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Voorwoord

Dokter Peter Cassiman, Voorzitter
Geachte Collega,

Het ‘gewone’ werkjaar is al weer een tijdje
bezig. Oudejaarsavond en nieuwjaarsdag
zijn al ‘vervlogen en geschiedenis’. Nochtans
wil de traditie het dat men gedurende de hele
maand januari bij de eerste ontmoeting elkaar nog een ‘heilvol en gezond Nieuwjaar’
mag wensen. Dit doe ik dan ook graag bij
deze gelegenheid, eerst en vooral in eigen
naam en zeker ook in naam van alle raadsleden en medewerkers van de Provinciale Raad
van de Orde der Geneesheren van OostVlaanderen. Als medici zijn wij het best geplaatst om te beseffen hoe onmisbaar een
goede gezondheid is en hoe dankbaar mensen kunnen zijn wanneer we hen op één of
andere manier kunnen helpen om opnieuw
gezond te worden.
Het ‘gewone’ werkjaar… Voor de Orde wordt
2009 toch wel een heel ander ‘gewoon’ jaar.
Onze beide magistraten (de heer Antoon De
Schrijver en mevrouw Nadia De Turck) hebben ons verlaten, zij het met spijt in het hart.
De heer De Schrijver wil genieten van zijn
welverdiend pensioen en mevrouw De Turck
is raadsheer in het Hof van Beroep te Gent
geworden, waardoor zij niet meer kon kandideren voor een tweede ambtstermijn bij
onze raad. Wij wensen hen bij deze gelegenheid nogmaals te bedanken voor hun zeer
gewaardeerde inzet en professionele juridische ondersteuning bij de werking van de
raad. Zonder hun onmisbare steun zou het
voor de raadsleden een quasi onmogelijke
taak zijn nog wegwijs te geraken uit contracten, samenwerkingsprotocollen, ziekenhuiscontracten, om maar enkele voorbeelden te
noemen. De juridisering van het tuchtrecht
maakt hun steun onontbeerlijk voor nietjuridisch geschoolden zoals wij artsen.
Gelukkig kunnen wij rekenen op twee enthousiaste nieuwe magistraten, de heer Peter
Marcoen, rechter in de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Dendermonde en mevrouw Ann

Vermeir, rechter in de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Gent. Zij nemen de fakkel over met
evenveel inzet om de raadsleden ter zijde te
staan met hun juridische kennis.
In maart zijn er verkiezingen waarbij de helft
van de huidige raad vervangen zal worden
door nieuwe leden. U vindt de namen van de
kandidaten verder in dit tijdschrift. Wij hopen dat heel wat jonge collega’s zich geroepen zullen voelen om kennis te maken met
de werking van de Orde ‘van binnenuit’. Het
deelnemen als raadslid aan de zittingen en
commissies werpt vaak een heel nieuw licht
op ons beroep en is een verrijking als mens
en als arts.
Inmiddels is de Raad opnieuw op kruissnelheid aan het werk. De verschillende commissies zijn à jour en verwerken elke maand
tientallen dossiers. Er is het Bureau dat alle
binnenkomende brieven triëert en voor verder gevolg doorstuurt of voor advies behandelt. Er is de Onderzoekscommissie die de
problemen bestudeert en collega’s eerst
schriftelijk hun visie laat geven en desgevallend de collega uitnodigt voor een aanvullend gesprek. De elementen die hieruit naar
voor komen zijn à charge of à décharge voor
de collega. Er zijn de Commissies Vennootschappen voor Huisartsen en Specialisten
die alle statuten van de vennootschappen
onder de loep nemen en deze beoordelen op
hun deontologische correctheid. Er is de
Commissie Contracten die alle contracten
die artsen in het kader van hun beroep uitoefenen, bestudeert en evalueert op hun deontologische implicaties. De Commissie
Websites onderzoekt of de websites voldoen
aan de deontologische regels. En natuurlijk
is er de Raad zelf die één of twee keer per
maand samenkomt in tuchtrecht om collega’s
te horen en uitspraak te doen of er al dan niet
een deontologische inbreuk is geweest. Daarnaast geeft de Raad ook een hele reeks advie-

hipp o c r ate s 57 | januari 2009

3

vo orwo or d

zen en voldoet aan zijn andere verplichtingen
door de Wet opgelegd.
Ondertussen hebben de voorzitters van de
verschillende provinciale raden samen met
de voorzitters van de Provinciale Geneeskundige Commissies een protocol opgesteld
om elkaars bevoegdheden af te bakenen en
een vorm van geïnstitutionaliseerde samenwerking in te stellen. Ook is er hard gewerkt
door de provinciale raden en de Nationale
Raad aan een nieuwe tekst over de hervorming van de Orde. Deze tekst is nu klaar en
zal eerlang aan de politici voorgelegd worden. In deze nieuwe tekst wordt tegemoet
gekomen aan een aantal terechte opmerkingen en verzuchtingen van zowel patiënten als
artsen.

U heeft opgemerkt dat het lidgeld voor 2009
lichtjes verhoogd is. Dit is het gevolg van de
verhoging van de bijdrage die de Nationale
Raad aan de provinciale raden vraagt en aan
het feit dat de Provinciale Raad van OostVlaanderen een bijkomende kracht heeft
aangeworven om de toenemende werkdruk
voor het secretariaat op te kunnen vangen.
Graag wens ik te besluiten met u allen, gewaardeerde collega’s, nogmaals een heilvol
en professioneel voldoening schenkend 2009
toe te wensen. Vergeet daarbij niet dat de
Provinciale Raad er ook is om u bij al uw vragen over de deontologische implicaties van
ons beroep bij te staan. Aarzel dus niet om
ons te contacteren wanneer u dit nodig of
nuttig acht.
Met vriendelijke en collegiale groet.

4
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BERTHA DE VRIESE (1877-1958)
Prof. em. dr. Michel Thiery

Bertha De Vriese, de eerste vrouw die aan
onze Universiteit geneeskunde studeerde en
er het doctoraaldiploma behaalde werd in
Gent op 26 september 1877, geboren in een
intellectuele familie.
Heel vroeg koesterde zij de wens arts te worden wat toen geen vanzelfsprekende verzuchting was: toegang tot de universiteit
vereiste van de studente het bezit van een
gehomologeerd getuigschrift middelbare
studies toen echter nog geen humanioraopleiding voor meisjes bestond. Daarom koos
zij voor het enig geaccepteerde alternatief,
examen afleggen voor de Centrale Jury in
Brussel. Zij bereidde zich daarop grondig
voor door private studie, slaagde en schreef
zich in 1893 als studente in aan de faculteit
geneeskunde.
Een briljante studente die op 20 juli 1900
maxima cum laude het diploma van doctor
in de genees-, heel- en verloskunde verwierf
en het jaar daarop als laureate van de Universitaire Wedstrijd bij de plechtige opening
van het nieuwe academiejaar werd gehuldigd
door de rector en door burgemeester Emile
Braun werd bedacht met de gouden medaille van de stad Gent.
Met het geld van de reisbeurs die haar in oktober 1901 werd toegekend ging zij in buitenlandse laboratoria en ziekenhuizen – in
Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Engeland – verder bekwamen.
Teruggekeerd van de studiereis solliciteerde
zij eind 1903 het assistentschap aan het laboratorium voor menselijke anatomie geleid
door Prof. Hector Leboucq (1848-1934) en
werd zij aldus de eerste vrouwelijke assistente
van de RUG. Deze functie, bij – Gent en Luik
– werd slechts voor een termijn van twee jaar
toegekend en kon slechts één maal worden

verlengd. Het assistentschap was financieel
weinig aantrekkelijk en bood weinig toekomstperspectieven zodat de gepromoveerden kozen voor de particuliere praktijk. Niet
dr. De Vriese die een academische carrière
ambieerde en om haar kansen te vergroten
speurwerk ondernam, druk publiceerde, deelnam aan congressen anatomie en in 1905 het
wetenschappelijk diploma van Speciaal Doctor in de Anatomie behaalde op een proefschrift getiteld “Recherches sur la
morphologie de l'artère basilaire” gevolgd
door een openbare les over “Le développement post-embryonnaire chez l'homme”.
Maar op 1 januari 1908 stond zij op straat. De
minister had geweigerd haar een derde mandaat toe te kennen en was niet ingegaan op
haar sollicitatie om tot werkleidster gepromoveerd te worden. Van haar Alma Mater had zij
niet de gehoopte en verdiende actieve steun
mogen ontvangen want zoals Anne-Marie Van
der Meersch, historica en coördinator van het
Universiteitsarchief schreef: “Naar ons gevoelen stond het universitaire establishment helemaal niet open voor een mogelijke vrouwelijke
promotie in een vast kader”, hieraan de vraag
toevoegend “Had vader Leboucq op dat ogenblijk al de mogelijke candidatuur van zijn zoon
als opvolger van Bertha op het oog en wilde hij
diens kans niet op helling zetten?”. Feit is dat
dr. Georges Leboucq (1880-1958) in 1908 assistent werd aan het laboratorium van de menselijke antomie, vier jaar later werd benoemd
als werkleider en in 1919 de geëmiteerde prof.
Leboucq Sr. opvolgde.
Bertha’s wensdroom ging niet in vervulling
en zij startte een private praktijk op vooral
gericht op de pediatrie. Zij werd dienstoverste aan de kinderafdeling van het Gentse
burgerlijke ziekenhuis De Bijloke en later geneeskundig inspectrice van het stedelijk onderwijs.
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In 1914, zij was toen 37 jaar, trouwde zij met
de jonge dr. Jozef Jan Vercoullie (1884-1971),
de zoon van Jozef Vercoullie, filoloog, RUGhoogleraar en auteur van het bekende Nederlandse woordenboek. Jozef Jan maakte
carrière als huidarts en werd na WO II docent, later extraordinarius in de dermato
veneriologie. Het huwelijk bleef kinderloos.
Bertha De Vriese-Vercouillie overleed in
Gent op 17 maart 1958 op de leeftijd van 80
jaar. De naam van deze uitzonderlijke dame
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prijkt sinds enkels jaren op een van de studentenhomes van de UGent.
Het portret van de 27-jarige assistente in
anatomie is ontleend aan de groepsfoto van
de deelnemers aan het “Anatomen-Congress
zu Jena, 18-22 April 1904”. Dit historische
document én de door haar vervaardigde preparaten van de schedelbasis kunnen de bezoekers bewonderen in het Museum voor
Geschiedenis van de Geneeskunde (“Het
Pand", 1, Onderbergen, 9000 Gent).

fe e st vi er i ng

Feestviering 4 oktober 2008
Eregasten
Wij mochten volgende eregasten verwelkomen :
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

De Heer VANDE VYVER, Eerste Voorzitter van het Arbeidshof te Gent
De Heer TACK, Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent
De Heer MERTENS, Voorzitter van de
Raad van beroep van de Orde der Geneesheren, en Mevrouw
De Heer TOP, ere-Kamervoorzitter in het
Hof van beroep te Gent, gewezen plaatsvervangend assessor bij onze Raad
Mevrouw VAN PETEGHEM, ere-Raadsheer in het Hof van beroep te Gent, gewezen lid van de Raad van beroep, gewezen
assessor bij onze Raad
De Heer VAN BOSSUYT, Raadsheer in
het Hof van beroep te Gent, gewezen assessor bij onze Raad
Mevrouw MALLEMS, Raadsheer in het
Hof van beroep te Gent, gewezen plaatsvervangend assessor bij onze Raad
Dokter DE RIDDER, Directeur-generaal
Dienst voor Geneeskundige Verzorging
van het RIZIV
Professor MORTIER, Decaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent
Dokter DENEYER, Voorzitter van de nederlandstalige Raad van Brabant, lid van
de Nationale Raad
Dokter ALBERTYN, Voorzitter van de
Raad van Antwerpen, en Mevrouw
Dokter VALEMBOIS, Voorzitter van de
Raad van Luxemburg, en Mevrouw

■■

■■

■■

■■

Dokter BOUCQUEY, Ondervoorzitter
van de Raad van West-Vlaanderen
Meester BEELE, vice-Stafhouder van de
Balie van Gent
Meester DE LANGE, vertegenwoordiger
van de Stafhouder van de Balie van Oudenaarde
Architect ADAM, Secretaris van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten en
Architect DE BOCK, Raadslid van de
Raad van Oost-Vlaanderen van de Orde
van Architecten
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■■

Professor de THIBAULT de BOESIN
GHE, Voorzitter van de Geneeskundige
Commissie van Oost-Vlaanderen

■■

■■
■■

■■

■■

8

Dokter HACHE, lid van de Raad van beroep,
gewezen Ondervoorzitter van de Nationale
Raad, gewezen Voorzitter van onze Raad
Dokter BAFORT, gewezen Voorzitter van
onze Raad
Professor COLARDYN, afgevaardigd bestuurder van het Universitair Ziekenhuis
Gent
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■■

Professor PELEMAN, hoofdarts van het
Universitair Ziekenhuis Gent
De professoren DE MOOR en VAN
EIJKEREN van de Universiteit Gent
De professoren emeriti Fritz DEROM en
Mevrouw, BAELE en GEERTS van de
Universiteit Gent

ve rw el kom i ng

Verwelkoming door
Dokter Peter Cassiman,
Voorzitter.
Geachte Collegae,
Geachte toehoorders,
Sinds de feestviering van zes oktober vorig
jaar is het jaar opnieuw voorbij gevlogen.
Ook ik ervaar dat, hoe meer grijze haren je
hebt, hoe sneller de tijd lijkt te vliegen…
De collega’s die vandaag hun 50 jaar inschrijving bij de Orde vieren, zullen het wellicht
volmondig met me eens zijn.
Zo wil ik u, gevierde collega’s, ook in mijn
persoonlijke naam heel hartelijk welkom heten. Vijftig jaar geneeskunde uitoefenen, het
is een levenslange opdracht en roeping.
Aan de andere kant wil ik, even hartelijk en gemeend u, jonge collega’s, welkom heten. Welkom vandaag op deze inauguratie en welkom
in het midden van uw ‘ambtszusters en ambtsbroeders’, en dit ook voor minstens vijftig jaar.
Welkom ook aan de families van de gevierden
en de pas gepromoveerde collega’s. Zonder
familie die achter zijn arts staat, is de uitoefening van de geneeskunst zeker een eenzaam
beroep. De oudere collega’s onder ons kennen
ongetwijfeld de waarde van de familiale omkadering. Zonder deze omkadering was het
voor de huisarts vijftig jaar - en zelfs heel wat
jaren minder lang - geleden, onmogelijk zijn
beroep uit te oefenen. De vrouw des huizes
(toen was de (huis-) artsgeneeskunst nog een
quasi uitsluitend mannelijke aangelegenheid)
was de onmisbare schakel tussen arts (‘Meneer
doktoor’) en patiënt. Als de arts op ronde was,
diende zij op één of andere manier haar echtgenoot te bereiken om een dringende oproep
zo snel mogelijk te laten beantwoorden. In een
tijd zonder gsm en dikwijls nog zonder tele-

foon, was dit zeker niet altijd een sinecure. Nu
is de bereikbaarheid van de arts 24/24 uur een
vaststaand feit. En net nu dat deze permanente
bereikbaarheid een verworven feit is, wensen
de artsen niet meer onbeperkt bereikbaar te
zijn. Het kan verkeren…
Zich als arts inschrijven in de momenteel nog
‘Orde der Geneesheren’ (we ijveren er voor
de naam te laten wijzigen in ‘Orde van Artsen’, maar ook dat vraagt een wetswijziging!),
waarvoor is dat nuttig of nodig? De wetgever heeft in 1947 een structuur in het leven
geroepen die de maatschappij zou beschermen tegen bepaalde praktijken door artsen

hipp o c r ate s 57 | januari 2009

9

ve rw el kom i ng

begaan die niet stroken met de geest van de
geneeskunst. De wetgever vond het nodig en
gepast om deontologische inbreuken te laten
evalueren en eventueel te sanctioneren door
beroepsgenoten, los van burgerlijke en/of
strafrechtelijke vervolgingen. Terecht zag de
wetgever in dat enkel beroepsgenoten konden
en kunnen oordelen over specifieke problemen die zich binnen het uitoefenen van de geneeskunst kunnen voordoen. Dit is niet enkel
zo voor artsen maar ook voor een hele reeks
andere beroepen (o.a. de apothekers en architecten om er maar twee te noemen) waarbij de
beroepsethiek en deontologie belangrijk zijn.
Dit wetgevend initiatief waarbij de Ordes als
tuchtoverheid ingesteld zijn en moeten optreden, houdt dus per definitie in dat zij moeten
waken over correcte uitoefening van het beroep, in ons geval, de geneeskunst in al zijn
facetten. Mutatis mutandis geldt dit ook voor
de andere vrije beroepen. De Ordes zijn dus
helemaal geen syndicale organisaties die ijveren voor het materieel welzijn van hun leden,
maar organen die de maatschappij de nodige
garanties moeten bieden voor een kwaliteitsvolle, ethisch en deontologisch correcte uitoefening van het beroep door al haar leden.
Momenteel laat de wetgever de Orde niet toe
de klager in kennis te stellen van het gevolg
dat aan haar of zijn klacht werd gegeven. Ook
binnen de Orde stelt men zich hierbij vragen
en tracht men al lang hierin verandering te
brengen, helaas tot op heden zonder resultaat. Hiervoor is immers een wetswijziging
nodig. Onlangs verscheen in de pers dat de
Orde zelf een tekst heeft opgemaakt om de
werking en de structuur van de “Orde van
Artsen” te moderniseren en aan te passen
aan de huidige maatschappelijke noden. Inderdaad is binnen de schoot van de Orde een
interprovinciale en intergewestelijke commissie bezig met deze materie. Dit is echter
niet de eerste maal dat de Orde zelf hierin
het initiatief neemt. Maar nu is er een brede
consensus gegroeid en worden de voorstel-

10
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len van de Orde door eminente juristen in
een juridisch correcte setting hertaald. We
hopen dat de politici zich nadien zullen aansluiten bij deze teksten en de noodzakelijke
wetswijziging zullen doorvoeren
Is het tuchtrecht een zeer belangrijk facet
van de ordinale taken, het geven van advies
aan artsen en derden is minstens even relevant en momenteel misschien nog belangrijker. De Provinciale Raden zijn bevoegd om
vragen van collega’s te beantwoorden en de
Nationale Raad is bevoegd om vragen door
niet-artsen voorgelegd, te beantwoorden.
Naast deze beide belangrijke taken kijkt de
Provinciale Raad er op toe dat alle contracten
die de artsen in functie van hun beroep afsluiten deontologisch correct zijn. Hierover
bestaan veel misverstanden. Het is niet de
bedoeling om zich te mengen in de vrijheid
van elke contractant of betuttelend op te treden, het is de bedoeling dat de contracten de
gelijkwaardigheid van alle partijen respecteren en dat de belangen van de patiënt op
geen enkele wijze geschaad kunnen worden.
In concreto betekent dit dat, wanneer een
contract tussen twee artsen wordt voorgelegd, er nauwlettend op toegezien wordt dat
de economisch zwakste (meestal jongere)
partij niet benadeeld wordt. Jonge collega’s,
twijfel dus niet om uw contracten voor te
leggen. Dit voorleggen is bovendien een deontologische plicht! Ook houdt de Orde een
oogje in het zeil opdat websites door artsen
opgestart, aan een aantal objectieve criteria
voldoen en geen voor de patiënt misleidende
informatie bevatten. Elke website dient dus
ook voorafgaand aan de goedkeuring van de
Orde te worden voorgelegd.
En wanneer we het hebben over de deontologische plichten, is het nuttig even te verwijzen naar de Code van Geneeskundige
Plichtenleer, het zogenaamde ‘Rode Boekje’.
We durven u aan te raden dit naslagwerkje

Jonge en oudere Collega’s, ik wil van de gelegenheid gebruik maken u uit te nodigen tot
het bijwonen van het symposium dat de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen inricht
op woensdag 19 november eerstkomend om
20u30 in auditorium D van het Universitair
Ziekenhuis in Gent. Het onderwerp is ‘Deontologische implicaties bij het begin en het
einde van een medische loopbaan’. We wensen een open dialoog aan te gaan met het
publiek om een aantal problemen die in die
situatie kunnen ontstaan, bespreekbaar te
maken en een leidraad op te stellen die nuttig
kan zijn bij het opmaken van een carrièreplanning, het afsluiten van contracten en het
beëindigen van een medische carrière, dit alles getoetst aan de medische deontologie.
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grondig na te lezen en bij eventuele vragen
contact op te nemen met onze secretarie of
met één van de raadsleden. Het is een nuttig en leerrijk werkinstrument… U vindt er
als arts alle deontologische bepalingen door
de Nationale Raad opgesteld. We raden u
ook aan ons tijdschrift Hippocrates te lezen. Elke keer bevat het nuttige informatie
over de uitoefening van de geneeskunst. In
de toekomst zal het tijdschrift eenmaal per
jaar enkel online beschikbaar zijn via de website van de Nationale Raad (www.ordomedic.
be). Het tweede exemplaar, met het verslag
van de feestviering, zal en online en gedrukt
verspreid worden. Naast de reportage van de
feestzitting en het fotomateriaal zal het tevens een soort jaarboek zijn.

van de muziek gekozen. Muziek en humor.
Ons inziens zijn dat twee belangrijke pijlers
bij het begeleiden van een zieke. Wij hopen
dat deze veranderingen in uw smaak kunnen
vallen.
Ik wens, in naam van alle leden van de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen en in
mijn persoonlijke naam, u allen, gevierde
Collega’s, te feliciteren met uw vijftigjarig
ambtsjubileum. Uw carrière overspant een
tijdsperiode die bijna van ‘the dark ages’ van
de geneeskunde is geëvolueerd naar de hoogtechnologische geneeskunde van vandaag.
Maar nu, net zoals toen, dient de geneeskunde een ‘geneeskunst’ te blijven waarbij een
holistische visie op en dito benadering van
elke patiënt centraal dient te staan. Uw generatie was de leermeester van de leermeesters
van vandaag en zo blijft de geneeskunst een
continuüm…

U hebt het al gemerkt, Geachte toehoorders,
de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen
heeft dit jaar bij de opmaak van de feestzitting, het roer omgegooid. We hebben de statige Aula met zijn parkeerproblemen verlaten
en hebben geopteerd voor het functionele
ICC Ghent. Om het voor jong en oud niet te
zwaar te maken hebben wij het tijdstip van
de viering van de namiddag naar de ochtend
gebracht. Ook hebben wij voor meer inbreng
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U, jonge Collega’s, blakend van enthousiasme, wens ik samen met alle raadsleden, een
schitterende carrière toe. Misschien, wanneer u binnen vijftig jaar hier ergens in het
Gentse uw gedenkpenning in ontvangst zult
nemen, zult u aan dit moment met heimwee
terugdenken…
Vijftig jaar. Een mensenleven en toch in een
zucht voorbij. Laat deze zucht een warme
wind zijn, die opstijgt vanuit uw hart en die
samen met uw gedegen kennis, de patiënt
helpt in haar of zijn diepste lijden. Die de

12
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patiënt de weg wijst naar genezing of naar
aanvaarding van het onvermijdelijke, in de
wetenschap dat zij of hij er niet alleen voor
staat, maar dat wij als arts letterlijk en/
of figuurlijk haar of zijn hand vasthouden
en samen met haar of hem de weg gaan…
Bedankt dat u er allemaal bij bent vandaag.
Dit samenzijn creëert een geest van verbondenheid en collegialiteit die we in deze wereld zo hard nodig hebben.
Ik dank u.

e e d va n h i p p o c r at e s

Eed van HIPPOCRATES

(aanpassing volgens de verklaring van Genève 1994)

Dokter
Lien Devuyst
Op het ogenblik dat ik opgenomen word onder de
beoefenaars van het medisch beroep, verbind ik mij
plechtig mijn leven te wijden aan de dienst van de mens.
Ik zal mijn leraars en meesters de achting en
dankbaarheid betonen, die hun verschuldigd zijn.
Ik zal mijn beroep nauwgezet en waardig uitoefenen.
Ik zal de gezondheid van mijn patiënt als mijn
voornaamste bekommernis beschouwen.
Ik zal het geheim eerbiedigen van al wie zich aan mijn
zorgen toevertrouwt, ook na zijn dood.
Ik zal tot het uiterste de eer en de edele tradities van
het medisch beroep hooghouden.
Ik zal mijn collega’s als mijn zusters en broeders beschouwen.
Ik zal niet gedogen dat mijn houding tegenover mijn
patiënt beïnvloed wordt door beschouwingen van
godsdienst, nationaliteit, ras, partij of sociale stand.
Ik zal het menselijk leven van in de beginne eerbiedigen.
Zelfs onder bedreiging, zal ik mijn medische kennis niet
aanwenden in strijd met de wetten der menselijkheid.
Dit verklaar ik plechtig, vrijwillig en op mijn woord van eer.
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De viering werd opgeluisterd met een reflectie over 50 jaar geneeskunde in muziek
en woord:

piano: Peter Ryckeboer

dictie: Liesbet Cassiman

zang: Karen Hillewaere
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Dokter Philip Winnock de Grave
namens de promotie 2008.

Geachte Voorzitter,
Geachte Raadsleden,
Geachte Jubilarissen,
Beste Collega’s,
Dames en Heren,
Het is voor mij een grote eer en een waar genoegen om als pas afgestudeerd arts op deze
speciale viering de promovendi te vertegenwoordigen. Een viering, ingericht door de
Oost-Vlaamse Orde van Geneesheren, waarin, naast de eedaflegging van de promotie
van 2008, ook de promotie uit 1958 plechtig
gehuldigd zal worden.
Binnen de Geneeskunde, denk ik, geniet de
Orde van Geneesheren een groot aanzien. De
Orde is dan ook een instantie met enkele onontbeerlijke en belangrijke taken binnen de
medische beroepssfeer. Zij is verantwoordelijk voor het opstellen van de regels om tot een
waardige uitoefening van de geneeskunde in
ons land te komen, en dit onder de vorm van
de Code van Geneeskundige Plichtenleer.
Naast ook een tuchtorgaan, is de Orde een
belangrijk adviesorgaan.
We kunnen de Orde steeds aanspreken om
advies omtrent deontologische of moeilijke,
ethische vraagstukken. Ik denk dat dit, zeker
ook voor ons als beginnende artsen, een zeer
interessant gegeven is!
Wij, als pas afgestudeerden, komen nu voor
het eerst pas echt in contact met de Orde, en
dan in het bijzonder de Orde van Geneesheren van Oost-Vlaanderen.
Nu, vandaag, voor het eerst zeg ik, maar eigenlijk zijn we allemaal tijdens de voorbije
zomer, reeds in de Leopold-II laan, hier vlak-

bij, gepasseerd om ons in te schrijven. Anders zouden wij er vandaag, op deze speciale
viering, niet bij zijn natuurlijk!
Een groot deel van ons studeerde af aan de
Unief van Gent, maar ook uit de andere Universiteiten, van Leuven, Brussel en Antwerpen zijn hier vandaag promovendi aanwezig.
Tijdens onze 7-jarige opleiding kregen we
een breed gamma van vakken te verwerken.
In vergelijking met vroeger worden de basiswetenschappen, zoals scheikunde, fysica
en biologie, beperkt gehouden. En wordt er,
in de kandidaturen, snel overgeschakeld op
anatomie, fysiologie en biochemie. In aansluiting hiermee volgden in de proefjaren dan
logischerwijze de pathologie van de verschil-
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lende orgaanstelsels, vergezeld van de nodige
practica.
Maar, naast deze klassieke vakken, kregen
we ook les over gezondheidseconomie en
evidence based medicine. Thema’s die steeds
belangrijker worden in een maatschappij met
beperkte budgetten. Ook statistiek of medische besliskunde kwam aan bod. Op basis van
incidentie- en prevalentie-cijfers, a-priorikansen en ingewikkelde beslisbomen leerden
we correcte afwegingen te maken, helemaal
niet onbelangrijk. Zo weten we nu bijvoorbeeld, evidence-based, dat de kans groter is
dat je op weg naar Lourdes, verongelukt, dan
dat je er genezen wordt!

Er was niets meer die ons toen scheidde van
het begin van ons echte werkleven.
De kennis is er, in principe, maar deze kennis omzetten in de praktijk is natuurlijk iets
anders.

Ondertussen zijn de meesten onder ons gestart met hun specialisatie, hetzij als huisarts
in opleiding, hetzij als assistent-specialist in
opleiding. De dagen voor onze eerste echte
werkdag, eind juli voor velen onder ons, voelden we de stress toenemen. De Gentse Feesten waren gedaan en slechts 3 dagen later
was het 1 augustus, dit besef zorgde prompt
voor wat extra-systolen.

De ochtendstaf met de overdracht, de dagelijkse toer met de resident, de toer met de
prof 2 maal per week, de drukke weekend
wachten, de Journal Clubs, de drang om publicaties, de machtsverhoudingen tussen de
prof, de stafleden, de residenten, assistenten,
stagairs en verpleging, de soms overbodige
onderzoeken… het wordt allemaal zeer treffend beschreven. Hoewel de roman onder-
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In plaats van de laatste edities van The Lancet of The New England te lezen, kan ik iedereen ‘The House of God’ aanbevelen, door
Samuel Shem geschreven ten tijde van het
Watergate-schandaal, een soort auto-biografisch werk. Op een sublieme wijze wordt
het eerste opleidingsjaar van een assistent interne beschreven, na het beëindigen van zijn
studies aan HMS, Harvard Medical School.

2 0 0 8

En, na uw rijkgevulde carrière, vol medische
ontdekkingen, vooruitgangen en nieuwe medicatie, denk ik zelfs, dat u, er des te meer van
overtuigd bent, dat de 3 beste dokters in de
wereld, nog steeds... de natuur, de tijd en geduld zijn! Voor ons is dit voorlopig moeilijker
te aanvaarden, maar dit hoort waarschijnlijk
nu éénmaal bij ons jeugdig enthousiasme!
Nu de meesten van u, de jubilarissen, waarschijnlijk op pensioen zijn, is er ook heel wat
expertise uit de medische wereld verdwenen.

prom oti e

tussen bijna 30 jaar oud is, is ze nog steeds
angstaanjagend realistisch, soms wat karikaturaal, maar des te beter herkenbaar. Door
het lezen van de roman kon je als het ware de
start van het assistentenleven op voorhand
al eens beleven, en op die manier wordt het
toch minder een stap in het onbekende. Het
lezen van ‘The House of God’ was toen, eind
juli, dus ideaal om een regelmatig en sinusaal
ritme te herontdekken. Het zorgde voor het
nodige relativeringsvermogen en een gezonde portie zelfvertrouwen. Enkele treffende en
typerende quotes uit het boek zijn dan ook:
- Gomers don’t die
- The patient is the one with the disease
- If you hear hoofbeats, think of horses, not
zebra’s...
Een in theorie veel moeilijkere maar veel
betere voorbereiding zou het volgende zijn,
en hiermee kom ik bij de jubilarissen. Ik vermoed dat velen onder ons zeer graag over de
kennis en ervaring van u, de artsen die 50
jaar geleden gepromoveerd werden, zouden
beschikken. In uw rijkgevulde loopbaan hebben jullie zogoed als alles meegemaakt. Geen
symptoom is u vreemd, geen casus te complex. De waarde van uw klinisch onderzoek is
wellicht onschatbaar. U bezit allen een voor
ons werkelijk onbegrensde hoeveelheid kennis en ervaring. Virtueel toegang hebben tot
deze informatie zou ons beginnende artsenleven op slag veel eenvoudiger maken.

En in de komende jaren zullen er jaarlijks
steeds een groter aantal artsen stoppen. Een
relatief artsen-tekort is op komst. Door een
controle op de instroom, via het toelatingsexamen, en de uitstroom, via de contingentering, poogt de regering deze problemen te
beheersen. Het aantal inschrijvingen voor
de opleiding geneeskunde zit duidelijk in
de lift, ook in Gent. En zeker ook het aantal
inschrijvingen voor het toelatingsexamen,
neemt jaarlijks sterk toe. In 1998 namen 700
kandidaten deel. Nu, 10 jaar later, zijn dat er
al meer dan 2000. Wat de oorzaken hiervan
zijn? Misschien de werkzekerheid in de medische wereld, gezien ook de evoluerende
maatschappij… Wat wellicht óók een rol
speelt, is de toenemende aanwezigheid van
de geneeskunde, en het medisch beroep, in
de media. Voorbeelden zijn reportage’s en
reality-programma’s zoals ‘de Kinderkliniek’
en ‘Spoed’ of ook het recente ‘Dokters van
Morgen’, waarin enkele Leuvense collega’s
gevolgd worden. Maar ook veel Engelstalige
soaps zijn vandaag de dag in: ER, House MD,
the Green Wing, Dr. Phil, Scrubs, Niptuck,
Grey’s Anatomy en ga zo maar verder… Het
begon natuurlijk allemaal in de jaren 80, met
de eerste afleveringen van the Flying Doctors,
en, wie weet, volgt er binnenkort op AVS een
aflevering van de Gentse Biking Doctors!
Ik hoop dat deze viering, voor ons, de promovendi, een symbolische start mag zijn van
een mooie carrière. Ik wens nog U, de jubilerende artsen, in naam van alle promovendi,
van harte te feliciteren, met uw neergezette
loopbaan. U bent voor ons een echt voorbeeld, en het is voor ons een waar genoegen,
dat wij, vandaag, in uw aanwezigheid, de eed
kunnen afleggen.
Verder wens ik iedereen nog een gezellige en
collegiale middag toe!
Ik dank U!
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Artsen gepromoveerd in 2008
en ingeschreven op de lijst van
de Orde van Oost-Vlaanderen
K. ANTONISSEN
C. BALLIAUW
A. BATTEAUW
S. BIOT
S. BOGAERTS
M. BONNY
J. BOSTOEN
I. BRUGGEMAN
N. BRUSSELAERS
N. BUYSSE
J. CATTEEUW
M. COPPENS
M. CRIVITS
B. DANNAU
P. DE BUYSSCHER
E. DECOSTER
S. DE CRAENE
S. DEKEYZER
E. DE PAEPE
A. DE POTTER
W. DE RAEVE
M. DE REGT
S. DE REKENEIRE
M. DE SCHEPPER
M. DE SMET
S. DESMYTER
T. DE SOUTER
J. DE SPIEGELEIRE
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S. DE SUTTER
T. DE VOS
L. DEVUYST
S. GEHESQUIÈRE
L. GEVAERT
E. HEIREMAN
J. HOUTHOOFD
B. HOUTHOOFD
H. JALIL
A. KARAKAYA
I. KASMI
S. LAMBRECHT
C. LECLUYSE
M. LORIES
H. MAES
E. MARIS
K. MERTENS
I. MOORS
S. NEYRINCK
N. PETERS
I. REEKMANS
M. SAERENS
S. SHAHESMAEILI
M. SIJMONS
E. STEEN
S. SYS
L. TIMMERMANS
P. TOMASSEN

J. VAN ACKER
E. VANDEMAELE
E. VAN DEN BERGHE
B. VANDENBROUCKE
S. VANDEPUTTE
K. VANDERHAEGHEN
S. VANDERHAEGHEN
P. VAN DE SYPE
N. VAN DE VELDE
E. VAN DE VIJVER
M. VAN DRIESSCHE
V. VAN DRIESSCHE
C. VANFRAECHEM
S. VAN GELDRE
E. VAN HOUTTE
A. VAN HYFTE
E. VAN LEEUWEN
F. VANOMMESLAEGHE
S. VAN PETEGHEM
L. VAN POUCKE
L. VAN SCHELVERGEM
S. VANSEVENANT
F. VIAENE
M. VYNCKE
C. WEHLOU
P. WINNOCK-DE GRAVE

In this heart lies for you
a lark born only for you
who sings only to you
my love my love my love

i n

q

m e m or i a m

In Memoriam door
Dokter Jan Van Elsen, Secretaris

I am waiting for you
for only to adore you
my heart is for you
my love my love my love
Grote Liefde was
het begin
Wel en wee
Vriend en minder vriend
Hartstocht en lauw
Passie en plicht
Het eindigt
De einder blauw-wit in rust
Bewondering

This is my grief for you
for only the loss of you
the hurting of you
my love my love my love
Johannes WANNYN van Deinze, huisarts op rust
Jean-Luc DE GALAN van Sint-Niklaas, uroloog
Willy CAMU van Asse, anesthesist op rust
Elmar HEMELAERS van Gent, adviseur op rust
Hubert VERJANS van Gent, orthopedisch chirurg op rust
Gilbert TEMMERMAN van Mariakerke-Gent, huisarts op rust
André VAN LOO van Gent, cardioloog op rust
Dirk VANDEKERCKHOVE van Gent, gynecoloog op rust
Antoine ROELS van Aalst, huisarts zonder praktijk
Guido DRIEGHE van Baasrode-Dendermonde, huisarts op rust
Frans WEYMANS van Meerdonk-Sint-Gillis-Waas, huisarts zonder praktijk
Dorothée DE SCHRYVER van De Pinte, anesthesist
Paul SONNEVILLE van Overmere-Berlare, huisarts op rust
Gilbert VERCRUYSSE van Oudenaarde, reumatoloog/fysisch geneesheer op rust
Albert DUPON van Vrasene-Beveren, Tandarts op rust
Marc BUYS van Etikhove-Maarkedal, anesthesist zonder praktijk
Johan VAN DER JEUGHT van Roosdaal, reumatoloog op rust
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Patrick DIERICKX van Sint-Martens-Latem, dermatoloog
Willy BOELS van Gent, anatome patholoog op rust
Gustaaf DAELMAN van Hofstade-Aalst, huisarts op rust
Frans VAN RAEPENBUSCH van Zottegem, internist, gewezen lid van onze Raad
Frans BERGEZ van Lotenhulle-Aalter, huisarts op rust
Denis VAN MOL van Stekene, huisarts
André DE RUYCK van Ouwegem-Zingem, huisarts op rust
Jan DE BRUECKER van Afsnee-Gent, radioloog zonder praktijk
Roland BILLIET van Evergem, huisarts op rust
Eugeen OFFNER van Oosteeklo-Assenede, internist op rust, gewezen lid van onze Raad
Wim VAN HOECKE van Destelbergen, huisarts
Fernand MICHIELS van Sint-Niklaas, gynecoloog op rust
Edward VAN OVERSTRAETEN van Zulte, huisarts op rust
Eric VAN EECKHOUT van Maarkedal, chirurg op rust

There are rays on the weather
soon these tears will have cried
all loneliness have died
my love my love my love
Nooit vergeten we hen echt
Zo ook niet onze Raad
I will have you with me
in my arms only
for you are only
my love my love my love
“In This Heart” – Sinead O’Connor
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huldiging
der jubilarissen

Huldiging der jubilarissen
door Dokter Eliane Lagasse,
Ondervoorzitter.
Geachte genodigden, geachte collegae,
Nu is het moment gekomen om hulde en respect te betuigen aan de collegae jubilarissen.
Een terechte huldiging van gedreven genees
heren die hun leven gewijd hebben aan het
beschermen en het verbeteren van de gezondheid van de medemensen. In een tijd
waar het normaal was dat een werkdag 24
uur beschikbaarheid betekende en een werkweek 7 dagen telde, was hun preventieve, curatieve, palliatieve zorg een onmisbare steun
voor de patiënt.
50 jaar is het verschil tussen de jubilarissen
die aan hun medische loopbaan begonnen in
1958 en de jonge collegae, gediplomeerd in
2008, die nu starten als arts.
Is er nu een fundamenteel verschil tussen de
geneeskunde anno 1958 en 2008?
Neen, want de geneeskunde is en blijft verankerd in de ethische en deontologische principes vervat in de Eed van Hippocrates.
Bij het nalezen van het CV van de jubilarissen valt het mij op hoezeer de collegae, naast
hun drukke praktijk, nog betrokken waren
bij het sociale leven van hun gemeenschap.
Ik hoop en denk dat we dit zelfde engagement
zullen terugvinden bij de jonge artsen.
De medische prakijkvoering is een continuum, met vaste waarden, die zowel 50 jaar
geleden als nu van toepasing zijn.
Anderzijds, ja er is veel verschil, want het valt
niet te ontkennen dat de geneeskunde in al

haar facetten gedurende de laatste 50 jaar in
een stroomversnelling is gekomen. Ook de
wijze van praktijkvoering is duidelijk anders :
waar in 1958 de solo huisartspraktijk de regel
was en de orgaanspecialisatie in de kinderschoenen stond, ziet men nu hoofdzakelijk
groepspraktijken en is superspecialisatie veralgemeend.
Ook de perceptie van de geneeskunde door
leken en het arts-patiëntcontact zijn grondig
gewijzigd.
In 1958 stond de geneeskunde dan wel minder ver, waren er minder technische hoogstandjes, maar de patiënten hadden een
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onvoorwaardelijk vertrouwen in en respect
voor hun dokter.
Nu krijgt de arts van zijn of haar patiënt een
outprint van Google met alle informatie over
de diagnose, de behandeling, de nodige onderzoeken en het liefst willen ze ‘s anderendaags
genezen zijn, want zo gebeurt het toch in alle
dokterssoaps die op TV komen.
De media berichten graag over spits
technologie, over spectaculaire doorbraken
in de geneeskunde, over Nobelprijswinnende
professoren, maar dit maakt dat patiënten
soms onrealistische verwachtingen koes
teren, wat dan weer de relatie met een “normale” arts in het gedrang kan brengen.

22
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Collegae, dit is een feestviering en het ligt zeker niet in mijn bedoeling de jonge artsen af
te schrikken. Geneeskunde blijft ondanks alles een boeiend en dankbaar beroep, elke patiënt is een nieuwe uitdaging, elk contact een
verrijking. Het maatschappelijk en socio-economisch beeld van de geneeskunde mag dan
al drastisch gewijzigd zijn, toch moet niets u
weerhouden uw kennis en empathie voluit
ten dienste van uw patiënten te stellen.
Zou u twijfelen dan volstaat het naar de jubilarissen te kijken en te luisteren naar hun curriculum vitae om te beseffen wat voor fantastische prestatie ze geleverd hebben en hoezeer
ze de dankbaarheid van de maatschappij en de
medische wereld verdiend hebben.

Collega
promoveerde in 1958 aan
de Université Libre de Bruxelles en
specialiseerde verder als internist aan
de Rijksuniversiteit
Gent bij Prof. Dokter Remouchamps.
Tot in 1977 is hij
werkleider in de dienst Inwendige Ziekten
van de Rijksuniversiteit Gent. Vanaf 1968 is
hij docent en later gewoon hoogleraar aan
de Vrije Universiteit Brussel aan de faculteit
Psychologie en Opvoedkunde, waar hij Fysiologie en Psychofarmacologie doceert. Van
1978 tot 1981 is hij vice-decaan van de faculteit en van 1981 tot 1984 decaan.
Sedert 1997 is hij emeritus hoogleraar aan de
Vrije Universiteit te Brussel.
Dokter Jacques BOTTEQUIN.
Geboren te Gent en
na studies GrieksLatijn in het Koninklijk Atheneum
te Gent en geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Gent,
begint hij aan een
indrukwekkende
loopbaan.
Eerst als algemeen
geneesheer met een part-time huisartsenpraktijk, maar snel verkiest hij de sociale sector als geneesheer van diverse PMS-centra te
Gent, geneesheer-directeur schoolgezondheidsdienst en medische controle-arts van
het stadspersoneel.
Ook op nationaal vlak oefent hij verscheidene mandaten uit: namelijk lid van de adviescommissie van medisch schooltoezicht van
1969 tot 1975.

huldiging
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Professor Dokter Stéphane BEKAERT.

Ondervoorzitter van de gewestelijke commissie voor ziekenhuisprogrammatie van het
Vlaamse Gewest (1976 tot 1986).
Voorzitter van de afdeling erkenning van de
nationale raad voor ziekenhuisvoorzieningen
van 1983 tot 1986.
Directeur-generaal leidend ambtenaar van
de dienst voor geneeskundige controle van
het RIZIV (1985 tot 1998).
Zijn sociale bewogenheid vertaalt zich ook
door zijn mandaat als lid van het OCMW
Gent, waarvan hij van 1985 tot 1988 ook
voorzitter was.
Een geslaagd huwelijk en 2 kinderen ronden
deze schitterende carrière af.
Dokter Firmin BULTINCK.
Collega is afkomstig van de Leie
streek en studeert
aan het Sint-Lievenscollege te Gent.
Dit wordt gevolgd
door een studie geneeskunde aan de
Rijksuniversiteit
Gent en gedurende
die periode werkte
hij ook in De Bijloke als intern en extern.
Na anderhalf jaar legerdienst vestigde collega
zich in 1960 in Moerbeke als algemeen practicus met een brede waaier aan activiteiten: aangenomen geneesheer bij de rijkswacht, schoolarts, lesgever aan de verpleegsterschool.
1960 was ook het jaar waarin collega huwde
alhoewel hij toch regelmatig het echtelijk bed
diende te verlaten voor nachtelijke verlossingen.
In 2004, na 44 jaar praktijk, liet collega Bultinck zijn praktijk over aan zijn zoon maar
bleef belangstelling hebben voor de nieuwe
ontwikkelingen in de geneeskunde.
Nu heeft hij volop de tijd om te genieten van
zijn talrijke hobby’s zoals kunst, reizen en
gastronomie.
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Dokter Pieter COUCKE.
Na het behalen
van het diploma
van doctor in de
genees-, heel en
verloskunde aan de
Katholieke Universiteit Leuven, was
hij gedurende 40
jaar all-round huisarts in De Klinge
(Sint-Gillis-Waas). Hij beoefende alle facetten van de geneeskunde en was geïnteresseerd in de, toen nieuwe, technieken zoals
echografie en endoscopie.
‘Mens sana in corpore sano’ indachtig, heeft
hij ook sportieve interesses : hij was schepen
van sport en cultuur van Sint-Gillis-Waas,
waar hij trouwens als één van de eersten in
Vlaanderen een sporthal liet bouwen. Hij is
nu nog voorzitter van de lokale voetbalclub.
Beide interesses, geneeskunde en sport, zijn
overgenomen door zijn zonen, waarvan één
internist en wielrenner is en de andere professor genetica en voetballer.
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Dokter Lieven DE LILLE.
Collega De Lille
deed zijn lagere en
middelbare studies te Roeselare
maar trok naar de
Rijksuniversiteit
te Gent voor medische studies. Na
het behalen van
zijn diploma bleef
hij nog 2 jaar als assistent in de dienst Inwendige Ziekten.
Hij vestigde zich als huisarts in Maldegem,
en na een solopraktijk van 19 jaar, richtte hij
met 3 collega’s één van de eerste groepspraktijken op.
Hij was tevens actief als controle-, militaire,
sport- en schoolarts en lesgever/bestuurslid
van het Rode Kruis te Maldegem.
Wie zou denken dat dit reeds dagvullende
activiteiten zijn, heeft het mis.
Collega De Lille is sinds zijn studentenjaren
aangestoken door de literaire microbe. Hij
was achtereenvolgens hoofdredacteur van
het studentenblad “Ons Verbond”, medestichter en redactiesecretaris van “De Huisarts Nu” (het tijdschrift van de VVUH), en

Dokter Gaston DE NEVE.
Dokter De Neve
heeft zijn roots in
Boekhoute,
een
dorp in de Polders.
Hij studeerde en
genoot van het
studentenleven
in Leuven maar
voelde zich toen al
aangetrokken door
Congo zodat hij
ter voorbereiding
van het werk aldaar
enkele maanden Tropische Geneeskunde en
Chirurgie volgde.
Van 1958 tot 1960 was hij hospitaalgeneesheer in de missie in Congo.
Spijtig genoeg kwam met de onafhankelijkheid in 1960 een einde aan dit avontuurlijk
en uitdagend werk.
Van 1960 tot 1967 had hij een huisartsenpraktijk in Ertvelde.
In 1967 was het tijd voor een nieuwe uitdaging, en na een spoedcursus van enkele
maanden begaf hij zich aan de Psychiatrie.
In 1994 breidde hij zijn werkveld uit naar de
Geriatrie in Zelzate.
Vanaf 2005 stopte hij met alle medische activiteiten en geniet hij met zijn partner van een
welverdiende rust in West-Vlaanderen.
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hoofdredacteur van “De annalen van het
Noorden”, het ledenblad van de regionale geneesherenbond van Noord-Eeklo.
Sinds een 5-tal jaren is hij op rust in Brugge
waar hij volop zijn hobby’s beoefent namelijk
citytrips, lezen en uiteraard schrijven.

Dokter Gaston DE
WEERDT.
Afkomstig van Geraardsbergen, volgde hij daar de klassieke humaniora en
studeerde daarna
geneeskunde aan
de Rijksuniversiteit
Gent.
Hij was gedurende
3 jaar leerling assistent bij Prof. Dokter Remouchamps en deed daar zijn opleiding tot
specialist in Inwendige Ziekten.
Hij vervolgde zijn carrière aan de Universiteit Gent als vast medewerker in de dienst
van Prof. Dokter Barbier.
Zijn bijzondere interesse ging uit naar diverse
laboratoriumtechnieken, gaschromatografie,
massaspectrometrie en automatisering.
Dit klinkt zeer interessant maar schijnt
meestal ook zeer duur te zijn.
Dokter Herman D’HAENENS.
Geboren in Geraardsbergen en na
het volgen van de
Grieks-Latijnse
humaniora aldaar
studeerde collega
aan de Rijksuniverstiteit te Gent.
Tijdens zijn legerdienst had hij een
belangrijke verantwoordelijkheid: namelijk de medische opleiding van geestelijken
tot brancardier.
In 1960 verwelkomde Denderleeuw hem
als huisarts en nog steeds oefent Dokter
D’Haenens met enthousiasme en liefde zijn
beroep van huisarts uit.
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Dokter Luc DUJARDIN.
Na het verwerven
van het diploma
geneeskunde aan
de Rijksuniversiteit te Gent heeft
collega gedurende
8 jaar een huisartsenpraktijk gehad.
Later volgde hij gedurende 2 jaar een
specialisatie radiologie en nog 4 jaar
een specialisatie in-

wendige ziekten.
Vanaf 1973 heeft hij een privépraktijk : eerst
in Gent, daarna in Drongen.
In 2003 publiceerde hij een boek met als titel:
“Ze zijn zo mals,meneer”. Dokter Dujardin
verklaart een aantal kwalen zoals migraine,
vanuit eenzelfde grondstoornis: de weefsels
zijn minder gespannen, mals dus.
Het is een originele, zelfs revolutionaire benadering en ik zou u aanraden het boek te
lezen.
Dokter Leo GOOSSENS.
Geboren te Borsbeke volgde hij de
Grieks-L atijnse
humaniora in het
Sint-Catherinacollege van Geraardsbergen en studeerde hij geneeskunde
aan de Rijksuniversiteit te Gent.
Gedurende 40 jaar
was hij een geëngageerd huisarts te Buggenhout.
Hij was lesgever bij het Rode Kruis gedurende 15 jaar, richtte de plaatselijke wachtdienst op, en was oprichter van VHMED, de
vereniging van huisartsen van de medische

26

hipp o c r ate s 57 | januari 2009

eenheidskring Dendermonde en gedurende
20 jaar was hij ook voorzitter van de medische eenheidskring te Dendermonde.
40 jaar heeft hij ten dienste gestaan van de
huisartsengeneeskunde. Moge hij nu genieten van een rustig leven.
Dokter Werner HAESAERT.
Vooraleer collega
de studie geneeskunde
aanvatte
aan de Rijksuniversiteit
Gent,
had hij de eer en
het genoegen om
gedurende 6 jaar
een klasgenoot te
zijn van Kardinaal
Danneels.
Niet
beïnvloed
door de geur van heiligheid, vestigde hij zich
als huisarts in Aalter waar hij nu nog, zij het
deeltijds, actief is. Dankzij zijn zoon Steven
die samen met hem de praktijk voert, heeft
collega tijd voor zijn wel zeer interessante
hobby’s. Namelijk verre reizen naar alle continenten, tuinieren, klein veeteelt maar ook
paarden en wedrennen.
Collega, heeft U soms nog tips voor ons?
Dokter Gustaaf KEMPENEERS.
Collega begon zijn
studentenloopbaan
in Sint-Niklaas en
vervolgde die met
een studie geneeskunde aan de Katholieke Universiteit te Leuven.
Voor de specialisatie in de oftalmologie trok hij naar het
buitenland : 1 jaar
in Barcelona en 3

Dokter Karel LESCORNEZ.
Collega
volgde
Grieks-Latijnse
humaniora op het
Klein
Seminarie
van Sint-Niklaas en
deed zijn studies
geneeskunde aan
de Katholieke Universiteit te Leuven.
Na een extra stage
verloskunde bij Dokter Willems in het OnzeLieve-Vrouwziekenhuis van Aalst, vestigde hij
zich als huisarts in Rupelmonde. Hij was eveneens actief als schoolarts in de regio Temse.
Na 40 jaar huisartsenpraktijk geniet hij sinds
1999 van een welverdiende rust.
Samen met zijn vrouw heeft hij nu tijd voor
hobby’s zoals lezen, fietsen en reizen.
Dokter Armand LYBAERT.
Collega
volgde
middelbaar onderwijs aan het SintVincentiuscollege
te Eeklo, studeerde
geneeskunde
te
Gent en was er ook
intern in het De
Bijloke-hospitaal.
Hij startte een
huisartsenpraktijk
in Bassevelde maar
keerde na 3 jaar terug naar zijn geboortedorp
Sleidinge.
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jaar in Straatsburg. Na enkele stages in het
Universitair Ziekenhuis te Gent en Luik, was
hij klaar om zich als oftalmoloog te vestigen
in Eeklo met zowel een privépraktijk als met
een praktijk in het ziekenhuis. Blijkbaar was
collega heel enthousiast over geneeskunde,
want zijn 5 kinderen hebben allen een geneeskundige richting gevolgd.

In 2005 stopte hij volledig met de praktijk en
duikt de natuur in : de tuin, het bos, de jacht
genieten nu zijn belangstelling.
Dokter Pierre PAELINCK.
Collega Dokter Paelinck volgde GrieksLatijnse humaniora
aan het Sint-Barbaracollege te Gent en
studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Gent.
Hij vestigde zich
te Zele en is er nog
steeds actief als

huisarts.
Tot januari 2007 was hij zelfs voorzitter van
de Vereniging van Geneesheren Zele.
Naast geneeskunde heeft hij ook meer martiale interesses gezien hij als militair opklom
tot luitenant-kolonel van het reserve kader
en hij ere-bevelhebber is van het brandweerkorps van Zele.
Als voorzitter van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en cultuur heeft hij toch ook
meer vreedzame en ecologische activiteiten.
Professor Dokter Georges ROLLY.

Zoals alle jubilarissen studeerde
Prof. Dokter Rolly
in 1958 af aan de
Rijksuniversiteit
Gent als doctor in
de Genees-, Heelen Verloskunde.
Hij specialiseerde
verder tot anesthesist en als geaggregeerde van het onderwijs in anesthesiologie
werd hij in 1971 benoemd tot docent en titularis van de cursus anesthesie.
Als gewoon hoogleraar en diensthoofd anes-
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thesie bleef hij in het Universitair Ziekenhuis
te Gent werken tot zijn emeritaat in 1999.
Gedurende 20 jaar van 1984 tot 2004 was hij
voorzitter van de ministeriële erkenningscommissie voor anesthesie.
Sinds 1992 is hij ook fellow of the Royal College of anaesthesiology.
Dokter Edouard RONSE.
Collega Ronse heeft
tijdens zijn opleiding verschillende
universiteiten willen uittesten:
de Katholieke Universiteit
Leuven
voor de Geneeskunde, de Université Catholique de
Louvain voor de
chirurgie, Parijs en
Oxford voor orthopedie en de Rijksuniversiteit Gent voor arbeidsgeneeskunde
en gerechtsdeskundige.
Ook in zijn carrière is hij heel veelzijdig :
stichtend diensthoofd Orthopedie en Traumatologie van het Algemeen Ziekenhuis
Sint-Vincentius Gent, consulterend geneesheer aan het Belgisch Zee-instituut Orthopedie in Oostende en geneesheer aan het
MPI van Bachte-Maria-Leerne.
Hij is tevens deskundige voor de rechtbank,
raadgever voor een verzekeringsorganisme
en voorzitter van de vereniging “Geneesheren, Deskundigen en Experten Oost-Vlaanderen”.
Verder is hij ook nog lesgever aan de Artevelde Hogeschool.
Daarbij heeft hij nog tal van andere niet medische activiteiten, waarlijk een druk bezet
man.
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Dokter Jan VANDAMME.
Met West-Vlaamse roots, studeerde
collega geneeskunde aan de Katholieke Universiteit
Leuven.
Zijn specialisatie
in de oftalmologie
gebeurde deels aan
de Katholieke Universiteit Leuven bij
Prof. Appelmans
en deels in Limburg bij Dokter Misotte te
Hasselt.
Uiteindelijk kwam hij tot het besluit dat
Oost-Vlaanderen nog het best meeviel en
vestigde zich in Ronse waar hij zowel een
privépraktijk had als verbonden was aan het
ziekenhuis.
Dokter Daniël VAN DEN BERGHE.
Na zijn afstuderen
als geneesheer aan
de Rijksuniversiteit Gent, vestigde
collega zich in
Melle, waar hij van
1958 tot 1995 een
gewaardeerd huisarts was.
Hij fungeerde er
ook als schoolarts
en dokter voor de rijkswacht.
Dat zijn belangstelling voor de inwoners van
Melle verder ging dan louter de gezondheid,
blijkt uit het feit dat hij voorzitter was van
het Rode Kruis, de harmonie en diverse culturele verenigingen.

Zijn
middelbare
studies aan het
Sint-Lievenscollege
te Gent bereidden
collega voor om geneeskunde te volgen aan de Rijksuniversiteit Gent.
Hij volgde zijn vader op als huisarts
te Zomergem.
Behalve een drukke praktijk was hij ook
medestichter en voorzitter van de huisartsenkring van de regio en geneesheer van de
brandweer en van de rijkswacht.
Sinds collega op rust ging in 2007 kent Zomergem een 3de generatie huisarts ‘Van der
Haeghen’ in de persoon van zijn zoon Luc.
Dokter Antoon VANDERLINDEN.
Na het behalen van
het diploma genees-, heel- en verloskunde aan de
Rijksuniversiteit
Gent en na het voleindigen van zijn
legerdienst, vestigde collega Vanderlinden zich in zijn
geboortedorp Nazareth-Eke.
Hij noemt zichzelf
polyvalent huisarts en dit volkomen terecht
vermits hij ook een geneesmiddelendepot
beheerde, eigen laboratoriumonderzoeken
deed en daarbij alle facetten van zijn diploma
benutte. Behalve geneeskunde beoefende hij
dus ook de heelkunde en de verloskunde. Uiteraard zou zo een veelzijdige activiteit niet
mogelijk geweest zijn zonder de hulp van zijn
vrouw die we dan ook terecht huldigen.
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Dokter Paul VAN DER HAEGHEN.

Dokter Karel VAN POECK.
Collega
volgde
Grieks-Latijnse humaniora in Lokeren
en Sint-Niklaas en
geneeskunde aan
de Katholieke Universiteit Leuven.
Van 1959 tot 1997
had hij een huisartsenpraktijk in Bazel-Kruibeke, waar
hij ook Kind & Gezin raadplegingen deed en
waar hij stichter was van de huisartsenkring
Kruibeke.
Hij was en is nog steeds zeer geëngageerd in
de huisartsenopleiding met name was hij stagemeester voor het huisartsencentrum van
de Katholieke Universiteit Leuven, werkzaam
als docent aan het centrum voor huisartsengeneeskunde Antwerpen en is hij stichtend
lid van de algemene vergadering van het Interuniversitair Centrum Huisartsenopleiding
en van de palliatieve hulpverlening Antwerpen.
And last but not least is hij lid van de Hoge
Raad van geneesheer specialisten en huisartsen.
Sinds zijn pensioen vindt hij de tijd om zich
met muziek bezig te houden als koorleider
en organist.
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Dokter Edouard Ronse
namens de jubilarissen.

Geachte Dames,
Geachte Heren,
Eerst en vooral dien ik de Voorzitter en de
Magistraat Assessor, de leden van de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren van
Oost Vlaanderen te danken voor de organisatie van deze happening, eveneens mogelijk gemaakt door de inzet van de secretaris.
Vervolgens dank ik de genodigden die ons
vereren met hun aanwezigheid. Ik wil ook de
jonge collegae in de startblokken voor een
vijftigjarige loopbaan aanmoedigen.
En vooral vieren wij vandaag de geneesheren
na een lange loopbaan van vijftig jaar:
Beste vijftig – lingen
Wij zijn allen oorlogskinderen, zeer jong hebben wij meegemaakt hoe dit land over hoop
werd gehaald met geweld, bezetting, manifestaties van extreme gevoelens als haat, vaderlandsliefde, verraad en patriottisme. Als
kinderen hebben wij dit verwerkt maar deze
episode heeft zeker sporen nagelaten waarvan er nu, in onze oude dag, soms nog herinneringen aan opborrelen. Zo hebben wij ons
soms harder gedragen en hierbij komt nog
dat wij op vele ogenblikken zelf grote beslissingen hebben moeten nemen.
Actueel wordt veel geregeld door Koninklijke besluiten, wetteksten, ministeriële verordeningen, aanmaningen van de Orde. Als
voorbeelden de problematiek bij de vraag
naar voorbehoedmiddel, vruchtafdrijving,
euthanasie, stervensbegeleiding, levensverwachting bij kankerpatiënten, alternatieve
geneeskunde, adoptie, risico voor een abnormaal kind, ….
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U had niet de huidige zekerheid om een casus
degelijk te kunnen oplossen en de hulpmiddelen waren beperkt. De diagnose stoelde
hoofdzakelijk op de anamnese, het gesprek
met de patiënt, de observatie en het manueel
onderzoek samen met een begrip van de psychologische problemen.
Zo de tweede helft van de negentiende eeuw
beschreven werd als revolutionair met de
toepassing van de stoomkracht, de elektriciteit, de organisatie van de fabrieken en de
opkomst van het Groot Kapitaal en het Socialisme.
De tweede helft van de twintigste eeuw vertoonde nog meer ingrijpende nieuwigheden
en een sociale revolutie. Dit zowel met invloed op de samenleving als voor de uitoefening van de geneeskunde.
Zo dienden wij als artsen voortdurend onze
kennis bij te werken zowel op gebied van de
geneeskunde als voor de algemene communicatie.
En als ik me richt tot de jongere collegae kan
ik de aandacht trekken op de veranderingen
in onze maatschappij vooral wat betreft de

Bij de beoefening van de geneeskunde zal u
het voordeel hebben op veel hulpmiddelen
beroep te kunnen doen zowel materiële als
medico-legale.
Maar uw opvang door de patiënten zal wel
gans anders zijn. Velen zullen u beschouwen
als een ervaren technicus die hun probleem
zal moeten oplossen, zo vlug mogelijk, zonder inspanning van hunnentwege, met soms
uitsluiting van delen van de voorgestelde behandeling, dit alles pijnloos, vooral met niet
te grote kosten, met de mogelijkheid van een
schadeclaim.
Uw benadering zal moeten stoelen op het
luisteren: hetgeen men in de 19e eeuw “le colloque singulier” noemde. Het opstellen van
de anamnese, met herhaalde vraagstelling
en aandringen op meer details zodat men
ondertussen inzicht krijgt in de psychologische toestand van de patiënt, het begrijpen
van het gestelde probleem. Hierna vooral een
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sociale ingesteldheid met een groeiende egocentrische levenshouding, veroorzaakt door
het stijgend comfort in onze westerse maatschappij.

gericht klinisch onderzoek van het lichaam.
Uw behandeling zal slagen door uw kennis,
uw begrip en eveneens uw goedheid bij een
mens die zich hulpbehoevend voelt. Uw actie
zal een begin zijn van de eerste lijn tegen het
egoïsme in onze samenleving.
En nogmaals keer ik mij tot de collegae “Vijftiglingen”: men hoort bij de bevolking: “die
dokter heeft mijn drie kinderen ter wereld
gebracht” -“die dokter heeft pa gered toen hij
een hartinfarct deed” - “die dokter plaatste
bij mij een nieuwe heup” - “die dokter behandelde tante Irma toen zij een zware depressie
had” - “die dokter vond de ziekte van onze
zoon nadat zo velen de oorzaak niet kenden”
- “die dokter stelde de diagnose van suikerziekte bij opa” - “die dokter kwam ‘s avonds
laat nog een tweede maal toen ons kleine
Liesje zoveel koorts had”…..
Dit alles hoort men in de Provincie en zal
men nog lang op diverse wijze horen, ook al
zullen wij er niet meer zijn. Voor die zorgen
en de inbreng in onze samenleving dank ik u
in naam van allen die het u niet zullen overbrengen.
Ik wens u nog rustige jaren met veel
ogenblikken van stil geluk.
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infovergaderingen

Infovergaderingen /
symposium voorjaar 2009

Datum

Uur

Plaats

Doelgroep

Onderwerp

Zaterdag 31/1

11.00-12.30 u.

Zetel
Prov. Raad

Vertegenwoordigers HAkringen

Vragen rond
wachtdienst en
praktijkvoering

Zaterdag 28/3

11.00-12.30 u.

Zetel
Prov. Raad

Hoofdartsen en
Voorzitters med.
raden

Deontologische
knelpunten binnen het
ziekenhuisgebeuren

Woensdag 22/4

20.30-22.30 u.

UZ Gent
Auditorium D

Alle artsen OostVlaanderen

Kindermishandeling.

Graag wensen wij reeds uw aandacht te vestigen op deze samenkomsten waarvoor u vanzelfsprekend te gepasten tijde een uitnodiging wordt toegestuurd.
Met deze samenkomsten wensen wij de preventieve taak van onze provinciale Raad nog meer
te benadrukken. Hierbij wensen wij vooral de nadruk te leggen op een constructieve gedachtewisseling waarbij wij inzonderheid oog wensen te hebben voor knelpunten die zich geregeld
in de praktijk voordoen.
De samenkomsten met de vertegenwoordigers van de huisartsenkringen op 31 januari en met
de hoofdartsen en voorzitters van de medische raden op 28 maart wensen wij volledig in het
teken te stellen van het bespreken van topics die door de betrokkenen zelf worden aangegeven.
Het symposium van woensdag 22 april rond de topic kindermishandeling dat doorgaat in
auditorium D van het UZ Gent, staat open voor alle artsen van de provincie.
Ondervoorzitter Dokter Lagasse behandelt er het thema :
“Vaststelling kindermishandeling : wat kan en mag een arts doen?”
Professor Deneyer, voorzitter van de provinciale Raad van nederlandstalig Brabant, zal er
stilstaan bij de houding die een arts dient aan te nemen tegenover minderjarigen in een
echtscheiding.
Ook een parketmagistraat verleent zijn medewerking aan dit symposium.

y
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1. Weekendwacht – niet ingaan op oproep van
patiënt omwille van strikt persoonlijke redenen.
De echtgenoot van een huisarts heeft een persoonlijk conflict met een persoon binnen de gemeente omwille van een geschil waarbij een
procedure voor de rechtbank hangende is. Kan
de huisarts in het weekend als wachtdoende
arts een oproep van hem of zijn gezin weigeren
en bv. een collega van het randgebied opvorderen om hulp te bieden?
Advies van 4 juni 2008 :
“Weliswaar staat het een arts steeds vrij om
persoonlijke redenen de behandeling van een
zieke te weigeren, doch in het kader van de verplichte weekendwachtdienst, opgericht met het
oog op de verzekering van de continuïteit van
alle patiënten, geldt deze mogelijkheid niet.”
2. Zelfdoding patiënte – echtgenoot beschuldigd van foltering en verkrachting – vragen
om informatie door een psycholoog aangesteld door de onderzoeksrechter.
De echtgenoot van een patiënte, die zelfmoord
pleegde, wordt na het feit beschuldigd van incest
en verkrachting, en zit hiervoor in voorhechtenis.
Een door de onderzoeksrechter aangestelde psycholoog stelt hieromtrent aan de behandelende
arts een hele reeks vragen, daarbij bewerend dat
hij zich niet meer kan beroepen op het beroepsgeheim aangezien de patiënte overleden is.
a. houdt het medisch beroepsgeheim op bij het
overlijden van een patiënt,
b. wat dient er te gebeuren bij een eventuele inbeslagname van medische dossiers,
c. welke informatie kan worden medegedeeld bij
een gebeurlijk verhoor door de onderzoeksrechter?
Advies van 1 juli 2008 :
“Uw zienswijze in verband met het verstrekken
van medische gegevens nopens een overleden
patiënt en het beroepsgeheim is correct. De
dood van een zieke ontheft de arts inderdaad
niet van zijn beroepsgeheim. De erfgenamen

a dvi e z en

Adviezen Raad Oost-Vlaanderen.
kunnen hem er evenmin van ontslaan of erover
beschikken (deontologisch beginsel geformuleerd in artikel 65 van de Code).
Wat betreft een eventuele inbeslagname van
medische dossiers : twee principes vormen de
basis bij de behandeling van uw vraagstelling:
enerzijds is er de zorg voor het medisch beroepsgeheim. Medische dossiers vallen uiteraard onder het beroepsgeheim dat overigens
van openbare orde is.
Anderzijds is er de noodzaak van de waarheidsvinding waardoor, in het kader van een
gerechtelijk onderzoek, de onderzoeksrechter
alle documenten in beslag kan nemen waarvan
hij weet, denkt of vermoedt dat zij als bewijsmateriaal nuttig kunnen zijn.
Wordt de arts zelf verdacht van het misdrijf of
is de patiënt slachtoffer van het misdrijf, dan
verzet niets zich tegen de inbeslagname.
Wordt alleen de patiënt of een derde verdacht
van een misdrijf, dan zal de afgevaardigde van
de Orde bezwaar aantekenen door in het proces-verbaal te laten opnemen dat de in beslag
genomen stukken onder het medisch beroepsgeheim vallen. De afgevaardigde van de Orde
zal daarenboven voorstellen de stukken die op
de zaak in kwestie geen betrekking hebben of
patiënten aangaan die niets met de zaak te maken hebben te verwijderen omdat deze onder
het beroepsgeheim vallen.
Alle in beslag genomen stukken worden in een
omslag gevoegd die wordt gesloten in aanwezigheid van de betrokken arts, de afgevaardigde
van de Orde en de onderzoeksrechter of zijn afgevaardigde. Deze omslag wordt door dezelfde
personen afgetekend.
Wat betreft het verhoor van de arts door de
onderzoeksrechter dient onderscheid gemaakt
tussen de situatie waar hij als verdachte wordt
aangeduid dan wel of hij als getuige wordt aangezien.
Wordt de arts als getuige aangezien – zoals in
casu – dan kunnen wij verwijzen naar artikel 63
van de Code van Geneeskundige Plichtenleer
waarin wordt bepaald dat de voor de gerechtelijke overheid gedagvaarde geneesheer (en dus
naar analogie de arts die verzocht wordt documenten aan de rechtbank over te leggen) mag
weigeren getuigenis af te leggen (of, naar analogie, weigeren documenten over te leggen) over
door het beroepsgeheim gedekte feiten, door
zich op dit beroepsgeheim te beroepen.
In dit verband dient eraan herinnerd dat een arts
die geheimen die hem werden toevertrouwd
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bekend maakt wanneer hij geroepen wordt om
in rechte getuigenis af te leggen, niet strafbaar
is wegens overtreding van art. 458 van het
Strafwetboek.
Over de opportuniteit te spreken of te zwijgen
oordeelt de arts in geweten.
Oordeelt hij dat hij het geheim dient te bewaren,
dan kan hij niet tot spreken (tot overlegging
van stukken) worden gedwongen. Hij zal zich
bij zijn oordeel o.m. laten leiden door het al dan
niet aanwezig zijn van rechtmatige belangen in
hoofde van betrokkene.
Een arts die het bevel krijgt een document
te overhandigen dat ressorteert onder het
medisch beroepsgeheim, kan derhalve deze
overlegging weigeren door een beroep te doen
op zijn zwijgplicht. In dit geval komt het aan
de rechter toe na te gaan of deze weigering
verantwoord is of niet. Het behoort immers
aan de feitenrechter na te gaan of, volgens de
eigen gegevens van de zaak, het stilzwijgen van
de arts niet van zijn doel is afgewend (Cass.; 30
oktober 1978, Arr. Cass.; 1978-1979, 235, R.W.,
1978-1979, 2232).”
3. Sportmedische keuring – meedelen medische gegevens door keurende arts aan trainer
– toestemming sporter - beroepsgeheim.
a. Mag een keuringsarts medische gegevens
(cardiologische, endocrinologische, locomotorische afwijkingen, etc.) meedelen aan een trainer,
manager, pers of clubbestuur met of zonder toestemming van de sporter?
b. Mogen medische gegevens betreffende blessures (aard, aangewende therapie, ziekteduur,
etc.) worden meegedeeld?
Advies van 6 augustus 2008 :
“Op uw beide vragen dient negatief geantwoord.
De sportmedische keuring valt immers niet
onder de wettelijke en deontologische uitzonderingen op het beroepsgeheim. Om het vertrouwelijk karakter van de toegediende zorgen
te vrijwaren, dient het medisch beroepsgeheim
te allen tijde door de artsen te worden geëerbiedigd.
Dit beginsel is ook terug te vinden in de Verklaring van de World Medical Association (deontologische principes omtrent gezondheidszor-
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gen in de sportgeneeskunde), onder punt 10:
“In de sportgeneeskunde, zoals in alle andere
takken van de geneeskunde, dient het medisch
beroepsgeheim in acht te worden genomen.
Het confidentieel karakter van de zorgen toegediend aan de sporters dient steeds te worden
gevrijwaard, vooral wat betreft professionele
sporters.”

4. Samenwerking 4 artsen op afstand – privacy – informeren van patiënten nopens
voorgenomen werkwijze - contract.
Vier artsen willen elk vanuit zijn/haar praktijklocatie samenwerken. Moet dit in het kader
van de privacy aan de patiënten worden meegedeeld?
Bestaan er standaardcontracten voor deze vorm
van samenwerking?
Advies van 6 augustus 2008 :
“Tegen de voorgestelde werkwijze zijn geen deontologische bezwaren mits mededeling hiervan aan en toestemming van de patiënten.
Mochten bepaalde patiënten zich niet bij voorgenomen werkwijze kunnen aansluiten, dan
dient dit uitdrukkelijk geacteerd te worden in
het patiëntendossier.
Het onderling contract dat deze samenwerking
regelt dient voorafgaandelijk ter goedkeuring
aan de provinciale Raad van de Orde te worden
voorgelegd.”

5. Recht van inzage door patiënt van verslag
van onderzoek in het kader van gerechtsexpertise.
Kunnen deskundigen, aangesteld in het kader
van een gerechtelijke expertise, de huisarts en
patiënt de inzage van hun verslagen weigeren?
Advies van 8 oktober 2008 :
“Deskundigen onderzoeken uitgevoerd in opdracht van het gerecht zijn steeds tegensprekelijk, d.w.z. dat alle partijen of hun vertegenwoordigende arts, steeds inzage dienen te hebben in alle stukken.

6. Functie C.R.A. – beperkt tot één RVT?
Kan een arts de functie van C.R.A. uitoefenen in
meerdere RVT’s?
Advies van 17 september 2008 :
“In principe zijn er geen deontologische bezwaren voor het uitoefenen van de functie van
C.R.A. in meerdere RVT’s , mits uit de individuele contracten met de RVT’s blijkt dat hiertegen geen bezwaren zijn.
Daarenboven is het op deontologische gronden sterk aanbevolen dat de de aanstelling van
de C.R.A. gebeurt op voordracht van de lokale
Huisartsenkring.”

7. Wachtdienst huisartsen – vrijstelling wegens leeftijdsgrens.
Kan er binnen een wachtdienst een leeftijdsgrens
worden bepaald waarbij de oudere collega’s
vrijstelling wordt gegeven voor deelname aan de
wachtdienst ?
Advies van 8 oktober 2008 :
“Wij wensen vooreerst in het algemeen te verwijzen naar de leidraad “De wachtdienst voor
Huisartsen” zoals opgenomen in het tijdschrift
Hippocrates van juni 2006 en waarvan afschrift
hierbij gevoegd.
Zo wordt hierin o.m. de vraag onderzocht of
een arts ontslagen kan worden op aantonen
van ziekte en hoe dit in de praktijk dient te gebeuren. De Raad stelt dat in geval van betwisting rond ziekte het aan de Provinciale Geneeskundige Commissie toekomt desgevallend een
beslissing te nemen. De P.G.C. heeft immers
reeds als wettelijke opdracht een onderzoek in
te stellen naar artsen die fysiek of psychisch
niet geschikt meer zouden zijn om zonder risico’s het beroep uit te oefenen.
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In de mate dat u effectief als raadsgeneesheer
van betrokken patiënt werd opgegeven, dient u
in de verschillende stadia van het deskundigen
onderzoek te worden geïnformeerd. In dit geval dient u ook inzage te worden gegeven van
de verslagen in pre-lectuur.”

Artikel 177 van de Code van Geneeskundige
Plichtenleer stipuleert dat elke geneesheer ingeschreven in de Lijst, overeenkomstig zijn bevoegdheid aan deze wachtdiensten moet deelnemen. Uitzonderingen worden om gezondheidsredenen, omwillen van hoge leeftijd of om
andere geldige redenen, toegestaan. Geschillen
worden aan de Provinciale Raad voorgelegd.
De Raad heeft eerder vooropgezet dat de
wachtdienst-organisatie best zelf de leeftijdslimiet zou vastleggen. De Raad is er zich evenwel van bewust dat het vaststellen van een
leeftijdsgrens om niet meer aan de wacht te
kunnen deelnemen, niet als absoluut criterium
kan vooropgezet worden. Vanuit deontologisch standpunt zou men immers kunnen stellen dat het belangrijkste criterium is de goede
conditie en de bekwaamheid van de arts om op
een gedegen en kwaliteitsvolle wijze de zorgen
te kunnen verzekeren. In deze wenst de Raad
dan ook de autonomie van de wachtdienst te
respecteren.
Het spreekt vanzelf dat bij het opstellen van de
criteria inzake eventuele vrijstellingen, rekening dient gehouden met de noden van de bevolking en de collegialiteit onder de artsen.”

8. Uitoefenen activiteit als massagetherapeute in de lokalen van een huisarts-groepspraktijk.
Mag een massagetherapeute haar werk (relaxatiebehandelingen) in de lokalen van een huisarts-groepspraktijk uitoefenen?
Advies van 3 december 2008 :
“Er is geen bezwaar tegen dat de medische
praktijk en de praktijk van een massagetherapeute in hetzelfde gebouw zouden gevestigd
zijn met dien verstande evenwel dat de consultaties vanzelfsprekend niet op hetzelfde ogenblik plaats vinden.
Overigens spreekt het vanzelf dat de praktische inrichting dusdanig moet zijn dat sluitende waarborgen worden geboden voor de
vrije artsenkeuze, de onafhankelijkheid van de
beroepsbeoefenaars en de bescherming van het
medisch beroepsgeheim.
Daarenboven dient de inrichting van de praktijk alle noodzakelijke garanties te bieden zodat
elke vorm van commercialisering, van directe
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of indirecte collusie, dichotomie en overconsumptie uitgesloten is.”
9. Huisarts werkzaam als solo-arts en in samenwerking met een collega huisarts – beide
locaties behorend tot andere wachtdienst –
deelname aan twee wachtdiensten?
Een beginnend huisarts is werkzaam in een eigen praktijk én in een praktijk van een collega.
Beide locaties behoren tot een andere wachtdienst. De verantwoordelijken van beide wachtregio’s zijn overeen gekomen de wachtdienst waar
te nemen in de regio waar de arts de meeste patiënten ontvangt. Kan de arts verplicht worden
aan de twee wachtdiensten deel te nemen?
Advies van 3 december 2008 :
“In de door u geschetste omstandigheden zijn
wij van mening dat u, nu beide praktijkvestigingen behoren tot een andere wachtdienst, dient
aangesloten te zijn bij de beide wachtdiensten.
In de mate dat uw collega-huisarts eveneens op
twee plaatsen werkzaam zou zijn, dient ook zij
aan te sluiten bij beide wachtdiensten.
Wij verzoeken u tevens de verantwoordelijken
van beide wachtkringen te willen contacteren
en ons hun schriftelijke goedkeuring te willen
meedelen.”
10. Reisannulatieverzekering – opstellen attest voor de verzekering van de aanverwanten
van een patiënt.

De Nationale Raad is van mening dat een fundamenteel onderscheid dient te worden gemaakt tussen een reisannulatie door een ziekte
van de reiziger zelf en door een ziekte van één
van zijn naaste verwanten.
Indien de reiziger de verzekerde is en indien hij
door ziekte een geplande reis niet kan maken,
dient hij dit te bewijzen met een medisch attest
dat zich dient te beperken tot een beschrijving
van de gezondheidstoestand op het ogenblik
van annulering. Dit attest dient overgemaakt te
worden aan de adviserende arts van de verzekeraar. Deze kan de verzekerde onderzoeken of
zich aanvankelijk beperken tot het opvragen van
bijkomende informatie over de voorgeschiedenis van de gezondheidstoestand op het ogenblik
van annulering. Het staat de geneesheer niettemin vrij een aanvullende geneeskundige verklaring af te leveren aan de patiënt of deze te beperken tot wat hij meent te kunnen verklaren. Ook
hier is het aangewezen aan de verzekerde enkel
die stukken te overhandigen die een beschrijving
geven van de huidige gezondheidstoestand.

Advies van 19 december 2008 :
“In een omstandig advies van 16 juli 2005 van
de Nationale Raad (geneeskundige verklaringen voor verzekerden), wordt onder het hoofdstuk “reisannulatieverzekering” dieper op deze
problematiek ingegaan.

Als de reis niet kan doorgaan door ziekte van
één van de naaste verwanten van de verzekerde,
wordt meestal van hem verwacht dat hij een
medisch attest voorlegt van de behandelaar van
de naaste verwant waarin deze verklaart dat hij
een ernstige aandoening of een belangrijke verslechtering van de gezondheidstoestand van een
naaste verwant heeft vastgesteld, op een bepaalde dag, en hem ontraden heeft de geplande reis
te ondernemen. Dit attest dient geen beschrijving te geven van de huidige gezondheidstoestand van de naaste verwant en wordt niet aan
de adviserende arts van de verzekeraar maar aan
de verzekeraar zelf overgemaakt”.

De Nationale Raad stelt hierin o.m. :
“Vooral storend is dat soms gegevens over de

Wij bevelen u dan ook aan overeenkomstig
deze richtlijnen te willen handelen.”

Een persoon diende zijn reis te annuleren naar
aanleiding van de acute verslechtering van de
gezondheidstoestand van zijn vader.
Mag de behandelende arts van de vader hieromtrent een attest uitschrijven ten behoeve van
de verzekeringsmaatschappij van de zoon?
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huidige gezondheidstoestand van een verwant
en over zijn voorgeschiedenis worden opgevraagd, zonder dewelke men niet tot vereffening van de schade zal overgaan. In de regel
hebben deze verwanten geen overeenkomst
afgesloten met de verzekeraar van de reisannulatie. In dergelijke gevallen wordt door de verzekerde reiziger die vergoed wenst te worden,
meestal druk uitgeoefend op zijn verwant en
diens behandelaar om medische gegevens die
onder het beroepsgeheim vallen prijs te geven.
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A. Artsen (31/12)
1. Inschrijvingen Lijst
- promotie
- overschrijvingen van andere Raden
- tijdelijke inschrijvingen
- andere
2. Afvoeringen Lijst
- overleden
- overgeschreven naar andere Raden
- afloop tijdelijke inschrijvingen
- andere

5273
(+86)
83
102
27
25
74
24

B. Vergaderingen
Raad :
- vergaderingen
- gehoorde artsen
Bureau :
- vergaderingen
- behandelde dossiers
Onderzoekscommissie
- vergaderingen
- gehoorde artsen

18
27
15
681
14
54

Commissie “Vennootschappen –
Specialisten”
- vergaderingen
- behandelde dossiers

11
278

Commissie “Vennootschappen –
Huisartsen”
- vergaderingen
- behandelde dossiers

11
160

Commissie “Contracten en Med.Act.”
- vergaderingen
- behandelde dossiers

12
354

Commissie “Websites”
- vergaderingen
- behandelde dossiers

7
32

C. Schriftelijke adviezen nopens
deontologische problemen

76

administratief verslag

Administratief verslag
werkzaamheden 2008
D.Disciplinaire beslissingen
Door de Raad of de Raad van beroep werden
sancties van waarschuwing, censuur, berisping
of schorsing opgelegd wegens :
- Het stellen van daden of doen van uitspraken
die de eer en de waardigheid van het beroep
zouden kunnen schaden of in opspraak brengen (6 gevallen)
- Het niet naleven van de wets- en verordeningsbepalingen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (4 gevallen)
- Het niet zorgvuldig en gewetensvol toedienen
van de met de thans geldende wetenschappelijke kennis strokende zorgen (2 gevallen)
- Het niet verzorgen van de continuïteit der
zorgen
- Het nalaten gevolg te geven aan een oproep
tot medische hulpverlening tijdens de wachtdienst
- Het zich niet neutraal opstellen bij een deskundigenonderzoek
- Het afleveren van een welwillendheidsattest
(3 gevallen)
- Inmenging in familiale aangelegenheden
(2 gevallen)
- Schending van het beroepsgeheim
- Het meenemen van medische dossiers uit het
ziekenhuis
Geen sanctie : 16
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) : 60

Beslissingen waartegen hoger beroep werd
aangetekend : 1
Beslissingen Raad van beroep waartegen cassatieberoep werd aangetekend : 1.

hipp o c r ate s 57 | januari 2009

37

personalia 2008

Personalia 2008
I. INSCHRIJVINGEN
A. Promotie 2008
47959
47960
47961
47962
47963
47964
47965
47966
47967
47968
47969
47970
47971
47972
47973
47974
47975
47976
47977
47978
47979
47980
47981
47982
47983
47984
47985
47986
47987
47988
47989
47990
47991
47992
47993
47994
47995
47996
47997
47998
47999
48000
48001
48002
48003
48004
48006
48007
48008
48009
48010
48011
48012
48013
48014
48015
48016
48017
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VANFRAECHEM Celine
DE CRAENE Sophie
STEEN Evi
VAN DE SYPE Piet
VANDERHAEGHEN Sofie
DE SMET Mieke
DE RAEVE Willem
BALLIAUW Christophe
BRUGGEMAN Ingrid
HOUTHOOFD Jelle
VAN POUCKE Lieselot
VANOMMESLAEGHE Floris
MOORS Ine
VAN HOUTTE Evelyne
LECLUYSE Clarisse
GEHESQUIÈRE Sven
DECOSTER Eva-Line
BATTEAUW Anneleen
REEKMANS Isabel
VAN LEEUWEN Ellen
VAN DRIESSCHE Mieke
VAN PETEGHEM Sylvie
DE SPIEGELEIRE Jonas
DE BUYSSCHER Pieter
VAN ACKER Jasmien
HOUTHOOFD Brecht
DE SCHEPPER Mathias
VANSEVENANT Sarah
JALIL Hassanin
VANDEMAELE Ellen
DE PAEPE Elke
BONNY Michiel
LAMBRECHT Stefanie
MERTENS Katleen
GEVAERT Linde
ANTONISSEN Klaartje
DEVUYST Lien
WINNOCK-DE GRAVE Philip
LORIES Marlies
VANDEPUTTE Sigrid
VANDERHAEGHEN Kim
HEIREMAN Evelien
TIMMERMANS Lien
DE REGT Marina
DE SOUTER Tinneke
TSVETKOVA Ludmila
BUYSSE Nathalie
VAN SCHELVERGEM Linde
DE REKENEIRE Sylvia
BIOT Stéphanie
VANDENBROUCKE Bieke
BOSTOEN Jessica
SIJMONS Marit
MARIS Ellen
PETERS Niels
MAES Hendrik
WEHLOU Charline
BRUSSELAERS Nele
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48018
48019
48020
48021
48022
48023
48024
48025
48026
48027
48028
48029
48030
48031
48032
48033
48034
48036
48038
48039
48040
48041
48042
48043
48045

VAN DRIESSCHE Veroniek
TOMASSEN Peter
COPPENS Maarten
VAN DE VELDE Nele
DE SUTTER Stijn
VAN DEN BERGHE Elena
CATTEEUW Julie
KARAKAYA Arif
VAN DE VIJVER Erwin
VAN GELDRE Sofie
CRIVITS Mies
DE VOS Toenga
NEYRINCK Stefan
VIAENE Freekje
BOGAERTS Skrolan
KASMI Ilham
DANNAU Bert
SAERENS Micky
DEKEYZER Sven
DESMYTER Stefanie
DE POTTER Alexandra
VYNCKE Miek
SYS Sarah
SHAHESMAEILI Seyed
VAN HYFTE Anneleen

B. Overschrijvingen van andere provinciale
Raden
Antwerpen
14544
16110
16345
18004
18302
18606
18677
19018
19523
19524
19552
19581
19606
19745
19754
19990
34436
36161
45710
47588
47720
49008
49045
49258
76199
76432

DEFRANCQ Gilbert
RUYMBEKE Hugo
COUCKE Françies
VANSTEENKISTE Peter
DE DECKER Koen
RANSCHAERT Kirsten
DE WACHTER Jeroen
VAN MIEGHEM Heleen
VAN LANDEGHEM An
VAN EESTER Joeri
VANHOUTTE Tom
TEMMERMAN Sarah
VERSTREPEN Sylvie
VAN DEN BERGH Frans
DIETRICH Marion
AMANT Tom
MOERMAN Filip
VAN DRIESSCHE Luc
DEBIERE Thierry
ENGELS Eva
NURADI Wendy
REYNTENS Caroline
JANSSEN Mirjam
DE MEY Joke
DUCOULOMBIER Yves
DEBLONDE Sam

Brabant (nederlandstalig)
06495 WOUTERS Patrick
08273 BURRINI Daniella
08554 ASHKAZARAN Hamid

LEMMENS Gilbert
FONTAINE Nathalie
PADALKO Elizaveta
LIBBRECHT Louis
WILLEKENS Ilse
VANHECKE Kris
KLOCKAERTS Katrien
VAN ROSSEM Els
BALLAUX Dominique
DYCKMANS Kristine
BAELDE Nick
DEBLOCK Liesbeth
VILLA CACHERO Blanca
VAN MELKEBEKE Sonja
SLEURS Elke
VERMEULEN Pieter
GHILLEMIJN Bjorn
BEELE Xavier
VAN KERKHOVE Filip
AELBRECHT Peter
RUIGE Johannes
TRAEN Koen
VERSCHRAEGEN Inge
VAGENENDE Tim
HOFMAN Ingeborg
SERMIJN Erica
VERBEECK Kirsten
KERSEMANS Pieter
DERVEAUX Katelijne
VAN PAESSCHEN Raf
VAN HOOLAND Simon
ROOSELAER Nico
LAFAUT An-Sofie
VAN GOMPEL Kristien
STOLTE Charlotte
CLAERBOUT Maria
VOET Griet

Brabant (franstalig)
89057 STUBBE Muriel
Limburg
19372
36419
71846
71895
72675
73565

TASATAN Aysegül
BOVYN Tom
VAN LANDUYT Koenraad
DENIS Luc
VAN DEN BOSSCHE Nancy
SCHEPENS Veerle

Namen
67106 KERSCHT Ines
West-Vlaanderen
19034
33827
35734
35908
36353
36417
36425
36524
36547
36556
36581

VAN DESSEL Els
ABELOOS Jacques
SURMONT Veerle
MULIER Kris
AUDENAERT Emmanuel
TIMMERS Liesbeth
AEYELS Liesbeth
BLANCKAERT Katrien
BOVIJN Karolien
NEIRYNCK Nathalie
VAN MEERBEECK Stephen

36594
36629
36666
36669
36672
36677
36678
36717
46717
47201
47299
47563
47606
47607
47733
47819
76103

DE WAELE Stefanie
DOBBELEIR Julie
DIET Günter
HINDRYCKX Pieter
VERSCHELDE Hanne-Laure
DECRAEMER Ilse
DE BONDT Bart
VAN HOEY Anneleen
VAN PETEGHEM Stephanie
AERSSENS Annelies
DE SCHRYVER Lore
VERMEULEN Bob
VERBEKE Evelyn
ROGGE Helga
WATTEYNE Karel
NIEUWENHUIZEN Rik
DE WILDE Kathleen
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08668
08803
09626
09630
09878
09911
09923
09992
17646
19173
19180
19517
19598
35175
35672
36224
36329
36350
36406
45867
47124
47131
47148
47526
47698
73246
73375
73462
76167
76192
76195
76403
76530
76594
76685
76705
76970

C. Andere
16472
18418
44457
46876
47000
47946
47947
47948
47950
47951
47952
47953
47949
47954
47955
47956
47957
47958
48005
48035
48037
48044
48046
48047
48048
48049
48050

LOGMANS Adrianus
VAN MOL Maarten
DE SUTTER Annie
JONCKHEERE Givanni
BOONE An
BORDON CUETO DE BRAEM
Maria
MULLER Olivier
TRANA BERZA Catalina
KOLIAKOS Nikolaos
NOELS Johanna
VAN OOSTRUM Noortje
RAOULT Stéphane
DE BRABANDERE Isabel
HOL Jeroen
MULDER Hilde
DE WAARD Wolter
LUCAS Rajkumar
BORGHEI Nafisesadat
HAERYNCK Bernd
TUDOR Violeta
CLAESSENS Niels
MAVRIDIS Athinagoras
GARVEY John
HUSEIN Dashty
MANGIACAPRA Fabio
GROENEVELD Yvette
MC CANN Conor

II. WEGLATINGEN
A. Overlijdens
40523
40580
40884
40919
41031
41063
41144
41180
41203
41292
41466
41649
41799

VAN OVERSTRAETEN Edward
DUPON Albert
MICHIELS Fernand
DE RUYCK André
TAGHON Albert
SONNEVILLE Paul
VERCRUYSSE Gilbert
OFFNER Eugeen
VANDEKERCKHOVE Dirk
BERGEZ Frans
VAN RAEPENBUSCH Frans
BILLIET Roland
VAN EECKHOUT Eric
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42007
42144
42418
42618
42731
42762
42789
42952
43216
43411
45182
46146

DRIEGHE Guido
DAELMAN Gustaaf
BUYS Marc
BOELS Willy
VAN DER JEUGHT Johan
ROELS Antoine
WEYMANS Frans
DIERICKX Patrick
VAN MOL Denis
DE BRUECKER Jan
VAN HOECKE Wim
DE SCHRYVER Dorothée

B. Overschrijvingen naar andere
provinciale Raden
Antwerpen
08468
19268
46026
46657
46659
46906
47217
47443
47665
47685
47898
47939
47944
73446

DELANGHE Geertrui
VAN DER LOOVEN Ruben
DE BELDER Frank
WAELPUT Wim
BALLIU Lee
THOMAS Tom
VAN VLODROP Veerle
DE CUYPER Kristof
TENGROOTENHUYSEN Mike
WILLE Saskia
LYBAERT Benjamin
DHAENENS Peter
DASSEN Helen
CEYSSENS Clara

Brabant (nederlandstalig)
00074
09798
36379
36486
45042
45635
45834
45867
46209
46701
46847
47464
47555
47696
47703
47714
47732
47739
47740
47762
47766
47911
47917
47926
47927
67782
76080
76854

CLAES Hans
DE BRAEKELEER Katrien
VAN DAMME Stijn
EMMERECHTS Jan
DE VRIESE Geert
BRUGADA TERRADELLAS Pedro
DERYCK Yvon
AELBRECHT Peter
OSIPOWSKA Ewa
DE CLERCQ Gert
REMUE Christophe
MATTHYS Koen
OOSTERLYNCK Caroline
CROONENBORGHS Garmt
VAN BRUSSEL Sara
DE WAELE Alexandra
ROELENS Yolente
VERBRUGGEN Katia
CROMBACH Mark
BEVERNAGE Charlotte
CLERINX Kristien
CORDENIER Ann
GOUBAU Christophe
OOSTERLINCK Wouter
VAN LANGENHOVE Nele
KAYAERT Peter
DE VALCK Ann
DE WAELE Elisabeth

Brabant (franstalig)
89553 PINTO Raul
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Limburg
19082
46810
47779
47823

VANINBROUKX Koenraad
DOM Helge
BERDEN Davina
BRACKE Nele

West-Vlaanderen
34971
36220
36316
36318
36388
42936
45571
45756
46487
47317
47352
47360
47363
47369
47373
47379
47448
47456
47764
47771
47807
47827
47857
47891
47914
48004
76241

SCHOTTE Karin
WINNE Linsey
COBBAERT Katrien
DECORTE Tina
DE BRAUWER Barbara
BRAEMS Michel
ELEWAUT Ann
TAVERNIER René
DECALUWE Wim
DE BELDER Tine
DE CORTE Wouter
VANWALLEGHEM Lieve
REYNS Liza-Maria
COUCKE Patricia
LEBBINCK Hervé
WILLAERT Pieter
GROUWELS Luc
VANHEE Frederik
VERHOEVEN Nele
VANWYNSBERGHE Timothy
DELPORTE Femke
BARTH Joeri
BUYTAERT Eva
GOUBIN Gwendolyn
BREYNAERT Christine
TSVETKOVA Ludmila
FOUQUET Andries

C. Andere
18631
35648
40811
41208
41589
42013
42244
42255
42304
42957
45493
46281
46895
47220
47231
47275
47551
47750
47754
47836
47841
47936
47950
76320

DERMAUT Bart
VERSCHUERE Vanessa
VAN HECKE Frederic
BOGHAERT Arseen
KLAASSEN Elisabeth
LEYMAN Paul
VAN LAERE Myriam
PLOVIER Maria
LESAFFER Luc
SOMERS Edward
DOOREMONT Piet
HO Chi Long
MESSIAEN Sabine
BUNCAMPER Marlon
GILLARDIN Stephanie
JACOBS Tom
OTTENHEIJM Stefan
DE OLIVIERA NEVES VAZ Carlos
RICCIARDI Salvatore
CUISSET Thomas
DEZZA Maria Clara
GENBRUGGE Eva
KOLIAKOS Nikolaos
YIGIT Refika

ve r k i e z i ngen

VERKIEZINGEN 9 MAART 2009
Met het oog op de verkiezingen van 9 maart 2009 werden volgende kandidaturen die alle
voldoen aan de voorwaarden gesteld door het Koninklijk Besluit van 28 december 1972,
voorgedragen (tussen haakjes aantal te begeven mandaten) :
1.

a) Voor een plaats van GEWOON LID :
District GENT (3)

DENDERMONDE (2)

OUDENAARDE (2)

BAFORT Michel
BRACKE Eddy
COESSENS Ronald
de THIBAULT de
BOESINGHE Léopold
PIETERS Els

BAERT Véronique
THIENPONT Louis

DE MAESSCHALCK Pierre
HOET Herman

b) Voor een plaats van PLAATSVERVANGEND LID :

2.

District GENT (3)

DENDERMONDE (2)

OUDENAARDE (2)

COESSENS Jozef
de THIBAULT de
BOESINGHE Léopold
PIETERS Els
RYCKAERT Sofie
VERMEULEN Tony

LORNOY Willy
THIENPONT Louis
VAN MULDERS Piet

DOUCHY Frank
LAGASSE Eliane

a) Lijst van de UITTREDENDE, GEWONE leden :
District GENT (3)

DENDERMONDE (2)

OUDENAARDE (2)

COESSENS Jozef
HAENEBALCKE Marc
VERMEULEN Tony

LORNOY Willy
VAN MULDERS Piet

DOUCHY Frank
LAGASSE Eliane

b) Lijst van de UITTREDENDE, PLAATSVERVANGENDE leden :
District GENT (3)

DENDERMONDE (2)

OUDENAARDE (2)

COLMANT Christine
de THIBAULT de
BOESINGHE Leopold
FERMON Pascal

KRAHEL Odette

DE COOMAN Fernand

Ten laatste op 9 maart 2009 om middernacht moeten de stembiljetten onder gesloten omslag
in een postkantoor zijn afgegeven en moet aan de formaliteit van de aantekening voldaan
zijn. Wij zorgen ervoor dat de te gebruiken stembiljetten U tijdig per aangetekende zending
worden toegestuurd.
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Voorstelling kandidaten
Dokter Véronique BAERT
Ordenummer:
Geboorteplaats en -datum:
Diploma:
Activiteit:
Wett. Domicilie:
Med. Domicilie:
Kiesdistrict:

45124
Dendermonde, 17/04/1962
UGent 7/07/1987
Huisarts
9240 Zele,Lange Akker 7 W2
052/44.86.07
9240 Zele, Lange Akker 7 W2
052/44.86.07
DENDERMONDE

Kandidaat als GEWOON lid
Persoonlijke voorstelling :
Ik stel mij kandidaat als gewoon lid voor de Orde der Geneesheren Oost-Vlaanderen.
Voorheen was ik reeds 6 jaar actief bij de Orde en daarom vind ik het belangrijk deze continuïteit naar
mijn collega’s toe te waarborgen. Dat dit niet altijd eenvoudig is hoef ik u niet uit te leggen. Ik ben
huisarts, echtgenote en moeder van 2 kinderen. Toch wil ik dit engagement opnieuw aangaan omdat
ik van mening ben dat een Raad evenwichtig dient samengesteld te zijn en dat dus vooral ook jongere,
vrouwelijke collega’s moeten aanwezig zijn gelet op de feminisering van ons beroep. Velen stellen de
Orde gelijk aan een tuchtinstantie, maar veeleer ligt haar taak in advies en informatie en ik vind het
mijn prioriteit dit naar u toe uit te dragen.

Dokter Michel BAFORT
Ordenummer:
Geboorteplaats en -datum:
Diploma:
Activiteit:
Wett. Domicilie:
Med. Domicilie:
Kiesdistrict:

45784
Eeklo, 24/11/1960
KUL 28/06/1985
Gynaecoloog
9900 Eeklo,Koning Albertstraat 62
09/378.23.21
9900 Eeklo, Algemeen Ziekenhuis Alma
09/376.04.11
GENT

Kandidaat als GEWOON lid
Persoonlijke voorstelling :
Ik studeerde aan de Katholieke Universiteit van Leuven, waar ik ook mijn opleiding tot gynaecoloogverloskundige kreeg.
Gelijktijdig werd het Aggregaat voor het Hoger Onderwijs van het korte type behaald.
Gedurende 10 jaar gaf ik les in verschillende verpleegsterscholen in Eeklo en Gent.
Sinds 19 jaar werk ik als gynaecoloog in het fusieziekenhuis AZ Alma te Eeklo waar ik momenteel
diensthoofd ben van de Materniteit.
Sinds verschillende jaren zetel ik in de Ethische Commissie van het ziekenhuis.
Van 1997 tot 2003 was ik lid van de Provinciale Raad van de Orde van Artsen van Oost-Vlaanderen
waarvan de laatste drie jaar als voorzitter. Naderhand zetelde ik drie jaar in de Raad van Beroep te
Brussel.
Ik ben gehuwd en heb vier kinderen.
Ik wil opnieuw de verantwoordelijkheid op mij nemen om mij in te zetten voor het artsenkorps.

Dokter Eddy BRACKE
Ordenummer:
Geboorteplaats en -datum:
Diploma:
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42873
Oudenaarde, 23/07/1949
UGent 16/07/1974

Huisarts
9890 Gavere (As),Ommegangstraat 22

voorstelling kandidaten

Activiteit:
Wett. Domicilie:
09/384.15.17
Med. Domicilie:
09/384.15.17
Kiesdistrict:

9890 Gavere (As), Ommegangstraat 22
GENT

Kandidaat als GEWOON lid
Persoonlijke voorstelling :
Ik ben Eddy Bracke, woonachtig en praktiserend in Gavere, deelgemeente Asper.
Mijn huisartspraktijk doe ik reeds 34 jaar, ben een 15-tal jaar actief in de Provinciale Raad Orde van
Geneesheren Oost-Vlaanderen.
Door mijn praktijkvoering weet ik uiteraard wat een arts kan overkomen en in welke precaire omstandigheden hij soms gedwongen wordt tot bvb. afleveren attesten, waardoor hijzelf in een moeilijke situatie terechtkomt.
Als er werkelijk een fout gebeurt, dan moet er gecorrigeerd worden. Doch er zijn in vele gevallen verzachtende omstandigheden, waarvan ik door mijn jarenlange ervaring maar al te goed kennis van heb.
Met het ganse team van de Orde staan wij steeds klaar om adviezen te verstrekken en willen wij vooral
de jongere collega’s behoeden voor onoverkomelijke conflicten in o.a. contracten.
Graag zou ik mij verder inzetten voor de deontologische aspecten van de artsen.

Dokter Jozef COESSENS
Ordenummer:
Geboorteplaats en -datum:
Diploma:
Activiteit:
Wett. Domicilie:
Kiesdistrict:

41610
Aalst, 14/05/1935
UGent, 1/07/1962
specialist in de verzekeringsgeneeskunde
en de medische expertise
9032 Gent-Wondelgem, Morekstraat 440
09/253.11.65
0476/41.76.05
GENT

Kandidaat als PLAATSVERVANGEND lid
Curriculum en persoonlijke voorstelling :
- Ere geneesheer inspecteur directeur RIZIV
- Ere voorzitter en stichter van Huisartsen Gent West (HAGW)
- Ere voorzitter van de Wetenschappelijke Vereniging Verzekeringsgeneeskunde (WVV)
- Raadslid bij de Orde als voorzitter Onderzoekscommissie.
Nu de termijn als raadslid afgelopen is, wil ik mij als plaatsvervangend lid terug ten dienste stellen van
de collega’s, op grond van mijn ervaring en expertise in de deontologische aangelegenheden en de toepassing van de Code indien mogelijk in het kader van de Onderzoekscommissie.
Door het organiseren van voordrachten door prominenten in de gezondheidszorg werden ook de banden
en contacten tussen de verschillende Vlaamse provinciale raden aangehaald wat deze zeer apprecieerden.
Mijn bedoeling is dit project verder te ontwikkelen, in samenwerking met de Voorzitter en het Bureau.

Dokter Ronald COESSENS
Ordenummer:
Geboorteplaats en -datum:
Diploma:
Activiteit:
Wett. Domicilie:
Med. Domicilie:
Kiesdistrict:

08605
Gent, 27/04/1966
UGent 5/07/1993
Wervelzuilchirurgie
9830 Sint-Martens-Latem,
Georges Minnelaan 39
09/330.35.94
9000 Gent, Kortrijksesteenweg 728
09/222.27.03
GENT

Kandidaat als GEWOON lid
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Persoonlijke voorstelling :
42-jarige Gentse arts met vier kinderen die is opgegroeid in een huisartsgezin en aldus reeds vroeg voeling kreeg met de familiale implicaties en magie van het artsenberoep.
Het belang van een menselijke, wijze en onpartijdige medische deontologie met respect voor ethische
waardeafwegingen in de huidige technisch complexere, participatievere medische wereld is dermate dat
ik mij hiervoor de komende zes jaar wil inzetten.
Hierbij zal ik niet schuwen als specialist in de heelkunde en wervelzuilchirurg zowel de nuances van
geneesheer-specialisten en ziekenhuisartsen, alsook omnipractici, te respecteren en te vertalen tijdens
de debatten op het niveau van het deontologisch gezag.

Dokter Pierre DE MAESSCHALCK
Ordenummer:
Geboorteplaats en -datum:
Diploma:
Activiteit:
Wett. Domicilie:
Med. Domicilie:
Kiesdistrict:

42669
Oudenaarde, 30/06/1948
UGent 13/07/1973
gynecologie/verloskunde
9620 Zottegem, “Rosegaerde”, Meerlaan 21
09/360.42.43
9620 Zottegem, “Rosegaerde”, Meerlaan 21
09/360.42.43
OUDENAARDE

Kandidaat als GEWOON lid
Persoonlijke voorstelling :
Sinds 30 jaar ben ik gynaecoloog in het AZ St.-Elisabeth te Zottegem. In die periode heeft er een grote
verandering in de geneeskunde en in de arts-patiënt relatie plaatsgevonden.
Als actieve arts meen ik goed geplaatst te zijn om de omstandigheden te kunnen beoordelen die voor
collega’s problematisch kunnen zijn. Ik meen dan ook te kunnen bemiddelen in de geschillen waarmee
we hoe langer hoe meer worden geconfronteerd.
Advies geven en preventie primeert bij mij op tuchtrechtelijke straffen.

Dokter Léopold DE THIBAULT DE BOESINGHE
Ordenummer:
Geboorteplaats en -datum:
Diploma:
Activiteit:

Wett. Domicilie:
Med. Domicilie:
Kiesdistrict:

42169
Gent, 4/09/1943
UGent 17/07/1969
Afdelingshoofd op rust Interne dienst voor
Preventie en Bescherming op het werk Universiteit Gent.
Professor emeritus UGent.
9000 Gent,Sint-Martensstraat 10
09/225.72.72
GENT

Kandidaat als GEWOON lid en PLAATSVERVANGEND lid
Persoonlijke voorstelling :
In samenspraak met een aantal van uw collega’s heb ik besloten mijn kandidatuur te stellen voor lid van
uw Orde.
Of u nu huisarts, specialist of administratieve medische kracht bent, dagdagelijks wordt u overspoeld
met wetgevingen, koninklijke besluiten, reglementen en richtlijnen.
U wordt verondersteld ze te kennen en toe te passen.
In werkelijkheid staat u dikwijls in de kou om de knelpunten en de van u gestelde eisen in uw praktijk
uit te voeren.
Een luisterend oor, een raadgeving kunt u goed benutten.
Bij mijn vorige mandaten in de Orde heb ik mij steeds ingespannen om mijn opgedane ervaringen ten
dienste te stellen van de collega’s en niet in het minst van de jongere collega’s.
Ik streef er ook naar een vooral begeleidende rol te vervullen en het sanctionerende te beperken tot de
strikte noodzaak. De ervaring leert dat een dergelijke houding de beste vruchten draagt en de volksgezondheid baat.
Nu ik op emeritaat ben, schik ik, met goede dossierkennis, al mijn vrije tijd en ervaring ter beschikking te
stellen van de collega’s bij hun vragen en van de raadsleden van de Orde bij hun beslissingen.
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Ordenummer:
Geboorteplaats en -datum:
Diploma:
Activiteit:
Wett. Domicilie:
Med. Domicilie:
Kiesdistrict:

voorstelling kandidaten

Dokter Frank DOUCHY
44322
Kortrijk, 2/03/1952
KUL 30/06/1977
Insp./verzek.
9620 Zottegem, Haagkouter 10
09/367.66.63
RIZIV, 9000 Gent, Zwijnaardsesteenweg 316
D
09/321.80.24
OUDENAARDE

Kandidaat als PLAATSVERVANGEND lid
Persoonlijke voorstelling :
Sinds 2003 was ik onder andere lid van de contractencommissie met specifieke aandacht voor alle soorten huisartsencontracten (associaties, opleidingsovereenkomsten, wachtdiensten, statuten kringen,
CRA-contracten) gezien ik zelf 22 jaar huisarts en 3 jaar CRA ben geweest.
In het begin van mijn loopbaan werkte ik als tropenarts van 1978 tot 1982.
Tijdens de periode als huisarts in Geraardsbergen tot 2004 heb ik deeltijds gewerkt voor Kind en Gezin,
als controlearts gewaarborgd loon en als arts voor de evaluatie van kinderen met een handicap. In deze
regio ken ik het grootste aantal artsen zodat ik mijn kandidatuur stel in het arrondissement Oudenaarde.
Sinds 2004 werk ik voor het Riziv; ik ben erkend als geneesheer-specialist in de verzekeringsgeneeskunde en medische expertise.
Als arts heb ik zowel klinische ervaring als recent verworven juridische kennis.

Dokter Herman HOET
Ordenummer:
Geboorteplaats en -datum:
Diploma:
Activiteit:
Wett. Domicilie:
Med. Domicilie:
Kiesdistrict:

44522
Brecht, 23/07/1958
UGent 1/01/1983
Huisarts
9750 Zingem,Dorpsstraat 2
09/384.55.66
9750 Zingem, Alfred Amelotstraat 20
09/384.55.66
OUDENAARDE

Kandidaat als GEWOON lid
Persoonlijke voorstelling :
Ik ben 25 jaar actief als huisarts te Zingem.
Na een initiële carrière als solist, werk ik heden sinds een 8-tal jaar in associatieverband.
In een eerste tijd associeerde ik met een dynamische vrouwelijke huisarts en sinds 3 jaar is een even
enthousiaste jonge mannelijke collega ons komen vervoegen.
In onze praktijk kunnen wij rekenen op een zeer aangename en respectvolle samenwerking zowel met
de collega’s huisartsen als met de geneesheer-specialisten van de omliggende ziekenhuizen.
In mijn loopbaan als huisarts heb ik de arts-patiënt relatie sterk zien wijzigen. Dit werd zeker mede
bepaald door de snelle evolutie van de moderne communicatiemiddelen.
Ik ben er van overtuigd dat een goede arts-patiëntrelatie slechts mogelijk is als beide partijen zich goed
voelen. Dit betekent dat de patiënt op een correcte wijze benaderd wordt, en dit is volgens mij enkel
mogelijk als ook de arts zich met voldoening kan inlaten met zijn opdracht.
Mijn ervaring bij de Orde heeft mij geloord dat deze instelling hieraan een positieve bijdrage kan leveren.
Vandaar mijn kandidatuurstelling.
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Dokter Eliane LAGASSE
Ordenummer:
Geboorteplaats en -datum:
Diploma:
Activiteit:
Wett. Domicilie:
Med. Domicilie:
Kiesdistrict:

42699
Gent, 22/06/1949
UGent 13/07/1973
Pediater
9620 Zottegem, “Rosegaerde” Meerlaan 21
09/360.42.43
AZ Sint-Elisabeth te Zottegem
OUDENAARDE

Kandidaat als PLAATSVERVANGEND lid
Persoonlijke voorstelling :
Ik was gedurende 6 jaar effectief lid van de Raad, waarvan 3 jaar als ondervoorzitter, een periode die ik
als zeer boeiend ervaren heb in de mate dat de Orde meer en meer een begeleidende en preventieve
functie krijgt waarbij de individuele arts wordt bijgestaan, zodat hij zijn beroep op een deontologisch
verantwoorde wijze kan uitoefenen in een snel evoluerende maatschappelijke en juridische context.
Vertrekkend van die ervaring wil ik mij engageren als plaatsvervangend lid voor een volgend mandaat,
in de hoop de collega’s huisartsen en specialisten in de regio Oudenaarde van dienst te kunnen zijn.
De visie en inzet van een vrouwelijke arts betekent volgens mij een meerwaarde.

Dokter Willy LORNOY
Ordenummer:
Geboorteplaats en -datum:
Diploma:
Activiteit:
Wett. Domicilie:
Med. Domicilie:
Kiesdistrict:

42237
Geel, 3/04/1937
UGent 1/07/1964
Internist
9070 Destelbergen-Heusden, Puntweg 1
09/252.50.60
0475/45.88.43
9300 Aalst, Kluisdreef 62
053/78.40.40
DENDERMONDE

Kandidaat als PLAATSVERVANGEND lid
Persoonlijke voorstelling :
Daar ik als plaatvervangend lid een gewaardeerde bijdrage kan leveren aan het goed fucntioneren van
de provinciale Raad, stel ik mij opnieuw kandidaat.
Hierbij zal mijn ervaring als gewezen diensthoofd van Nefrologie-Dialyse-Hypertensie in het
O.L.Vrouwziekenhuis te Aalst en als gewezen bestuurslid van de Geneeskundige Kring van Aalst nuttig
zijn.

Dokter Els PIETERS
Ordenummer:
Geboorteplaats en -datum:
Diploma:
Activiteit:
Wett. Domicilie:
Med. Domicilie:
Kiesdistrict:

35771
Gent, 4/01/1971
UGent 2/07/1996
Huisarts
8660 De Panne,
Leopold I Esplanade 1 /0603
9960 Assenede, Trieststraat 1
09/344.27.42
GENT

Kandidaat als GEWOON lid en PLAATSVERVANGEND lid
Persoonlijke voorstelling :
Ik heb mij als huisarts gevestigd te Assenede in 1999.
Mijn basisopleiding arts heb ik genoten aan de RUG, waar ik ben afgestudeerd in 1996.
Als bijkomende troeven, om tot de Orde te treden, ben ik controle-arts voor Medex sinds 2007, heb ik
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een bijkomende opleiding als LEIF-arts gevolgd bij Prof. Distelmans, ben ik sinds 2006 voorzitster van
de Geneesherenbond van het Noorden (= overkoepelde vereniging van huisartsen en specialisten in het
Meetjesland) en zetel ik in het bestuur van OMEHAK (= Oostelijke Meetjeslandse HuisartsenKring).
Mijn belangrijkste redenen om mij kandidaat te stellen :
Steunpunt voor de andere artsen zijn binnen een wettelijke omkadering (artsen laten inzien dat de Orde
ook een vriend van de arts kan zijn), de Orde helpen in een positief imago, helpen nadenken over vernieuwende ideeën.

Dokter Sofie RYCKAERT
Ordenummer:
Geboorteplaats en -datum:
Diploma:
Activiteit:
Wett. Domicilie:
Med. Domicilie:
Kiesdistrict:

43997
8/09/1956
UGent, 6/07/1981
Oogarts
9070 Destelbergen, Kerkkouterrede 7
09/228.56.91
9000 Gent, Paul Fredericqstraat 110
09/221.23.80
GENT

Kandidaat als PLAATSVERVANGEND lid
Persoonlijke voorstelling :
Hierbij wil ik graag mijn kandidatuur stellen voor plaatsvervangend lid voor de Orde der Geneesheren
van Oost-Vlaanderen.
Mijn professionele activiteiten vinden plaats intramuraal in het ASZ Algemeen Stedelijk Ziekenhuis –
Campus Aalst en extramuraal in Gent.

Dokter Louis THIENPONT
Ordenummer:
Geboorteplaats en -datum:
Diploma:
Activiteit:
Wett. Domicilie:
Med. Domicilie:
Kiesdistrict:

42160
Gent, 5/06/1943
UGent, 17/07/1969
Klinisch bioloog/anatomo-patholoog
9000 Gent, Onderbergen 63
09/224.33.90
OLV-ziekenhuis Aalst
053/72.41.11
DENDERMONDE

Kandidaat als GEWOON lid en PLAATSVERVANGEND lid
Persoonlijke voorstelling :
Geboren Gentenaar heeft mijn medische loopbaan zich vrijwel volledig afgespeeld in de regio Aalst –
Dendermonde als staflid en vervolgens diensthoofd van het histo- en cytopathologisch laboratorium van
het Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis te Aalst en natuurlijk ben ik lid van de Geneeskundige Kring.
Binnen het ziekenhuis heb ik mij als lid en gedurende verschillende jaren ook als secretaris van de medische raad ingezet voor de belangen van de medici en het ziekenhuis. Binnen mijn beroepsgroep ben
ik actief lid van de VBS, stichtend lid van het Consilium Pathologicum, voorzitter van de Belgische
Vereniging voor Pathologische Anatomie en penningmeester van de Belgische Vereniging voor Klinische
Cytologie waarvan ik van 1995 tot 1997 ook voorzitter was. Ik verkreeg ook de wettelijke erkenning van
stagemeester.
De laatste dertig jaar beoefende ik enkel pathologische anatomie –geen biologie – ofschoon ik de dubbele erkenning heb.
Een anatomo-patholoog brengt de meeste tijd door binnen de muren van het lab en voor de microscoop.
Door en via zijn onderzoeken heeft hij echter dagelijks contact met de collega’s.
Ik hoop, in geval ik verkozen word, een positieve bijdrage te kunnen leveren.
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Dokter Piet VAN MULDERS
Ordenummer:
Geboorteplaats en -datum:
Diploma:
Activiteit:
Wett. Domicilie:
Med. Domicilie:
Kiesdistrict:

44069
Dendermonde, 6/07/1951
KUL 1/07/1977
Radiodiagnose
9200 Dendermonde, Gentsesteenweg 147
052/21.13.85
9200 Dendermonde, Noordlaan 101 A
052/22.02.85
DENDERMONDE

Kandidaat als PLAATSVERVANGEND lid
Persoonlijke voorstelling :
Promotie KUL 1977.
Als geneesheer specialist in de radiodiagnose na een loopbaan van diensthoofd stagemeester en voorzitter van de medische raad van het Onze Lieve Vrouw van Troost ziekenhuis te Dendermonde als privaat
radioloog gevestigd te Dendermonde en te Aalst.
Sinds 1994 actief binnen de Orde der Geneesheren Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen, Raad van
Beroep en nu sinds 2006 door de Provinciale Raad verkozen als Lid van de Nationale Raad.
Binnen de Nationale Raad vooral actief in de commissies ‘Publiciteit en websites’, ‘Budget en Financiën’,
‘Multidisciplinaire samenwerking’ en last but not least ‘verslaggever en bezieler van de Nationale Commissie voor Vennootschappen’.
De uitbreiding van het “doel” van de vennootschap is waarschijnlijk de meest belangrijke verwezenlijking
van deze commissie.
Door de dagdagelijkse praktijk uiteraard zeer betrokken met de eerste- en tweedelijns-geneeskunde.
Behoeder van de patiëntenrechten en verdediger van de patiëntenplichten.

Dokter Tony VERMEULEN
Ordenummer:
Geboorteplaats en -datum:
Diploma:
Activiteit:
Wett. Domicilie:
Med. Domicilie:
Kiesdistrict:

42559
Eeklo, 16/02/1946
UGent, 1/07/1972
huisarts
9990 Maldegem, Hogenbranddreef 21 D-E
050/71.21.50
9990 Maldegem, Hogenbranddreef 21 D-E
050/71.21.50
GENT

Kandidaat als PLAATSVERVANGEND lid
Persoonlijke voorstelling :
Vader van 4 kinderen en grootvader van 9 kleinkinderen.
Gedreven huisarts.
Na 12 jaar lid te zijn geweest van de Raad van de Orde – 6 jaar als plaatsvervangend lid, nadien 6 jaar als
effectief lid – wil ik mij verder engageren voor een volgend mandaat om de collegae artsen in de regio
Gent-Eeklo hiermee van dienst te kunnen zijn.

48

hipp o c r ate s 57 | januari 2009

