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In zijn vergadering van 27 maart 2010 beëindigde de Nationale Raad van de Orde der
geneesheren zijn bespreking van de nieuwe overeenkomsten die werden voorgelegd
betreffende het Nieuwe Statuut Sui Generis waarin de HAIO, de praktijkopleiders en de
VZW SUI voortaan zullen samenwerken, na een rondvraag omtrent eventuele
bemerkingen bij de diverse provinciale raden van de Orde.
De Nationale Raad heeft hierop volgende aanmerkingen.
Betreffende het "Huishoudelijk Reglement van de VZW SUI worden volgende
opmerkingen geformuleerd:
- in I. Algemeen 1., 2°alinea bijvoegen na VZW SUI: "en de Orde der geneesheren".
- In I. Algemeen 3. toevoegen aan de lijst:
Code van geneeskundige plichtenleer
KB 78 en 79 van 10 november 1967.
- In IX., 5. Praktijkvestiging:
de eerste zin vervangen door:"
"na de beëindiging van de stageperiode als huisarts in opleiding mag de HAIO zich niet
vestigen als huisarts in omstandigheden die aanleiding zouden kunnen geven tot het
onttrekken van patiënten aan de vorige praktijkopleider, behoudens schriftelijk
akkoord van deze laatste. De provinciale raden kunnen hieromtrent eigen regels
hanteren omtrent periode en afstand, die kunnen verschillen van provincie tot
provincie en waarbij rekening wordt gehouden met de eigen regionale verschillen.
In de 2° paragraaf : laatste zin schrappen vanaf: "De provinciale raden hanteren
...tot.... rechtbank."
Betreffende de "Overeenkomst VZW SUI en Praktijkopleider."
Art. 6. toevoegen: "Voor alles wat de privacy en het medische beroepsgeheim
aanbelangt dient deze gemandateerde beroep te doen op een geneesheer".
Betreffende de "Overeenkomst Praktijkopleider en HAIO."
Art. 3. : toevoegen : "De voltijdse werkzaamheid mag geen aanleiding geven tot
misbruik, noch van de HAIO, noch van de praktijkopleider."
Art. 5. : toevoegen : "behoudens overmacht".
Art. 6. : toevoegen
- "Problemen van deontologische aard behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de

provinciale raad van de Orde der geneesheren"
En in de tweede alinea:
- bij " beslissing" : best hierbij een termijn bepalen
- bij " Schorsing of veroordeling" : best de sanctie vermelden.
Art. 8. : de woorden : "aangewezen " vervangen door "verplicht" en "kan terugvallen"
vervangen door "terugvalt"
In de cursief gedrukte slotzinnen : toevoegen bij laatste zin : "een exemplaar, samen
met het werk en opleidingsplan...".
Tot slot :
De Nationale Raad is van oordeel dat de standaardovereenkomsten niet in globo
kunnen worden goedgekeurd gelet op de mogelijkheid dat de praktijkopleider en de
HAIO bijkomende clausules kunnen inlassen waarvan de provinciale raad aldus geen
kennis neemt.
Bijgevolg blijft de Nationale Raad bij zijn standpunt dat elke individuele overeenkomst
voorafgaandelijk dient voorgelegd te worden aan de bevoegde provinciale raad.

