit onderhoud. Ook bleek deze arts niet 
in staat te zijn de dossiers in te vullen overeenkomstig 
de instructies van de wacht en diende de opvolger dit 
te doen. De arts zou zelfs geen losse aantekeningen 
hebben gemaakt. 

BESLISSING

Na inzage van het tuchtrechtelijk dossier en na de arts 
in persoon gehoord te hebben ter zitting, is de raad er-
van overtuigd dat de arts hoegenaamd niet in staat is 
rechtstreeks te communiceren met de patiënten in de 
Nederlandse taal zodanig dat het voldoende bewezen 
is dat deze arts ernstige inbreuken heeft gepleegd op 
de rechten van de patiënt.
Meer bepaald wordt deze arts niet in staat geacht te 
kunnen communiceren in de Nederlandse taal. Hoe 
kan deze arts dan een patiënt, die informatie geven 
waar deze recht op heeft en die nodig is om vrij te kun-
nen toe te stemmen in iedere tussenkomst van de be-
roepsbeoefenaar.
Ter zake volstaat het te verwijzen naar de feitelijkheden 
zoals uitvoerig gebleken uit het tuchtrechtelijk onder-
zoek en de ondervraging van deze arts ter zitting zelf. 
De tekortkomingen zoals geformuleerd in de oproe-
ping, komen dan ook ten overvloede bewezen voor. 

SANCTIE

Wat de tuchtsanctie zelf betreft, is de raad van me-
ning dat de weerhouden tekortkomingen zeer ernstig 
zijn en van aard zijn een ernstig en urgent gevaar in 
te houden voor de patiënten en de volksgezondheid in 
het algemeen. 
Om deze redenen, en gelet op het feit dat de kennis 
van de Nederlandse taal op geen enkel ogenblik is 

vooruit gegaan ondanks het feit dat de raad deze arts 
hiertoe voldoende de kans heeft gegeven, spreekt de 
raad de schrapping uit van de lijst van de Orde. 
De raad wenst de arts tevens ter kennis te brengen 
dat de mogelijkheid bestaat de herinschrijving op de 
lijst van de Orde te vragen. De arts kan hiertoe ten alle 
tijden een verzoek richten tot de raad van de Orde, in-
zonderheid wanneer deze arts zal aangetoond hebben 
over voldoende kennis van de Nederlandse taal te be-
schikken om te voldoen aan de rechten van de patiënt 
zoals vervat in de wet van 22 augustus 2002 betreffen-
de de rechten van de patiënt.
De raad spreekt de schrapping van de lijst van de orde 
uit ten laste van deze arts, bij toepassing van artikel 
16 eerste lid van het KB nr. 79 betreffende de Orde der 
artsen.
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ADVIEZEN PROVINCIALE RAAD ANTWERPEN

VRAAG OM ADVIES INZAKE EEN 
GEÏNTOXICEERDE PATIËNT DIE MET 
DE WAGEN RIJDT

VRAAG OM ADVIES INZAKE 
ALCOHOLVERSLAVING BIJ 
TAXICHAUFFEUR 

De raad verwijst naar het advies van de Nationale 
Raad d.d. 13.07.2013, getiteld “Rijgeschiktheid – Mel-
dingsplicht en medeverantwoordelijkheid van de arts” 
en trekt uw aandacht op de laatste paragraaf waar u het 
volgende kan lezen: “Indien u gewetensvol besluit dat de 
betrokken persoon een ongeval kan veroorzaken met 
zware gevolgen voor zichzelf of voor derden, kan deze 
“noodtoestand” niettemin rechtvaardigen dat u de pro-
cureur des Konings op de hoogte brengt van uw twijfels 
in verband met de rijvaardigheid van deze persoon.”

VRAAG OM ADVIES INZAKE HET 
VERSTREKKEN VAN MEDISCHE INFO 
AAN HET GERECHT IN EEN ONDERZOEK 
NAAR RIJGESCHIKTHEID

De raad wenst te verwijzen naar 44 van de code van me-
dische deontologie waarvan de tekst luidt als volgt: “De 
arts-gerechtsdeskundige vervult zijn opdracht binnen 
de grenzen van zijn vak- en beroepsbekwaamheid en 
in volle onafhankelijkheid, onpartijdigheid en objecti-
viteit. Hij houdt zich strikt aan de hem toevertrouwde 
opdracht. De behandelende arts geeft de patiënt ter 
attentie van de arts- gerechtsdeskundige enkel die in-
formatie die deze nodig heeft voor zijn opdracht.”

VRAAG OM ADVIES INZAKE EEN 
AGRESSIEVE PATIËNT

De raad adviseert u van elk incident een proces-ver-
baal te laten opstellen en telkens het aanmeldingsfor-
mulier agressie in te vullen, dat u kan terugvinden links 
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bovenaan op de startpagina van de website van de 
Nationale Raad, https://www.ordomedic.be/nl/home.

VRAAG OM ADVIES INZAKE 
VERVALSTE VOORSCHRIFTEN

De raad adviseert u om klacht neer te leggen bij de 
politie. De raad bezorgt u verder het advies van de na-
tionale raad d.d. 2018.01.20, getiteld “Onderhoud toxi-
comanie, risico op schuldig verzuim”, en wenst tevens 
te verwijzen naar art 21 van de nieuwe code waarvan 
de tekst luidt als volgt:  “De arts wijst de patiënt op de 
gevolgen van onjuist geneesmiddelengebruik en van 
misbruik van substanties die tot afhankelijkheid kun-
nen leiden.”
De arts licht de risico’s van automedicatie en overcon-
sumptie van geneesmiddelen toe. De arts handelt bij 
ernstige middelenafhankelijkheid in multidisciplinair 
verband.
De Raad bezorgt u hierbij de verklaring van een sub-
stitutietherapie voor toxicomanie. De Raad adviseert u 
dit formulier in te vullen en te bezorgen aan de Provin-
ciale Geneeskundige Commissie van Antwerpen.

VRAAG OM ADVIES INZAKE DIGITALE 
DOSSIERDELING BIJ STOPZETTING 
GROEPSPRAKTIJK

De Raad adviseert u vooreerst na te kijken wat hierover 
is bepaald in uw associatiecontract. De Raad wenst te 
verwijzen naar art. 22 en 24 van CMD, waarin het vol-
gende is bepaald: 
Art. 22 “De arts houdt voor elke patiënt een patiënten-
dossier bij, waarvan de samenstelling en de bewaring 
beantwoorden aan de wettelijke en deontologische 
vereisten. De arts beheert, met respect voor het be-
roepsgeheim, het patiëntendossier als werkinstru-
ment, communicatiemiddel, kwaliteitsreferentiepunt 
en bewijselement.”

Art. 24  “De arts bewaart de patiëntendossiers veilig 
en met inachtneming van het beroepsgeheim gedu-
rende dertig jaar na het laatste contact met de pati-
ent. Daarna mag hij die patiëntendossiers vernieti-
gen. De arts die zijn praktijk stopzet, bezorgt de arts 
die de patiënt aanwijst, of de patiënt alle nuttige in-
lichtingen voor de continuïteit van de zorg.”
Gezien het een duo praktijk betreft, bent u beiden hou-
der van de medische dossiers, zodat zowel de blijvende 
als de vertrekkende arts recht heeft op de dossiers van 
patiënten waarmee ze een therapeutische relatie heb-
ben. De Raad wenst u er ook op te wijzen dat u als arts 
gedurende 30 jaar deontologisch (20 jaar burgerlijk) 
sinds het laatste patiëntencontact aansprakelijk bent, 
zodat u elk dossier waarin u bent opgetreden 30 jaar 
dient te bewaren.

VRAAG OM ADVIES INZAKE 
MEDICATIETOEDIENING OP 
INTERNAAT 

VRAAG OM ADVIES INZAKE ATTEST 
MEDICATIE TIJDENS SCHOOLUREN

De raad wenst te verwijzen naar het Protocolakkoord 
tussen de FOD en de overheden bedoeld in artikel 128, 
130 130 en 138 van de grondwet inzake de samenwer-
king tussen personen uit de omgeving van de patiënt/
cliënt en de gezondheidszorgbeoefenaars buiten een 
zorgvoorziening. De volledige tekst kan geraadpleegd 
worden via volgende link:
https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/
default/files/documents/2017_12_18_-_protocolak-
koord_samenwerking_hulp-_en_zorgverleners_pdf.
docx.pdf
Een pragmatische oplossing zou kunnen zijn dat de 
voorschriftenvrije verkochte medicatie op aanwijzen 
van ouders door de school mag gegeven worden. Als 
echter de persoon die de medicatie toedient, enige 
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twijfel heeft omtrent deze toediening (soort en hoe-
veelheid), zou een telefonisch contact met de behan-
delende arts van het kind en/of de arts verbonden aan 
de instelling en/of de CLB arts wel mogelijk moeten 
zijn  (maar moet ook ‘s avonds bereikbaar zijn).

VRAAG OM ADVIES INZAKE TOEGANG 
TOT HET-EMD-ZIEKENHUISDOSSIER 
NA PENSIOEN

De raad kan u melden dat dit  zeker geen recht is en 
verwijst u naar het advies van de NR d.d. 19.11.2016, 
getiteld “Stopzetting van werkzaamheden in zieken-
huis - Mededeling van gegevens uit het ziekenhuis-
dossier aan de arts.”  waarin u het volgende kan le-

zen: “Indien de patiënt zijn therapeutische relatie met 
deze arts voortzet in een ander kader (privépraktijk 
of ziekenhuis) rechtvaardigt de continuïteit van de 
zorg dat deze arts, na een verzoek aan de hoofdarts 
en met de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt, 
een afschrift ontvangt van het deel van het zieken-
huisdossier dat hij mee samengesteld heeft, alsook 
alle inlichtingen die nuttig en noodzakelijk zijn voor 
het voortzetten van de behandeling (artikel 33 van de 
gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de 
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen).”
U kan toegang verlenen tot de dossiers volgens de 
voorwaarden, aangehaald in het betrokken advies. “Af-
schrift” kan volgens de provinciale raad gelezen wor-
den als “toegang tot het EMD”.
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VERSLAG VAN DE WERKZAAMHEDEN 2018

LIJST

- Ingeschreven artsen op 01.01.18 7665
- Nieuwe inschrijvingen 486
- Afschrijvingen 143
- Overledenen 48
- Ingeschreven artsen op 31.12.18 7960

VERGADERINGEN

- Raadszittingen 24
- Bureauzittingen 26
- Onderzoekscommissies 28
- Commissie Contracten 13
- Commissie Medische Activiteiten 1
- Commissie Mededelingen 4

ADVIEZEN

- Inzake deontologische aangelegenheden 249
- Inzake contracten 322

KLACHTEN

In 2018 ontving de Raad 282 klachten. De herkomst 
van deze klachten is als volgt: 

Privépersoon 217

Arts 45

Parket 7

RIZIV 1

Ambtshalve 4

Andere 8

  282

Onder “andere” kunnen o.a. volgende partijen worden 
verstaan: Orde van Apothekers, OCMW, buitenlandse 
tuchtinstantie, Commissie ter bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, vakbonden,…

Het gevolg dat aan deze klacht werd gegeven laat zich 
als volgt verdelen: 

Verwezen naar OC 118

Zonder gevolg 97

Onderhoud Bureau - Beklaagde 11

Over aan bevoegde PR 21

Kennisname 14

PGC 5

Raad niet bevoegd 13

Toegevoegd aan lopend OC 1

Andere 2

  282

Na het verslag van de onderzoekscommissie te hebben 
gehoord en de beslissing van de Raad dat de beklaag-
de arts voor de tuchtraad dient te verschijnen, werden 
in 2018,  28 artsen opgeroepen voor een tegenspreke-
lijk debat. In 19 zaken werd het dossier opgestart voor 
2018. Deze zijn dan ook niet vervat in de  hierboven 
vermelde ingekomen klachten.

 – in 24 gevallen werd er een sanctie opgelegd 
 – in 1 dossier achtte de Raad de feiten niet bewezen en 

sprak de betrokken arts hiervan vrij
 – in 3 gevallen was de Raad van oordeel dat de ver-

schijning voor de Raad volstond  
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SANCTIES

Volgende sancties werden uitgesproken:

Berisping 5

Waarschuwing 3

1 dag schorsing 1

3 dagen schorsing 1

1 week schorsing 2

2 weken schorsing 3

3 weken schorsing 1

1 mnd schorsing 5

6 mnd schorsing 1

schrapping 2

 24

Hieronder vindt u een overzicht van de tenlasteleggin-
gen waarvoor de sancties werden uitgesproken:

Schrapping:
 – Het onderhouden van toxicomanie van patiënt.

Onverantwoord voorschrijfgedrag te vertonen.
Slechte kwaliteit van zorg te verstrekken.
Niet bijhouden van een medisch dossier.
Niet beschikken over een aangepaste consultatie-
ruimte.
Een praktijkorganisatie aan te houden die niet toelaat 
het beroep een kwalitatief hoogstaand niveau uit te 
oefenen en de continuïteit van zorg te verzekeren. 

 – Definitief te zijn ontzegd door de Nederlandse tucht-
instantie, wederom in het BIG-register te worden 
ingeschreven.
Een totaal gebrek te hebben vertoond aan infrastruc-
tuur om op normale wijze op het Belgisch grondge-
bied het beroep van arts te kunnen uitoefenen. 

6 maanden schorsing:
 – De geneeskunde uit te oefenen op een wijze die niet 

beantwoordt aan de huidige stand van de weten-
schap.

1 maand schorsing:  
 – Onvoldoende informatie te verschaffen aan patiënte. 

Schenden van de patiëntenrechten van patiënte, 
met name het niet geven van een afschrift van het 
medisch dossier op haar vraag. 

 – Aan commercialisatie van de geneeskunde te doen. 
Beoefenen van de geneeskunde niet conform de 
huidige stand van de wetenschap.

 – Collusie te plegen bij het beoefenen van de genees-
kunde. 
Een gebrek aan kwaliteit van zorg te vertonen. 

 – Op 9 oktober 2007 een veroordeling te hebben op-
gelopen bij beslissing van de Kamer van eerste 
aanleg, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige 
evaluatie en controle van het RIZIV, en door tussen 
1 januari 2013 en 8 maart 2014 ten onrechte aan de 
verplichte ziektekostenverzekering verstrekkingen 
aan te rekenen ten belope van 61.182,49 EUR, welke 
feiten aan die veroordeling ten grondslag lagen. 

 – Zich schuldig te hebben gemaakt aan commerciali-
sering van de geneeskunde.
Zich schuldig te hebben gemaakt aan collusie.
De geneeskunde te hebben beoefend op een wijze 
die niet conform is aan de huidige stand van de me-
dische wetenschap. 

 – Misbruik te hebben gemaakt van zijn artsenvennoot-
schap om commerciële activiteiten te ontwikkelen. 
Inbreuk te hebben gepleegd op de eer en de waar-
digheid van het beroep van arts. 

3 weken schorsing: 
 – Een arts te hebben vervangen in de periode dat deze 

door de Orde der artsen, was geschorst uit het recht 
de geneeskunde te beoefenen, zonder dat hijzelf 
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over deze wettelijke kwalificaties beschikte.
Medeplichtig te zijn geweest aan onwettig uitoefe-
nen van de geneeskunde.
Zich schuldig te hebben gemaakt van het voorschrijven 
van onnodige en dure onderzoeken en behandelingen.
De geneeskunde te hebben beoefend, niet conform 
aan de huidige stand van de geneeskundige weten-
schap. 

2 weken schorsing: 
 – Een gebrek aan kwaliteit van zorg te hebben ver-

toond bij de behandeling van patiënt.
Onzorgvuldig te hebben gehandeld bij de behande-
ling van voornoemde patiënt

 – Een gedrag te hebben vertoond dat in strijd is met de 
eer en de waardigheid van het beroep van arts, en dit 
wegens feiten zoals beschreven in het lopende straf-
rechtelijk onderzoek en de lopende strafrechtelijke 
behandeling. 

 – Collusie met een commercieel bedrijf – bandagisterie.
Commercialisering van de geneeskunde.
Oncollegiaal gedrag t.o.v. een huisarts. 

1 week schorsing:
 – Een gebrek aan kwaliteit van zorg te hebben ver-

toond.
Het onderhouden van toxicomanie.

 – Nagelaten te hebben een regelmatig en zorgvuldig 
patiëntendossier bij te houden van zijn patiënt
Een totaal gebrek aan kwaliteitsvolle dienstverlening 
en zorgen te hebben vertoond ten opzichte van zijn 
patiënt.
Zich schuldig te hebben gemaakt aan het onderhou-
den van de toxicomanie/verslaving van zijn patiënt. 

3 dagen schorsing: 
 – Lichtzinnig een medische attest te hebben opge-

steld betreffende de arbeidsongeschiktheid voor de 
werknemer bij… 

1 dag schorsing:
 – Een gebrek aan kwaliteit van zorg te hebben vertoond.

Het onderhouden van toxicomanie. 

Berisping: 
 – Een gebrek aan kwaliteit van zorg te hebben ver-

toond bij de behandeling van patiënte 
 – Een gebrek aan kwaliteit van zorg te hebben ver-

toond ten aanzien van patiënte.
Een gebrek aan continuïteit van zorg ten aanzien van 
patiënte aan de dag te hebben gelegd. 

 – Onvoldoende medewerking te verlenen aan een 
tuchtrechtelijk onderzoek.
Niet bijhouden van een medisch dossier betreffende 
patiënt.
Twee tegenstrijdige attesten betreffende voornoem-
de patiënt op dezelfde datum op te stellen.

 – Als arts-specialist te hebben toegestaan dat een 
medisch attest inhoudende een verlenging van 
arbeidsongeschiktheid van een patiënt, werd op-
gesteld door een administratieve kracht onder zijn 
verantwoordelijkheid, zonder zelf contact met deze 
patiënt te hebben gehad. 

 – In gebreke te zijn gebleven een schriftelijk “informed 
consent” vanwege zijn patiënte voor te leggen.
Een gebrek aan kwaliteit van zorgen te hebben vertoond.
Een gebrek aan continuïteit van zorgen te hebben 
vertoond.
Onzorgvuldig verslaggeving te hebben gedaan m.b.t. 
de operatieve ingreep van zijn patiënte. 
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WAARSCHUWING: 

 – Op vraag van haar patiënte een attest te hebben 
opgesteld waarin door haar gegevens over derden 
werden vermeld.
Niet correct attesteren door het suggereren van cau-
sale verbanden. 

 – Een veroordeling te hebben opgelopen door de Kamer 
van Eerste Aanleg ingesteld bij de dienst voor genees-
kundige evaluatie en controle van het RIZIV wegens fei-

ten die zich hebben voorgedaan in de periode van 1 juni 
2012 tot 31 maart 2014, alsmede wegens de feiten die 
aan deze veroordeling ten grondslag hebben gelegen. 

 – Schending medisch beroepsgeheim
Inmenging in familiale aangelegenheden
Foutief attesteren 

Tegen sommige van deze sancties werd (cassatie)
beroep aangetekend.

Bijdrage aan de Nationale Raad
26.1%

Zitpenningen
20.0%

Wedden en lonen - RSZ
23.3%

Sociale lasten en diverse 
personeelskosten

7.0%

Kantoor-Post-Telefoon-
Computerkosten

3.7%

Bijkomende kosten, lasten en 
verliezen

4.2%

Kosten vergaderingen
6.2%

Lijst 2018
3.9%

Publicaties
1.9%

Kosten kantoorlokalen
1.9%

Afschrijvingen
1.4%

Honoraria
0.3%

INKOMSTEN EN UITGAVEN 2018

Op 11.02.2019 bedroegen de inkomsten voor het jaar 2018  
€ 1.263.826,94 waarvan 99,8 % bestaat uit de bijdrage van de artsen

De uitgaven voor 2018 bedroegen € 1.238.653,89  
en zijn als volgt opgedeeld:
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SYMPOSIUM 30/3/2019

De Provinciale Raad van Antwerpen nodigt u van harte 
uit op haar jaarlijks symposium dat zal plaatsvinden 
op zaterdag 30 maart 2019 van 09u00 tot 13u00, 
in aula T.103 van de Campus Groenenborger van de 
Universiteit van Antwerpen.

Het programma zal er als volgt uitzien:

“Artsen en verzekeringstegemoetkoming: een 
puzzel …

Een bedreiging voor verzekerden, artsen en 
maatschappij?”

Onthaal

Welkomstwoord
Prof. Dr. Guy Hubens - Decaan Faculteit Geneeskunde 
en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Antwerpen

Inleiding
Dr. Christel De Pooter – Voorzitter Provinciale Raad 
Antwerpen

Invaliditeit – arbeidsongeschiktheid in het sociaal-
verzekeringskundig perspectief
Prof. Dr. Marc Du Bois - Hoofddocent Verzekerings-
geneeskunde KU Leuven, privaat verzekeringsarts

Beroepsgeheim, gedeeld beroepsgeheim en bevei-
ligde communicatie
Dhr. Benoît Dejemeppe - Sectievoorzitter Hof van 
Cassatie, Voorzitter Nationale Raad Orde der artsen

Verwerken en beheer van verzamelde geneeskundi-
ge gegevens en de finaliteit
Prof. Nils Broeckx - Docent Universiteit Antwerpen 
(AHLEC en ALLIC), Advocaat Dewallens & partners, 
Jurist ethisch comité van het AZ Klina

PAUZE

De onafhankelijkheid in het sociaal recht en re-inte-
gratie
Prof. Ilse Van Puyvelde - Plaatsvervangend rechter 
arbeidsrechtbank Antwerpen, Docent Universiteit 
Antwerpen-navorser departement Rechten

Eén onafhankelijk loket
Dr. Jean-Pierre Schenkelaars - Voorzitter van de 
Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor 
Invaliditeit

Panel met vraag en antwoord
Dr. Jean Colin - Ondervoorzitter Provinciale Raad 
Antwerpen

Slotwoord 
Dr. Bernard Hepp - Ere-arts directeur generaal 
DGEC – RIZIV, Lid provinciale raad Antwerpen

Accreditering werd aangevraagd
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