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Voorwoord
Dokter Peter Cassiman, Voorzitter

Geachte Collega,

Opnieuw mag ik u in naam van de voltallige
Raad van de Orde der Geneesheren van
Oost-Vlaanderen de beste wensen aanbieden
voor een voorspoedig Nieuwjaar.
Een goede gezondheid is, zoals wij dagdagelijks mogen ervaren, hierbij van kapitaal belang. Dit is vooral een geschenk, waarbij wij
als artsen ons tot levensdoel stellen dit hoogste goed voor elke medemens zo goed mogelijk te bewaren of te herstellen. De vervulling
van al onze andere wensen is de opdracht die
we in 2010 krijgen en die we tot een goed
einde willen brengen.
Sinds mei 2009 is de Raad in zijn nieuwe samenstelling actief. De nieuwe raadsleden zijn
intussen reeds goed ingeburgerd en hun inbreng in de debatten is onmisbaar geworden
en bovendien verrijkend. Het nieuwe Bureau,
allen sinds jaren actief in de Orde, werkt zonder stijlbreuk verder aan de weg die de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen sinds
enkele jaren is ingeslagen.
De Raad vindt het als zijn belangrijkste taak
te informeren. Heeft de wetgever in 1947 beslist om de Orde op te richten als tuchtorgaan inter pares, dan is het momenteel zo dat
het accent veeleer komt te liggen op informatieverstrekking en preventie. Het medisch
landschap is er de laatste vijftig jaar niet rustiger op geworden. De medische kennis heeft
een hoge vlucht genomen. De techniciteit in
de geneeskunde neemt alsmaar toe. De maatschappelijke context wordt er evenmin eenvoudiger op. De informatievergaring en het
doorgeven van die informatie baren menig
arts heel wat kopzorgen. Het werken in associaties is niet altijd even evident. Het onderbrengen van de uitoefening van onze

geneeskunde in één of andere vennootschapsvorm brengt vaak zorgen mee. Het
afsluiten van contracten met collega’s of derden is niet altijd rozengeur en maneschijn.
Uw Provinciale Raad vindt het zijn eerste
opdracht om u in deze materies bij te staan
en deontologisch advies te geven. We durven
er nogmaals, en tot in den treure toe, de nadruk op te leggen uw contracten ter visering
voor te leggen. Al te vaak nog worden ons
problemen en klachten voorgelegd naar aanleiding van contractuele verplichtingen die
deontologisch niet correct zijn. Men vergeet
al te gemakkelijk dat een contract, eens getekend door beide partijen, rechtsgeldig is
ook al is het deontologisch niet zuiver op de
graat.
De wet op de patiëntenrechten maakt het er
voor ons artsen ook niet steeds eenvoudiger
op: wat mag u, wat moet u en wat mag u zeker niet. Het bos is vaak zo dicht geworden
dat de bomen niet meer zichtbaar zijn. Ook
hier kan en zal uw raad u helpen wanneer het
nodig is.
Het aﬂeveren van attesten, voor gelijk welk
doel, is eveneens een zeer heikele materie.
Het wordt moeilijker en moeilijker om alle
bepalingen nog te kennen en alle ﬁnesses te
herkennen en te erkennen.
In dit verband is onze raad bezig een symposium voor te bereiden waarin op een praktische en heel gestructureerde wijze een
antwoord zal gegeven worden op heel wat
vragen in dat verband die bij ons allemaal
leven.
We herhalen hierbij onze vraag die we aan
alle LOK’s reeds stelden om de problemen
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die voorliggen aan ons over te maken zodat
wij een antwoord kunnen formuleren. Het
symposium zal doorgaan in 2011, tijdens één
of twee avonden, al naargelang het aantal
punten dat zal behandeld dienen te worden.
Het spreekt vanzelf dat u, wanneer u ondertussen met een praktisch en dringend probleem geconfronteerd wordt, individueel
contact kan opnemen om onmiddellijk advies te krijgen.

arts en de onderzoekscommissie op band
opgenomen. Het EVRM stelt terecht dat de
rechten van de verdediging steeds moeten
gevrijwaard worden. De opnames van de gesprekken zullen meer duidelijkheid en transparantie bieden en bij onenigheden correct
weergeven wat er gezegd of niet gezegd is.
Eens de zaak in gewijsde is gegaan en niet
meer voor beroep vatbaar, worden de tapes
deﬁnitief gewist.

Zoals we vroeger reeds aangaven en zoals u
ongetwijfeld reeds heeft opgemerkt, wordt
ons tijdschrift Hippocrates slechts eenmaal
in een papieren versie per jaar verspreid. De
tweede uitgave gebeurt enkel via elektronische weg. U kan ons vinden via de website
van de Nationale Raad (www.ordomedic.be).
Vergeet niet u de eerste maal in te loggen.
Deze website is helemaal vernieuwd en geeft
heel wat nuttige en onmiddellijk bruikbare
informatie. De papieren versie wordt een
soort jaarboek waarin ondermeer het verslag
van de feestzitting te vinden is. Daarnaast
vindt u in deze versie ook een register van de
geanonimiseerde tuchtuitspraken van onze
Provinciale Raad. Dit overzicht kan u een
idee geven van de manier waarop onze Raad
werkt en de mate waarin hij belang hecht aan
de deontologische fouten binnen de uitoefening van ons beroep.

In 2009 zijn de teksten die de Orde der Geneesheren zelf heeft opgesteld omtrent de
hervorming van de Orde, aan de bevoegde
minister meegedeeld. Er is twee jaar hard aan
gewerkt op de diverse niveaus binnen de
Orde. We menen dat het een evenwichtige
tekst is die tegemoet komt aan een aantal
terechte verzuchtingen van klager en arts.
Het is nu aan de politieke wereld om er een
passend gevolg aan te geven.

In het kader van het tuchtrecht zijn er ook
evoluties aan de gang. Zo worden in de toekomst alle gesprekken tussen een gedaagde

Nogmaals mijn beste wensen voor een geslaagd 2010 voor u en zij die u dierbaar
zijn.
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Beste Collega, ook in 2010 staat de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren van
Oost-Vlaanderen tot uw beschikking. Aarzel
niet advies te vragen wanneer u deontologische vragen of problemen heeft. Alle raadsleden zijn bereid u bij te staan. Het is beter
via een adviesvraag een probleem te voorkomen dan later als gevolg van een mogelijke
fout in een tuchtprocedure te verzeilen.

e m i l e va n e r m e n g e m

Emile Van Ermengem (1851-1932)
Prof. em. dr. Michel Thiery

Emile Pierre Marie Van Ermengem, de ontdekker van de etiologie van het botulisme
werd op 15 augustus 1851 geboren in Leuven,
studeerde er medicijnen en promoveerde in
1875. Drie jaar vervolmaakte hij zich in het
buitenland in zijn discipline en specialiseerde zich in de microbiologie.
Zijn in 1885 verschenen “Recherches sur le
microbe du choléra asiatique” – een letale
infectieziekte waarvan Robert Koch twee
jaar daarvoor de verwekker (kommabacil,
Vibrio cholerae) had ontdekt en ook in onze
contreien, vooral in beluiken via consumptie
van besmet drinkwater slachtoﬀers maakte –
deed hem kennen als vooraanstaand bacterioloog en hygiënist.
Dat zelfde jaar ging aan de Gentse universiteit zijn academische loopbaan van start:
docent van de cursus openbare en private
hygiëne (1885), hoogleraar in de hygiëne en
bacteriologie (1888) en directeur van het “Instituut d’Hygiëne et de Bactériologie de
l’Université de Gand” waarvan hij de plans
getekend had en dat koning Leopold II op 18
juni 1905 plechtig kwam inhuldigen. Een instituut dat zich als taak stelde studenten, geneesheren en specialisten op te leiden en aan
de bevolking de grondregels van de gezondheidsleer in te prenten.
In 1919 tot het emeritaat toegelaten verhuisde hij naar Brussel waar hem het eervolle
ambt van “Secrétaire perpétuel de l’Académie
royale de Médecine de Belgique” was aangeboden. Prof. em. dr. Emile Van Ermengem
overleed te Elsene op 29 september 1932.
De vaste plaats die hem in de geschiedenis
van de geneeskunde is toegekend dankte hij
aan de identiﬁcatie van de verwekker van het
botulisme. Een verhaal op zich dat leest als
een “detective story”.

Op 14 december 1495 deed zich in het Henegouwse dorp Ellezelles (Elzele) een opzienbarend geval van voedselvergiftiging voor
dat het leven kostte aan enkele muzikanten
van de plaatselijke fanfare die waren opgetreden bij een begrafenis en daarna hadden
deelgenomen aan de traditionele dodenmaaltijd en rauwe ham gegeten hadden.
Het parket gelastte een chemisch onderzoek
maar de etiologie van de infectie bleef mysterieus. Monsters van de geserveerde ham
werden voor bacteriologisch onderzoek gestuurd naar het laboratorium van Van Ermengem. De professor ging zich ter plekke
inlichten over alle bijzonderheden van het
dramatische gebeuren: de tekens van de ziekte, de bereiding van de hammen, wie van
welke ham gegeten had, wie was ziek gewor-
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den, enz. Na enquête stond zijn besluit vast:
enkel die personen die zich tegoed hadden
gedaan aan vlees dat in de pekel was ondergedompeld, niet met de lucht in aanraking
was gekomen werden ziek of overleden.
In de verdachte ham zoals in de prelevementen van de geautopsieerden ontwaardde hij
een nog onbekende anaerobe bacil die hij
Bacillus botulinus doopte (thans Clostridium
botulinum).

6
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Hij identiﬁceerde het door de bacil geproduceerde gif, de botuline, “une toxine très active (0,1 microgram kan voor de mens fataal
zijn), dont les eﬀets sur l’économie animale
ressemblent en tout à ceux du macéré de la
viande ﬁltré sur porselaine”. Zijn verbazing
zou groot zijn kon hij vernemen dat sinds de
jaren 1970 dit gevaarlijke goedje als medicament wordt gebruikt en ook in de cosmetische dermatologie wordt toegepast.

fe e st vi er i ng

Feestviering 3 oktober 2009
Eregasten
Wij mochten volgende eregasten verwelkomen :

■

De Heer HOLSTERS, Voorzitter van de
Nationale Raad van de Orde der Geneesheren, en Mevrouw

■

De Heer JANSSENS, Voorzitter van de
Raad van beroep van de Orde der Geneesheren

■

De Heer TERMONT, Burgemeester van
Gent

■

De Heer FORRIER, Afdelingsvoorzitter
in het Hof van Cassatie, gewezen assessor bij onze Raad, en Mevrouw

■

De Heer DE SCHRYVER, ere-Voorzitter
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Gent, gewezen assessor bij onze Raad

■

Mevrouw DE TURCK, Raadsheer in het
Hof van beroep te Gent, gewezen plaatsvervangend assessor bij onze Raad

■

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
Professor MICHIELSEN, Ondervoorzitter van de Nationale Raad van de Orde
der Geneesheren, gewezen Voorzitter
van onze Raad, en Mevrouw
Professor MORTIER, Decaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent

■

Meester BEELE, Stafhouder van de Balie
van Gent

■

Dokter LEUNCKENS, Voorzitter van de
Raad van Antwerpen

■

Dokter VANDEKERKHOF, Voorzitter
van de Raad van Limburg, en Mevrouw

■

Dokter CLEPKENS, lid van de Raad van
West-Vlaanderen, en Mevrouw

■

Dokter HACHE, lid van de Raad van beroep van de Orde der Geneesheren, gewezen Ondervoorzitter van de Nationale
Raad, gewezen Voorzitter van onze Raad,
en Mevrouw
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■

Professor COLARDYN, afgevaardigd bestuurder van het Universitair Ziekenhuis
Gent

■

Professor PELEMAN, hoofdarts van het
Universitair Ziekenhuis Gent
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■

Professor DE MOOR van de Universiteit
Gent

■

Professor ELEWAUT van de Universiteit
Gent, en Mevrouw

■

Professor emeritus BAELE van de Universiteit Gent

ve rw el kom i ng

Verwelkoming door
Dokter Peter Cassiman, Voorzitter

Geachte collegae,
Geachte genodigden,

Vandaag is het de vierde keer op rij dat ik de
eer en het genoegen heb u welkom te mogen
heten op deze plechtige feestzitting.
Het is een mooie en gewaardeerde traditie
dat de verschillende Provinciale Raden van
de Orde der Geneesheren jaarlijks de collega’s die vijftig jaar ingeschreven zijn op hun
lijst, samen met hun partner willen eren en
in de bloemetjes zetten.
Tegelijkertijd, en dit is een even zinvolle als
belangrijke gebeurtenis, zetten wij de jonggepromoveerde collega’s die zich in OostVlaanderen inschrijven, in de kijker.
Op die manier wil de Orde ouder en jong,
ervaring versus jeugdig enthousiasme,
samen op de voorgrond brengen.
Het eeuwig continuüm van de “Geneeskunst”
wordt zo telkenmale onderlijnd en in de
schijnwerpers geplaatst.
Het kan hierbij niet voldoende onderstreept
worden dat de arts, de oudere zowel als de
jongere arts, hierbij niet alleen stond of
staat.
De omkadering door de partner, familie,
vrienden en collega’s is hierbij van onschatbare waarde. De holistische benadering van
de patiënt, een noodzakelijk gegeven in de
arts-patiënt relatie, kan slechts ten volle mogelijk zijn wanneer de arts op haar of zijn
beurt de nodige en noodzakelijke steun krijgt
van wie haar of hem het dichtst nabij zijn.

We staan klaarblijkelijk op een keerpunt in
de beoefening van de geneeskunst.
Waar vijftig jaar geleden de arts enkel en
vooral leefde voor de geneeskunde en daarbij
vaak zijn gezin en sociaal leven op de achtergrond schoof, wil de jeugd heden ten dage
een evenwicht tussen werk, gezin en ontspanning. En de jonge collega’s hebben gelijk.
Het leven is inderdaad meer dan alleen werken. Helaas is het niet zo zwart-wit en is artszijn geen nine-to-ﬁve job. Arts ben je immers
24 uur op 24 uur. In functie of niet, je blijft
arts. Een volwaardige arts-patiënt relatie
houdt soms in dat je buiten de klassieke uren
ook op post moet kunnen zijn en een patiënt
in nood ook buiten die gangbare uren moet
willen bijstaan.
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Meer vrije tijd opeisen heeft ook een keerzijde. De bevolking heeft ten allen tijde recht
op bijstand van een arts. Dus wie afwezig is
en niet bereikbaar is, moet zich laten vervangen. De deontologie eist immers terecht dat
er steeds een arts bereikbaar is. Ook de wetgever heeft zich bij deze zienswijze aangesloten en eist van de artsen dat zij wachtdiensten
oprichten en bemannen. En daar wringt nu
het schoentje! Minder en minder collega’s,
huisartsen zowel als specialisten, voelen zich
geroepen om aan de wachtdiensten deel te
nemen. De jongeren omdat het te belastend
zou zijn voor hun gezinsleven of sociaal leven, de ouderen omdat zij vinden reeds genoeg bijdrage geleverd te hebben in de
voorgaande jaren en nu recht zouden hebben
op vrijstelling omwille van hun leeftijd …
Dit zijn verzuchtingen die zeker aandacht
verdienen.
Maar, beste collega’s, wanneer er meer vrije
tijd wenselijk is, moeten er ook meer wachten ingesteld worden. En wanneer er meer
wachturen zijn, moeten die onvermijdelijk
bemand worden… Dus, u begrijpt : zo komen
er meer wachtdiensten voor elke actieve arts
… Elke medaille heeft bijgevolg haar keerzijde!
De artsen zijn hier nog niet uit. De wetgever
stelt terecht dat de medische zorgen voor
iedereen gewaarborgd moeten blijven. De
Orde blijft het een deontologische plicht vinden dat alle actieve artsen aan de wachtdienst
deelnemen.
Heel deze problematiek zal een mentaliteitswijziging van de artsen vragen. Tevens zal de
praktische uitwerking van het inrichten van
deze wachtdiensten heel wat aanpassingen
vergen om al de gewettigde verzuchtingen
van de verschillende partijen (patiënten, artsen, ziekenhuizen, mutualiteiten, overheid)
te laten culmineren in een voor iedereen aanvaardbare eindoplossing.
In de voorbije jaren dat ik de geneeskunde
beoefende, en dat zijn er inmiddels ook al

10
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meer dan dertig, heb ik de geneeskunde en
de huisartsgeneeskunde in het bijzonder, zien
evolueren van het systeem van de jaren zestig-zeventig waarbij de huisarts de familiearts
was en het hele gezin van aan de geboorte tot
aan het overlijden volgde. De specialist werd
meestal geraadpleegd op aanraden van de
huisarts en de patiënten volgden meestal
braaf de raad van hun familiearts.
Geleidelijk aan, zonder dat ik er mij bewust
van was, is de geneeskunde veranderd en is
de familiearts overgegaan in de arts die op
een bepaald moment voor een bepaald probleem gevraagd wordt. Eens dit probleem
opgelost is, met of zonder tussenkomst van
een tweede arts die de patiënt met of zonder
medeweten van de huisarts raadpleegt, vervaagt de relatie tussen beiden of stopt soms
zelfs gewoon. In deze context is ook de relatie arts-patiënt (gelukkig maar) geëvolueerd
van een monoloog van de arts naar de patiënt
toe, tot een dialoog inter pares, tussen gelijken, waarbij een probleem samen besproken
wordt en de oplossingen door de arts voorgesteld, bekeken en beoordeeld worden via
een ‘informed consent’. Dit wil zeggen dat de
patiënt met kennis van zaken, voornamelijk
kennis aangebracht of bijgestuurd door de
arts (want de patiënt gaat vaak eerst zelf op
zoek op internetsites…), de eindbeslissing
neemt omtrent hoe hij of zij samen met de
arts, zij het huisarts of specialist, het probleem zullen proberen op te lossen.
De communicatie arts-patiënt is bijgevolg
veel intenser en bepalend geworden. De
mensen nemen het terecht niet meer dat de
arts als een alwetende ‘God de Vader’ betuttelend optreedt en eigengereid beslissingen
neemt boven het hoofd van de patiënt. En
deze wijziging in de arts-patiënt relatie is op
vandaag nog vaak een bron van spanningen.
Al te dikwijls komen bij ons klachten binnen
die enkel en alleen gestoeld zijn op communicatiestoornissen tussen patiënt en arts.
Luisteren naar de patiënt en proberen te achterhalen wat achter de uitgesproken woor-

ve rw el kom i ng

den vaak onuitgesproken bedoeld wordt, dat
is ‘Geneeskunst’.
De deontologie van de arts is in wezen niet
zoveel veranderd in die dertig of vijftig jaar.
Alles is enkel complexer geworden. Dikwijls
is het voor ons artsen moeilijk om tussen de
bomen het bos nog te vinden. Maar, jonge
collega’s, u staat er niet alleen voor. Het is op
dat moment dat u kan terugvallen op úw
Orde. En ik zeg bewust ‘úw Orde’. Want de
Orde der Geneesheren, en ik hoop binnen
afzienbare tijd de ‘Orde van Artsen’, is en
wordt wat wij artsen er van maken binnen de
ons wettelijk opgelegde taken. De Orde, bestaande uit door u verkozen ambtsgenoten,
heeft in de voorbije twee jaar hard gewerkt
aan een aanpassing van zijn statuten van binnenuit. De Orde is ook bezig met het aanpassen van zijn Code aan de evoluerende
maatschappelijke context.
Aarzel niet bij de start van uw carrière wanneer u vragen heeft omtrent de deontologische implicaties van het artsenberoep op de

Orde beroep te doen. Heeft u vragen over
relaties met patiënten, collega’s, de maatschappij, aarzel niet ze voor te leggen. De
Orde zal u steeds en volgens de noodwendigheid snel of zeer snel een antwoord bezorgen. Heeft u contracten af te sluiten, leg ze
voor ondertekening voor zoals deontologisch
verplicht is. Niet om u te controleren of het
u moeilijk te maken maar om er op toe te
zien dat er geen deontologische problemen
op de loer liggen wanneer u een contract dat
in één of andere vorm niet correct is, zou
onderschrijven.
Beste collega’s, ik zou hier nog lang over de
zin van de Orde kunnen spreken. Ik ga dit
niet doen. En nu denkt u terecht: oef! Ik wil
enkel een lans breken voor de communicatie
tussen u, leden van de Orde die de Orde uitmaken en uw verkozenen die in alle openheid, onpartijdigheid en billijkheid de hun
opgelegde wettelijke taken vervullen. Een
communicatie die niet intens genoeg kan
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zijn en waarbij u niet de minste schroom
moet hebben om advies te vragen of suggesties te doen.
En, na een woordje aan de jonge collega’s,
richt ik mij in het bijzonder tot u, gevierde
collega’s.
In naam van alle leden van de Provinciale
Raad van Oost-Vlaanderen en in mijn persoonlijke naam wens ik u te feliciteren met
uw vijftigjarig ambtsjubileum. U startte in
de ‘golden ﬁfties’ met de exponentiële groei
van de geneeskunde. U heeft de geneeskunde
zien evolueren van de klassieke ‘colloque singulier’ naar de multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en associaties.
Toch is ondanks al die veranderingen de basis gebleven : communicatie tussen arts en
patiënt, behoud van wederzijds respect en

12
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vertrouwen en het vrijwaren van het beroepsgeheim waarvoor we zo in de bres moeten springen. Dank voor die jarenlange inzet
samen met uw partner.
U, jonge collega’s, wens ik samen met alle
Raadsleden een schitterende carrière toe. Ik
ben er van overtuigd dat u de goede mix zal
vinden tussen uw medische carrière, gezin,
sociale vaardigheden en misschien wel een
mandaat in de Orde …
Dank dat u er allen bij bent vandaag. Dit samen vieren creëert een verbondenheid en
collegialiteit die we in deze tijden 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
Liesbeth Van Huﬀel
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 door Alfredo (zang) en Ninna (piano),
en Karen Hillewaere (zang).

zang: Alfredo

piano: Ninna
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Dokter Krishna Vyncke
namens de promotie 2009

Geachte Heer Voorzitter,
Geachte jubilarissen, collega’s, dames en heren,
Het is voor mij een groot genoegen om hier
als pas afgestudeerde arts op deze bijzondere viering de promotie te mogen vertegenwoordigen. Met grote trots wil ik dan ook in
naam van ons allen de jubilarissen van harte
feliciteren. Samen met allen hier aanwezig
willen wij jullie danken voor jullie jarenlange
inzet en toewijding aan de dienst van de
mens, voor het nauwgezet en waardig uitoefenen van het medische beroep en voor immer de gezondheid van jullie patiënten te
beschouwen als jullie voornaamste bekommernis. Met deze woorden lijk ik misschien
in herhaling te vallen met mijn collega, maar
dat is tenslotte wat jullie jarenlang getrouw
gedaan hebben. Reeds vijftig jaar hebben jullie in eer en geweten gehandeld en de eer en
de tradities van het medisch beroep hoog
gehouden. Uiteindelijk zijn jullie een verwezenlijking van de Eed van Hippocrates. Net
zoals die Eed stelt zijn wij jullie dan ook oprecht dankbaar om ons te onderwijzen, op te
leiden en ervaringen te delen. Net zoals in de
tijd van Hippocrates zijn wij bij jullie in de
leer gegaan, tijdens onze vele stages hebben
jullie tijd genomen om toekomstige collega’s
op te leiden, met een oneindig geduld hebben jullie fouten van jonge collega’s gecorrigeerd. Dit alles ondanks de overvolle
wachtzalen, ondanks de lange werkweken.
Dankzij die inzet zijn ook wij nu in staat om
deze befaamde Eed af te leggen en beloven
wij plechtig om naar ons beste vermogen jullie taak verder te zetten, naar jullie voorbeeld
en naar het voorbeeld van Hippocrates van
Kos, zo’n 2400 jaar geleden.

Uiteraard is er sinds die tijd veel veranderd.
Hippocrates had wellicht nooit verwacht dat
zo’n 25 eeuwen na het neerschrijven van zijn
Eed dit nog steeds, jaar na jaar, plechtig beloofd wordt door pas afgestudeerde artsen.
Evenmin had hij wellicht gedacht dat de medische opvattingen in dergelijke mate zouden veranderd zijn. Geen sprake meer van
vier lichaamssappen die in evenwicht moeten zijn maar wel van een voedingsdriehoek.
Geen sprake meer van koken en pletten ter
bereiding van een geneesmiddel maar wel
van een onoverzienbaar steriel syntheseproces. Dissecties voor het bestuderen van de
anatomie van de mens waren nog taboe, terwijl nu het volledig menselijk genoom reeds
in kaart werd gebracht. Het gebruik van
röntgenstralen om binnenin de mens te kijken zal voor Hippocrates even ondenkbare
scienceﬁction geweest zijn als voor ons reizen door de tijd. Sinds de Klassieke Oudheid,
maar voornamelijk sinds de 19de eeuw heeft
er zich een onophoudelijke ontdekking van
nieuwe ziekten voorgedaan maar daarbij
aansluitend ook ontwikkeling van nieuwe
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therapieën en nieuwe diagnosemiddelen.
Uiteindelijk weten we maar één ding zeker
en dat is dat de medische wereld niet stilstaat, de evolutie zal slechts eindigen bij het
einde van het menselijk bestaan.
Zelfs jullie, jubilarissen, hebben een enorme
evolutie gezien tijdens jullie loopbaan. Jullie
hebben nog de tragische polio-epidemieën
meegemaakt met vervolgens in 1956, drie
jaar voor jullie afstuderen, de ontwikkeling
van het polio-vaccin; ondertussen kent onze
generatie deze ziekte enkel nog uit de tekstboeken. Jullie waren getuige van de eerste
geslaagde orgaantransplantatie, in 1953 in de
Verenigde Staten en in 1963 in België. Rond
deze zelfde tijd werd de contraceptieve pil
geïntroduceerd wat toen veel commotie veroorzaakte maar nu één van de normaalste
zaken in de maatschappij is. Een tweetal decennia later slaagde men in het omgekeerde:
in 1983, de periode waarin wij, promotie
2009, geboren werden, werd de eerste IVFbaby geboren. Maar al deze memorabele momenten zijn evenwel slechts een greep uit de
evolutie die jullie hebben meegemaakt.
Niet alleen de behandelingsmogelijkheden
maar ook de diagnostische mogelijkheden
kenden een enorme evolutie. Wij, promotie
2009, kennen enkel de vlotte bloedafnames
met een gesloten vacuümsysteem, waar er
uiteindelijk weinig kunst aan is ten opzichte
van de vroegere spuit met naald. De labodiagnostiek wordt uitgebreider en verﬁjnder,
en ook de medische beeldvorming kent
enorme evolutionaire sprongen, tijdens jullie
opleiding bestond er nog geen single-slice
CT, terwijl we nu reeds gebruik maken va de
64-slice CT en de MRI en de PET-CT,…. En
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dan hebben we nog niet gesproken over de
invasieve radiologie of de endoscopische
technieken die tussen diagnostiek en therapie in liggen. Ondanks deze grote evoluties
zien we toch ook enkele oude gewoonten die
behouden blijven, de aderlating is nog steeds
de meest eﬃciënte behandeling voor hemochromatose, bloemsuiker vindt terug zijn
ingang bij de behandeling van diepe wonden.
Maar genoeg over het verleden, wat met de
toekomst?
Daar kan men uren over speculeren. Ik ben
er zeker van dat, binnen vijftig jaar, wanneer
ons jubileum gevierd wordt, men een even
grote lijst kan opsommen van mijlpalen die
plaatsvonden in de loop van onze carrière.
De niet stilstaande technologie zal leiden tot
steeds gevoeligere detectiemethoden waardoor men op steeds minder invasieve wijze
ziekten zal kunnen opsporen in een steeds
vroeger stadium, totdat men uiteindelijk
door het vinden van gevoelige en speciﬁeke
risicomerkers erin zal slagen om aandoeningen op te sporen nog vooraleer het ziekten
zijn. Doch deze betere detectiemethoden en
efficiëntere behandelingsmethoden gaan
veelal gepaard met hogere kosten. En dat zou
onze vriend Hippocrates misschien ook
nooit gedacht hebben, maar beperkingen in
de gezondheidsbudgetten zullen zo mogelijk
de snelheidsbepalende stap zijn in de evolutie van de geneeskunde.
Het blijft dan ook belangrijk om terug te grijpen naar een aloud gezegde, ‘voorkomen is
beter dan genezen’. Want ondanks de grote
evoluties in de geneeskunde zijn er nog
steeds heel wat ziektes die we niet kunnen

   

Want los van de technische evoluties die
steeds meer automatisering en afhankelijkheid van machines met zich meebrengt, los
van de vele specialisaties en subspecialisaties, waar men soms evenveel technische
kennis dient te hebben als medische kennis,
los van dit alles, blijft het belangrijk om het
menselijke aspect niet te vergeten. En dit is
dan ook de reden waarom een arts nooit
door een computer zal kunnen vervangen

prom oti e

genezen. Gevolgen van een hartinfarct kunnen we niet ongedaan maken, hersenschade
door een bloeding of zuurstofgebrek tijdens
de geboorte kunnen we niet herstellen, multipel sclerose kunnen we niet genezen, … We
kunnen het leed verzachten, maximale revalidatie geven maar genezen dat kunnen we
niet, nog niet, want wie weet, tegen dat wij
daar in jullie plaats zitten en ons jubileum
gevierd wordt… Maar in tussentijd blijft de
preventieve geneeskunde belangrijk en kan
het belang niet overschat worden. Want hoe
krachtig of eﬀectief onze behandelingswijzen
ook zijn, in het gevecht voor genezing wordt
er, net zoals in een oorlog, steeds schade geleden. Preventie kan evenwel breed opgevat
worden. Preventie kan bestaan uit gezonde
evenwichtige voeding en voldoende beweging om cardiovasculaire aandoeningen en
het metabool syndroom te voorkomen. Maar
preventie kan evengoed bestaan uit genetisch diagnostiek. Het meest voor de hand
liggende voorbeeld hier is natuurlijk prenataal onderzoek in families met gekende erfelijke aandoeningen zoals mucoviscidose,
zoals osteogenesis imperfecta,… Maar tevens kan de genetica gebruikt worden als
preventief middel om het risico op een ziekte te bepalen nog lang voor deze tot expressie
komt, zo denken we maar aan de ziekte van
Huntington, erfelijke borstcarcinoma, enz..
Dergelijke ontdekkingen stellen ons in de
mogelijkheid om de preventieve geneeskunde meer individueel te richten en af te stemmen op de patiënt die voor je zit.

worden. Het blijft immers essentieel om het
overzicht niet te verliezen en vooral om de
patiënt niet uit het oog te verliezen. Want
zelfs als we machteloos staan tegenover een
ziekte dan nog kunnen we steeds de levensbelangrijke en leedverzachtende ondersteuning bieden van verzorging, aandacht en
warmte. Dit zijn capaciteiten die men in zich
heeft maar die men ook kan ontwikkelen,
deels door lessen zoals communicatie en reﬂectie, maar voornamelijk door het te zien
en te leren op de werkvloer, door de vele stages, door het zelf te doen. Theorie en praktijk
zijn immers twee uiteinden van het spectrum
van competenties van een arts. Wij zijn misschien afgestudeerd maar wij zijn verre van
volleerd, de basiskennis werd verworven
maar de ervaring die de kunde verheft tot
een kunst moeten wij nog verwerven. Aan
deze nieuwe fase, de fase van het verwerven
van praktijkervaring, zullen wij, promotie
2009, nu beginnen.
En dat is een fase die enkel succesvol kan
worden mits voldoende ondersteuning en
mentorschap van jullie, collegae, die reeds
lang in het beroep staan, door het doorgeven
van jullie professionele wijsheid, door de bemoedigende schouderklop in moeilijke momenten.
Ik zou dan ook willen besluiten met de jubilarissen nog eens van harte te feliciteren en
te danken voor hun jarenlange inzet.
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Artsen gepromoveerd in 2009
en ingeschreven op de Lijst van
de Orde van Oost-Vlaanderen :
L. ARDIES
T. AUDENAERT
J. BONTINCK
K. BOTERBERGH
S. BOUZAIANI
S. BRACKE
T. BUYSSENS
L. CALUS
C. COUSAERT
B. CRAEYE
C. DAUWE
A. DEBACKERE
T. DE BEULE
A. DE BOTH
H. DECAT
S. DE LILLE
T. DENOLF
W. DENYS
J. DE POOTER
S. DE ROUCK
H. DE RUELLE
E. DE VLIEGHER
A. DE WILDE
E. D'HOORE
P. ELSHOUT
N. FEYS
S. GALLET-VERRIEST
S. GEENS
W. GOETHALS
F. GOUDSMEDT
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M. HEMERYCK
A. HOUTMAN
N. HUYGHE
J. KEEPERS
U. KIENDYS
I. KROES
K. LAPAGE
E. LODEWICK
S. MAEBE
S. MAENHOUT
P. MAHIEU
A. OOMEN
R. PANNECOECK
S. PETRE
I. PLAETINCK
S. PORTIER
F. RAHIMI KHASHOEI
I. ROOMS
R. SAERENS
F. SAEYS
H. SCHAUBROECK
S. SEGERS
N. SEGERS
T. SEIJNHAEVE
L. SEYNAEVE
R. SPEECKAERT
E. STARODUBOVA
A. STOCKMAN
N. TAHON
K. VAN ASSCHE

M. VAN BORSEL
A. VAN CONKELBERGE
W. VAN DE VELDE
C. VANDE WALLE
M. VAN DE WALLE
L. VANDENABEELE
L. VAN DEN HAUTE
M. VANDENHEUVEL
F. VANDEN MEERSCHAUT
S. VANDER DONCKT
J. VAN DER MAAS
L. VAN HUFFEL
V. VANLERBERGHE
N. VAN LOOVEREN
S. VAN MELKEBEKE
P. VANSINTJAN
P. VERBURGH
T. VERDEE
M. VERGAUWEN
D. VERKEST †
E. VERSELE
K. VERWILLIGEN
E. VIAENE
P. VLUMMENS
K. VYNCKE
E. WEYTENS
J. WILLEKENS
I. WITTERS
B. YSEBAERT



m e m or i a m
i n

In Memoriam door
Dokter Jan Van Elsen, Secretaris

Schoonheid
Blijft beklijven
Ontdaan tot het échte
Wie was neigt tot blijven
Van en voor wie
Dag na dag hoop en zin
De vervulling kleurde
Te kort altijd
Met afscheid
Moeilijk en razendsnel
Voor wie het treft :

Norbert CANDAELE van Beveren, internist op rust
Albert TAGHON van Lovendegem, geneesheer-inspecteur op rust
Pierre UYTTERSCHAUT van Belsele (Sint-Niklaas), neuro-psychiater op rust
Paul HOLLAERT van Vlierzele (Sint-Lievens-Houtem), orthopedisch chirurg op rust
Jozef SNOECK van Oudenaarde, pediater op rust
René MEERSSEMAN van Lokeren, gynecoloog-verloskundige op rust
Gaston VERSELE van Zwijnaarde (Gent), militair geneesheer op rust
Paul DE PORRE van Gentbrugge (Gent), pediater
Joël VANHILLE van Lembeke (Kaprijke), pediater op rust
Edmond DE BUYST van Aalst, huisarts op rust
Nicole VANDERSTRAETEN van Destelbergen, fysisch geneesheer op rust
Willy VAN VAERENBERGH van Aalst, huisarts op rust
Roger DE KEYSER van Eeklo, internist op rust
Piet D'HOORE van Lokeren, internist
Jozef HELLEBUYCK van Kruishoutem, huisarts op rust
Griet VAN DE WEGHE van Gent, arbeidsgeneesheer
Kamiel DIERICKX van Gent, hoogleraar emeritus klinische biologie
Robert DEROM van Destelbergen, ere-geassocieerd hoogleraar gynecologie-verloskunde,
gewezen Ondervoorzitter van onze Raad
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Willy HOUTMAN van Deinze, huisarts op rust
Jacques THUYSBAERT van Brakel, chirurg op rust
Dieter VERKEST van Jabbeke, huisarts in opleiding
Emiel HEYLEN van Sint-Niklaas, psychiater op rust
José MEIRESONNE van Deinze, huisarts op rust

Aan alle Dierbaren, Vrienden en Collega’s,
Onze deelneming,
Oprecht.
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Huldiging van de jubilarissen
door Dokter Michel Bafort,
Ondervoorzitter

Geachte genodigden, geachte collega’s,
Een plechtig moment is aangebroken om
hulde en respect te betuigen aan de collega’s
jubilarissen.
Dokter Jeanne BRACKE
Zij werd geboren
op 31 oktober 1935
te Vilvoorde en ze
studeerde aan de
Universiteit van
Leuven, waar ze in
juli 1959 het diploma behaalde van
doctor in de genees-, heel- en verloskunde. Van 1964
tot 1971 werkte ze als medisch adviseur bij de
RVA van Oudenaarde en daarna als adviserend geneesheer bij de Christelijke Mutualiteit in Gent tot januari 2000. Sinds februari
2000 is Dr. Jeanne Bracke op rust.
Dokter Walter CLAEYSOONE
Volgde studies in
de genees-, heelen verloskunde aan
de Rijksuniversiteit
te Gent. Na zijn
militaire dienst in
de zeemacht met
o.a. activiteiten in
Congo in 1960
volgde hij de opleiding algemene chirurgie te Breda in het Sint-Ignatiusziekenhuis
van 1960 tot 1965, thoraxchirurgie in de Uni-

versiteit van Göteborg van 1965 tot 1968. Hij
werkte daarna als chef de clinique in het Claraziekenhuis in Rotterdam en werd benoemd
in de Stadskliniek van Sint-Niklaas als chirurg van 1969 tot 1995. Hij gaf gedurende
meer dan 30 jaar les in meerdere verpleegsterscholen.
Dokter Raymond COPPIETERS
Is afkomstig van
Zele. Hij studeerde
geneeskunde aan
de universiteit van
Gent en was extern
en intern in het De
Bijlokehospitaal, en
gedurende twee
jaar leerling assistent in de dienst
voor inwendige
ziekten van Prof. Remouchamps. Nadien
specialiseerde hij in de oogheelkunde bij
Prof. François. Na deze specialisatie had hij
een praktijk in Gent en was verbonden als
oftalmoloog aan de dienst voor kinderziekten. Hij bleef geïnteresseerd in de vele nieuwe ontwikkelingen in de oogheelkunde nadat
hij op rust ging.

hipp o cr ate s  | januari 

21

huldiging
jubilarissen

Dokter Lisette DE BLEEKER
Geboren te Oudenaarde, volgde ze de
Grieks-Latijnse humaniora aan het
H.Hart Instituut te
Heverlee. Haar studies in de geneeskunde doorliep ze
aan de KULeuven
met uitzondering
van het stagejaar
dat zij aan de Rijksuniversiteit volbracht omdat ze wegens de studie van haar echtgenoot
twee jaar in de Verenigde Staten verbleef.
Aldus promoveerde ze te Gent in 1959. Ze gaf
een tijdlang les in de verpleegsterschool te
Wetteren waar ze de cursus embryologie doceerde en werkte ruim vijfentwintig jaar lang
als arts voor het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn, heden Kind en Gezin genaamd.
Zij verzorgde hiervoor de raadplegingen in
ruim twintig gemeenten van het arrondissement Gent-Eeklo.
Sinds het einde van haar actieve loopbaan,
beperkt haar patiëntenbestand zich tot haar
echtgenoot, zes kinderen, evenveel partners
en vijftien kleinkinderen.
Dokter Paul DE DOBBELEER
Na zijn humaniora
aan het Collège
Cardinal Mercier
te Braine-l’Alleud,
en de studies van
geneeskunde aan
de UCL, heeft hij
zich bekwaamd in
de Dienst NKO van
Prof. Guns. Ondertussen volgde hij
ook stages te Parijs en Bordeaux. Hij vestigde zich te Ronse en verzekerde er gedurende meer dan dertig jaar de dienst NKO in
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de Medische Instellingen. In zijn vrije tijd en
ook nog vandaag doet hij aan sport, waaronder volleybal en ﬁetsen. Bezeten sinds zijn
jeugd van postzegels en ﬁlatelie, is hij heden
nog voorzitter van Renaix Philatélique-Ronse en van de Provinciale Vereniging OostPhila.
Dokter Denis DE PAUW
Liep college en
universiteit te Gent
en kreeg de kans
een huisartsenpraktijk over te nemen in een landelijke geme ente
dicht bij Gent, nl.
Merendree. Van bij
het begin werd hij
dokter, tandarts en
apotheker. Dit laatste werd gestopt in 1978
t.g.v. een wetswijziging. Hij was ook licentiaat in de lichamelijke opvoeding en na drie
jaar praktijk kreeg hij het aanbod om in het
HILO part-time assistent te worden in de
dienst van Prof. Van Uytvanck en later bij
Prof. Pannier. Deze functie heeft hij kunnen
uitvoeren gedurende achttien jaar. Daarna
heeft hij zich toegelegd op zijn praktijk als
huisarts. Hij was eveneens geneesheer van
de Rijkswacht en de militairen en verzorgde
ook de maandelijkse raadplegingen voor de
kinderen van het Kinderwelzijn. Hij behaalde het diploma van licentiaat sportgeneeskunde. Nu werkt hij nog steeds als huisarts
verder, zij het rustiger aan.
Dokter Michel DE SMET
Hij studeerde genees-, heel- en verloskunde
aan de universiteit van Gent. Na zijn studies
huwde hij in 1959 en kreeg 4 kinderen en 8
kleinkinderen. De opleiding chirurgie werd
gevolgd in Gent bij Prof. Van der Linden en
te Aalst bij Dr. De Clerck in het

Professor Dokter André ELEWAUT
André Ele w aut
werd geboren te
Sint-Amandsberg
(Gent) op 11 mei
1934. Vanaf 1952
volgden studies
Geneeskunde aan
de Rijksuniversiteit
Gent met promotie
in juli 1959 tot doctor in de genees-,
heel- en verloskunde. In oktober 1959 werd
de opleiding inwendige ziekten gestart als
assistent aan de polikliniek voor inwendige
ziekten, alwaar hij eind 1963 benoemd werd
tot werkleider. In 1975 verdedigde hij zijn
thesis voor geaggregeerde van het hoger onderwijs. Deze thesis werd bekroond, op
voorstel van de Koninklijke Academie voor
Geneeskunde, met de Winkler-Prinsprijs, als
beste medische thesis voor de periode 197478. Hij werd benoemd tot geassocieerd docent in 1981 en later tot hoogleraar. Hij was
voorzitter van de medische raad van het UZ
Gent (1991-1993), (eerste) diensthoofd van de
biomedische bibliotheek van UZ-UGent
(1991-2001), diensthoofd van de kliniek voor
gastro-enterologie en hepatologie UZ (19931999) en vakgroepvoorzitter van het departement inwendige ziekten UGent (1995-1999).
Sinds oktober 1999 is hij emeritus gewoon
hoogleraar. Ook nadien bleef hij actief in het
wetenschappelijk werk. Hij publiceerde 102
A1 artikels in internationale tijdschriften met
peer review, 115 artikels in nationale tijdschriften met peer review en een twintigtal
hoofdstukken in boeken.

huldiging
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O.L.Vrouw ziekenhuis. Na zijn erkenning in
de algemene chirurgie in 1966 werd hij staﬂid
heelkunde in het O.L.Vrouwziekenhuis te
Aalst tot 1999. Hij heeft veel interesse voor
de complementaire geneeskunde zoals osteopathie en osteomoleculaire geneeskunde.

Dokter Jan FAURE
Na het beëindigen
van zijn GrieksLatijnse humaniora
aan het Sint-Barbaracollege te Gent
behaalde dokter J.
Faure zijn diploma
van geneesheer aan
de Rijksuniversiteit
Gent. Hij deed zijn
legerdienst in de
Zeemacht en was in het jaar 1960 een periode dokter aan boord van het Belgisch opleidingsschip “Mercator”. Hij begon zijn
specialisatie in de interne dienst van het
Stuivenbergziekenhuis te Antwerpen en vervolgens in de dienst fysische geneeskunde en
orthopedie bij professor Verbrugghe en
Claessens aan de RUG. Zijn opleiding als
reumatoloog vervolledigde hij bij Professor
de Sèze in Parijs. Aansluitend werd hij ook
als revalidatiearts erkend. Gedurende zijn
ganse loopbaan was hij diensthoofd van de
dienst fysische geneeskunde en revalidatie in
het A.Z. Sint-Vincentius en nadien Sint-Lucas te Gent waar hij ook voorzitter van de
medische raad werd. Daarnaast was hij actief
als lesgever aan het Hoger Instituut voor Paramedische Beroepen (later Arteveldehogeschool) te Gent. Als consulterend geneesheer
was hij verbonden aan het MPI te Kwatrecht
en tevens aan het Revalidatiecentrum van
het Groot Begijnhof te Gent. Gedurende jaren fungeerde hij als lid van de ministeriële
erkenningscommissie voor fysische geneeskunde en revalidatie. In 2001 ging hij met
pensioen.
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Dokter Raymond GOEDHUYS
Geboren in Kerkom
(Brabant) – niet ver
van Leuven – deed
hij zijn Grieks-Latijnse humaniora in
het Sint-Pieterscollege te Leuven en
daarna de studie
van geneeskunde
aan de KULeuven.
Reeds vroeg was er
belangstelling voor heelkunde en er volgde
dan zijn opleiding in de chirurgie eerst in
Brugge bij Dokter Maenhout en vervolgens
in Antwerpen bij Dokter Van Baden, om zich
nadien definitief te vestigen in BeverenWaas. Daar beoefende hij gedurende dertig
jaar nog echte algemene heelkunde. Sinds
1998 op rust, heeft hij nu tijd voor zijn hobby’s : sporten, tuinieren en muziek beluisteren.
Dokter Raoul HACHÉ
Hij werd geboren in
Gent op 26 maart
1935 en promoveerde in 1959 tot doctor in de genees-,
heel- en verloskunde. Tot 2002 was
hij voltijds huisarts
te Gent. Van 19601999 was hij deeltijds schoolarts en
PMS-arts te Gent. Van 1972 tot 2002 was hij
stichtend voorzitter van de Huisartsenkring
Gent-Centrum. Van 1973 begon zijn “loopbaan” bij de Orde die tot vandaag nog verder
zou duren. Van 1973 tot 1976 eﬀectief lid Provinciale Raad. In 1974 was hij medestichter
van de Belgische Balintfederatie. Van 1974 tot
1980 coördinator van de huisartsenstuurgroep van het centrum voor huisartsoplei-
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ding van de faculteit Geneeskunde RUG. Van
1976 tot 1979 was hij secretaris van de provinciale Raad en van 1976 tot 1983 eﬀectief
lid van de Hoge Raad voor Geneesheren Specialisten en Huisartsen en lid van de Vaste
Commissie voor Huisartsen binnen de Hoge
Raad. Van 1981 tot 2002 was hij stichtend
voorzitter en erevoorzitter van de Huisartsen Vereniging Groot-Gent. In 1982 tot 1988
werd hij voorzitter van deze provinciale Raad
en van 1987 tot 1999 diensthoofd MST Stad
Gent. Vanaf 1988 engageert hij zich ook volop in de Nationale Raad van de Orde. Van
1988 tot 1994 was hij er eﬀectief lid en van
1994-2000 Ondervoorzitter Nationale Raad
en hoofdredacteur van het tijdschrift van de
Nationale Raad. Van 1996 tot 2000 werd hij
aangesteld tot eﬀectief lid van het Nationaal
Raadgevend Comité Bio-ethiek. Vanaf 1997
is hij nog lid van twee lokale ethische ziekenhuiscomités. Van 2000 tot 2002 was hij
plaatsvervangend lid in de Nationale Raad en
van 2000-2004 plaatsvervangend lid van het
Nationaal Raadgevend Comité Bio-ethiek.
Van 2000 tot 2006 was hij plaatsvervangend
lid in de provinciale Raad en van 2002 tot
2006 werd hij opnieuw eﬀectief lid van de
Nationale Raad. Sinds 2006 tot op vandaag
is hij eﬀectief lid van de Raad van Beroep.
Zijn hobby’s zijn kunst, cultuur en tuinieren.
Hij heeft 7 kleinkinderen (die hem hierbij
helpen).
Dokter Walter HERMANS
Werd geboren te
Gent op 15 mei
1933. Hij promoveert tot doctor in
de genees-, heel- en
verloskunde aan de
Rijksuniversiteit te
Gent op 24 juli
1959. Na zijn militaire dienst specialiseerde hij van 1961
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tot 1962 aan de KULeuven en van 1962 tot
1963 bij P.C. Coudewater te Rosmalen. Van
1963 tot 1964 was hij assistent aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Hij werd erkend als
specialist in de neuro-psychiatrie op 8 oktober 1964. Hierna werd hij adjunct-geneesheer
aan het Sint-Jan-Baptistziekenhuis te Zelzate en later ook hoofdgeneesheer. Hij was
als neuro-psychiater verbonden aan het provinciaal instituut Heynsdaele te Ronse vanaf
1 november 1968. Sinds augustus 1998 is hij
pensioengerechtigd, maar nog actief als zelfstandig vrijgevestigd psychiater.

Dokter Robert KREKELBERGH
Hij promoveerde
aan de Universiteit
van Gent in 1959.
Hij woont in SintNiklaas en is klinisch bioloog op
rust.

Professor Dokter Marc KUNNEN
Dokter Jacques HUYGHE
Hij is afgestudeerd
aan de KUL ‘maxima cum laude’ in
1959 en volgde
daarna vijf jaar opleiding interne geneeskunde in de
dienst van prof. J.
Vandenbroucke.
Vanaf 1965 was hij
gevestigd als internist te Sint-Niklaas en werkzaam in de Stadskliniek, waar hij stageleider was van de
KULeuven gedurende 25 jaar.
Hij is sinds 44 jaar gelukkig gehuwd en heeft
3 kinderen en 5 kleinzonen.
Zijn hobby’s zijn reizen, golf, fotograﬁe en
muziek.

Hij werd geboren in
Brugge, alwaar hij
in het Koninklijk
Atheneum, de Latijns-wetenschappelijke richting
volgde, om dan aan
de Rijksuniversiteit
Gent in de geneeskunde af te studeren in 1959. Onmiddellijk startte hij als assistent zijn
specialisatie in het laboratorium voor radiologie aan diezelfde universiteit. In 1960-61
deed hij 15 maand legerdienst, waarvan meer
dan een jaar in de afdeling radiologie van het
Belgisch Militair Ziekenhuis te Keulen
(7HESM); hij klom later op tot luitenantkolonel van het reservekader. Aan de Universiteit werd hij opeenvolgend werkleider, fa-
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culteitsgeaggregeerde, geassocieerd docent
en hoogleraar en vanaf 1991 was hij diensthoofd van de radiologie en medische beeldvorming van het Universitair Ziekenhuis te
Gent, alsook vakgroepvoorzitter en titularis
van de cursus radiologie en medische beeldvorming, en dit tot aan zijn emeritaat in
2000. In 1961 huwde hij collega Anne Ladon;
hun beide zonen en ook schoondochters,
zetten hun geneeskundige roeping verder.
Zelf genieten ze nu van reizen, tuin, fotograﬁe, video, computertechnieken en, last but
not least, van hun kleinkinderen.
Dokter Jacques LAGAE
Na de Grieks-Latijnse humaniora
aan het Sint-Barbaracollege te Gent,
artsenopleiding
aan de RUG, specialisatie in de inwendige ziekten
(Dienst Prof.Dr.
Regniers, RUG.),
oriënteerde hij zich
verder naar specialisatie gastro-enterologie
en na een vervolmaking in het Hôpital Saint
Antoine in Parijs, heel in het bijzonder in de
proctologie. Hij was werkzaam als consulent
voor proctologie aan het UZ-Gent (dienst
Prof.Dr. Barbier & Prof.Dr. Elewaut). Daarnaast was hij vooral actief in het A.Z. Maria
Middelares Gent, waar hij diensthoofd gastro-enterologie was en tevens stagemeester
inwendige ziekten RUG. Sinds 1990 is hij lid
van de Société Française de Coloproctologie.
Hij ging op rust op 1 januari 2009.
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Professor Dokter Jules LEROY
Hij werd geboren
op 2 juli 1934 te
Deinze en studeerde geneeskunde
aan de universiteit
van Gent. Hij studeerde verder onder meer aan de
Harvard Medical
School te Boston
en de Universiteit
van Wisconsin. Uit het uitgebreid curriculum vitae weerhouden we verder de benoeming tot docent en later professor medische
genetica en pediatrie, eerst in Antwerpen en
later in het UZ te Gent. Sinds 1999 is hij emeritus professor pediatrie en medische genetica te Gent. Hij was verantwoordelijk voor
meer dan 200 publicaties en voor vele “abstracts” en spreekbeurten op congressen of
toespraken. Ook na zijn verplicht emeritaat
aan de Belgische universiteiten bleef hij zijn
oorspronkelijke keuze van de academische
geneeskunde trouw en werkt vooral samen
op medisch-wetenschappelijk vlak met een
paar universitaire medische instituten in de
Verenigde Staten van Amerika, waar geen
leeftijdsgebonden beperking, maar wel actieve belangstelling voor ervaring bestaat.
Dokter Jaak MYLE
Hij behaalde het diploma geneeskunde aan de KUL in
1959. Daarna specialiseerde hij zich in
de radiodiagnose te
Leuven en Parijs.
Van 1965 tot 1998
was hij diensthoofd
radiologie in de kliniek Maria-Midde-
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lares te Sint-Niklaas. Hij was tevens lesgever
in de verpleegsterschool aldaar.

te Rotterdam. Hij huwde in 1959 Bernadette
Shu-Yun Yuan. Samen hebben ze één zoon
en twee dochters.

Dokter Georges RUYSSEN
Dokter Luc RYSENAER
Hij werd geboren
op 19 september
1934 en volgde de
Grieks-Latijnse humaniora in de
Abdij school SintAndries te Brugge
van 1946 tot 1952.
Daarna studeerde
hij van 1952 tot 1959
genees-, heel- en
verloskunde aan RUGent. Van 1961 tot 1966
volgde hij de opleiding in de inwendige ziekten bij Dr. Schweitzer te Heerlen, Dr. Vandemeulebroecke te Deinze, Prof. Regniers aan
de RUG, bij Prof. Cornet en Prof. Etienne in
het Hôpital Broussais te Parijs. Van 1966 tot
1998 werkte hij in de afdeling inwendige ziekten van het Sint-Vincentiusziekenhuis te
Deinze.
Dokter Pierre RUYSSEN
Hij werd geboren te
Gent op 10 januari
1930. Hij volgde de
Grieks-Latijnse humaniora in de
Abdij school SintAndries te Loppem-Brugge. In
1959 behaalde hij
het diploma in de
genees- heel- en
verloskunde aan de universiteit van Gent.
Van 1959 tot 1961 was hij assistent bij chirurg
G. Berwouts in het Sint-Vincentiusziekenhuis te Deinze en van 1961 tot 1967 volgde hij
de opleiding chirurgie-urologie in Rotterdam en Leiden. Van 1967 tot 1991 was hij als
uroloog werkzaam in het Clara Ziekenhuis

Hij promoveerde in
1959. In februari
1960 behaalde hij
het diploma tropische geneeskunde
in Antwerpen en
vertrok onmiddellijk naar Congo
voor zijn legerdienst bij de paracommando’s. Van
1961 tot en met 1965 volgde hij de opleiding
Neus-, Keel- en Oor, dit deels in Nederland,
deels in België. Hij werd benoemd tot revalidatiearts NKO op 26 juli 1981. Naast klinische en poliklinische activiteiten is hij
werkzaam sinds 1970 in het Revalidatiecentrum Sint-Lievenspoort te Gent.
Professor Dokter Magdalena
RYSSELAERE
Ze werd geboren te
Dendermonde en
volgde daar GrieksLatijnse humaniora
in het Koninklijk
Atheneum. Studies
geneeskunde volbracht ze aan de
Rijksuniversiteit te
Gent. Daarna specialiseerde ze in de
klinische biologie met subspecialiteit microbiologie. Ze volgde gedurende vier jaar “cours
de perfectionnement de bactériologie et de
sérologie médicale” in het Institut Pasteur te
Lille. Ze behaalde een speciaal diploma in de
medische en veterinaire mycologie aan het
Instituut voor tropische geneeskunde te Ant-
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werpen. Sedert 1971 werd ze werkleider aan
de RUG in de dienst voor oogheelkunde. Samen met Professor François schreef ze meerdere boeken en artikels over oculaire
mycosen en werd in 1995 benoemd tot docent in het vakgebied microbiologie-mycologie waarbij ze de cursus medische
mycologie gaf aan specialisten en specialisten in opleiding. Collega Rysselaere bleef tot
haar emeritaat in 1999 werken in het UZ te
Gent in de dienst oogheelkunde als microbioloog-mycoloog.
Dokter Gaston SALLET
Hij werd geboren te
Dudzele op 3 juni
1932 en volgde
Grieks-Latijnse humaniora in het
Sint-Lodewijkscollege te Brugge.
Daarna studeerde
hij geneeskunde in
Leuven van 1951 tot
1959. Hij specialiseerde zich in de oogheelkunde eerst bij Professor Appelmans te Leuven, dan bij oogarts
Baekeland in het Sint-Janshospitaal te Brugge. Er volgde een supplementair jaar bij Professor Thomas in Nancy en bij Professor
Weekers in Luik. Als oogarts was hij gevestigd in Aalst (privé) van 1963 tot 1994. Hij
was diensthoofd ophtalmologie in het
OCMW-ziekenhuis in Aalst van 1963 tot
1994. Sinds december 2000 is hij op rust.

Dokter Alain VANDEN BERGHE
Hij volgde GrieksLatijn in het Koninklijk Atheneum
te Kortrijk en ging
geneeskunde studeren aan de RUG
waar hij promoveerde in 1959. Hij
werd militair geneesheer o.m. bij
de BSD in Lüdenscheid en Keulen en later in Gent en Brussel
in het Militair Hospitaal. Hij verkreeg de titel
licentiaat ziekenhuiswetenschap aan de KULeuven in 1977. Na zijn loopbaan bij het leger
was hij nog directeur van de kliniek Institut
Moderne te Gent van 1986 tot 1996.
Dokter Jaak VAN DEN
MAEGDENBERGH
Hij promoveerde
aan de Katholieke
Universiteit van
Leuven in 1959. Hij
woont in Beveren
en is huisarts op
rust.

Dokter Willy VAN GERMEERSCH
Hij promoveerde
aan de Universiteit
van Gent in 1959.
Hij woont in Gent
en is gespecialiseerd in de inwendige ziekten.
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Dokter Yves VAN SCHOOTE
Hij werd geboren in
Gent en volgde
Grieks-Latijnse humaniora aan het
Koninklijk Atheneum te Gent en
werkte daarna zijn
geneeskundestudies af aan de Rijksuniversiteit Gent.
Hij specialiseerde
in fysische geneeskunde en reumatologie aan
de Rijksuniversiteit Gent en aan de Rijksuniversiteit Leiden gevolgd door een aanvullende opleiding reumatologie in Montpellier
en in Boston. Vanaf 1968 vestigde hij zich te
Gent met een privé- en ziekenhuispraktijk in
de Volkskliniek. Van 1959 tot 1979 was hij
tevens als deeltijds assistent verbonden aan
de dienst anatomie van Professor Fautrez
(RUG) en van 1980 tot 2002 actief als raadgevend geneesheer bij een verzekeringsorganisme voor arbeidsongevallen.
Dokter Jacques VEECKMAN
Hij werd geboren te
Gent op 23 december 1934 en volgde
middelbare studies
aan het Koninklijk
Atheneum te Gent.
Zijn universitaire
studies volgde hij
aan de Rijksuniversiteit aldaar en hij
promoveerde tot
doctor in de genees-, heel en verloskunde in
1959. Daarna specialiseerde hij van 1964 tot
1971 in de gastro-enterologie en proctologie
in de dienst van Prof. Regniers. Tot 2001
werkte hij in het Institut Moderne en het AZ
Jan Palﬁjn. Hij woont in Gent en is sindsdien

nog steeds actief als proctoloog in de ambulante praktijk.
Hij is gehuwd en heeft vier kinderen.
*
* *
Wij vroegen dit jaar de jubilarissen om een
beknopte “boodschap voor de jeugd” te formuleren en vanuit hun jarenlange ervaring,
een boodschap, een woordje van bemoediging of een goede raad uit te spreken ten
aanzien van de pas gepromoveerde collega’s.
Hier volgt een synthese van deze “boodschap” :
“Ondanks de toenemende agressie en drugsgebruik in onze maatschappij bent u een bevoorrechte generatie die ten volle zal genieten
van de enorme evolutie in de geneeskunde.
Let op voor de bureaucratische geneeskunde
en het excessief vertrouwen in de technologie,
tracht goede “clinici” te worden door luisterbereidheid, een correcte anamnese en fysisch
onderzoek.
‘Sedare dolorem opus divinum’. Het permanent bewustzijn van onze quasi ‘bovenmenselijke’ mogelijkheden als geneesheer en de
erop inspelende hoge verwachtingen van de
patiënt dienen ons aan te zetten tot ernstige
bijscholing, subspecialisatie en werken in
groepsverband.
Doe uw beroep eerlijk, met liefde en met overtuiging. Wees bescheiden bij wat je te bieden
hebt, maar standvastig in je dienstbaarheid,
ook al word je er materieel niet beter van.
Dan staat u een aangenaam en geslaagd beroepsleven te wachten”.
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Dokter Raoul Haché
namens de jubilarissen

Heer Voorzitter,
Allereerst wil ik U en de Raad van OostVlaanderen van harte danken voor deze huldiging van ons, artsen jubilarissen die 50 jaar
geleden ons doktersdiploma behaalden en
onze medische loopbaan zijn gestart.
Met heel veel genoegen wil ik hierbij benadrukken dat, voor onze provincie, de provinciale Raad van de Orde de enige instelling is
die een dergelijke viering van de medische
oude gardisten jaarlijks gestalte geeft, en dit
sinds 1974. Samen ervaren wij nu aan den
lijve niet alleen wat het betekent om 50 jaar
loopbaan achter de rug te hebben, maar ook
wat het betekent om de daaraan verbonden
leeftijd te hebben bereikt! Maar niettemin
beleven wij een gevoel van vreugde en dankbaarheid voor dit blijk van erkentelijkheid
die ons vandaag te beurt valt.

Achtbare Aanwezigen,
In de lijn van de traditie dat, indien voorhanden, een gewezen lid van de provinciale Raad
wordt aangezocht om hier vandaag enkele
woorden te debiteren in naam van de collega’s jubilarissen, valt mij deze eer te beurt. Ik
kon dit dus moeilijk uit de weg gaan. Mijn
vrijheid van zwijgen werd mij op die manier
ontzegd!
Ik wil U een verhaal vertellen. Een, voor deze
feestelijke gelegenheid, tikkeltje lyrisch getint verhaal over de medisch-spirituele evolutie die onze generatie, naar mijn bescheiden
mening, heeft kunnen doormaken, voor zover zij er uiteraard heeft weten voor open te
staan.
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Vele jaren terug hebben wij geopteerd voor
een medische loopbaan. Wat heeft ons tot
een dergelijke keuze aangezet?
Voor sommigen zal het misschien een ‘roeping’ zijn geweest. Een begrip dat in de huidige tijdsgeest weliswaar aan populariteit
heeft ingeboet. Een roeping om de noodlijdende mens te helpen en bij te staan, zowel
in preventieve als in curatieve context. Voor
anderen zal het mogelijks uit wetenschappelijke interesse zijn geweest teneinde een
steentje bij te dragen tot de vooruitgang van
de medische wetenschap.
Anderen nog zullen zich geboeid hebben gevoeld door het sociale aspect van de gezondheidszorg met de intentie mee te werken aan

Een samengaan van deze onderscheiden motieven zal wellicht voor de meeste onder ons
onze keuze hebben gestuurd. Maar voor
welke modaliteit ook wij uiteindelijk hebben
geopteerd, steeds zal die als ﬁnaliteit hebben
gehad bij te dragen tot een betere kennis van
het functioneren van het menselijk individu,
tot een beter inzicht in de drijfveren van ieder menselijk denken en handelen, en langs
deze weg bij te dragen tot een betere leefwereld. Een leefwereld waarbinnen plaats is
voor het omgaan zowel met gezondheid als
met ziekte, met welzijn als met tegenspoed,
met geluk als met verdriet, met winst als met
verlies.
Bij mijn literaire omzwervingen heb ik nergens een betere en mooiere omschrijving van
het door ons gekozen beroep ontmoet dan
bij George ELIOT. Deze gevierde 19de eeuwse Engelse romanschrijfster (Mary Ann
EVANS als echte naam) schrijft in haar magnum opus “Middlemarch” (1871):
“Het beroep van medicus is het mooiste beroep ter wereld omdat het de meest volmaakte relatie biedt tussen wetenschap en
kunst en de meest directe alliantie tussen
wetenschappelijke triomfen en maatschappelijk nut”.
Hebben wij nu die volmaakte relatie tussen
wetenschap en kunst enigszins weten te realiseren of te benaderen?
De opeenvolgende culturele en spirituele variabelen in de door ons meegemaakte tijdsgeest zullen ons hierbij zeker hebben
beïnvloed.
Wij hebben het geluk gehad te kunnen starten bij de aanvang van de ‘golden sixties’. Een
periode van overvloed en van gunstige economische omstandigheden. De explosieve
bloei van kennis en technologie binnen de
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een goed onderbouwde en rechtvaardige
medisch-maatschappelijke zorgverlening.

medische wetenschap hield een belofte in
van onbegrensde mogelijkheden waarbij de
toekomst van onze medische praktijk gegarandeerd was.
Mogelijks geïnspireerd door de ons vertrouwde muzikale romantiek konden we de
opbouw van die praktijk zien verlopen als die
van een klassieke sonate van een Haydn, een
Mozart of een vroege von Beethoven: een
start als een vrolijk en levendig allegro, een
iets rustiger vervolg als een adagio, een bruisend nieuw impuls als een scherzo om zich
verder als een rondo te ontwikkelen.
Maar het was ook het decennium van de free
jazz, de ﬂower power, het hippe dogma van
‘make love, no war’. Een hoogconjunctuur
waarbinnen het verboden was te verbieden
en waarin een nieuwe muziekcultuur ons bereikte vanuit de Abbey Road studio 2 in Londen met het vernieuwende geluid van The
Beatles dat misschien sommigen onder ons
minder conformistisch in hun medische opgang heeft weten te inspireren. Een euforisch
decennium dat met de studentenrevolte van
mei ’68 zijn zwanenzang heeft meegemaakt.
Tien jaar later, eind zeventiger en tachtiger
jaren, werden we geconfronteerd met de
postmoderne stroming die het einde inluidde van de ‘grote verhalen’ uit de ﬁsoloﬁe en
de religie die in het teken hadden gestaan van
de grote vooruitgang zoals Jean François LYOTARD het uitdrukt in “Le diﬀérend”. Postmodernisme dat volgens Jean BAUDRILLARD
werd gekenmerkt door verwarring, somberheid en kristische reﬂectie op het moderne
denken met ‘deconstructie’ als inhoudelijke
kern. Postmodern deconstructivisme dat ondermeer bij Jacques DERRIDA vooral de
technische en wetenschappelijke creativiteit
beklemtoonde en daardoor de esthetische en
artistieke creativiteit naar de achtergrond
verdrong. Artistieke creativiteit die volgens
een Paul CELAN, een René CHAR, een Ge-
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orges STEINER nochtans te allen tijde een
confrontatie blijft waarborgen met spiritualiteit en transcendentie.
Als logisch gevolg hierop werden wij dan ook
geconfronteerd met de ‘New Age’ tegencultuur, bakermat van de ‘holistische’ beweging
maar tevens verwarrend kluwen van alternatieve zingevingsystemen waarin ethiek, moraal en ecologie terug aan bod kwamen. Een
zoektocht naar antwoorden op existentiële
vragen in een sfeer van bewustzijnsverruiming. Milan KUNDERA’s “De ondraaglijke
lichtheid van het bestaan” (1983) is een bestseller!
Misschien zijn wij, door al dat ons omringende geweld in onzekerheid gebracht, herinnerd geworden aan de goede raad die
Immanuel KANT ons destijds in zijn “Kritik
der reinen Vernunft” (1781) had gegeven.
Raad die erin bestaat om, in een geest van
kritische zelfreﬂectie, ons drie vragen te stellen:
1. Wat kan ik weten ?
2. Wat moet ik doen?
3. Wat mag ik hopen?

Wat konden wij weten?
Vanuit de medische faculteit hadden wij een
degelijke, uiteraard tijdsgebonden, rationeelwetenschappelijke opleiding mee gekregen.
Doch wat betreft onze ethische, spirituele en
communicatieve vaardigheden, zo onontbeerlijk om onze kunde tot kunst te verheffen, bleven wij schromelijk op onze honger
zitten.
Wij wisten wel hoe wij ziekten dienden aan
te pakken maar veel minder hoe wij moesten
omgaan met individuen die ziek zijn, zich
ziek voelen, zich ziek wanen, die minder
goed of slecht functioneren, of die zich geconfronteerd zien met hun naderende levenseinde.
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Wat moesten wij doen?
Volgens KANT is het de Rede die ons zegt
wat we moeten doen, volgens SCHOPENHAUER is het de Wil die ons de weg moet
wijzen. En waarschijnlijk zal zowel onze rede
als onze wil ons ertoe hebben aangespoord
om onze inventiviteit, onze fantasie en onze
creativiteit aan te wenden bij de verdere uitbouw van onze vaardigheden, en dit vanuit
een samengaan van voorstellingsvermogen
en morele intuïtie.
Wat onze rationele wetenschappelijke kennis
betreft heeft een adequate continue navorming ons laten evolueren van een logisch
positvisme over een wetenschappelijk realisme naar een pragmatisch realisme, wat
zich heeft vertaald in ‘Handelen met praktische wijsheid’ (Evidence based knowledge).
Het werk van de 20ste eeuwse Amerikaanse
wetenschapsﬁlosoof Hilary PUTNAM kan
ons daarbij verheldering hebben bijgebracht
en Ambroise PARÉ’s leidmotief ‘Labor improbus omnia vicit’ kan ons daarbij hebben
weten te inspireren. Wat onze spirituele ontwikkeling betreft heeft onze morele intuïtie
ons ongetwijfeld niet-geringe diensten bewezen door ons in staat te stellen, tegen de
heersende postmoderne strekking in, onze
artistieke creativiteit aan te wenden om onze
kunde tot een niveau van kunst te verheﬀen.
De magistrale Hongaarse schrijver Sándor

Om deze kunstgreep te bewerkstelligen konden wij, in navolging van PLATO, op zoek
gaan naar de drie door hem geponeerde
grondideeën of waarden, namelijk schoonheid, goedheid en waarheid.
Schoonheid hebben wij kunnen waarnemen
en herkennen binnen het zorgproces dat zich
in ons dagelijks praktijkgebeuren afspeelde,
voor zover wij er ons wisten voor open te
stellen en er oog voor hadden, het schoonheidsideaal van de Renaissance indachtig:
“De verhouding weten te zien van de delen tot
het geheel.”
Thomas van AQUINO had er ons reeds op
gewezen dat schoonheid het kenvermogen
betreft: “Wat genoegen verschaft wanneer
men er kennis van neemt.” En in zijn “Kritik
der Urteilskraft” (1790) zegt ook KANT:
“Schoonheid is wat, zonder begrip, als voorwerp van een noodzakelijk welgevallen wordt
erkend”. En Kahlil GIBRAN laat zijn Profeet
zeggen: “Schoonheid is leven wanneer het leven haar heilig gelaat onthult. Maar jij bent
het leven en jij bent de sluier”.
Goedheid hebben wij kunnen ervaren zowel
bij de ontvangers van de zorg als bij onszelf
als verstrekkers van die zorg in al haar beschikbare modaliteiten, want, zegt PLATO:
“Kennis van de algemene natuur van het goede dient het richtsnoer te zijn van het menselijk handelen.” En zelfs heel wat negatieve
ervaringen, die ons zeker ook zijn te beurt
gevallen, kunnen leiden tot goedheid al naar
gelang de instelling en de drijfveer van hen
die ze ervaren.

da nk wo or d
ju bi l a r i s sen

MÁRAI herinnert er ons immers aan dat “de
kunstenaar te allen tijde in staat was om sterker te zijn dan de maatschappelijke situatie
waarin hij leefde”, waarbij het er dus op aankomt het tijdsgebeuren kritisch te ontleden
en eventueel eclectisch tegen te spreken.

Onze moeizame zoektocht naar waarheid
kadert in de verlichtingsﬁlosoﬁe van KANT,
namelijk bevordering van cultuur, mondigheid en reﬂexief oordeelsvermogen.
Het zoeken naar universele waarheid komt
volgens de Amerikaanse literatuurﬁlosoof
Richard RORTY (° 1931) neer op een rechtvaardiging van onze overtuigingen, want
waarheid op zich is iets wat per deﬁnitie niet
wordt bereikt. “Waarheid is onafscheidelijk
verbonden met menselijke kennis” zegt Hilary
PUTNAM, “maar niets garandeert ons dat
de wetenschap ons het deﬁnitieve beeld van
de werkelijkheid noch van de waarheid zal
geven.” De werkelijkheid blijft trouwens ook
altijd slechts een detail van de waarheid.
Psychiater en ﬁlosoof Karl JASPERS ziet op
zijn beurt de arts-patiënt relatie als een gemeenschappelijk zoeken naar waarheid.
Maar, poneert Nobelprijs literatuurwinnaar
Herman HESSE in zijn roman “Siddartha”:
“Het zoeken naar waarheid is het zoeken naar
harmonie in zichzelf.”

Wat mochten wij hopen?
In de loop der decennia van onze beroepsuitoefening hebben wij geleidelijk ervaren en
ingezien dat voor een verantwoorde rationeel-wetenschappelijke toepassing van onze
geneeskunde wij meer en meer afstand
moesten weten te doen van het ons tot dan
toe toegeëigende solipsisme en individualisme, en dat een succesvolle begeleiding van
onze patiënten slechts is te verwezenlijken
mits een goed gestructureerd teamwerk, te
vergelijken met de artistieke inbreng van een
regisseur van een ﬁlmploeg.
Maar bovendien heeft onze zoektocht naar
schoonheid, goedheid en waarheid ons op de
weg gebracht van de zo onontbeerlijke artistieke spiritualiteit.
MICHELANGELO omschreef de beeldhouwkunst als de kunst om het overbodige
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materiaal te verwijderen. En geneeskunde
zou kunnen worden omschreven als de kunst
om rondom iedere patiënt een synthese op
te bouwen waarbinnen het essentiële van het
overbodige wordt vrij gemaakt en waarbij de
patiënt wordt gestimuleerd, in gezamenlijk
overleg, om vrij te kiezen wat het beste lijkt
te zijn voor zijn eigen welzijn.
En om deze kunstvorm te verwezenlijken zijn
wij op weg dienen te gaan naar de totstandkoming van een arts-patiënt relatie waarbinnen zowel het volledig menszijn van de
patiënt als van de arts tot zijn recht kan komen en dit op een manier die de vermogens
van de ander erkent en zijn integriteit, zijn
zelfstandigheid, zijn vrijheid en zijn groei bevordert en er een zin weet aan te geven.
Onmisbaar hierbij is een ﬂinke dosis empathie als basis voor een intersubjectieve ervaring en voorwaarde voor het besef van een
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bestaande buitenwereld, waarbij onze spiegelneuronen ons zonder enige twijfel dienst
kunnen bewijzen. En empathie is onlosmakelijk verbonden met respect voor de menselijke waardigheid, basisprincipe van de
ﬁlosoﬁe van I. KANT.
Maar ook de Florentijnse renaissanceﬁlosoof
Giovanni Pico della MIRANDOLA (14631494) had reeds in zijn “Rede over de menselijke waardigheid” geschreven: “Daar de
mens de waardigheid bezit vrij te denken en
te handelen, ligt het enkel aan hemzelf waarvoor hij kiest en of hij iets van zichzelf maakt.”
Ook volgens Blaise PASCAL ligt de waardigheid van de mens in zijn denken. En eerbied
voor de menselijke waardigheid betekent
voor Gabriël MARCEL “aandacht voor het
mysterie dat de mens is, de mens die nooit tot
een beschrijfbaar geheel van problemen te
herleiden valt.”

Maar wij hebben daarbij moeten leren om
ons in een voor de patiënt verstaanbaar
woordgebruik uit te drukken. “De complexiteit van het medisch jargon” zegt Nobelprijs
literatuurwinnnaar Thomas Stears ELIOT “is
te vergelijken met deze van het poëtisch taalgebruik.” In zijn “The three Voices of Poetry”
(1953) lezen we: “Als u betreurt dat een dichter duister is en u blijkbaar miskent als lezer
of zich enkel tot een beperkte kring van ingewijden richt, bedenk dan dat hij wellicht iets
onder woorden heeft willen brengen wat niet
anders te zeggen viel en dit in een taal die
misschien het leren waard is.” Maar in “The
Sacred Wood” (1920) voegt hij er aan toe:
“Slechte dichters verminken wat ze overnemen; goede dichters maken het tot iets beters
of althans iets anders.”

Wat hebben wij van al dat moois
terechtgebracht?
Ieder van ons zal het voor zichzelf weten uit
te maken in hoever wij erin geslaagd zijn
onze kunde tot de hierboven geschetste
kunstvorm te verheﬀen en hoe wij daarbij
onszelf, onze wetenschapsbeoefening en
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En wij hebben tevens ervaren dat daarvoor
een optimale arts-patiënt communicatie onontbeerlijk is waarbij zowel verbale als nonverbale elementen dienen te worden
overgebracht en herkend met speciale aandacht voor de metacommunicatie en met het
onderliggende besef dat elke communicatie
in essentie een uitwisseling daarstelt van wederzijdse verwachtingen, een bidirectionele
intersubjectiviteit binnen het “Ich und Du”
van Martin BUBER (1969), gesteund op een
bewuste of onbewuste inbreng van ieders
individuele geschiedenis.
“Geneeskunde is zoals poëzie” zegt Benno
BARNARD, “zij bestaat altijd in een historische context, is een historisch product en zegt
ons iets over de geschiedenis.”

onze eigen plaats in onze microkosmos hebben ervaren.

Hebben wij de wereld veranderd?
De magistrale Hongaarse schrijver György
KONRÁD houdt ons voor: “De wijze wil de
wereld niet veranderen. Hij is al blij als hij
hem begrijpt.” En wij hebben mogelijk langzaamaan geleerd de wereld te begrijpen door
de verschijnselen en de beweegredenen van
de menselijke handelingen te analyseren,
daarbij de woorden van Oscar WILDE indachtig: “De situaties van het leven imiteren
soms de geprojecteerde visioenen van de kunst
en de fantasieën van de schrijvers.” Door ons
daaruit voortvloeiend denken en handelen
hebben wij misschien toch een rationele of
spirituele steen verlegd in de rivier, zoals
Bram VERMEULEN het zo mooi heeft vertolkt.
Van één zaak zijn wij verzekerd: dat ook wij
niet meer dezelfde zijn als vijftig jaar geleden. In zijn boek “Ik, de ander” schrijft die
andere Hongaarse schrijver en Nobelprijswinnaar Imre KERTÉSZ: “Het is de moeite
waard zo nu en dan een bezoek te brengen
aan plaatsen waar zich belangrijke gebeurtenissen in ons leven hebben afgespeeld, omdat we daar kunnen ervaren dat we sindsdien
totaal veranderd zijn.” Een verandering die
zich voltrekt door te luisteren naar wat anderen te zeggen hebben. SHAKESPEARE
heeft dergelijke verandering als eerste in de
theaterliteratuur gestalte gegeven bij Falstaﬀ,
Hamlet en Lear, en ook CERVANTES deed
dit als eerste in de romanliteratuur bij Don
Quichote. En Nobelprijswinnaar Elias CANETTI’s voortdurende hang naar metamorfosen is daar eveneens een literaire illustratie
van.
Dus samen met Marcel PROUST terugkeren
“À la recherche du temps perdu” en dan mogen ervaren dat, niettegenstaande dat anders
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zijn, wij toch trouw zijn gebleven aan onze
eigen identiteit, onze eigen individualiteit,
onze eigen authenticiteit en dit in een proces
van individuatie.
En nu wij na die terugblik op de seizoenen
van onze professionele loopbaan bij de eindfase ervan zijn beland, kunnen wij ons laten
inspireren door het adagium van T.S. ELIOT:
“In my beginning is my end and in my end is
my beginning.” Want, schrijft hij in “The dry
Salvages”: “There is no end but addition: the
trailing consequence of further days and
hours.” Of zoals Simonne de BEAUVOIR het
uitdrukt in “Les Mandarins”: “Survivre, après
tout, c’est sans cesse recommencer à vivre.”
Er rest ons dus blijkbaar nog heel wat te doen
waarbij ook hier onze creativiteit ons terug
behulpzaam zal weten te zijn.
En als wij dan toch even een sfeer van vermoeidheid zouden ervaren en een verlangen
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naar rust, dan kunnen wij luisteren naar de
“Vier letzte Lieder” van Richard STRAUSS
en genieten van “Im Abendrot” op tekst van
Joseph von Eichendorﬀ:
”Wir sind durch Not und Freude
Gegangen Hand in Hand
Von Wandern ruhen wir Beide
Nun übern stillen Land.”
Hier eindigt mijn verhaal maar hier begint
ook het verhaal van de nieuwe generatie. Het
weze hun taak om er op hun beurt ook iets
spiritueels-artistieks van te maken en dit
binnen een harmonisch evenwicht tussen
rationalisme en humanisme, de ‘two cultures’
waarop C.P. SNOW ons heeft attent gemaakt
en dit – jawel – in het voor ons memorabele
jaar 1959.

Met dank voor uw luisterbereidheid.

a dvi e z en

Adviezen Raad Oost-Vlaanderen
1. Preventieve geneeskunde – Service “Total
Body Scans” aangeboden door Royal Hospitals – medewerking aan deze service en promotie door artsen.

Een formele wetenschappelijke evidentie
voor preventie door middel van “Total Body
Scans “ is niet terug te vinden in de wetenschappelijk erkende medische literatuur:

Royal Hospitals biedt in België een checkupservice “Total Body Scans” aan. Ziekenhuizen en artsen worden aangesproken om deze
service te helpen verkopen. De vraag rijst
hierbij of het voor artsen deontologisch correct is deze service te promoten en eraan mee
te werken.

■

Gelet op het grensoverschrijdend karakter
van de vraagstelling wordt de vraag voor advies voorgelegd aan de Nationale Raad.

■

■

Advies van de Nationale Raad van 30 mei
2009 :
“De organisatie van medische preventie is
lovenswaardig. In de organisatie van preventie is de overheid beperkt qua ﬁnanciële middelen en dit brengt met zich dat private
niet-commerciële organisaties dit gedeelte
van de medische zorg op zich kunnen nemen.
Elke vorm van preventieve geneeskunde, ook
al wordt ze aangeboden door een privaat initiatief, moet voldoen aan een aantal wetenschappelijke vereisten.
Dit veronderstelt dat een preventief onderzoek gefundeerd moet zijn op formele, controleerbare wetenschappelijke waardebewijzen (evidence based), dat het positief resultaat
op morbiditeit, mortaliteit, levensverwachting en levenskwaliteit onomstotelijk aangetoond moet zijn, dat een preventief onderzoek geen schade mag toebrengen die niet in
verhouding staat tot het beoogde nut en dat
de patiënt (of hier de cliënt) bewust en geïnformeerd zonder valse verwachtingen of geruststelling moet kunnen opteren voor een
preventief gezondheidsonderzoek.

■

Het resultaat van deze vorm van screening kan nooit met zekerheid de afwezigheid van een pathologie waarborgen en
schept dus valse verwachtingen;
Uitgebreide medische beeldvorming
zonder vooraf gestelde indicatie roept
talloze vragen op. Veel niet-speciﬁeke
toevallige bevindingen zullen leiden tot
onnodige bijkomende en dure onderzoeken en tot ongerustheid bij de patiënt;
De schadeloosheid van MRI op grote
schaal en op repetitieve basis is nog niet
volledig gedocumenteerd. De risico’s van
ioniserende stralen (cfr. CT-scan) zijn
daarentegen wel duidelijk vastgesteld. Er
is een signiﬁcante toename van het risico
op kanker door een CT-scan;
De kostprijs van dergelijk preventief onderzoek staat buiten alle verhouding met
de gangbare verzekeringstarieven voor
deze onderzoeken, zoals in ons land gehanteerd. Royal Hospitals werkt met eigen ﬁnanciële middelen en de ziekteverzekering
komt niet tussen in de kosten, wat leidt tot
onaanvaardbare sociale verschillen.

Men kan bijgevolg stellen dat het uitvoeren
van preventieve geneeskundige onderzoeken
die niet uitgaan van initiatieven van de overheid, zinvol kunnen zijn als zij voldoen aan
een aantal wetenschappelijke en deontologische criteria.
Geenszins mag dit een commerciële geneeskunde worden, gefundeerd op het ronselen
en misleiden van “patiënten“.
De Nationale Raad van de Orde van geneesheren is van mening dat het project “Total
Body Scans“ van Royal Hospitals niet voldoet
aan deze vereisten en de artsen hieraan niet
mogen meewerken.
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2. Verkeersongeval – geneesheer deskundige
– vraag aan behandelend arts (via advocaat
patiënte) naar volledige medische voorgeschiedenis en volledig medicatieplan.

3. Weigering nieuwe patiënten.

Een geneesheer deskundige vraagt de volledige
voorgeschiedenis en volledig medicatieplan
aan de behandelend arts van diens patiënte,
slachtoﬀer van een verkeersongeval. Hij vraagt
dit via de advocaat van de patiënte.
Moet de arts dit dossier doorsturen aan de
patiënte of aan de advocaat en mogen of moeten dat kopieën zijn of originelen?

Advies van 29 juli 2009 :

Advies van 24 juni 2009 :
“Het is aangewezen dat de patiënt zijn verzoek rechtstreeks aan zijn behandelend arts
richt die de gevraagde stukken dan rechtstreeks aan patiënt kan overhandigen.
Patiënt kan er nadien krachtens zijn autonomie over beschikken en zelf beslissen aan wie
hij deze overhandigt. Zo ook wanneer stukken worden opgevraagd door de advocaat
van een patiënt dienen de stukken rechtstreeks aan patiënt zelf te worden bezorgd.
Hij kan deze stukken nadien aan zijn advocaat overmaken.
Overigens sluit deze werkwijze perfect aan
bij hetgeen is voorzien in de wet betreﬀende
de rechten van de patiënt (artikel 9, paragraaf
3), nl. dat de patiënt recht heeft op afschrift
van het geheel of van een gedeelte van het
hem betreffende patiëntendossier, tegen
kostprijs. De arts, zo voorziet de wet, kan dit
afschrift weigeren indien hij over duidelijke
aanwijzingen beschikt dat de patiënt onder
druk wordt gezet om, tegen zijn wil in, een
afschrift van zijn dossier aan derden mede te
delen.”

Kan een arts weigeren nieuwe patiënten aan
te nemen?

“Op deontologische gronden is het een arts
inderdaad toegelaten geen nieuwe patiënten
aan te nemen.
Hij zal zich hierbij onder meer laten leiden
door de belangen van alle zieken, de kwaliteit
van de zorgen en de continuïteit van de zorgverstrekking.”
4. Kosten verbonden aan het invullen van een
overlijdensattest t.b.v. de burgerlijke stand.

Een arts wordt door de politie gevraagd het
overlijden van een persoon vast te stellen en
hiervan een model III C in te vullen t.b.v. de
burgerlijke stand. Wie dient de kosten hiervan te dragen (het gaat hier niet om de gerechtskosten)?
Gelet op het grensoverschrijdend karakter
van de vraagstelling wordt de vraag voor advies voorgelegd aan de Nationale Raad.
Advies van het Bureau van de Nationale Raad
van 3 september 2009 :
“Krachtens artikel 15, eerste lid van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967
betreﬀende de uitoefening van de gezondheidsberoepen heeft de beroepsbeoefenaar
van de geneeskunde recht op een honorarium voor de door hem/haar geleverde prestaties. Dit koninklijk besluit bepaalt de
schuldenaar van het honorarium niet.
De FOD Justitie om toelichting verzocht verwijst naar een circulaire van de Minister van
Justitie van 18 juni 1849 met als titel
‘Circulaire betr. gewelddadige overlijdens.
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Deze circulaire stelt o.m. dat de gevallen van
gewelddadige dood zich in twee afzonderlijke omstandigheden kunnen voordoen :
1. waar de dood het resultaat lijkt te zijn ofwel van een misdaad, ofwel van een wanbedrijf;
2. waar zeker is dat, zelfs voor ieder bezoek
van mensen van de kunst, de dood, hoewel
ze plots of gewelddadig was, slechts te wijten
is aan een ongeval of aan iedere andere oorzaak die noch een misdaad noch een wanbedrijf uitmaakt.
In beide gevallen moeten de mensen van de
kunst geroepen worden om een verslag op te
stellen, maar in het eerste geval moeten de
kosten die hun bezoek meebrengt gedragen
worden door het Departement van Justitie
en in het tweede geval kunnen ze slechts ten
laste zijn van de gemeente. Ze vermengen
zich dan zowel met de kosten van de teraardebestelling als met die welke in het algemeen, gemaakt werden in het belang van de
burgerlijke stand en van de plaatselijke politie.
Of de naastbestaanden al dan niet bereid
mochten gevonden worden alsnog deze kosten te betalen noch het al dan niet bestaan
van naastbestaanden heeft geen enkele invloed op het feit of de kosten van vaststelling
van overlijden al dan niet als gerechtskosten
kunnen worden beschouwd.

a dvi e z en

– Kosten veroorzaakt door de vaststelling
door artsen. – Onderscheid tussen gerechtskosten en kosten gemaakt in het belang van
de burgerlijke staat en de plaatselijke politie.’

5. Weigeren van een patiënt door een huisarts.

Kan of mag een huisarts een patiënt weigeren? Op welke manier moet hij de patiënt
hiervan op de hoogte brengen?
Advies van 16 september 2009 :
“Terzake is artikel 28 van de Code van geneeskundige plichtenleer van toepassing :
‘Behalve in geval van hoogdringendheid of
wanneer hij in zijn menslievende plichten tekort zou schieten, staat het de geneesheer
steeds vrij om persoonlijke of beroepsredenen
de behandeling van een zieke te weigeren.
De geneesheer mag eveneens van zijn opdracht afzien op voorwaarde dat hij de patiënt of de naasten ervan in kennis stelt, de
continuïteit van de verzorging verzekert en
aan de geneesheer die zijn taak overneemt,
alle nuttige inlichtingen verstrekt.’”
6. Overleden patiënt – regeling nalatenschap
– vraag advocaat i.v.m. bekwaamheid schenkingen te doen.

Een arts was, op vraag van zijn patiënt, getuige bij het opstellen van een schenkingsakte.
Mag deze arts, aan de advocaat van de familie van deze inmiddels overleden patiënt,
inlichtingen verstrekken omtrent diens bekwaamheid op het ogenblik van deze schenking?
Advies van 18 november 2009 :
“Nu uit uw toelichting blijkt dat u in deze partij bent, nl. door destijds in te gaan op de uitdrukkelijke vraag van betrokken patiënt
getuige te zijn bij het opstellen van deze
schenkingsakte omdat hij kennelijk zelf voorzag dat zijn familie deze schenking eventueel
zou aanvechten, is het u niet mogelijk in te
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gaan op de vraag van de advocaat nopens het
al dan niet bekwaam zijn om schenkingen te
doen van uw gewezen patiënt tijdens zijn leven.”
7. Verhoogde tegemoetkoming sociale zekerheid – inzien van medische documenten door
maatschappelijke assistenten.

Maatschappelijke assistenten van mutualiteiten claimen dat zij de inhoud van medische documenten mogen inkijken “om te zien
of alles volledig is ingevuld en om kopieën te
nemen voor het geval de stukken in het Ministerie verloren zouden gaan”.
Advies van het Bureau van de Nationale Raad
van 8 oktober 2009 :
“In principe zal de persoon met een handicap
zelf bij het gemeentebestuur de nodige documenten aanvragen om in aanmerking te komen voor een verhoogde tegemoetkoming.
De persoon met een handicap beoordeelt of
hij/zij nood heeft aan iemand die hem/haar
bijstaat.
Het Bureau is van mening dat de persoon met
een handicap vrij kan beslissen om voor hulp
naar een CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) - Dienst Maatschappelijk Werk te gaan.
De persoon met een handicap duidt te dien
einde, met toepassing van de wet betreﬀende
de rechten van de patiënt, de maatschappelijk
assistent aan als vertrouwenspersoon. De
maatschappelijk assistent zal de persoon met
een handicap bijstaan maar niet in de plaats
van de persoon met een handicap beslissen.”

“Artikel 58 van de Code van Geneeskundige
Plichtenleer vermeldt uitzonderingen op het
principe van het beroepsgeheim van de arts,
waaronder (a) : de arts mag aan de geneesheren-inspecteurs van de dienst voor geneeskundige evaluatie en controle va het
RIZIV inlichtingen verstrekken in zoverre
deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening
van hun controleopdracht en binnen de perken ervan blijven.
Deze uitzondering vindt haar grond in artikel 171, tweede lid, van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreﬀende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen. Hierdoor ressorteren de documenten of inlichtingen die de wet verplicht
om aan geneesheren-inspecteurs te verstrekken in verband met hun taak niet onder het
beroepsgeheim, met dien verstande dat de
geneesheren-inspecteurs voor het aanwenden van deze inlichtingen het beroepsgeheim
dienen te eerbiedigen.
Voor het verstrekken van inlichtingen aan
RVA-artsen bestaat geen wettelijke uitzondering, waarnaar het artikel 58 van de Code
verwijst, reden waarom het artikel 58 van de
Code niet moet worden gewijzigd.”
9. Aanstellen voorlopig bewindvoerder –
weigering opstellen medische verklaring.

Mag een arts weigeren een omstandige geneeskundige verklaring op te stellen in het
kader van de procedure tot aanstelling van
een voorlopig bewindvoerder?
Advies van 18 november 2009 :

8. RVA – medische dienst – beroepsgeheim.

De vraag rijst of artsen werkzaam in de
medische dienst van de RVA kunnen gelijkgeschakeld worden met ZIV-artsen op het gebied van het medisch beroepsgeheim.
Advies van het Bureau van de Nationale Raad
van 5 november 2009 :
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“Weliswaar dient bij het verzoekschrift aan
de Vrederechter i.v.m. de eventuele aanstelling van een voorlopig bewindvoerder, verplicht “een omstandige medische verklaring”
gevoegd, doch de arts aan wie dit verzoek is
gericht i.v.m. de medische verklaring beslist
zelf in eer en geweten of hij een dergelijke
verklaring opstelt.”

A. Artsen (31/12)

5361
(+88)

1. Inschrijvingen Lijst
- promotie
- overschrijvingen van andere Raden
- tijdelijke inschrijvingen
- andere

90
101
17

2. Afvoeringen Lijst
- overleden
- overgeschreven naar andere Raden
- aﬂoop tijdelijke inschrijvingen
- andere

25
70
17

Bureau :
- vergaderingen
- behandelde dossiers
Onderzoekscommissie
- vergaderingen
- gehoorde artsen
Commissie “Vennootschappen –
Specialisten”
- vergaderingen
- behandelde dossiers
Commissie “Vennootschappen –
Huisartsen”
- vergaderingen
- behandelde dossiers
Commissie “Contracten en Medische
Activiteiten” (tot mei 2009)
- vergaderingen
- behandelde dossiers

50

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 (3 gevallen)
- Het niet voorleggen van overeenkomsten inzake de beroepsbeoefening aan de provinciale Raad van de Orde der Geneesheren

B. Vergaderingen
Raad :
- vergaderingen
- gehoorde artsen

C. Schriftelijke adviezen nopens
deontologische problemen

18
24
18
580
12
51

10
246

10
140

- Het niet naleven van de wets- en verordeningsbepalingen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (3 gevallen)
- Het niet zorgvuldig en gewetensvol toedienen
van de met de thans geldende wetenschappelijke kennis strokende zorgen (4 gevallen)
- Het niet waarheidsgetrouw invullen van een
medisch attest
- Het aﬂeveren van niet gedateerde attestenj
- Het plegen van valsheid in geschrifte
- Het opvatten van de geneeskunde als een
handelszaak
- Geheime verstandhouding met apothekers –
verkoop van geneesmiddelen
- Gebrek aan respect voor de menselijke integriteit en persoon

5
112

Geen sanctie : 6

Commissie “Contracten en Medische
Activiteiten Huisartsen ” (vanaf mei 2009)
- vergaderingen
6
- behandelde dossiers
109

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): 70

Commissie “Contracten en Medische
Activiteiten Specialisten ” (vanaf mei 2009)
- vergaderingen
6
- behandelde dossiers
99

Beslissingen waartegen hoger beroep werd
aangetekend : 4

Commissie “Websites”
- vergaderingen
- behandelde dossiers

administratief verslag

Administratief verslag
werkzaamheden 2009

Beslissingen Raad van beroep waartegen cassatieberoep werd aangetekend : 0.
6
36
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Personalia 2009
I. INSCHRIJVINGEN
A. Promotie 2009
48061
48062
48063
48064
48065
48066
48067
48068
48069
48070
48071
48072
48073
48074
48075
48076
48077
48078
48079
48080
48081
48082
48083
48084
48085
48086
48087
48088
48089
48090
48091
48092
48093
48094
48095
48096
48097
48098
48099
48100
48101
48102
48103
48104
48105
48106
48107
48108
48109
48110
48111
48112
48113
48114
48115
48116
48117
48118
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GALLET-VERRIEST Soﬁe
BOUZAIANI Samiha
VYNCKE Krishna
SEGERS Sarah
VANDER DONCKT Stefanie
KIENDYS Urszula
WEYTENS Evi
SCHAUBROECK Hannah
D’HOORE Eric
VERDEE Tine
BONTINCK Jan
CALUS Lien
VANDEN MEERSCHAUT Frauke
VANDENABEELE Lisbeth
DEBACKERE Ann
HUYGHE Niels
CRAEYE Bart
VERGAUWEN Merel
HOUTMAN Anke
VAN MELKEBEKE Sabrine
PORTIER Soﬁe
SEGERS Nathalie
DE WILDE Anke
SEYNAEVE Laura
VERSELE Emmanuelle
ROOMS Isabel
DE VLIEGHER Evelien
WILLEKENS Julie
DE RUELLE Hannah
LAPAGE Koen
HEMERYCK Maarten
VERWILLIGEN Katrien
VERBURGH Patrick
DENYS Wouter
VIAENE Elise
WITTERS Ine
SAERENS Ruud
ELSHOUT Pieter
DENOLF Tom
DAUWE Caroline
VAN BORSEL Mathias
PLAETINCK Ineke
VAN HUFFEL Liesbeth
TAHON Nicolas
COUSAERT Céline
BUYSSENS Toon
VAN ASSCHE Katrijn
PETRE Stéphane
BOTERBERGH Kim
VAN DER MAAS Jaap
DECAT Hera
FEYS Neda
GOETHALS Willem
STOCKMAN Anneleen
VAN DE WALLE Mieke
VANDENHEUVEL Michaël
YSEBAERT Barbara
SPEECKAERT Reinhart
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48119
48120
48121
48122
48123
48124
48125
48126
48127
48128
48129
48130
48131
48132
48133
48134
48135
48136
48137
48138
48139
48140
48141
48142
48143
48144
48145
48147
48150
48151
48152
48154

DE POOTER Jan
VAN CONKELBERGE Anneleen
KEEPERS Jo
VANSINTJAN Pieter
VANDE WALLE Caroline
AUDENAERT Tjorven
GOUDSMEDT Françis
DE ROUCK Soetkin
SAEYS Freya
SEIJNHAEVE Tom
MAENHOUT Severien
LODEWICK Evelyne
GEENS Soﬁe
DE BEULE Tom
VERKEST Dieter
VAN DE VELDE Wim
VAN DEN HAUTE Lien
ARDIES Lenz
MAEBE Soﬁe
BRACKE Stefanie
VLUMMENS Philip
DE BOTH Anneleen
VANLERBERGHE Veerle
MAHIEU Peter
DE LILLE Soﬁe
VAN LOOVEREN Natalie
OOMEN Adriaan
PANNECOECK Roos
KROES Ivo
STARODUBOVA Elena
RAHIMI KHASHOEI Fariba
SMET Barbara

B. Overschrijvingen van andere provinciale
Raden
Antwerpen
13256
15731
16035
16080
17251
17598
19080
19190
19352
19478
19533
19549
19566
19568
19803
19919
19937
19971
19980
19982
36621
47825
49096

GEERTS Lodewijk
KEGELS Erik
JANSSENS Manuel
JACOBS Herlinde
FORNHOFF Hendrik
LEMOYNE Sabine
VAN ESBROECK Marleen
PIETERS An
PEETERS Tom
BLOM Henricus
HALLAERT Giorgio
MOUTON Veerle
DE DECKER Evelyne
DIERCKX Riet
KUTLU Ali
BERKOVIC Patrick
ALI Ayla
NUYTS Roel
SCHELFAUT Dan
COURTEYN Evelyne
VERPRAET Andries
ANDRIC Emilija
LEFEVRE Ine

VERBREYT Joris
VAN DEN AMEELE Jelle
VANDEPLAS Griet
MORTIER Dieter
JANSSENS Elia

Brabant (nederlandstalig)
00168
00174
01771
08137
09060
09280
09714
09805
09841
18268
19366
19380
19382
35852
36106
36363
36407
36726
47264
73631
76035
76076
76182
76328
76373
76392
76525
76591
76666
76821
76824
76992
98105

VAN BOXELAER Inge
VAN HOEYMISSEN Lena
CAMU Frédéric
VAN NIEUWENHOVE Yves
ROBRECHTS Caroline
NONNEMAN Bart
COUCK Pedro
VANDENPLAS Guy
DEBRAUWERE Jan
PEETERS Els
BOEY Olivier
VERTRIEST Rudolf
HUYSMANS Griet
CALLENS Steven
DEVUE Katleen
WYFFELS Piet
DOBBELS Pieter
ALTEMIROV Oumar
BRAL Samuel
DE WIL Peter
SAMYN Tine
VINKEN Stefanie
HEERINCKX Philippe
DELLE CHIAIE Barbara
SPELIERS Nele
CALLAERT Joren
VAN MENSEL Kristin
DEWIL Bieke
KRIKILION Annelies
ACHTERGAEL Wim
VAN WINDEN Marianne
BODSON Erik
VAN BELLE Mieke

Brabant (franstalig)
86376 PIJPSTRA Rienk
Henegouwen
55977 SCHLEUSNER Roland
59175 BODEA Oana
Limburg
09329
09417
36393
73612
76242

VAN MIEGHEM Carlos
HERMAN Kristien
PLANCKAERT Geert
HEULENS Els
TORRICO ESTRADA Claudia

personalia 

49097
49128
49408
76765
76783

Luik
47147 VAN SLYCKE Sam
West-Vlaanderen
35169
36175
36519
36522
36597
36661
36662
36663
36668
36671
36702
36703
36704
36706
36709
36712
36722
36730
36778
36802
36804
36814
36815
36820
36822
36830
36832
47229
47807
47891
76796

GOOSSENS Els
DE KEUKELAERE Ignace
GUYSSENS Vinciane
ACOU Willem-Jan
VANDEKERCKHOVE Maxence
DEFOORT Barbara
MOERMAN Veronique
BORNY Filip
DESCHUYFFELEER Thomas
MAZURE Dominiek
STEEN Elke
MERTENS Jeroen
PARASHCHANKA Aliaksandra
VANDENBERGHE Wim
WERBROUCK Bart
VANDUYFHUYS Bruno
DE WISPELAERE Leen
VERMEULEN Soﬁe
DE CONINCK Tom
SNAUWAERT Sylvia
DESEYNE Sarah
VAN DER DONCKT Len
VERHELLEN Eva
DENYS Katrien
GALLANT Marie
MULLIEZ Alexander
VAN DAMME Ine
HAJJI Amale
DELPORTE Femke
GOUBIN Gwendolyn
MAERTENS Kristien

C. Andere
35201
44453
48051
48052
48053
48054
48055
48056
48057
48058
48059
48060
48146
48148
48149
48153
48155

DE CLERCQ Barbara
HERTECANT Jozef
DE GREVE Tom
ABREU DE CARVALHO Luís
KLAVER Manon
VERBRAEKEN Ragnar
PENTCHEV Dimitar
FLINKENFLOGEL Maaike
VAN DE WATER Marije
COLSEN Monique
PEACE Aaron
STURM Emiel
PENICKA Martin
GHALI Souhila
GÖKER Menekse
DE BOOIJ Machiel
PUYMIRAT-TISSOT Etienne
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II. WEGLATINGEN
A. Overlijdens
40335
40385
40496
40522
40624
40643
40713
40777
40793
40862
40889
40911
40937
41077
41096
41269
41401
41771
41977
42252
42442
43389
45152
47087
48133

HELLEBUYCK Jozef
SERGEANT Paul
DIERICKX Kamiel
CIETERS Paul
MEIRESONNE José
HOUTMAN Willy
DEROM Robert
DE KEYSER Roger
GEIRNAERT Gaston
VANHILLE Joël
VERSELE Gaston
SNOECK Jozef
VAN DRIESSCHE Herman
THUYSBAERT Jacques
DE BUYST Edmond
WYNANTS Urbain
VAN VAERENBERGH Willy
VANDERSTRAETEN Nicole
MEERSSEMAN René
VERBEEK Ernst
DE PORRE Paul
HEYLEN Emiel
D’HOORE Piet
VAN DE WEGHE Griet
VERKEST Dieter

B. Overschrijvingen naar andere
provinciale Raden

47451
47526
47592
47700
47730
47811
47825
47828
47915
47918
47923
76719
76762

VAN RANSBEECK Lies
VAGENENDE Tim
VERMEIRSSEN Kitty
GUNST Jan
MAHIEU Elien
SCHOTTE Pieter
ANDRIC Emilija
BREUSEGEM Christophe
GOEMINNE Pieter
SEGHERS Alexandra
BREBELS Anneleen
AL NASIRY Gazwan
PUTSEYS Katrien

Brabant (franstalig)
46913 FARHAT Imane
49128 VAN DEN AMEELE Jelle
Henegouwen
36010 BRUYNEEL Wim
Limburg
19752 ISHAQ Muhammad
46606 VAN POUCKE Sven
Luxemburg
42613 KOCKELBERGH Marnix
West-Vlaanderen

Antwerpen
06496
17162
17963
19478
19522
34964
36434
45913
46652
47472
47505
47512
47550
47589
47776
47846
47999
48082
76192

FERON Eric
VOET Dirk
DE BAETS Annick
BLOM Henricus
VAN FRAEYENHOVE Frank
VAN DAMME Soﬁe
DE MEYER Grimbert
DEMUYNCK Katrien
POTLOOT Geert
VANDEWEGE Hadewijch
KLUYSKENS Dimitri
DE LOORE Ellen
VAN DEN HEUVEL Alexander
MEIRESON Nathalie
VAN OOSTVELDT Tessa
VAN INGELGEM Annemie
VANDERHAEGHEN Kim
SEGERS Nathalie
VAN PAESSCHEN Raf

Brabant (nederlandstalig)
18213 DE NEUBOURG Filip
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15615
18209
19034
19096
19455
19517
35850
36164
36248
36354
36358
36412
36615
44047
44121
46742
47143
47314
47406
47462
47483
47528
47588
47605

SCHEPENS Marc
SPANOGHE Wolf
VAN DESSEL Els
POLLET David
VANDEPLASSCHE Sophie
DEBLOCK Liesbeth
VANHERREWEGHE Els
DEMEDTS Ingel
DOSSCHE Jan
VANHAUWAERT Dimitri
MAERTENS Sandra
DEMEYER Caroline
VANBEVEREN Lieselot
DEVLIES Gery
NOYEZ Philip
HONORE Filip
RANSCHAERT Willem
TIELEMAN Ann
VANWOLLEGHEM Thomas
GALAJDOVA Lenka
MEERSSCHOUT Sabine
DE CLERCQ Lien
ENGELS Eva
DE SAEDELEER Soﬁe
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47618
47668
47805
47873
47908
47920
48021

GRUMBERS Christophe
DEWAELE Tom
LEMIENGRE Marieke
MUYLLAERT Catherine
D’HAENINCK Sigrid
VAN AELST Lucas
VAN DE VELDE Nele

C. Andere
14791
19063
40725
40869
45494
45934
46124
46148
47328
47628
47656
47770
47844
47916
48037
72687
76654

DE WOLF André
NOE Piet
ROLLIER André
DE LANDSHEERE Hilda
TCACIUC Isabella
DE KOCK Godelieve
MOENS Anne
VAN TRAPPEN Philippe
BOATENG Christian
SPIESSENS Griet
STEGEMANN Stephanie
VAN DER VEKEN Lieven
ROSSETTO Anna
DENDOOVEN Amélie
CLAESSENS Niels
HUYSSE Steven
WILLEMS Bernard
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Beslissingen Raad Oost-Vlaanderen 2008
1. AANLEIDING:
Weglating van de Lijst

de voorgenomen weglating van de naam van de arts uit de OostVlaamse Lijst van de ingeschreven geneesheren van de Orde van
Geneesheren.

(…)
De betrokken arts is voor de Raad behoorlijk
opgeroepen doch is niet verschenen;
Uit de stukken van het dossier blijkt dat de betrokken arts niet bereikbaar was op het door
hem eertijds opgegeven adres, dat hij zijn lidmaatschapsbijdrage niet betaald heeft en dat hij
blijkbaar geen enkele medische activiteit meer
uitoefent in de provincie Oost-Vlaanderen;

Overwegende dat het daarom past zijn naam
weg te laten van de Lijst van de Provinciale
Raad.
(…)
BESLISSING RAAD :
WEGLATING NAAM UIT LIJST

2. TENLASTELEGGING: a. het niet-naleven van het beginsel dat voor het instellen en het
voortzetten van een behandeling, een arts zijn patiënt zorgvuldig
Niet zorgvuldig en
en gewetensvol de zorgen dient toe te dienen die stroken met de
gewetensvol zorgen
thans geldende wetenschappelijke kennis;
toedienen die stroken met
de thans geldende
b. het aﬂeveren van een valse medische verklaring.
wetenschappelijke kennis
– valse medische verklaring

Feiten waarvan sprake in een brief van het
RIZIV.
Na op 12 september 2007 het verslag te hebben
gehoord van de verslaggever van de Onderzoekscommissie en na de betrokken arts te
hebben gehoord in zijn verdediging die hij zelf
voordroeg, verleende de Raad op 24 oktober
2007 een tussenbeslissing waarbij een aanvullende informatie werd bevolen, o.m. het toesturen door de betrokken arts van de stukken
die hij in het kader van zijn verdediging aan de
Raad had getoond doch nadien had teruggenomen;

De Raad nam akte van deze stukken en hoorde
op 19 december 2007 een aanvullend verslag van
de verslaggever;
Overwegende dat de Raad van oordeel is dat uit
het dossier, de toegezonden stukken en de begeleidende brief dd. 20 november 2007 van de
betrokken arts blijkt dat de tenlasteleggingen
niet bewezen voorkomen, zodat de betrokken
arts bij gebrek aan bewijs van een deontologisch
fout, dient vrijgesproken te worden.
(…)
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

3. TENLASTELEGGING: het aﬂeveren van een welwillendheidattest.
Welwillendheidattest

(…)
De onderneming legde klacht neer tegen de
betrokken arts omdat hij op 18 december een
medisch attest had geschreven waarin hij verklaart dat de werknemer “om gezondheidsredenen vanaf 2 januari (het jaar daarop)
deﬁnitief niet meer mag werken in het bedrijf
als beheerder gelden loonberekening.”
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De brief bevatte serieuze vragen over de waarheidsgetrouwheid van dit attest;
Ondervraagd door de Onderzoekscommissie,
verklaarde de betrokken arts dat “de rechtstreekse directeur van zijn patiënt deze het leven zeer moeilijk maakte: hij moest veel meer
dossiers verwerken dan zijn collega’s en ook de
volledige boekhouding; door de zeer grote druk

Beslissingen 

en pesterijen zat de man er werkelijk door; hij
besloot een ander werk te zoeken; door dergelijk
attest te schrijven was patiënt in de mogelijkheid
om onmiddellijk van werkgever te veranderen
zonder loonverlies. Ik begrijp wel dat men aan
deze werkwijze een sfeer van welwillendheidsattest kan verbinden. Maar de spanningen in het
bedrijf waren zo opgelopen dat die man er volledig onderuit zou gegaan zijn. Ik moest iets
doen want de man ging zwaar depressief geworden zijn. Ik weet dat mijn houding verkeerd kan
geïnterpreteerd worden. Thans heb ik begrepen
dat ik veel voorzichtiger moet zijn en ik kan u
verzekeren dat iets dergelijks mij niet meer zal
overkomen.”, aldus de betrokken arts.

Op de terechtzitting riepen de betrokken arts
en zijn raadsman de “medische overmacht” in
op grond van artikel 26 eerste lid en artikel 35,5°
van de wet van 3 juli 1978 betreﬀende de arbeidsovereenkomsten;
Overwegende dat de Raad van oordeel is dat, op
grond van de verklaring aan de Onderzoekcommissie en van de behandeling ter zitting, het niet
bewezen voorkomt dat de betrokken arts door
voormeld medisch attest af te leveren, een deontologische fout heeft gepleegd.
(…)
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

4. TENLASTELEGGING: a. het aﬂeveren van een welwillendheidattest;
b. het niet-naleven van het beginsel dat, behalve in geval van duiWelwillendheidattest –
delijke therapeutische weerslag, een arts zich van elke inmenging
inmenging in familiale
in familiale aangelegenheden moet onthouden;
aangelegenheden –
beroepsgeheim
c. het niet-naleven van het beginsel dat een arts, behoudens uitdrukkelijk vastgestelde uitzonderingen, in alle omstandigheden
door het beroepsgeheim is gebonden,
een en ander door het opstellen van een medisch attest ten einde
te dienen om gebruikt te worden in het kader van een echtscheidingsprocedure en waarin o.m. verwezen wordt naar de handelwijze van de echtgenote van de patiënt aan welke laatste het attest
werd overhandigd.
(…)
Klaagster legde klacht neer tegen de betrokken
arts omdat hij in een medisch attest over haar
echtgenoot – die het aanwendde in een echtscheidingsprocedure tussen de echtgenoten –
had geschreven dat zij, de klaagster, een “nooit
aﬂatende bijzondere agressieve houding vertoonde en er zelfs niet voor terugdeinsde een
vroegere zenuwarts te stalken”; ze zei in haar
klachtbrief ook dat ze de betrokken arts nooit
heeft ontmoet, dat ze beledigd was door zijn
uitlatingen en dat het een inbreuk uitmaakt op
zijn beroepsgeheim;
In een brief aan de Onderzoekscommissie
schreef de betrokken arts, alvorens op vakantie
te vertrekken, dat toen hij zijn vluchtig geschreven attest herlas, hij zich genuanceerder
had mogen uitdrukken, o.m. door het toevoegen van het woordje “zou” of “patiënt zegt” en
schreef hij ook dat hij de klaagster nooit heeft
ontmoet;
In een latere brief schreef de betrokken arts dat
hij zijn attest had moeten aanvullen met “patiënt verklaart” of iets dergelijks want dat de
anamnestische informatie enkel van de patiënt
zelf komt …; in de psychiatrische geneeskunde

kan geen enkel psychiatrisch document geproduceerd worden zonder de psychologische parameters en deze slaan bijna altijd en
onvermijdelijk op signiﬁcante personen uit de
omgeving van de patiënt, aldus de betrokken
arts;
Voor de Onderzoekscommissie verklaarde de
betrokken arts “dat hij moest toegeven dat zijn
attest fout was en dat hij er niet ﬁer op is, temeer daar hijzelf zeer sterk de deontologische
waarden poneert”.
Overwegende dat de Raad van oordeel is dat
zowel de tenlastelegging a. als de tenlastelegging b., uit de gegevens van het dossier en de
behandeling ter zitting, bewezen voorkomen;
dat zijn attest immers duidelijk als welwillendheidsattest is te bestempelen en dat hij zich
hierdoor ook heeft ingelaten met familiale aangelegenheden; dat de betrokken arts ten andere uitdrukkelijk heeft toegegeven dat het
attest fout werd opgesteld;
Overwegende dat er aanleiding is om voor de
tenlasteleggingen a. en b. samen de hierna vermelde sanctie op te leggen;
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Overwegende echter dat het niet bewezen is
dat hij het beroepgeheim heeft geschonden nu
hij de klaagster over wie hij in het attest schreef,
zelf niet als patiënte kende of ooit heeft ontmoet.
5. TENLASTELEGGING:
Eer en waardigheid van het
beroep – dronkenschap –
weigeren ademtest/
bloedproef

(…)
BESLISSING RAAD :
a. en b.: WAARSCHUWING
c. GEEN SANCTIE

het niet-naleven van het beginsel dat een arts er voor moet waken
geen daden te stellen die de eer en de waardigheid van het beroep
zouden kunnen schaden of in opspraak brengen door het besturen
van een wagen in staat van dronkenschap, door het weigeren zich
te onderwerpen aan de ademtest en ademanalyse en door zonder
wettelijke reden geweigerd te hebben een bloedproef te laten nemen.

Feiten waarvan sprake in het deﬁnitief vonnis
van de politierechtbank.
(…)
Door het vonnis van de politierechtbank, werd
de betrokken arts veroordeeld tot een geldboete van 1100 euro, een maand rijverbod met
medisch psychologisch onderzoek, voor weigering van een ademtest, weigering van een
ademanalyse, dronken sturen en weigering van
een bloedproef;
De betrokken arts, die arbeidsgeneesheer is,
werd op bewuste dag aan een benzinestation
rond 14 uur aangetroﬀen bij haar voertuig met
een lekke band; zij weigerde de daarmee verbonden politionele maatregelen te laten toepassen
en werd ter ontnuchtering opgesloten; ze verklaarde aan de politie dat ze gedronken had omdat de medicatie voor haar enorme rugpijn niet
hielp en dat zij niet aan het werk was;
Aan de Onderzoekscommissie verklaarde de
betrokken arts dat er belangrijke spanningen
zijn geweest met de politie en deze zeer minachtend tegenover haar optrad (zij spraken van

dat “… docteurke” en zelfs van “… allochtone”);
zij verklaarde dat zij meer en meer te kampen
heeft met allergische problemen bij haar medische activiteiten en dat zij een opleiding
Kunstgeschiedenis volgt; zij bekende dat zij op
het ogenblik van de feiten dronken was en zei
dit ten zeerste te betreuren en dat dit niet meer
zal voorkomen. Ik heb uit dit voorval zware
lessen getrokken, verklaarde zij tenslotte;
Overwegende dat de Raad van mening is dat
door het deﬁnitief karakter van de opgelopen
veroordeling de feiten zijn komen vast te staan,
de betrokken arts de eer en de waardigheid van
het beroep geschaad heeft en de tenlastelegging dan ook bewezen voorkomt;
Overwegende dat de Raad echter van oordeel
is, dat gelet op de concrete omstandigheden
van de feiten, er aanleiding is om geen
tuchtsanctie op te leggen;
(…)
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

6. TENLASTELEGGING: het nalaten gevolg te geven aan een oproep tot medische hulpverlening tijdens de wachtdienst en het niet-naleven van het deontoWachtdienst – oproep
logische beginsel dat voor het instellen en voortzetten van een
medische hulpverlening
behandeling, een arts zijn patiënt zorgvuldig en gewetensvol de
zorgen dient toe te dienen die stroken met de thans geldende wetenschappelijke kennis.
(…)
In haar klacht deelde de briefschrijfster mee
dat zij op bewuste dag rond 10 uur telefoneerde naar de betrokken arts die met wachtdienst
was, omwille van haar moeder die helse pijnen
had aan haar been en voet; haar benen zagen
helemaal paars, zij vroeg onmiddellijk te komen, wil een spuit geven van morﬁne of iets
anders; hij zei: ik kan daar niets komen doen;
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geef haar maar een paar van die morﬁne-pilletjes meer vandaag, aldus de klachtbrief;
Geconfronteerd met deze brief, reageerde de betrokken arts schriftelijk als volgt: “een patiënt
heeft mij niets te bevelen. Ik heb haar raad gegeven, in afwachting op resultaat, ten einde eerst
andere patiënten te zien, en dan terug te bellen”.
Aan de Onderzoekscommissie verklaarde de
betrokken arts dat hij tijdens de wachtdienst

deel is dat de betrokken arts tijdens zijn
wachtdienst hoe dan ook naar de patiënte,
voor wie hij was opgeroepen, had moeten gaan;
dat de tenlastelegging derhalve bewezen voorkomt en dat dit ondeontologisch optreden
dient beteugeld te worden op de hierna volgende wijze.

Overwegende dat de Raad op grond van bovenstaande gegevens en verklaringen van oor-

BESLISSING RAAD : BERISPING
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op het ogenblik van de feiten geconfronteerd
werd met een keuze tussen een aantal patiënten; dat hij aan de patiënte in kwestie gezegd
heeft de dosis wat te verhogen en nadien terug
te bellen indien er geen beterschap zou zijn; op
vraag van de Onderzoekscommissie verklaarde
hij de lijst te zullen bezorgen van de patiënten
die hem die dag hadden gecontacteerd, wat de
betrokken arts echter niet heeft gedaan;

(…)

7. TENLASTELEGGING: het niet-naleven van het deontologisch beginsel dat
a. zowel voor het stellen van een diagnose als voor het instellen
Zorgvuldig en gewetensvol
en voortzetten van de behandeling, een arts er zich toe verbindt
toedienen van zorgen die
zijn patiënt zorgvuldig en gewetensvol de zorgen toe te dienen die
stroken met de thans
geldende wetenschappelijke
stroken met de thans geldende wetenschappelijk kennis, dat hij
kennis – overschrijden
zijn bevoegdheid niet mag overschrijden en dat hij het advies moet
bevoegdheid
inwinnen van confraters, o.m. van specialisten, telkens wanneer
dit binnen de diagnostische of therapeutische context nuttig of
noodzakelijk blijkt,
b. elke arts zich bewust dient te zijn van de grenzen van zijn kennis en mogelijkheden en hij slechts dienovereenkomstig mag handelen en dat, wanneer de gezondheidstoestand van de zieke een
gespecialiseerd onderzoek of een bijzondere therapie vergt, de
arts de zieke, met diens goedkeuring, zonder nadelig verwijl naar
een terzake bevoegd geacht collega dient te verwijzen waarbij hij
zijn collega tevens moet inlichten over alle nuttige gegevens.
(…)
In een brief deelde een hoogleraar mee dat de
betrokken arts het zevenjarig kind naar de
spoedafdeling van het Universitair Ziekenhuis
had verwezen, dat uit de begeleidende brief
niet bleek dat het kind in levensgevaar verkeerde; dat het kind werd binnengebracht door
de ouders; dat de vader het stervend en goed
bewust kind in de armen droeg; het ging om
een leukemiepatiëntje dat 36 uren na de spoedopname overleden is;
De betrokken arts blijkt veel tijd en energie te
hebben gestoken in de behandeling van het
kind dat ze sedert drie jaren als een teer en
gevoelig kind kende en volgt; ze had veel gesprekken met de ouders die de blijkbaar uitzichtloze situatie goed inzagen doch druk
uitoefenden op de betrokken arts om geen beroep te doen op hulp van de specialisten in de
materie;
De betrokken arts schreef aan de Onderzoekscommissie dat zij alle informatie had verzameld i.v.m. C.M.L. en de behandeling en dat de
ouders zelf ook informatie hadden opgezocht;
“vanuit het aanvoelen van de ouders over de
gezondheidstoestand van het kind, stond het
voor de ouders vast dat het kind de stamcel-

therapie niet zou overleven en dat chemotherapie de kwaliteit van zijn leven erg zou
aantasten”, aldus de betrokken arts die verklaarde dat zij de ouders steunde in hun beslissing.
Overwegende dat de Raad van oordeel is dat
een arts zijn patiënt de zorgen moet toedienen
die stroken met de thans geldende wetenschappelijke kennis en zijn bevoegdheid niet mag
overschrijven en zonodig advies moet inwinnen van collega’s specialisten; dat zij zich bewust moet zijn van de grenzen van haar kennis
van de geneeskunde en dienovereenkomstig
moet handelen en verwijzen naar bevoegde
collega’s; dat het niet volstond opzoekingen te
doen op internet of elders en de zaak te bespreken met de (ouders van de) patiënt maar dat
een arts ook moet handelen of laten handelen
volgens de laatste stand van de wetenschap, in
casu het leukemiepatiëntje te laten behandelen
in een gespecialiseerd centrum, wat de betrokken arts slechts heeft laten gebeuren als het
patiëntje bijna stervende was;
Overwegende dat volgens de patiëntenwet van
22 augustus 2002, bewuste volwassen patiënten zelf vrij beslissen of zij een therapie wensen
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of weigeren (art.8§1); dat bij minderjarige patiënten in principe de patiëntenrechten door
de ouders of de voogd worden uitgeoefend
(art.12 §1); dat echter op grond van art. 15 §2 de
arts van de beslissing van de ouders afwijkt in
het belang van de minderjarige patiënt bij de
bedreiging van zijn leven of een ernstige aantasting van zijn gezondheid; dat het toedienen
van een behandeling tegen de wil van de ouders
dan een ultimum remedium zal zijn; dat een
arts door informatie, overreding en zo mogelijk
het aanbieden van alternatieven moet trachten
de medewerking van de ouders te bekomen
(zie: Herman Nys, “Geneeskunde. Recht en

Medisch handelen”, Algemene Rechtsverzameling, 2005, nr.629);
Overwegende dat nu blijkt dat de betrokken arts,
ondanks al haar inzet, niet dienovereenkomstig
heeft gehandeld, de Raad van oordeel is dat beide
tenlasteleggingen bewezen zijn en dat deze inbreuken op de medische deontologie op de hierna bepaalde wijze te sanctioneren zijn;
(…)
BESLISSING RAAD :
ÉÉN MAAND SCHORSING

8. TENLASTELEGGING: het aﬂeveren van een welwillendheidattest
door een attest voor arbeidsongeschiktheid te hebben voorgeWelwillendheidattest –
schreven ingaande vier dagen voordien.
arbeidsongeschiktheid
(…)
In zijn brief schreef klager dat zijn personeelslid hem liet weten dat zij ziek was, dat zij pas
vier dagen later, naar de dokter was geweest en
dat hij dit niet verantwoord vindt van die dokter; en klager voegde er een kopie bij van het
attest van de betrokken arts;
Op dit attest van woensdag vermeldt de betrokken arts dat hij de patiënte heeft ondervraagd en heeft vastgesteld dat zij niet in staat
was te werken vanaf de voorafgaande zaterdag
voor een periode van veertien dagen omwille
van ziekte;
Geconfronteerd met de klachtbrief en het attest, schreef de betrokken arts aan de Onderzoekscommissie dat de patiënte inderdaad die
dag op raadpleging kwam in hoofdzaak omwille van een hem goed gekende stress-problematiek (grote relationele problemen, een
pasgeboren tweeling en stress op het werk).

Aan de Onderzoekscommissie verklaarde de
betrokken arts o.m.: “Op het ogenblik dat ik
het attest aan de patiënte overhandigde, heb ik
haar duidelijk gezegd dat de werkgever haar
niet zou betalen voor de drie dagen voorafgaand aan de consultatie.”, en dat het zeker niet
zijn bedoeling was te frauderen; “Ik had onder
één hoedje kunnen spelen met de patiënte,
doch dit heb ik absoluut niet gedaan”.
Overwegende dat de Raad van oordeel is dat
op grond van de gegevens van het dossier, het
ten laste gelegde ondeontologisch handelen
van de betrokken arts niet bewezen voorkomt
en dat hij derhalve van alle vervolging dient
ontslagen te worden.
(…)
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

9. TENLASTELEGGING: het niet-naleven van de zorgvuldigheidsvereiste dat, wanneer de
gezondheidstoestand van de zieke een gespecialiseerd onderzoek
Continuïteit van zorgen –
vergt, de geneesheer-consulent, ten einde de continuïteit van de
overmaken van de
verzorging te verzekeren, zo vlug mogelijk de door hem onderresultaten en
gevolgtrekkingen van
zochte of behandelde zieke naar zijn collega dient terug te sturen
onderzoeken aan
en hem de uitslagen en gevolgtrekkingen van zijn onderzoek dient
verwijzende arts
te bezorgen.
(…)
Klaagster legde klacht neer tegen de betrokken
arts tot wie zij zich gewend had voor een mammograﬁe en echograﬁe van de rechter borst
(haar andere borst was vorig jaar geamputeerd); ze moest de foto’s komen afhalen, was
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ervoor een woensdag teruggeweest doch vond
het kabinet gesloten en is het nadien uit het
oog verloren , aldus de klaagster. Toen ze dan
terugging voor haar rechter borst omdat ze een
gezwel voelde, zei de betrokken arts haar dat
het vorig jaar al een twijfelgeval was en dat toen
bij die foto’s in haar dossier een brief zat be-
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stemd voor de huisarts; klaagster verwijt de
betrokken arts deze uitslag niet naar de huisarts te hebben gestuurd, aldus haar brief.
Geconfronteerd met deze klachtbrief, schreef
de betrokken arts aan de voorzitter van de Onderzoekscommissie dat de klaagster zich had
aangeboden in zijn praktijk, verwezen door
een collega-huisarts voor een mammograﬁe en
echograﬁe van de rechter borst; de opnames
interpreteerde hij als vermoedelijk goedaardig,
maar verder uit te werken met NMR; na het
onderzoek werd duidelijk afgesproken, zoals
gewoonlijk, even te wachten in de wachtzaal
op de opnames en het protocol en haar huisarts
te contacteren; patiënte was hiermee akkoord
doch besliste niet te wachten; het secretariaat
heeft haar gevraagd haar dossier zo vlug mogelijk te komen halen daar het niet zou worden
opgestuurd; de patiënte heeft blijkbaar geen
moeite gedaan om de resultaten op te halen en
ook de verwijzende arts heeft nooit contact
opgenomen met de praktijk van de betrokken
arts en ook de patiënte niet met haar huisarts;
Bij het bezoek van patiënte dertien maanden
later voor haar rechter borst, zo gaat de betrokken arts verder, heeft hij onmiddellijk een afwijking vastgesteld die op maligniteit wees; op
de vraag aan patiënte waar haar opnames waren van vorig jaar, antwoordde ze dat ze die niet
was komen ophalen (omdat zij geen zin had te
wachten) en dat er geen aanvullend onderzoek
was geweest;
De betrokken arts schreef aan de Onderzoekscommissie o.m. dat sedert 20 jaar ongeveer 99
 van de patiënten onmiddellijk zijn foto’s en
protocol meeneemt en dat hij bovendien bijna
alle verwijzende artsen het protocol langs het

Medibridge netwerk doormailt doch in casu
niet omdat hij niet wist of de huisarts op dit
netwerk was aangesloten; de patiënte heeft zelf
de stukken niet afgehaald ondanks haar belofte het te zullen doen;
Ondervraagd in de Onderzoekscommissie,
verklaarde de betrokken arts ook nog: “Ik was
in de overtuiging dat ze haar foto’s had meegenomen. Dit is absoluut de gewoonte in de praktijk. Misschien is het wel zo dat mijn personeel
dit later had moeten opmerken en mij hierover
had moeten informeren… De verwijzende arts
heeft mij nooit gecontacteerd… Patiënte heeft
mij nooit getelefoneerd…”, aldus de betrokken
arts;
Overwegende dat, op grond van de gegevens
van het dossier en de behandeling ter zitting,
de Raad van oordeel is dat de betrokken arts
zich er niet had mogen toe beperken aan zijn
patiënte mee te delen dat zij de foto’s en begeleidende brief moest meenemen of komen afhalen doch zich ook op zijn secretariaat had
moeten vergewissen of dit echt geschied was;
dat hij immers hoe dan ook verantwoordelijk
blijft voor het doorsturen van het resultaat van
zijn onderzoek naar de verwijzende arts die hij
desgevallend telefonisch had moeten inlichten
van zijn bevindingen;
Overwegende dat de tenlastelegging dan ook
bewezen voorkomt en dat deze fout tegen de
deontologie, dient gesanctioneerd op de hierna
bepaalde wijze.
(…)
BESLISSING RAAD : WAARSCHUWING

10. TENLASTELEGGING: het attesteren of laten attesteren van verstrekkingen die niet overeenstemmen met de inhoud van het aangewende codenummer of
Attesten van G.V.V.H. die
niet beantwoorden aan de voorwaarden opgelegd door de nomenniet voldoen aan de
clatuur, of door het attesteren of laten attesteren van verstrekmomenclatuur of niet zijn
uitgevoerd
kingen die niet beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 15
van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (inbreuken op de regel van de opereerstreken).
Feiten waarvan sprake in de deﬁnitieve beslissing van het Comité van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het
RIZIV.
(…)
De geneesheer-directeur-generaal van het
RIZIV liet weten dat het Comité voor Geneeskundige Evaluatie en Controle de betrokken arts
heeft veroordeeld tot de terugbetaling van de

waarde van ten onrechte aangerekende verstrekkingen, nl. een bijdrage van 87.812,87  en
tot een administratieve boete van 43.906,44 ;
De tenlasteleggingen waarvoor de betrokken
arts door het Comité werd veroordeeld, situeren
zich in de periode van één jaar en betreﬀen:
1. Het attesteren of laten attesteren van verstrekkingen die niet overeenkomen met de
inhoud van het aangewende codenummer;
2. het attesteren of laten attesteren van verstrekkingen die niet beantwoorden aan de
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voorwaarden opgelegd door de nomenclatuur;
3. het attesteren of laten attesteren van verstrekkingen die niet beantwoorden aan de
voorwaarden van artikel 15 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen: inbreuken op de regel van de opereerstreken;
De betrokken arts verweerde zich tegen de tenlasteleggingen, zowel in zijn brief aan de Geneesheer-inspecteur-generaal als op de zitting
van het Comité waarin hij benadrukte dat hij
nooit de intentie had inbreuk te maken op de
geest en de deﬁnities van de nomenclatuur van
het RIZIV en dat hij overtuigd bleef dat alle
tenlasteleggingen onbegrijpelijk zijn, maar dat
hij bereid was ﬁnancieel tegemoet te komen
aan de terugvorderingen door het RIZIV.
Het Comité werd niet overtuigd door de argumentatie van de betrokken arts en veroordeelde

hem, zoals hierboven vermeld; deze beslissing
werd hem betekend en is deﬁnitief nu de betrokken arts geen hoger beroep heeft aangetekend,
ondanks zijn blijvende bezwaren;
Voor de Onderzoekscommissie en op de zitting
van de Raad sprak de betrokken arts uitvoerig
in dezelfde zin;
Overwegende dat de Raad van oordeel is dat,
nu de beslissing door het Comité kracht van
gewijsde heeft en dus deﬁnitief is, de tenlasteleggingen waarvoor de betrokken arts voor de
Raad is opgeroepen, ook bewezen voorkomt
als een inbreuk op de medische deontologie;
dat deze inbreuk met de hierna vermelde tuchtstraf is te sanctioneren;
(…)
BESLISSING RAAD :
ÉÉN WEEK SCHORSING

11. TENLASTELEGGING: het aﬂeveren van een welwillendheidattest, met name een attest
betreﬀende patiënte waarin, ten onrechte, wordt bevestigd dat, in
Welwillendheidattest –
strijd met de waarheid, zij gedurende de laatste drie jaar zeker
rijgeschiktheid
geen epilepsie aanvallen heeft gedaan.
(…)
Klager liet aan de Raad weten dat hij een advies
had opgesteld voor de politierechtbank, die
hem, n.a.v. een verkeersongeval, als deskundige had aangesteld over de rijgeschiktheid van
patiënte om een voertuig te besturen; zijn conclusie was dat de onderzochte, wegens de problematiek van epilepsie met duidelijke
aanvallen, op het ogenblik van het ongeval
rijongeschikt was; hij werd echter geconfronteerd met een attest, door de betrokken arts
afgeleverd, dat die mevrouw “zeker geen aanvallen (van epilepsie) meer gedaan had de laatste drie jaar en er zeker geen bezwaar was om
een auto te besturen”; dit attest van de betrokken arts doet de waarheid geweld aan, aldus de
klagende arts-deskundige;
Ondervraagd door de Onderzoekscommissie,
gaf de betrokken arts toe dat hij “In feite het
recht niet had om dat attest te schrijven omdat
alleen een neuropsychiater bevoegd is. Ik wist
dit echter niet. Ik had het dossier nagezien dat
ik van patiënte had voor ze verhuisd was. Daarin was geen aanwijzing van epileptische tekenen. Wanneer ik (in het attest) gezegd heb dat
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ze gedurende drie jaar geen aanvallen gehad
heeft, komt dit omdat ik patiënte volledig op
haar woord geloofd heb. Ik kan u verzekeren
dat ik volledig te goeder trouw was en misleid
ben geweest.”; aldus de betrokken arts die op
de zitting van de Raad verklaarde “Dat hij beter
op het attest geschreven had dat volgens de
patiënte zij nooit meer een epileptische aanval
had.”
Overwegende dat de Raad van oordeel is dat
de betrokken arts, door in strijd met de waarheid in een attest geschreven te hebben, voortgaande op de verklaring van patiënte, dat zij
gedurende de laatste drie jaar zeker geen epileptische aanvallen heeft gedaan, lichtvaardig
een welwillendheidattest heeft afgeleverd; dat
de tenlastelegging derhalve bewezen voorkomt; dat de Raad echter van mening is dat,
gelet op de concrete omstandigheden van de
zaak, er geen aanleiding is om voor deze ondeontologische handelswijze, een tuchtsanctie
uit te spreken.
(…)
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

Weglating van de Lijst
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12. AANLEIDING:

de voorgenomen weglating van de naam van de arts uit de OostVlaamse Lijst van de ingeschreven geneesheren van de Orde van
Geneesheren.

(…)
De betrokken arts is ondanks een behoorlijke
oproeping niet voor de Raad verschenen;
Overwegende dat uit de stukken van het dossier blijkt dat de betrokken arts niet bereikbaar
is, dat hij zijn lidmaatschapsbijdrage niet betaald heeft en dat hij blijkbaar geen enkele me-

dische activiteit meer uitoefent in de provincie
Oost-Vlaanderen,
Overwegende dat het daarom past zijn naam
weg te laten van de Lijst van de provinciale
Raad;
BESLISSING RAAD :
WEGLATING NAAM UIT LIJST

13. TENLASTELEGGING: het attesteren of laten attesteren van verstrekkingen die niet overeenstemmen met de inhoud van het aangewende codenummer of
Attesten van G.V.V.H. die
niet beantwoorden aan de voorwaarden opgelegd door de nomenniet voldoen aan de
clatuur, of het attesteren of laten attesteren van verstrekkingen
momenclatuur of niet zijn
uitgevoerd
die niet zijn uitgevoerd, noch konden uitgevoerd zijn.
Feiten waarvan sprake in de deﬁnitieve beslissing van het Comité van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV.
(…)
De Geneesheer-directeur-generaal van het RIZIV
liet aan de Raad weten dat de Dienst voor Evaluatie en Controle op 27 april 2007 de betrokken
arts heeft veroordeeld tot de terugbetaling van
de waarde van ten onrechte aangerekende verstrekkingen, nl. een bedrag van 61.735,57  en tot
een boete van 30.867,79 ;
De tenlasteleggingen waarvoor de betrokken
arts werd gecontroleerd en veroordeeld, situeren zich tijdens een periode van 19 maanden; die
tenlasteleggingen betreﬀen:
1. het attesteren of laten attesteren van verstrekkingen die niet overeenkomen met de inhoud
van het aangewende codenummer;
2. het attesteren of laten attesteren van verstrekkingen die niet beantwoorden aan de voorwaarden opgelegd door de nomenclatuur;
3. het attesteren of laten attesteren van verstrekkingen die niet uitgevoerd worden noch konden
uitgevoerd worden.
Aangeschreven door de Onderzoekscommissie,
reageerde de betrokken arts schriftelijk met te
zeggen dat hij ﬁnancieel is tegemoetgekomen
aan de terugvordering van het RIZIV, dat hij
gehandeld heeft uit onwetendheid, onjuiste interpretatie en onduidelijkheid van de nomenclatuurnummers, dat het niet zijn bedoeling is
geweest ondeontologisch te handelen en dat hij
dagelijks geconfronteerd wordt met lacunes in
de RIZIV-nomenclatuur; tevens stuurde hij een
duplicaat mee van brief in gelijkaardige zin aan

de Geneesheer-inspecteur-generaal;
Ondervraagd in de Onderzoekscommissie, herhaalde de betrokken arts zijn bezwaren tegen de
toepassing van de nomenclatuur door het RIZIV
en zei o.m.: “Een aantal nummers die ik gebruikte en door het RIZIV worden betwist, werden
gebruikt door mijn leermeesters. Men kan mij
zeker niet verwijten aan overconsumptie te
doen; ik verzeker u zeker en vast aan onderconsumptie te doen. Ik houd mij daarenboven nooit
bezig met na te kijken wat ik eventueel uit de
nomenclatuur in mijn voordeel zou kunnen gebruiken”, aldus de betrokken arts.
Het Comité dat niet overtuigd werd door de argumentatie en de bezwaren van de betrokken
arts, veroordeelde hem zoals hierboven vermeld; deze beslissing werd hem betekend zodat
ze deﬁnitief is nu de betrokken arts hiertegen
geen hoger beroep heeft aangetekend.
Op de zitting van de Raad trachtte de betrokken
arts zich opnieuw te verantwoorden voor zijn
optreden met de nomenclatuur en uitte hij zijn
bezwaren tegen de beslissing van het Comité die
voor hem kwam als “een donderslag bij heldere
hemel”.
Overwegende dat de Raad van oordeel is dat nu
de beslissing van het Comité deﬁnitief is, de huidige tenlastelegging waarvoor de betrokken arts
ter verantwoording is geroepen, ook een inbreuk
op de medische deontologie is en als bewezen
voorkomt; dat deze bewezen inbreuk met de
hierna vermelde tuchtstraf is te sanctioneren.
(…)
BESLISSING RAAD :
VIJF DAGEN SCHORSING
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14. TENLASTELEGGING: Het niet-naleven van het beginsel dat een arts er steeds moet over
waken correct te zijn en geen daden te stellen die de eer en de
Eer en waardigheid van het
waardigheid van het beroep zouden kunnen schaden of in opberoep – dronkenschap
spraak brengen, door een auto te hebben bestuurd in staat van
dronkenschap.
(…)
Door voormeld vonnis werd de betrokken arts
door de politierechtbank veroordeeld wegens
het veroorzaken van een verkeersongeval met
lichte verwondingen, in staat van dronkenschap, tot een boete van 400  (de helft met
uitstel gedurende 3 jaar) en 3 maand rijverbod
met rijexamen; dit vonnis heeft kracht van gewijsde verkregen en dus is de voordeling deﬁnitief;
Ondervraagd door de Onderzoekscommissie
verklaarde de betrokken arts o.m. dat het ongeval zeker buiten elke geneeskundige praktijk
gebeurde; “Ik drink sedert 6 à 7 maand niet
meer; ik heb trouwens twee en een halve maand
in het ziekenhuis gelegen. Ik ben met pensioen

waarbij ik slechts een zeer beperkte activiteit
mag uitoefenen…”
Overwegende dat de Raad van oordeel is dat
de betrokken arts, hoewel hij het verkeersongeval met dronken sturen veroorzaakt heeft
buiten zijn praktijkgebied, komende van een
vriend bij wie hij gedronken had, hierdoor toch
de eer en de waardigheid van zijn beroep heeft
in het gedrang gebracht; dat de tenlastelegging
derhalve bewezen voorkomt en dat dit ondeontologisch handelen op de hierna bepaalde
wijze dient gesanctioneerd te worden.
(…)
BESLISSING RAAD : WAARSCHUWING

15. TENLASTELEGGING: het aﬂeveren van welwillendheidattesten en door het niet-naleven
van het beginsel dat een arts, behoudens uitdrukkelijk vastgeWelwillendheidattest –
stelde uitzonderingen, in alle omstandigheden door het beroepsberoepsgeheim
geheim is gebonden.
(…)
Bij twee (niet gedateerde) brieven legde de directeur van een middelbare school, klacht neer
tegen de betrokken arts omdat deze nogal vlot
medische attesten aﬂeverde aan leerlingen die
vaak omwille van een (grote) toets of een andere reden afwezig zijn en die, als ze erop gewezen worden, deze afwezigheid dan achteraf
met een doktersattest komen verantwoorden;
In de vele voorgelegde attesten staat soms (enkel) vermeld dat de leerling-patiënt (één of
meerdere dagen) ziek is, al dan niet met erbij
vermeld “dixit”, maar soms staat er ook de ziekte bij vermeld;
Aangeschreven door de Onderzoekscommissie
reageerde betrokken arts schriftelijk op de
klacht o.m. door erop te wijzen dat 90  van de
afwezige leerlingen vreemdelingen zijn en moeilijk te beoordelen zijn; “Ze komen met vage
klachten, zijn dikwijls depressief en zonder interesse voor de school. Het kan zijn dat ik mij
door hun klachten te gemakkelijk laat beïnvloeden. Het kan ook zijn dat ik, door een soort
angst in het onderbewustzijn, gemakkelijk toegeef. Ik ben namelijk in vier jaar tijd door jonge
vreemdelingen drie maal overvallen”, aldus de
betrokken arts.
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Op de zitting van de Raad verklaarde de betrokken arts ook o.m. dat, als hij op de attesten
de ziekte vermeld heeft, dit enkel gebeurde op
vraag van de patiënt.
Overwegende dat, op grond van de bovenstaande verklaringen en de gegevens van het
tuchtdossier, de Raad van oordeel is dat de betrokken arts ten onrechte aan scholieren herhaaldelijk, op grond van vage niet te
controleren ziekteklachten, welwillendheidattesten heeft afgeleverd die in feite onverantwoorde schoolafwezigheden dekten; dat hij
moest weten dat hij het beroepgeheim schendt
door op medische attesten de (vastgestelde)
ziekte te vermelden, al was het op vraag van de
patiënt;
Overwegende dat de tenlastelegging derhalve
bewezen voorkomt en dat deze inbreuk op de
medische deontologie op de hierna vermelde
wijze is te sanctioneren;
(…)
BESLISSING RAAD : WAARSCHUWING

Beslissingen 

16. TENLASTELEGGING: het niet naleven van het beginsel dat een arts steeds de nodige
maatregelen moet nemen om de continuïteit van de verzorging
Continuïteit van zorgen
van zijn zieken te waarborgen.
– deelname georganiseerde
werkracht

(…)
Door een collega werd aan de betrokken arts
verweten dat hij als enige uit de huisartsenkring, weigert deel te nemen aan de er georganiseerde weekwacht maar dat hij regelmatig ’s
avonds niet bereikbaar is voor zijn patiënten
zodat de andere artsen moeten opdraaien voor
die patiënten;

Overwegende dat de Raad van oordeel is dat
uit de gegevens van het dossier, uit de verklaringen van de betrokken arts en de behandeling van de zaak ter zitting, blijkt dat de
tenlastelegging niet bewezen is geworden en
dat de betrokken arts derhalve hiervoor dient
ontslagen te worden van tuchtvervolging;
(…)
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

17. TENLASTELEGGING: het niet-naleven van het beginsel dat een arts er steeds moet over
waken correct te zijn en geen daden te stellen die de eer en de
Eer en waardigheid van het
waardigheid van het beroep zouden kunnen schaden of in opberoep – dronkenschap –
spraak brengen, door een auto te hebben bestuurd in staat van
vluchtmisdrijf
dronkenschap en, na het veroorzaken van een ongeval, de vlucht
te hebben genomen.
(…)
De betrokken arts, hoewel behoorlijk opgeroepen, is ter zitting niet verschenen;
Hij werd door het vonnis van de politierechtbank, (dat kracht van gewijsde heeft verkregen
en dus deﬁnitief is), veroordeeld, - om aan het
stuur van zijn personenwagen, in staat van
dronkenschap en van strafbare intoxicatie, een
verkeersongeval te hebben veroorzaakt -, tot
een geldboete van 200 euro (met 3 jaar uitstel
voor 60 euro) en een rijverbod van 45 dagen
met rijexamen en, - om een vluchtmisdrijf te
hebben gepleegd -, tot een geldboete van eveneens 200 euro (met 3 jaar uitstel voor 50 euro)
en een rijverbod van 10 dagen;
Uit het strafdossier blijkt dat de betrokken arts
met 2,85 pro mille in het bloed ’s nachts tegen
een verkeersbord en drie paaltjes reed, niet ter
plaatse bleef en ongeveer 1,5 km verder in een
gracht reed waar de politie hem aantrof;
Verschenen voor de Onderzoekscommissie,
verklaarde de betrokken arts o.m. dat hij met

zijn medische praktijk sedert 2001 deﬁnitief
gestopt is na het overlijden van zijn dochter en
nadien van zijn moeder en zijn zuster, … “Ik sta
thans op invaliditeit tot mijn pensioenleeftijd
… Wat de feiten betreft, kan ik zeggen dat de
staat volledig vergoed is. Het is de eerste maal
dat dit gebeurde en het zal niet meer voorvallen”, aldus de betrokken arts;
Overwegende dat de Raad van oordeel is dat
de tenlastelegging bewezen is; dat de betrokken arts immers, door het sturen van een voertuig in staat van dronkenschap en het plegen
van vluchtmisdrijf, de eer en de waardigheid
van het ambt van arts heeft geschaad, ook al
gebeurden de feiten buiten iedere uitoefening
van het medisch beroep; dat voor deze inbreuk
op de medische deontologie, de hierna volgende tuchtsanctie is op te leggen.
(…)
BESLISSING RAAD : WAARSCHUWING

18. TENLASTELEGGING: het attesteren of laten attesteren van verstrekkingen die niet overeenstemmen met de inhoud van het aangewende codenummer,
Attesten van G.V.V.H. die
met name door het ten onrechte attesteren van code 241452niet overeenstemmen met
241463 N 650 voor het uitvoeren van een sleeve gastrectomie.
de inhoud van het
codenummer

Feiten waarvan sprake in de deﬁnitieve beslissing van het Comité van de Dienst voor Ge-

neeskundige Evaluatie en Controle van het
RIZIV.”
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(…)
De Geneesheer-directeur-generaal van het
RIZIV liet weten dat de Dienst voor Evaluatie
en Controle de betrokken arts veroordeeld
heeft tot de terugbetaling van de waarde van
ten onrechte aangerekende verstrekkingen, nl.
een bedrag van 4.996, 13 euro; er werd echter
geen geldboete opgelegd;
De tenlasteleggingen waarvoor de betrokken
arts werd gecontroleerd en die waarvoor hij
werd veroordeeld, situeren zich in de periode
van één jaar.
Van de vier tenlasteleggingen werd alleen de
tweede weerhouden nl.: 2. het ten onrechte attesteren van code 241452-241463 N 650 voor
het uitvoeren van een sleeve gastrectomie (17
verstrekkingen voor een bedrag van 12.994,04
euro) waarvoor de hierboven vermelde sanctie
werd opgelegd; de overige drie tenlasteleggingen werden door het RIZIV als niet bewezen
beschouwd.
Ondervraagd door de Onderzoekscommissie
op 29 februari 2008, verklaarde de betrokken
arts: “Ik werd alleen een regulering opgelegd
voor de tenlastelegging 2, de overige tenlasteleggingen werden mij kwijtgescholden. Ik heb
inderdaad enkele prestaties naïef verkeerdelijk

geïnterpreteerd. Ik heb hiervoor terugbetaling
gedaan. Ik geef toe dat ik hierin verkeerd ben
geweest. Vroeger bestonden er geen speciﬁeke
nomenclatuurnummers voor bariatrische chirurgie. De nomenclatuur is inmiddels aangepast. Zoals in mijn schriftelijke toelichting
vermeld, gebruikte ik in eer en geweten de
nummers die het dichtst aansloten bij de werkelijk uitgevoerde ingreep. Zo omschrijf ik omwille van de moeilijkheidsgraad de sleeve
gastrectomie als subtotale gastrectomie (N
650), hoewel achteraf bleek dat hiervoor eigenlijk N 500 diende vermeld te worden”.
Overwegende dat de Raad van oordeel is dat, nu
de beslissing van het Comité deﬁnitief is (daar
ze aan de betrokken arts betekend werd en hij
hiertegen geen hoger beroep heeft aangetekend), de huidige tenlastelegging waarvoor de
betrokken arts thans ter verantwoording is geroepen, ook een inbreuk is op de medische deontologie en als bewezen voorkomt; dat de Raad
evenwel van oordeel is dat, gelet op de concrete
gegevens van het dossier, er geen aanleiding is
om hiervoor een tuchtsanctie op te leggen.
(…)
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

19. TENLASTELEGGING: het niet naleven van het beginsel dat een arts er steeds moet over
waken, zelfs buiten zijn beroepsactiviteiten, correct te zijn en geen
Eer en waardigheid van het
daden te stellen die de eer of de waardigheid van het beroep zouberoep – dronkenschap
den kunnen schaden of in opspraak brengen door op een openbare plaats een auto te hebben bestuurd terwijl de alcoholconcentratie van betrokkene de wettelijk toelaatbare grens overschreed
en terwijl hij in staat van dronkenschap verkeerde.
(…)
Door het vonnis van de politierechtbank werd
de betrokken arts veroordeeld, om aan het
stuur van zijn personenwagen o.m. in staat van
dronkenschap en strafbare alcoholconcentratie
niet te hebben kunnen stoppen voor een voorzienbare hindernis, tot een geldboete 200,00
EUR (waarvan de helft met uitstel gedurende
3 jaar) of een vervangend verval van recht tot
besturen van een motorvoertuig van 20 dagen
(waarvan de helft met uitstel) en een rijverbod
gedurende 30 dagen (met rijexamen);
voor de vervolging wegens vluchtmisdrijf werd
hij vrijgesproken;
Uit het strafdossier blijkt dat de betrokken arts
een alcoholintoxicatie van 2,34 pro mille in het
bloed had;
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Verschenen voor de Onderzoekscommissie op
19 maart 2008, verklaarde de betrokken arts
o.m. “Ik heb de boete betaald. Ik heb vier weken
rijverbod gekregen. Op het ogenblik van de
feiten was ik niet in de hoedanigheid van arts;
ik stond ook niet in voor de wachtdienst… Wegens emotionele omstandigheden zat ik nogal
in de put en na een middagmaal in een restaurant, schonk de waard mij nog iets sterks in. Ik
heb spijt en schaam mij voor hetgeen er gebeurd is… Ik ben 40 jaar werkzaam als huisarts…en heb zeer veel aan begeleiding van
zware alcoholisten gedaan; …de feiten achtervolgen mij ’s nachts nog steeds. Het is erg voor
de kinderen voor wie ik een voorbeeldfunctie
was…”, aldus de betrokken arts.
Overwegende dat de Raad van oordeel is dat
de tenlastelegging bewezen is;

Beslissingen 

dat de betrokken arts immers, door het besturen van een voertuig in staat van dronkenschap, de eer en de waardigheid van het beroep
van arts heeft geschaad, ook al gebeurden de
feiten buiten iedere uitoefening van het medisch beroep;

dat de Raad evenwel van oordeel is dat voor
deze inbreuk op de medische deontologie, in
casu geen tuchtsanctie is op te leggen.
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

20. TENLASTELEGGING: het niet tijdig en kwaliteitsvol beantwoorden van een dringende
oproep tijdens de weekendwacht.
Weekendwacht –
beantwoorden op
dringende oproep

(…)
Klager liet weten dat hij op zondag een beroep
heeft gedaan op de dokter van wacht om langs
te komen voor zijn vader die moeilijk ademhaalde; de betrokken arts die met wachtdienst
was, antwoordde dat het wel een uur zou duren; na anderhalf uur daagde hij op, doch zijn
vader was toen reeds overleden; de arts zei
toen, “ik wist niet dat het zo erg was”, aldus de
klager;
Aangeschreven door de Onderzoekscommissie, antwoordde de betrokken arts o.m. dat hij
een telefonische oproep kreeg en gezegd heeft
dat hij ten spoedigste zou komen maar dat er
voor hem nog een andere patiënt was, doch dat
het niet langer dan een uur zou duren; het gebeurde 45 minuten na de oproep; ter plaatse
gekomen, bleek de patiënt zonet en op bruuske
onverwachte wijze overleden te zijn; een plotse zucht en alles was over; “Voorwaar een
zachte dood, gezien de pathologie…”, aldus de
betrokken arts;

Ondervraagd door de Onderzoekscommissie
verklaarde de betrokken arts o.m. dat de overledene een man van ongeveer 80 jaar was… “Ik
was verrast dat het zo vlug was gegaan. Ik wil er
echter op wijzen dat ik de oproep zelf niet geïnterpreteerd had als zeer dringend…Ik was trouwens bij de man binnen het uur na de oproep.”
Op de zitting van Raad verklaarde de betrokken arts dat de aangeklaagde tenlastelegging
zich niet situeerde op een zaterdag – zoals per
materiële vergissing vermeld staat – maar op
een zondag.”
Overwegende dat de Raad van oordeel is dat,
ondanks voormelde materiële vergissing die
werd rechtgezet, gelet op de gegevens van het
dossier en behandeld ter zitting, de ten laste
gelegde inbreuk op de medische deontologie,
niet bewezen voorkomt.
(…)
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

21. TENLASTELEGGING: a. het niet naleven van het beginsel dat een arts er steeds moet
over waken correct te zijn en geen daden te stellen die de eer of
Deskundig onderzoek –
de waardigheid van het beroep zouden kunnen schaden of in opeerbiediging ﬁlosoﬁsche
spraak brengen en
overtuiging en menselijke
b. het niet naleven van het beginsel dat een arts belast met een
waardigheid van de patiënt
deskundig onderzoek naar de lichamelijke of geestelijke bekwaamheid of geschiktheid van een persoon zich steeds neutraal
dient op te stellen, de ﬁlosoﬁsche overtuigingen en de menselijke
waardigheid van de patiënt steeds dient te eerbiedigen, omzichtig
dient te zijn in zijn uitspraken en zich dient te beperken tot de
voor zijn opdracht dienstige maatregelen,
een en ander door de wijze van het uitvoeren van een controleonderzoek bij patiënte in het kader van een aanvraag tot toekenning van een inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming en door het navolgend schrijven van betrokken
arts aan patiënte.
(…)
Het (maatschappelijk centrum) liet weten dat
patiënte zich beklaagde over de arts die haar

had onderzocht als controle-arts n.a.v. haar
aanvraag tot toekenning van een inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming. Volgens de brief zou het
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controle-onderzoek op een zeer bedenkelijke
wijze verlopen zijn; de betrokken arts zou gedurende twee uur over zowat van alles gepraat
hebben, maar amper over haar dossier; hij
stelde haar niet terzake zijnde vragen over haar
privéleven en gebruikte denigrerende taal; bij
het verlaten van haar woning zei de betrokken
arts dat hij haar ging helpen “maar niet op de
manier die u denkt”. Enkele dagen later, vervolgt de klachtbrief, ontving zij een brief van
de betrokken arts die bovenaan de brief behalve zijn naam, ook zijn functie bij het Ministerie alsmede zijn privé-adres vermeldde. In
die brief schreef hij o.m. dat hij de 37 bladzijden verslagen in haar dossier had gelezen en
“geloof mij, zo een casus heb ik nog niet meegemaakt”; en verder: “Ik herinner mij uw woorden dat ge al lang naar Afrika wou … Maar u
uitnodigen in Afrika is niet mogelijk” en de betrokken arts legt uit waarom de lange en moeilijke verplaatsingen voor haar niet mogelijk
zijn: “veel schokken dus en dat kan uw rug niet
verdragen”. Daarna volgen raadgevingen om
langs Tanzania te gaan waar er ook ballonvluchten zijn en doet hij ook andere suggesties.
“Hou de vluchtaanbiedingen in het oog … en
bezorg mij uw e-mailadres. Zo houden we gemakkelijk contact met mekaar”.
Aangeschreven door de Onderzoekscommissie, antwoordde de betrokken arts o.m. dat het
een 40-jarige ﬁbromyalgie-patiënte betreft die
zeer geïsoleerd leeft… “Met zulke patiënten
moet ge altijd omwegen gebruiken. Afrika interesseerde haar echt; het is niet de eerste patiënt die ik daarover spreek … Die brief van mij
was het gevolg van die droom die ik maakte en
die mij om 4 uur wekte… Ik weet dat die premonitoir is …
Ik schreef dus dat het project niet kon doorgaan… Dat patiënte er die brief bijvoegde (bij
de klacht) is volgens mij alleen omwille van de
ontgoocheling die zij opliep”. De betrokken arts
vervolgt: “wanneer ik haar zei: “haar helpen
maar niet op de wijze dat ze denkt”, bedoelde
ik alleen dat ik haar in Afrika zou inviteren. En
i.v.m. de vragen over haar privé-leven: “als ze
zeggen dit of dat te kunnen doen op goede dagen en niet op andere dagen, dan moet ge vragen stellen over mogelijke situaties en hoe ze
er op zouden reageren; uiteraard zijn dit privésituaties”. Daarna wijdde de betrokken arts in
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zijn brief uit over allerlei (meestal vrouwelijke)
ziektesituaties… om te eindigen dat hij op zijn
60ste op pensioen gaat omdat hij het moe is om
voor het ministerie te werken.
Ondervraagd door de Onderzoekscommissie
herhaalde de betrokken arts in grote mate de
inhoud van zijn brief en verklaarde o.m. ook
i.v.m. zijn brief aan de klaagster: “Ik had tijdens
dat controle-onderzoek ondervonden dat die
dame bijzonder geïnteresseerd was in wild life.
Het was ook de laatste patiënte van die dag en
dan is de stress een beetje voorbij en trekt men
wat meer tijd uit … Dat ik mij als controlearts
dien te beperken tot mijn eigenlijke opdracht
en mij uiterst neutraal dien op te stellen is wel
juist maar anderzijds is het ook zo dat de mensen mij soms nadien vragen om een glas te komen drinken…
Als ik bovenaan de brief aan de patiënte mijn
functie bij het ministerie vermeldde was dit alleen maar opdat de mensen zich toch op die
manier mij zouden herinneren”, aldus de betrokken arts, die nog verklaarde dat hij de aanvraag had toegekend en volgend jaar deﬁnitief
naar Afrika vertrekt.
Overwegende dat, op grond van de voormelde
verklaringen en de andere gegevens van het
tuchtdossier, de Raad van oordeel is dat de betrokken arts door zijn optreden tegenover een
patiënte die hij moest controleren, de eer en de
waardigheid van het artsenberoep heeft in het
gedrang gebracht; dat de tenlastelegging a. derhalve bewezen voorkomt; dat ook de tenlastelegging b. bewezen is nu hij als arts belast met
een onderzoek in kader van de eventuele toekenning van een tegemoetkoming als gehandicapte, zich, door zijn verhalen over een
mogelijke gezamenlijke Afrikareis, niet heeft
beperkt tot de voor zijn opdracht dienstige
vaststellingen;
Overwegend dat het passend voorkomt voor elk
van de bewezen gebleken tenlasteleggingen de
hierna vermelde sancties op te leggen.
(…)
BESLISSING RAAD :
a.: BERISPING
b.: BERISPING
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22. TENLASTELEGGING: het niet-naleven van het beginsel dat een arts er steeds moet over
waken correct te zijn en geen daden te stellen die de eer en de
Niet beantwoorden van
waardigheid van het beroep zouden kunnen schaden,
brieven van de Orde
door het niet beantwoorden van brieven van de Orde, een en ander in het kader van een verzoek van de Commissie Vennootschappen-Huisartsen tot aanpassing van de overgelegde statuten van
zijn BVBA.
(…)
Op 2 december 2004 kreeg de Raad van de betrokken arts een brief waarin deze zijn intentie
meedeelde om een eenpersoonsvennootschap
op te richten; op 23 december 2004 gevraagd
het ontwerp van statuten over te maken, stuurde de betrokken arts die na drie herinneringen
toe; de “Commissie Vennootschappen Huisartsen” nam er kennis van en formuleerde bij brief
van 5 juli 2006 een reeks opmerkingen; daar
hierop geen antwoord kwam, ook niet na drie
herinneringsbrieven, werd het dossier voorgelegd aan het Bureau dat de zaak overmaakte aan
de Onderzoekscommissie;
Aangeschreven op 19 februari 2008 door de Onderzoekscommissie, reageerde de betrokken
arts bij brief van 11 maart 2008 dat hij op 22
december 2007 reeds een brief had klaargemaakt voor de Orde doch dat die nooit verstuurd werd door allerlei omstandigheden
(ziekte van zijn vrouw die in een vluchthuis zat

en een echtscheiding ingeleid had, ziekte van
zijn boekhoudster) waardoor de al dan niet oprichting van een vennootschap problematisch
was geworden;
Tijdens de zitting van de Raad verklaarde de betrokken arts o.m. dat zijn echtgenote genezen is,
terug thuis is en de echtscheiding niet is voorgekomen; verder zette hij ook uiteen waaruit thans
zijn activiteiten als arts bestaan;
Overwegende dat de Raad van oordeel is dat de
tenlastelegging duidelijk bewezen voorkomt nu
vaststaat dat de betrokken arts nagelaten heeft
op de brieven van de Orde te antwoorden; dat
de Raad evenwel van oordeel is dat er geen aanleiding is om in casu hiervoor een sanctie op te
leggen.
(…)
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

23. TENLASTELEGGING: het aﬂeveren van 12 welwillendheidattesten.
Welwillendheidattest

(…)
Door voormelde brief liet een werkgever weten
dat de betrokken arts, van wie hij een reeks
medische attesten in kopie meestuurde, blijkbaar zeer vlot is in het schrijven van attesten
voor Turkse werknemers.
Geconfronteerd met deze brief, reageerde de
betrokken arts dat hij aan de briefschrijver, die
hem op een agressieve wijze heeft getelefoneerd, gezegd heeft dat als hij twijfelde over de
juistheid van de attesten, hij steeds een beroep
kan doen op een controlegeneesheer, wat hij
blijkbaar niet gedaan heeft;
Verder schreef de betrokken arts dat die attesteringen van ziekte en werkongeschiktheid niet
alleen gerechtvaardigd waren maar dat verschillende zelfs bevestigd waren door de advi-

serend geneesheer en dat het niet enkel om
werknemers van Turkse origine ging maar ook
Vlaamse en in ieder geval allen met Belgische
nationaliteit;
Op de zitting van de Raad verklaarde de betrokken arts dat het volgens hem duidelijk was
dat een van de attesten door iemand vervalst
was;
Overwegende dat de Raad van oordeel is dat
uit de gegevens van het tuchtdossier en de behandeling ter zitting gebleken is dat de tenlastelegging niet bewezen is en dat de betrokken
arts derhalve dient ontslagen van tuchtvervolging.
(…)
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE
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24. TENLASTELEGGING: het niet naleven van het beginsel dat, behalve ingeval van duidelijke therapeutische weerslag, een arts zich van elke inmenging in
Inmenging in familiale
familiale aangelegenheden moet onthouden,
aangelegenheden
een en ander door het opstellen van een verklaring betreﬀende
onder meer de situatie van de vader van betrokken patiëntje, verklaring die door de gewezen echtgenote van de vader werd aangewend in het kader van een gerechtelijke procedure in kortgeding nopens de verblijfsregeling van de dochter.
(…)
De klager (die verpleegkundig directeur is in
een ziekenhuis) legde klacht neer tegen de betrokken arts omwille van een attest dd. 12 september 2007 dat deze n.a.v. een raadpleging
van het dochtertje van klager, meegaf aan zijn
gewezen echtgenote, bij wie het kind sedert
een tiental dagen verbleef; klager beweert dat
die arts zijn dochter nooit voorheen heeft onderzocht maar dat, op grond van de inhoud van
het door de moeder in kort geding aangewend
attest over de toestand van de dochter, de verblijfsvergunning ingrijpend werd gewijzigd;
klager schrijft ook dat zijn huidige partner, die
zelf arts is, de betrokken arts in zijn praktijk
heeft opgezocht en deze in een vertrouwelijk
gesprek aan haar zei dat hij het kind voor het
eerst heeft gezien en niet wist dat er nog andere kinderen waren;
In het medisch attest schreef de betrokken arts
over het meisje: “na onderzoek en ondervraging is de psychische toestand dermate alarmerend dat verblijf bij de vader voorlopig niet
wenselijk is en zelfs bedreigend voor het welzijn van patiëntje (cave wegloopgedrag en suïcide gevaar”);
Geconfronteerd met de klachtbrief en het attest, schreef de betrokken arts aan de Onderzoekscommissie dat hij de aantijgingen en
verdachtmakingen ontkende, dat de moeder al
vier jaar zijn praktijk bezocht en dat zij hem
regelmatig consulteerde ook i.v.m. haar kinde-

ren, dat het meisje hem te kennen had gegeven
deﬁnitief bij haar te willen wonen, dat zijn attest bedoeld was om het meisje te behoeden
voor stommiteiten bij een mogelijk gedwongen
terugkeer bij de vader, dat het kind geen psychiater nodig heeft maar een beveiligende situatie, het was een roepende in de woestijn en
wilde enkel geborgenheid;
Ondervraagd in de Onderzoekscommissie,
herhaalde de betrokken arts in grote lijnen zijn
langer schriftelijke verklaring;
In kort geding werd, na de persoonlijke verschijning van het meisje, beslist dat in afwachting van de uitspraak van de jeugdrechtbank,
de ouderlijke macht aan de moeder werd toegekend; in deze beschikking in kort geding
werd niet verwezen naar het gewraakte attest
van de betrokken arts doch werd wel geschreven dat “het kind dringend nood heeft aan
emotionele vrede, rust en stabiliteit die zij naar
verluid thans bij haar moeder vindt”;
Overwegende dat de Raad van oordeel is dat
indien de betrokken arts, door zijn attest dat
in kort geding is aangewend, zich gemengd
heeft in familiale aangelegenheden, dit hierbij
een duidelijke therapeutische weerslag had,
niet lichtzinnig was neergeschreven maar goed
doordacht, waarbij het welzijn van het kind
primeerde.
(…)
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

25. TENLASTELEGGING: het niet naleven van het beginsel dat een arts er steeds moet over
waken correct te zijn en geen daden te stellen die de eer en de
Niet beantwoorden van
waardigheid van het beroep zouden kunnen schaden, door het
brieven van de Orde
niet beantwoorden van brieven van de Orde, een en ander in het
kader van een verzoek van het Bureau om te worden geïnformeerd
nopens de stand van zaken inzake de gerechtelijke procedure betreﬀende het geschil tussen de betrokken arts en haar gewezen
stagemeester.
(…)
De betrokken arts sloot na haar stage een samenwerkingsovereenkomst met haar stagemeester; na enige tijd ontstonden er in 2006
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moeilijkheden tussen beiden, vooral over het
gebruik van de praktijkruimte, wat vanwege de
betrokken arts leidde tot een beroep op de Orde
en tot een procedure in kortgeding om terug
toegang tot de praktijkruimte te verkrijgen;

Beslissingen 

Nadat het Bureau van de Raad beide artsen op
2 augustus 2006 had aangeschreven in verband
met het geschil en een arts-bemiddelaar had
voorgesteld, liet de betrokken arts op 13 september 2006 weten dat zij haar praktijk noodgedwongen elders had overgebracht en afzag
van een bemiddelaar gezien er een juridische
procedure aan de gang was, waarop de Voorzitter van het Bureau aan de twee artsen liet weten dat de bemiddeling niet zou doorgaan en
hen op 30 oktober 2007 vroeg ingelicht te worden over de stand van zaken van de juridische
procedure; hierop antwoordde de stagemeester dat hij van zijn raadsman had vernomen dat
het burgerlijk geding was afgesloten; na herinneringsbrieven aan de betrokken arts op 19
december 2007, 26 maart 2008 en 9 april 2008
kwam er geen reactie en besloot het Bureau op
7 mei 2008, de zaak naar de Onderzoekscommissie te sturen;

Aangeschreven door de Voorzitter van de Onderzoekscommissie op 13 mei 2008, antwoordde de betrokken arts op 29 mei 2008 dat er nog
geen juridische afwikkeling van de zaak was en
evenmin een antwoord van de tegenpartij op
het voorstel tot minnelijke regeling;
Overwegende dat de Raad op grond van bovenvermelde gegevens van oordeel is dat de
betrokken arts, door herhaaldelijk niet te antwoorden op brieven van de Orde over de stand
van zaken betreﬀende haar geschil met een collega, de eer en de waardigheid van het artsenberoep heeft geschaad; dat de Raad evenwel
van oordeel is dat er geen aanleiding is om voor
deze inbreuk op de medische deontologie in
casu een sanctie op te leggen.
(…)
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

26. TENLASTELEGGING: het niet naleven van het beginsel dat een arts er steeds moet over
waken correct te zijn en geen daden te stellen die de eer of de
Aanrekenen kostenwaardigheid van het beroep zouden kunnen schaden,
vergoeding gemaakt in het
door het onterecht aanrekenen aan klager van een vergoeding
kader van een procedure
voor de Orde
voor de kosten die de betrokken arts gemaakt heeft voor de verdediging van zijn zaak voor de Orde van Geneesheren.
(…)
Klager kwam in zijn e-mail terug op het ingewikkeld dossier van de expertisen n.a.v. een
verkeersongeval waarvan klager in 2000 het
slachtoﬀer was en waarin de betrokken arts als
deskundige was opgetreden en hiervoor ereloon had aangerekend waarvoor de betrokken
arts zich voor de Orde der Geneesheren had
moeten verantwoorden, zaak die echter op 28
september 2005 door de Raad zonder gevolg
werd gelaten;
In zijn mail signaleerde klager dat de betrokken
arts hem een bedrag van 1.600 euro had aangerekend als kosten die door de betrokken arts
zijn gemaakt “voor zijn verdediging in een dispuut tussen hem en de Orde betreﬀende het
bedrag van een prijsopgave welke de betrokken
arts had opgemaakt voor de aanmaak van een
medisch dossier”.
Bij die mail voegt klager een brief van de betrokken arts van waarin deze hem laat weten
dat hij ontdekt heeft dat er nog een saldo op
zijn naam openstaat van 1.600 euro, met verzoek het bedrag onmiddellijk te voldoen;
Hierover door de Onderzoekscommissie aangeschreven, antwoordde de betrokken arts met
een omstandig dossier waarin hoofdzakelijk de

oorspronkelijke problematiek (andermaal)
werd uiteengezet daar waar toelichting gevraagd werd over het aanrekenen van een vergoeding van 1.600 euro voor zijn verdediging
voor de Orde;
Ondervraagd door de Onderzoekscommissie,
wijdt de betrokken arts eerst uit over de problematiek rond diverse procedures waarin hij
als deskundige voor klager optrad; en hij vervolgt: “wanneer u denkt dat ik aan de man een
honorarium heb aangerekend voor mijn verdediging voor de Orde der Geneesheren, moet ik
u zeggen dat dit niet juist is. Ik heb dat bedrag
aangerekend voor de kosten verbonden aan het
samenstellen van het dossier van die man”.
Gewezen op zijn brief aan klager zei de betrokken arts: “Het is juist dat ik dit ietwat slecht heb
geformuleerd. Maar ik heb u net aangeduid
waarop dit bedrag eﬀectief slaat”.
Overwegende dat de Raad van oordeel is dat
uit bovenstaande gegevens en de behandeling
van de zaak, niet is komen vast te staan dat de
betrokken arts door voormelde ereloonnota
aan klager kosten heeft aangerekend voor zijn
verdediging in een geschil met de Orde der
Geneesheren; dat de tenlastelegging dan ook

hipp o cr ate s  | januari 

61

Beslissingen 

niet bewezen voorkomt en de betrokken arts
derhalve van tuchtvervolging dient ontslagen
te worden.

(…)
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

27. TENLASTELEGGING: het niet naleven van het deontologisch beginsel dat elke arts, ongeacht zijn functie of specialiteit, onverwijld hulp moet bieden
Wachtarts – plaatselijke
aan een zieke die in onmiddellijk gevaar verkeert en dat een arts
wachtregeling – dringende
- onverminderd de vigerende wetgeving inzake schuldig verzuim
hulpverlening
of de bepalingen van de Wet van 8 juli 1964 inzake de dringende
geneeskundige hulpverlening - zich slechts aan een dringende
oproep mag onttrekken na zich ervan overtuigd te hebben dat er
geen echt gevaar bestaat of wanneer hij door een even belangrijk
spoedgeval wordt weerhouden.
(…)
Voor de verdediging het woord nam, stelde de
Raad vast dat er een materiële vergissing in de
tenlastelegging is vermeld daar de feiten zich niet
te A, doch te B hebben voorgedaan; de betrokken
arts werd uitgenodigd zich op deze herkwaliﬁcatie van de plaats van de feiten te verdedigen,
waarop zijn advocaat is ingegaan;
■
De ontvankelijkheid :
Overwegende dat de verdediging de ontvankelijkheid van de tuchtprocedure betwistte
omdat artikel 20 van het K.B. nr. 79 van 10 november 1967 een poging tot verzoening in geval
van klacht voorschrijft;
Dat echter dient opgemerkt dat deze bepaling
niet op straf van nietigheid is voorgeschreven; dat
het ontbreken van dergelijke poging niet tot gevolg heeft dat de rechtspleging die eruit volgt
nietig is (Herman NYS: Geneeskunde, Recht en
Medisch handelen, APR, uitgave 2005, nr. 242,
blz. 109);

Overwegende dat de verdediging ook opwerpt
dat op de zitting van de Provinciale Raad, de verslaggevers niet aanwezig waren en dat er blijkens
de notulen geen welkdanige verslaggeving was;
Overwegende dat het Bureau dat de zaak in onderzoek had gesteld, overeenkomstig artikel 20
§1 twee leden van de Raad voor het onderzoek en
een als verslaggever heeft aangeduid; dat uit de
notulen van de Raad blijkt dat na ondervraging
door de Onderzoekscommissie de betrokken arts
in verdenking is gesteld voor een tenlastelegging
(waarvoor deze nadien is opgeroepen geworden
om zich te verantwoorden nl. huidige zaak);
Overwegende dat nergens in de wet gesteld wordt
dat het rapport van de verslaggever in de notulen
moet worden vermeld; dat dit echter impliciet
verondersteld wordt nu hoe dan ook de verwij-
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zing door de Raad niet kan gevorderd worden
zonder verslaggeving, waarna de leden van de
Onderzoekscommissie de Raadszaal verlaten
hebben om de overige leden van de Raad in alle
onafhankelijkheid te laten oordelen over de al
dan niet verwijzing;
Overwegende dat de tuchtprocedure derhalve
ontvankelijk voorkomt:
■
Ten gronde :
Door voormelde klacht liet klaagster weten dat
zij zich zeer ongerust maakte over de hevige
hoestbuien van haar volwassen zoon en dat zij de
betrokken arts als wachtdokter opbelde wegens
pulmonale hypertensie en dat de betrokken arts
toen vroeg “hebt u de huisarts al gebeld”; dat toen
zij “nee” antwoordde, de betrokken arts zei “bel
eerst uw huisarts en als je hem niet kan bereiken,
bel mij dan terug”; dat nadat zij een huisarts had
opgebeld, haar zoon een half uur later dood was,
aldus de klaagster die ook schrijft dat haar zoon
gevallen was en de MUG gekomen is;
De betrokken arts reageerde op deze klacht in
zijn brief met er op te wijzen dat hij werd opgebeld en gehandeld heeft overeenkomstig de richtlijnen van de plaatselijke wachtdienst en dus
gevraagd heeft of zij haar huisarts had opgebeld
doch dat de klaagster hem niet heeft teruggebeld;
In zijn verklaring aan de Onderzoekscommissie
sprak de betrokken arts in dezelfde zin en zei o.m.
dat de klaagster aan de telefoon maar over één
klacht sprak nl. hoesten en dat de huisarts hem
niet op de hoogte had gebracht dat hij afwezig
was en dat deze hem ook niet heeft aangesproken
over de aangelegenheid;

Overwegende dat de Raad van oordeel is dat uit
de gegevens van het tuchtdossier en de behandeling ter zitting blijkt dat de betrokken arts als
opgeroepen wachtarts gehandeld heeft overeenkomstig de richtlijnen van de plaatselijke wacht-
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regeling en dat de tenlastelegging dan ook niet
als bewezen voorkomt, zodat hij van tuchtvervolging dient ontslagen te worden;

(…)
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

28. TENLASTELEGGING: het niet-naleven van het beginsel dat een arts er steeds moet over
waken geen daden te stellen die de eer en de waardigheid van het
Inmenging in familiale
beroep zouden kunnen schaden, en dat hij, behalve in geval van
aangelegenheden –
duidelijke therapeutische weerslag, zich van elke inmenging in
betreden van de woning
van een overleden patiënt
familiale aangelegenheden moet onthouden,
buiten medeweten van de
een en ander door het op eigen initiatief betreden van de woning
familie
van een overleden patiënte buiten het medeweten van de familie.
(…)
Klaagster legde klacht neer tegen de betrokken
arts omdat deze in het appartement was gegaan
van haar moeder die in het ziekenhuis was overleden;
de klaagster is een van de zeven kinderen van de
overledene en zij hebben de laatste jaren geen
contact gehad met hun moeder; de overledene
kreeg echter regelmatig bezoek van een thuisverpleegkundige alsmede van de betrokken arts in
verband met een uit te voeren dilatatie; volgens
een brief van de thuisverzorging aan de klaagster,
heeft de betrokken arts, twee dagen na het overlijden, met een verpleegkundige afgesproken aan
het appartement om met een sleutel binnen te
gaan, maar de verpleegkundige is aan de inkom
blijven staan terwijl de betrokken arts alleen binnen ging;
Geconfronteerd met de klachtbrief, schreef de
betrokken arts aan de Onderzoekscommissie in
een lange brief dat het een eerste klacht tegen
hem is sedert zijn bijna 30-jarige praktijk waarin
de overledene even lang zijn patiënte is geweest;
hij weidde uit over die patiënte als koppige en
soms moeilijke vrouw alsmede over haar kinderen die haar niet meer kwamen bezoeken, over
haar weigering om naar een R.V.T. te gaan en ook
over het feit dat hij haar aangeraden had een testament te maken, wat zij gedaan heeft en zichtbaar in een kast gelegd heeft; hij bezocht haar in
de kliniek en is, na haar overlijden, samen met
een verpleegkundige in het appartement geweest
om te zien of het testament er lag, maar het was
verdwenen en de woonst was leeggehaald; hij
beschouwde zich als vertrouwenspersoon en
dacht daarom dat hij in het belang van de nalatenschap had gehandeld, maar hij wist niet wat
er in het testament geschreven stond, aldus de
betrokken arts;
Ondervraagd door de Onderzoekscommissie,
verklaarde de betrokken arts o.m. ook nog dat er
een plan was opgevat om een voorlopig bewindvoerder over zijn patiënte aan te stellen, doch dat

dit niet is uitgevoerd gezien haar plotseling overlijden; “Ik had haar eerder aangeraden een wilsbeschikking op te stellen, aangezien ik bij haar
achteruitgang vaststelde; zij legde de omslag met
de wilsbeschikking in de kast. Mijn enige bedoeling was dat de wilsbeschikking uiteindelijk in de
juiste handen zou terechtkomen… Toen we (met
een verpleegkundige) na haar overlijden naar het
appartement zijn gegaan, was alles reeds in zakken ingepakt… De enige reden van mijn binnengaan was dat ik op de hoogte was van het bestaan
van een wilsbeschikking. Achteraf gezien meen
ik dat het misschien beter ware geweest wanneer
er een kopie van zou bestaan hebben, buitenhuis
gedeponeerd. Ik vond het vervelend dat ik het
huis nog heb betreden. Maar het was juist omwille van het gebrek aan contact met de familie
dat ik het gedaan heb.”, aldus de betrokken arts
die ter zitting er ook aan toevoegde dat een sociaal assistent de familie van het overlijden van zijn
patiënte heeft ingelicht;
Overwegende dat uit de gegevens van het tuchtdossier en o.m. de eigen verklaring van de betrokken arts blijkt dat hij na het overlijden van zijn
patiënte haar woning is binnengegaan; dat hij dit
gedaan heeft met enkel de bedoeling de bestaande wilsbeschikking van de overleden patiënte te
vinden in het belang van de nalatenschap, was
voor de betrokken arts wellicht een subjectieve
verantwoording, doch niettemin een ondeontologisch optreden nu hij daartoe zelf het initiatief
had genomen en gehandeld heeft zonder medeweten of toestemming van de familie;
Overwegende dat de betrokken arts hierdoor de
waardigheid van zijn beroep van arts heeft in het
gedrang gebracht en zich met familiale aangelegenheden heeft ingelaten; dat de tenlastelegging
dan ook bewezen voorkomt en, zoals hierna bepaald wordt, dient gesanctioneerd te worden.
(…)
BESLISSING RAAD : CENSUUR
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29. TENLASTELEGGING: het niet-naleven van de beginselen dat
a. een arts, behoudens uitdrukkelijk vastgestelde uitzonderingen,
Beroepsgeheim –
in alle omstandigheden door het beroepsgeheim is gebonden,
raadplegen van een
b. een arts belast met een deskundig onderzoek naar de lichamemedisch dossier van
lijke of geestelijke bekwaamheid of geschiktheid van een persoon,
patiënt in ziekenhuis door
arts in hoedanigheid van
of met om het even welke klinisch onderzoek, met de controle van
deskundige –
een diagnose of met het toezicht op een behandeling, of nog met
onvereenigbaarheid
een onderzoek naar de medische prestaties voor rekening van een
tussen behandelend arts
en deskundige
verzekeringsinstelling, nooit een medisch dossier mag raadplegen
zonder het akkoord van de patiënt en de toestemming van de arts
die voor de behandeling verantwoordelijk is, waarbij hij aan beiden zijn bevoegdheid en zijn opdracht moet kenbaar maken;
c. de onder b. bedoelde taken of functies ten opzichte van één of
meer personen, onverenigbaar zijn met die van zelf of door zijn
team en in zijn naam behandelende arts van die personen en dat
de arts die als raadgever van een partij is opgetreden, de taak van
deskundige ten opzichte van die partij niet mag aanvaarden,
een en ander door, als arts-deskundige optredend voor een verzekeringsmaatschappij, een medisch verslag te hebben ingebracht
van een arts van de dienst endocrinologie van het ziekenhuis, verslag dat eerder door deze arts werd opgesteld naar aanleiding van
een vraag tot onderzoek uitgaande van de klager en dat door de
betrokken arts op eigen initiatief werd opgevraagd zonder toestemming van de behandelde arts, noch van de patiënt zelf.
(…)
Klager, die slachtoﬀer was geweest van een arbeidsongeval, legde klacht neer tegen de betrokken arts omdat deze als raadsgeneesheer van de
verzekeringsmaatschappij een verslag voorbracht van een arts (dienst Endocrinologie),
zonder instemming van de klager of de behandelend arts, terwijl klager was onderzocht in de
dienst orthopedie waaraan de betrokken arts
verbonden is en omdat de betrokken arts hierdoor de privacy van de klager alsmede het beroepsgeheim heeft geschonden;
Opgeroepen voor de Onderzoekscommissie,
verklaarde de betrokken arts o.m. dat klager, na
zijn arbeidsongeval, werd opgenomen in de
spoeddienst en nadien werd opgevolgd in de
dienst fysiotherapie maar dus niet op zijn dienst;
i.v.m. zijn optreden voor de rechtbank waarbij
hij een verslag voorlegde van de endocrinoloog
(bij wie klager als privé op consultatie was geweest) verklaarde de betrokken arts aan de Onderzoekscommissie: “Ik heb via mijn paswoord
in het ziekenhuis alle relevante informatie van
het elektronisch dossier opgezocht. Ik deed dit
omdat ik van oordeel was dat dit van belang was
voor een correcte evaluatie… De informatie was
trouwens uitsluitend bestemd om voor te brengen op de zitting … U vraagt mij of het verslag
van de endocrinoloog relevant was in het kader
van de expertise. Ik was van mening dat dit inderdaad van belang was. Wel is het zo dat in
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geval deze gegevens onder het beroepsgeheim
zouden ressorteren, ik mij wel wil verontschuldigen … Ik wil er daarenboven op wijzen dat ik
zelf op zoek ben gegaan naar relevante medische
gegevens omdat de patiënt zelf en zijn entourage niet wilden meewerken om ons alle nodige
gegevens te verstrekken. En omdat ik van oordeel was dat ik die gegevens mocht opvragen,
kan ik ook begrip opbrengen voor het standpunt
dat het beroepsgeheim tussen de patiënt en zijn
behandelend arts in alle omstandigheden dient
gerespecteerd te worden.”, aldus de betrokken
arts.
Overwegende dat uit deze verklaring en de
overige stukken van het tuchtdossier blijkt dat
de betrokken arts, belast met een medisch onderzoek voor rekening van een verzekeringsmaatschappij, een medisch dossier van de
klager via zijn paswoord heeft geraadpleegd
zonder diens toestemming noch die van de behandelend arts en dat hij meteen het medisch
beroepsgeheim heeft geschonden; dat de tenlasteleggingen a. en b. derhalve bewezen voorkomen en zoals hierna bepaald, samen te
sanctioneren zijn; dat echter de tenlastelegging
c. niet bewezen is.
(…)
BESLISSING RAAD :
a. en b.: WAARSCHUWING
c.: GEEN SANCTIE

Beslissingen 

Beslissingen Raad Oost-Vlaanderen 2009
1. TENLASTELEGGING:
Attesten van G.V.V.H.
die niet voldoen aan de
nomenclatuur

het attesteren of laten attesteren van verstrekkingen die niet overeenstemmen met de inhoud van het aangewende codenummer of
niet voldoen aan de voorwaarden gesteld in de nomenclatuur van
de geneeskundige verstrekkingen.

(…)
Blijkens een proces-verbaal van vaststelling
van 2 januari 2006 van het Rijksinstituut voor
ziekte-en invaliditeitsverzekering werden lastens de betrokken arts, in de periode van 4 januari 2004 tot en met 22 oktober 2004, een
aantal inbreuken vastgesteld op artikel 53 van
de gecoördineerde ZIV-wet van 14 juli op de
bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
Deze inbreuk bestaande uit ten onrechte aangerekende prestaties, prestaties die niet in
overeenstemming zijn met de inhoud van bepaalde codenummers, attesteren of laten attesteren van verstrekkingen die niet voldoen aan
de voorwaarden gesteld in de nomenclatuur,
het méér dan één maal attesteren van bepaalde
prestaties, attesteren zonder rekening te houden met de cumulverboden, het opeenvolgend
attesteren of laten attesteren van onbloedige
en bloedige behandelingen voor de behandeling van eenzelfde fractuur.
De betrokken arts aldus de ten onrechte aangerekende verstrekkingen diende te regulariseren door de betaling van de som van 14.216,93
euro, bedrag dat hij evenwel spontaan en onmiddellijk vereﬀend heeft.

Aangaande vorenstaande tenlastelegging verklaarde de betrokken arts onwetend te zijn
rond de interpretatieregels van het RIZIV, hij
wel toegaf de nomenclatuur en alle wijzigingen en interpretaties niet dagelijks op te volgen. Hij vervolgens erop wees dat hij in zijn
opleiding hierover te weinig feedback heeft
gekregen en hij eigenlijk gewoon de nomenclatuurnummers heeft gebruikt van het ziekenhuis.
Ter zitting wees hij op de onduidelijkheid van
sommige nomenclatuurnummers en de mogelijkheid tot allerhande interpretaties dienaangaande maar is wel van plan om allerhande
initiatieven te nemen, en dit samen met de Belgische Kniegroep, om in samenspraak met het
RIZIV, hierover duidelijkheid te bekomen.
Tenslotte wees hij erop niet te kwader trouw te
hebben gehandeld en alle noodzakelijke terugbetalingen te hebben verricht.
Overwegende dat de Raad, wat deze tenlastelegging betreft, op grond van bovenvermelde
gegevens, van oordeel is dat de betrokken arts
de eer en de waardigheid van het artsenberoep
heeft geschaad en het dienvolgens passend
voorkomt de hiernavolgende tuchtsanctie op
te leggen.
(…)
BESLISSING RAAD : CENSUUR

2. TENLASTELEGGING: a. het niet-naleven van het beginsel dat een arts er steeds moet
over waken correct te zijn en geen daden te stellen die de eer en
Niet beantwoorden van
de waardigheid van het beroep zouden kunnen schaden, door het
brieven van de Orde –
niet-beantwoorden van (vier) brieven van de Orde;
G.V.V.H. – valsheid in
geschrifte
b. het plegen van valsheid in geschriften door het opstellen van
een geneesmiddelenvoorschrift, voorgedrukt op naam van wijlen
zijn vader.
Feiten (b.) waarvan sprake in de brief van de
Geneeskundige Commissie van Oost-Vlaanderen.
(…)

Aangaande de eerste tenlastelegging verklaarde de betrokken arts dat het juist is dat hij op
een aantal brieven (zowel uitgaande van de
Onderzoekscommissie als uitgaande van de
Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren
van Oost-Vlaanderen) niet had gereageerd,
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hier geen gevolg aan verleend had maar enerzijds weet hij dit aan een moeilijke periode ten
gevolge van een aanslepende echtscheidingsproblematiek en anderzijds aan het feit dat hij
bijna voltijds in het buitenland werkzaam is.
Een gedeelte van de briefwisseling waarop hij
niet antwoordde, zou hij aldus zelfs nooit ontvangen hebben.
Aangaande de tweede tenlastelegging het vast
staat dat de betrokken arts op 21 maart 2007
een voorschrift van zijn overleden vader had
gebruikt. Hierbij werd dus ook het RIZIV nr.
vermeld dat op naam van zijn vader stond.
Dienaangaande de betrokken arts toegaf dit
eenmalig te hebben gedaan omdat hij zelf geen
voorschriften meer had, hij het voorschrift wel
zelf ondertekend had maar thans beseft dat dit
van hem een fout was waarvoor hij zich dan
ook verontschuldigt.
Overwegende dat de Raad, wat de eerste tenlastelegging betreft, op grond van bovenver-

3.TENLASTELEGGING:
Zorgvuldig en gewetensvol
toedienen van zorgen –
dringende opname –
communicatie met collega’s
binnen een ziekenhuis

De echtgenoot en kinderen van wijlen patiënte
schreven een brief waarin zij zich beklaagden
over een volgens hen grove nalatigheid en/of
medisch verzuim naar aanleiding van de opname van hun respectievelijk echtgenote en
moeder in het ziekenhuis.
Een organisatorisch disfunctioneren en een
inschattingsfout van de betrokken arts zouden
rechtstreeks de aanleiding zijn geweest van het
overlijden van wijlen patiënte.
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Overwegende dat de Raad, wat de tweede tenlastelegging betreft, op grond van bovenvermelde gegevens van oordeel is dat de inbreuk
op de medische deontologie bewezen is en het
dienvolgens passend voorkomt de hiernavolgende tuchtsanctie op te leggen.
(…)
BESLISSING RAAD :
a.: GEEN SANCTIE
b.: WAARSCHUWING

het niet-naleven van het beginsel dat een arts, zowel voor het stellen van een diagnose als voor het instellen en voortzetten van de
behandeling, er zich steeds dient toe te verbinden zijn/haar patiënten zorgvuldig en gewetensvol de zorgen toe te dienen die
stroken met de thans geldende wetenschappelijke kennis en, met
het oog op een optimale zorgverstrekking, hij/zij steeds correct
dient te communiceren met zijn/haar collega's, een en ander door
het onderschatten van de ernst van de medische situatie ter gelegenheid van de dringende opname van patiënte in het ziekenhuis
waarbij, mede in strijd met de vigerende instructies die gelden
binnen het ziekenhuis voor de artsen-specialisten in opleiding en
waarbij o.m. wordt gesteld dat de A.S.O. de supervisor binnen het
uur na opname van de patiënt dient te contacteren om melding te
maken van de opname of de problematiek, door betrokkene werd
nagelaten contact op te nemen met de collega-supervisor van inwendige ziekten doch patiënte onmiddellijk door haar werd doorverwezen naar de arts-psychiater.

(…)
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melde gegevens van oordeel is dat de betrokken
arts, door herhaaldelijk niet te antwoorden op
de brieven van de Onderzoekscommissie en de
Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren van Oost-Vlaanderen de eer en de waardigheid van het artsenberoep heeft geschaad; dat,
in casu, de Raad evenwel van oordeel is dat er
geen aanleiding is om voor deze inbreuk op de
medische deontologie een sanctie op te leggen;

De betrokken arts verklaarde ten aanzien van
de Onderzoekscommissie aanvankelijk dat zij
op het ogenblik van de feiten bijna twee jaar in
opleiding was en op de hoogte was van het feit
dat wijlen patiënte methanol had ingenomen.
De hoeveelheid kende ze niet en een labobepaling werd die avond niet aangevraagd.
In een navolgend schrijven, verbeterde zij haar
voorheen afgelegde verklaring in die zin dat zij
thans verklaarde wel degelijk onmiddellijk een
labobepaling te hebben aangevraagd maar er
toen, achteraf blijkbaar verkeerdelijk, van uitging dat die aanvraag, komende van een dienst

Zij verklaarde verder dat enkele maanden
voordien de patiënte in kwestie reeds methanol
had ingenomen en toen verwezen werd naar de
psychiatrie, reden waarom zij toen haar supervisor niet had ingelicht en patiënte daarom te
hebben doorverwezen naar de dienst van Dokter X.
De familie zou pas later in het ziekenhuis zijn
gekomen, zij had er geen contact mee gehad en
de familie heeft haar ook nooit opgezocht of
aangesproken. Met Dokter X zelf had zij al
evenmin gesproken, de communicatie verliep
via een verpleegkundige.
Ter zitting van voegde zij er aan toe het verloop
der gebeurtenissen te betreuren, zij haar verantwoordelijkheden zeker niet wil ontlopen
maar gezien het recente ontslag van de patiënte op de dienst van Dr. X zij ervan uitging dat
hij op dat ogenblik de best geplaatste persoon
was en derhalve wel zou geweten hebben hoe
met de patiënte verder om te gaan.

Beslissingen 

spoedgevallenzorg, automatisch prioriteit zou
krijgen.

De werking van het labo was haar onbekend en
afwijkend van bijvoorbeeld het ziekenhuis
waar zij nu werkt en vanwege Dr. X had zij
nooit feedback gehad.
Anderzijds zij ook toegaf haar supervisor niet
hebben ingelicht en zoals zij zelf ook verklaarde duidelijk een inschattingsfout te hebben
gemaakt ten aanzien van de gebeurtenissen.
Overwegende dat de Raad, wat deze tenlastelegging betreft, op grond van bovenvermelde
gegevens, dan ook van oordeel is dat de betrokken arts ondeontologisch heeft gehandeld en
het dienvolgens passend voorkomt de hiernavolgende tuchtsanctie op te leggen;
Overwegende dat de Raad hierbij in acht heeft
genomen dat de betrokken arts op het ogenblik
van de feiten nog in haar tweede jaar opleiding
was en uit het dossier is gebleken dat een opeenvolging van feiten als een onvoldoende interne communicatie, het ontbreken van contact
met de familie, hebben gemaakt dat niet alles
verliep zoals het hoorde.
BESLISSING RAAD : WAARSCHUWING

4. TENLASTELEGGING: het niet-naleven van het beginsel dat een arts, zowel voor het stellen van een diagnose als voor het instellen en voortzetten van de
Zorgvuldig en gewetensvol
behandeling, er zich steeds dient toe te verbinden zijn/haar patoedienen van zorgen –
tiënten zorgvuldig en gewetensvol de zorgen toe te dienen die
dringende opname in
ziekenhuis – inschatting
stroken met de thans geldende wetenschappelijke kennis, een en
ernst van de situatie
ander door het onderschatten van de ernst van de medische situatie ter gelegenheid van de dringende opname van patiënte in het
ziekenhuis.
(…)
De echtgenoot en kinderen van wijlen patiënte
schreven een brief waarin zij zich beklaagden
over een volgens hen grove nalatigheid en/of
medisch verzuim naar aanleiding van de opname van hun respectievelijk echtgenote en
moeder in het ziekenhuis.
Een organisatorisch disfunctioneren en een
inschattingsfout(onderschatten van de ernst
van de situatie) van de betrokken arts zouden
rechtstreeks de aanleiding zijn geweest van het
overlijden van wijlen patiënte.
De betrokken arts verklaarde ten aanzien van
de Onderzoekscommissie dat hij vermoedelijk
door een verpleegkundige gebeld werd met de
vraag of patiënte op de afdeling psychiatrie
mocht worden opgenomen. Hij verklaarde de

patiënte te kennen als zeer suïcidaal en het
haar derde opname betrof, waarvan de tweede
voor methanol. Hij werd alleen ingelicht over
de methanol en de resultaten van het labo werden hem pas twee dagen later overhandigd.
Hij verklaarde verder op het ogenblik van de
opname geen contact te hebben gehad met de
familie, het voor hem eigenaardig was dat de
patiënte door een ander ziekenhuis zou geweigerd zijn en naar zijn ziekenhuis doorverwezen. Volgens de betrokken arts is de gehele
toestand van wijlen patiënte onderschat geweest door de arts op de spoedopname, het de
supervisor was die men had moeten bellen.
Ter zitting voegde de betrokken arts er aan toe
het verloop der gebeurtenissen te betreuren
maar volgens hem door de spoedartsen een
inschattingsfout werd gemaakt.
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Volgens de betrokken arts werd de intoxicatie
geminimaliseerd en heeft men zich eerder teveel geconcentreerd op het medisch-psychiatrisch aspect eigen aan de patiënt dan dat men
oog heeft gehad voor haar toxische toestand.
Met de familie was er maar contact nadat wijlen
patiënte op zijn afdeling lag en een bezoekje van
de internisten bleef achterwege.
Overwegende dat de Raad, wat deze tenlastelegging betreft, op grond van bovenvermelde
gegevens, dan ook van oordeel is dat de betrokken arts ondeontologisch heeft gehandeld en
het dienvolgens passend voorkomt de hiernavolgende tuchtsanctie op te leggen;
Overwegende dat de Raad hierbij in acht heeft
genomen dat de betrokken arts zelf toegaf patiënte goed te kennen, wist dat ze suïcidaal was
en het reeds haar tweede opname voor methanolvergiftiging was, hij niettemin, hoewel
wachtdienst had, zich niet onmiddellijk ter
plaatse is gaan vergewissen van haar toestand,
hierbij onvoorzichtig en nalatig is geweest in die
zin dat waar het reeds haar tweede opname voor
een methanolvergiftiging was, hij onvoorzichtig
en nalatig is geweest door niet nader te infor-

5. TENLASTELEGGING:

meren naar haar toestand of zich ter plaatse te
gaan vergewissen van de toestand waarin zij
zich bevond.
Overwegende dat de Raad hierbij nog wenst te
onderstrepen dat niet de spoedarts maar wel
de betrokken arts zelf de patiënte het best kende, hij dit aldus ook verwoordde in een schrijven: “...Anderzijds leed zij aan een psychotische
vorm van depressie met massale suïcidedrang.”
Overwegende dat de betrokken arts dan ook
onvoorzichtig is geweest door zich louter te
verlaten op een procédé waarbij men doorstuurt van de ene naar de andere afdeling, met
als gevolg dat hij de toestand van de patiënte
zwaar onderschat had, zoals hij zelf ook formuleerde in voornoemd schrijven: “...Deze logica
volgend was ik ervan overtuigd dat deze patiënte toxicologisch clean en enkel dronken
was...”
(…)
BESLISSING RAAD : CENSUUR

het aﬂeveren van niet-gedateerde medische attesten.

Niet-gedateerde medische
attesten

(…)
Aangaande deze tenlastelegging verklaarde de
betrokken arts dat hij al sedert 1973 huisarts is
en gedurende 35 jaar lang nooit enige opmerking heeft gekregen over gelijk welk afwezigheidsattest.
Hij gaf toe dat hij de data is vergeten te melden
maar dit slechts op enkele attesten betrekking
had en het verder geen gewoonte van hem betrof, hij dit met klem betwist.
Verder gaf hij ook aan dat het een leugen betrof
dat de CLB-arts hem hierover zou gecontacteerd hebben. Hij betreurde het evenzeer dat
de schooldirecteur zelf met hem nooit contact
had opgenomen
Overwegende dat de Raad moet vaststellen dat
de schooldirecteur het in zijn e-mail heeft over
een probleem dat reeds twee jaar zou duren en
de door hem voorgebrachte attesten, 7 in to-
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taal, zich toch al uitstrekken over een periode
van zeven maanden, het derhalve al niet meer
gaat over een eenmalige vergetelheid zoals
nochtans door de betrokken arts voorgehouden.
Overwegende dat de Raad, wat deze tenlastelegging betreft, op grond van bovenvermelde
gegevens dan ook van oordeel is dat de betrokken arts, mede in acht genomen het bijzonder
gegeven dat hij ook fungeert of gefungeerd
heeft als moderator-stagemeester, de eer en de
waardigheid van het artsenberoep heeft geschaad;
Overwegende dat de Raad, wat deze tenlastelegging betreft, op grond van bovenvermelde
gegevens van oordeel is dat de inbreuk op de
medische deontologie bewezen is en het dienvolgens passend voorkomt de hiernavolgende
tuchtsanctie op te leggen;
BESLISSING RAAD : BERISPING

Beslissingen 

6. TENLASTELEGGING: het niet-naleven van het beginsel dat een arts er steeds moet over
waken, zelfs buiten zijn beroepsactiviteiten, correct te zijn en geen
Eer en waardigheid van het
daden te stellen die de eer of de waardigheid van het beroep zouden
beroep – verkeersongeval
kunnen schaden of in opspraak brengen door na als bestuurder van
– vluchtmisdrijf
een voertuig betrokken te zijn geweest bij een ongeval, de vlucht te
hebben genomen om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken.
Feiten waarvan sprake in het deﬁnitief vonnis
uitgesproken door de Politierechtbank en in
het bijhorend strafdossier.
(…)
Betrokken arts werd vervolgd voor de politierechtbank om als bestuurder geen voorrang te
hebben verleend aan de andere weggebruikers
(art. 12.4 van het KB van 1 december 1975; art.
29 par. 1 al. 3 en 38 par. 1.3° van de wet betreffende de politie over het wegverkeer- KB tot
coördinatie van 16 maart 1968) alsmede vluchtmisdrijf te hebben gepleegd. (art. 33 par. 1.1°,
art. 38 van de wet betreﬀende de politie over
het wegverkeer KB tot coördinatie van 16 maart
1968)
Voor de politierechtbank voerde betrokkene
aan dat een voertuig dat rechts van hem reed
plotseling naar links is uitgeweken waardoor
hij een aanrijding niet meer kon vermijden en
met de rechtervoorkant tegen de linkerﬂank
van het andere voertuig reed. Na de aanrijding
reed de andere bestuurder gewoon door en betrokkene zelf deed geen aangifte van het ongeval.
De politierechtbank achtte de feiten bewezen
en legde in haar vonnis aan betrokkene voor
het eerste feit een geldboete op van 110 euro en
voor het tweede feit een geldboete van 1.100
euro, dit alles méér een rijverbod van 15 dagen.
In zijn verdediging, uiteengezet voor de Raad,
stelde de betrokken arts dat hoewel hij juridisch de feiten niet meer kan betwisten, dit niet
wegneemt dat de feiten, zoals weergegeven in
het strafdossier, niet hadden kunnen plaatsvinden, hij onvoldoende verdedigd werd door zijn
vorige raadsman en deze ook had nagelaten
hoger beroep aan te tekenen.
Volgens hem heeft hij op geen enkel ogenblik
de eer en de waardigheid van zijn beroep geschaad, heeft de beweerde inbreuk geen uitstaans met de uitoefening van zijn beroep en
werd de redelijke termijn overschreden.
Vooreerst moet opgemerkt worden dat het Hof
van Cassatie gesteld heeft dat er geen algemeen

rechtsbeginsel bestaat “inzake de redelijke termijn in tuchtzaken” en artikel 6.1 E.V.R.M. niet
bepaalt dat in tuchtzaken de sanctie wegens
overtreding van de redelijke termijn het verval
van de tuchtvordering is.(Cass. 21.06.2001,
www.cass.be)
Wat de redelijke termijn zelf betreft het zo is
dat deze maar begint te lopen vanaf het ogenblik waarop de betrokkene door de tuchtoverheid wordt beschuldigd. Een persoon is
beschuldigd wanneer hij in verdenking wordt
gesteld wegens het plegen van een tuchtrechtelijk sanctioneerbaar feit of wanneer hij wegens enige daad van onderzoek onder de
dreiging van een tuchtvervolging leeft en dit
een ernstige weerslag heeft op zijn persoonlijke toestand.
(Cass. 13 maart 2008, A.R., D.07.0004,N.,
www.cass.be)
Deze termijn derhalve niet begint te lopen
vanaf het ogenblik waarop de feiten gepleegd
werden.
In casu de betrokken arts bij schrijven van 10
juni 2008 door de Onderzoekscommissie op
de hoogte werd gesteld van het feit dat aangaande de hem ten laste gelegde inbreuk een
onderzoek werd geopend, vanaf dat ogenblik
deze redelijke termijn mag geacht worden een
aanvang te hebben genomen zodat er in casu,
gezien het tijdsverloop, hoe dan ook geen sprake kan zijn van een schending van deze termijn.
Wat de inbreuk zelf betreft een voorafgaande
strafrechtelijke veroordeling de Raad van de
Orde der Geneesheren niet belet kennis te nemen van het strafrechtelijk dossier teneinde de
zwaarwichtigheid van de begane fout en de
weerslag van deze en de daaruit voortvloeiende veroordeling op de eer van het beroep te
bepalen. (Cass., 17 oktober 1966, Pasic., 1966,
p. 217-221)
In casu het strafdossier heeft aangetoond dat
de bijzondere omstandigheden waarin het een
en ander gebeurd is niet toelaten met zekerheid
te stellen dat door de betrokken arts een deontologische fout werd begaan.
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Overwegende dat de Raad, wat deze tenlastelegging betreft, op grond van bovenvermelde gegevens, dan ook van oordeel is dat de betrokken
arts, de eer en de waardigheid van het artsenbe-

roep niet heeft geschaad en derhalve dient te
worden ontslagen van tuchtvervolging.
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

7. TENLASTELEGGING: het niet-naleven van het beginsel dat een arts er steeds moet over
waken, zelfs buiten zijn beroepsactiviteiten, correct te zijn en geen
Eer en waardigheid van het
daden te stellen die de eer of de waardigheid van het beroep zouberoep – verspreiden van
den kunnen schaden of in opspraak brengen door het verspreiden
naakt- en pornofoto’s
van naakt-en pornofoto's van zijn gewezen vriendin via internet
aan een aantal personen.
(…)
Naast zijn schriftelijke uiteenzetting, toegestuurd aan de Onderzoekscommissie van de
Provinciale Raad Oost-Vlaanderen, verklaarde
de betrokken arts dat hij inderdaad naaktfoto's
van zijn gewezen vriendin in een periode van
zes weken via mail verspreid heeft, zij het volgens hem uitsluitend gericht aan enkele collega's-assistenten en niet aan professoren.
Hij voegde eraan toe dat het een en ander is
voortgevloeid uit het feit dat hij op een bepaald
ogenblik zijn relatie met zijn gewezen vriendin
heeft stopgezet waarna hij, zonder zich nauwelijks te kunnen verdedigen, als het ware gedwongen werd om de arbeidsovereenkomst die
hij had afgesloten met het universitair ziekenhuizen, op basis van wederzijdse toestemming
te beëindigen. In dat verband wijst hij op de
dadingsovereenkomst die samen met zijn
schrijven aan de Onderzoekscommissie van de
Provinciale Raad Oost-Vlaanderen werd overgemaakt.
De relatie zelf noch het nadien verspreiden of
versturen van de kwestieuze foto's zou de goede werking van de dienst in gevaar hebben gebracht maar de gebeurtenissen zelf hebben
hem diep geraakt, in het bijzonder zou zijn academische carrière hierdoor zijn gefnuikt. Thans

heeft hij een groeiende praktijk en zit hij relationeel op het goede spoor.
Betrokken arts werd voor deze feiten ook strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld.
De correctionele rechtbank besliste in haar
vonnis dat de tenlasteleggingen bewezen waren maar kende betrokkene het voordeel toe
van de opschorting van uitspraak van veroordeling gedurende een periode van vijf jaar, dit
met inachtneming van een aantal verzachtende
omstandigheden.
Overwegende dat de Raad, wat deze tenlastelegging betreft, op grond van bovenvermelde
gegevens, hoe dan ook van oordeel is dat de
betrokken arts, de eer en de waardigheid van
het artsenberoep heeft geschaad;
Overwegende dat de Raad, wat deze tenlastelegging betreft, op grond van bovenvermelde
gegevens, doch rekening houdende met de bijzondere omstandigheden waarin het een en
ander heeft plaatsgevonden, van oordeel is dat
de inbreuk op de medische deontologie bewezen is en het dienvolgens passend voorkomt de
hiernavolgende tuchtsanctie op te leggen.
BESLISSING RAAD : BERISPING

8. TENLASTELEGGING: het aﬂeveren van een welwillendheidattest en het niet-naleven van
het beginsel dat, behalve in geval van duidelijke therapeutische
Welwillendheidattest –
weerslag, een arts zich van elke inmenging in familiale aangeleinmenging in familiale
genheden moet onthouden.
aangelegenheden
(…)
Er werd door een advocaat een schrijven gericht aan de Orde der Geneesheren-Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen, waarin deze
zich beklaagde over een medisch attest afgeleverd door de betrokken arts die de ziekte van
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een kind zou hebben geattesteerd terwijl dit
kind helemaal niet ziek bleek te zijn. Dit alles
zou geschied zijn in het kader van een echtscheidingsproblematiek waarin een betwisting
tussen vader en moeder was ontstaan aangaande het schoollopen van het kind.

Ten aanzien van de Onderzoekscommissie van
de Orde van Geneesheren-Provinciale Raad
Oost-Vlaanderen verklaarde de betrokken arts
dat zij in laatste attest inderdaad veel te ver was
gegaan en verontschuldigde zich hiervoor.
Aangaande de brief van de advocaat verklaarde
de betrokken arts uitdrukkelijk gehandeld te
hebben in het belang van het kind omdat ingevolge een betwisting tussen de ouders aangaande de schoolkeuze, het kind in een situatie
zou terecht komen waarbij zij binnen een periode van 3 weken naar 3 verschillende scholen
zou moeten gaan.

Beslissingen 

De dag daaropvolgend werd de Orde der Geneesheren-Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen, gevat door een schrijven van een
kamervoorzitter-jeugdrechter in hoger beroep
van het Hof van Beroep waarbij deze klacht
neerlegde tegen de betrokken arts omwille van
een attest dat door haar was afgeleverd en dat
bepaalde aﬃrmaties zou bevatten betreﬀende
de persoon van één van beide echtgenotenouders.

belang van het kind te hebben gehandeld maar
betuigde wel haar spijt over hetgeen zij geattesteerd had en besefte zich teveel door haar
emoties en gevoelens te hebben laten leiden.
Overwegende dat de Raad, wat deze tenlastelegging betreft, op grond van bovenvermelde
gegevens dan ook van oordeel is dat de betrokken arts door het aﬂeveren van een welwillendheidsattest en het zich mengen in familiale
aangelegenheden (zonder een duidelijke therapeutische weerslag), een inbreuk heeft begaan
op het deontologisch beginsel zoals ondermeer
vervat in artikel 9 van de Code Geneeskundige
Plichtenleer.
De tenlastelegging dan ook bewezen voorkomt
zij het dat de Raad van mening is, gelet op de
concrete omstandigheden van de zaak (ondermeer het feit dat de betrokken arts handelde
vanuit een werkelijke bezorgdheid over het
kind maar zij ook beseft verkeerd te hebben
gehandeld), deze niet te moeten bestraﬀen met
een tuchtsanctie.
(…)

Ten aanzien van de Raad beklemtoonde de betrokken arts uitdrukkelijk en uitsluitend in het

BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

9. TENLASTELEGGING: het niet-naleven van het beginsel dat een arts
a. zowel voor het stellen van een diagnose als voor het instellen
Zorgvuldig en gewetensvol
en voortzetten van de behandeling, er zich toe verbindt zijn paverstrekken van zorgen –
tiënten zorgvuldig en gewetensvol de zorgen toe te dienen die
informatieverstrekking
naar de behandelende arts
stroken met de thans geldende wetenschappelijke kennis;
b. met het oog op een optimale zorgverstrekking, steeds correct
en waarheidsgetrouw dient te communiceren met zijn/haar collega’s, in casu door de niet correcte informatieverstrekking naar
de behandelende arts toe.
(…)
De betrokken arts verklaarde zich niet akkoord
met het verslag zoals weergegeven door de verslaggever omdat volgens haar, en zij zou dit
verder uiteenzetten, zij wel degelijk verschillende opeenvolgende monitoringen gedaan
had, zij aldus het overlijden van de foetus niet
had kunnen vermijden.
De Orde der Geneesheren-Provinciale Raad
van Oost-Vlaanderen werd gevat door een
schrijven van klagers waarin deze mensen
wezen op het feit dat hun eerste kindje dood
geboren werd en volgens hun overtuiging dit
te wijten was aan een onvoldoende aandacht
en zorg vanwege de betrokken arts.

Volgens de klagers is patiënte beginnen pijn
hebben vanaf de zondag en dit op voortdurende wijze, vanaf de daaropvolgende woensdag werd zij opgenomen in het ziekenhuis, de
pijn bleef aanhouden. Dezelfde dag omstreeks
23.52 uur werd geen hartslag meer gevonden
en wanneer de betrokken arts omstreeks 00.30
uur gebeld werd, zou zij pas omstreeks 2.00
uur gearriveerd zijn.
Volgens klagers, en na hierover andere deskundigen te hebben geraadpleegd, had de betrokken arts de groeiachterstand reeds vroeger
kunnen vaststellen en aldus gepast gereageerd
hebben.
Ten aanzien van de onderzoekscommissie verklaarde de betrokken arts, samengevat:
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■
■
■
■
■

■

de klaagster, moeder van het doodgeboren
kind, een vrouw was die aan obesitas leed;
de vroegtijdige inleiding reeds een uitzonderingsbeslissing was;
de ouders een autopsie weigerden;
er geen sectio vereist was;
de helse pijnen geen predictieve waarde
hebben, er steeds een cardiotocografie,
echograﬁe en onderzoek verricht werd;
de taalbarrière en de verschillende culturele achtergrond was een handicap.

bracht van dit omineus tracé zodat ik mij niet
kan uitspreken over haar verantwoordelijkheid
in het uitblijven van een gepaste interventie.”
Voor de Raad voerde de betrokken arts verder
ter verdediging aan dat:
■
■
■

Later verscheen de betrokken arts nogmaals
voor de Onderzoekscommissie en verklaarde
toen ondermeer dat:

■
■

■
■
■

■
■

er geen groeiretardatie was;
de patiënte zelf aandrong op een zwangerschapsbeëindiging;
de klacht door een andere persoon werd
opgesteld en ik vermoed dat daar een collega achter zit;
een omstrengeling rond het lichaampje kan
niet via een echo worden vastgesteld;
de klachtbrief dateert van 21 maanden na
de feiten.

Gezien de techniciteit van het gebeuren werd
door de Onderzoekscommissie om advies gevraagd aan een hoogleraar gynecologie-verloskunde.
Deze concludeerde in zijn schrijven als volgt:
“Dat het kind had kunnen worden gered door
tijdig een sectio caesarea te verrichten is achteraf gezien duidelijk. De vraag stelt zich echter
of dit had kunnen worden voorzien en of hier
sprake is van nalatigheid.
De CTG’s van de zaterdag en de maandag kunnen achteraf worden beschouwd als een voorteken van foetale nood. Zowel ikzelf als een
aantal collega’s aan wie ik deze tracés heb voorgelegd menen dat er op dat ogenblik onvoldoende grond was om de zwangerschap per sectio te
beëindigen maar dat ze een indicatie waren om
de zwangerschap intensief op te volgen in het
ziekenhuis.
Het CTG afgenomen op bewuste woensdag tussen 21 u en 22 u daarentegen was een omineus
teken voor de foetale vitaliteit en vereiste onmiddellijk verdere actie, hetzij onder de vorm
van bijkomende diagnostiek hetzij door de
zwangerschap te beëindigen via sectio caesarea.
De bewering van de betrokken arts in haar brief
naar de huisarts dat het CTG tot 22.00 normaal was, is niet correct.
Het is mij niet duidelijk of de betrokken arts in
de nacht van woensdag op de hoogte werd ge-
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■

■

■

het dossier vanuit de invalshoek van de gynaecoloog dient te worden bekeken;
het medisch dossier aantoont dat klaagster
zeer nauwgezet werd opgevolgd;
de laatste weken van de zwangerschap
zwaar begonnen door te wegen;
zij heeft vastgesteld dat het een onrijpe
baby betrof;
zij duidelijke instructies heeft gegeven aan
het ziekenhuis en de vroedvrouw;
zij aan nog een meer ervaren vroedvrouw
gevraagd heeft om de harttoon te controleren;
gezien zij voor 0.30 uur niet op de hoogte
werd gebracht, haar niets kan verweten
worden;
de foetus een acute hartstilstand heeft gedaan na strangulatie, zij hieraan niets kon
verhelpen.

De Raad, alle gegevens, verklaringen en stukken in acht genomen, van oordeel is dat een
betere opvolging via CTG en monitoring tot
een meer aangepast en zorgvuldiger ingrijpen
had kunnen leiden, de vroedvrouw mogelijkerwijze het knipperlicht van de CTG niet juist
ingeschat heeft en daardoor de betrokken arts
te laat gebeld heeft.
Anderzijds het toch ook vaststaat dat er reeds
een lichte afwijking was en dit de betrokken
arts had moeten aanzetten tot een betere opvolging, dit ook bevestigd werd door de professor waar die stelde: “Zowel ikzelf als een aantal
collega’s aan wie ik deze tracés heb voorgelegd
menen dat er op dat ogenblik onvoldoende
grond was om de zwangerschap per sectio te
beëindigen maar dat ze een indicatie waren om
de zwangerschap intensief op te volgen in het
ziekenhuis…. Het CTG afgenomen op bewuste
woensdag tussen 21 u en 22u daarentegen was
een omineus teken voor de foetale vitaliteit en
vereiste onmiddellijk verdere actie, hetzij onder
de vorm van bijkomende diagnostiek hetzij door
de zwangerschap te beëindigen via sectio
caesarea. De bewering van de betrokken arts
in haar brief naar de huisarts dat het CTG tot
22.00 uur normaal was is niet correct…”
De betrokken arts derhalve voor onvoldoende
opvolging heeft gezorgd, hetzij zelf hetzij via

Overwegende dat de Raad, wat deze tenlasteleggingen betreft, op grond van bovenvermelde gegevens dan ook van oordeel is dat de
betrokken arts een inbreuk heeft begaan op het
deontologisch beginsel zoals ondermeer vervat

10. AANLEIDING:
Weglating van de Lijst

Beslissingen 

anderen en daarnaast ook naliet op juiste wijze
te communiceren met haar collega, in het bijzonder dan de huisarts.

in artikel 9 van de Code Geneeskundige Plichtenleer.
De beide tenlasteleggingen dan ook bewezen
voorkomen en het dienvolgens passend voorkomt deze inbreuken op de medische deontologie op de hierna bepaalde wijze te bestraﬀen.
BESLISSING RAAD : BERISPING

de voorgenomen weglating van de naam van de arts uit de OostVlaamse Lijst van de ingeschreven geneesheren van de Orde van
Geneesheren.

(…)
De betrokken arts is voor de Raad behoorlijk
opgeroepen doch is niet verschenen;
Uit de stukken van het dossier blijkt dat de betrokken arts niet bereikbaar was op het door
hem eertijds opgegeven adres, dat hij zijn lidmaatschapsbijdrage niet betaald heeft en dat
hij blijkbaar geen enkele medische activiteit

meer uitoefent in de provincie Oost-Vlaanderen;
Overwegende dat het daarom past zijn naam
weg te laten van de Lijst van de Provinciale
Raad.
BESLISSING RAAD :
WEGLATING NAAM UIT LIJST

11. TENLASTELEGGING: het aanrekenen of laten aanrekenen van prestaties welke niet beantwoordden aan de omschrijving in de nomenclatuur van de geZ.I.V. – ten onrechte
neeskundige verstrekkingen en van prestaties welke niet mochten
attesteren prestaties
worden aangerekend.
Feiten waarvan sprake in de deﬁnitieve beslissing van de Leidend ambtenaar van de Dienst
voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van
het RIZIV.
(…)
Blijkens een proces-verbaal van vaststelling
van het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering werden lastens de betrokken
arts, in een periode van 24 maanden, een aantal inbreuken vastgesteld op de gecoördineerde
ZIV-wet van 14 juli alsmede op de bijlage van
het koninklijk besluit van 14 september 1984
tot vaststelling van de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen.
Deze inbreuken bestaande uit:
■

het aanrekenen in zijn naam van prestaties
welke niet beantwoorden aan de omschrijving in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. Prestatie 201272-201283
wordt aangerekend voor het verwisselen
van de cassette of het bijvullen van het reservoir van de pijnpomp.

het aanrekenen in zijn naam van prestaties
welke niet mochten worden aangerekend.
Prestatie 201283 wordt gecumuleerd met
prestatie 202322. Prestatie 201283 wordt
aangerekend voor de plaatsing van de catheter, daar waar deze act expliciet inbegrepen is in prestatie 202322.
■ het laten aanrekenen van prestatie 202322
welke niet mocht aangerekend worden,
aangezien deze niet voldoet aan de reglementaire voorwaarden.
De betrokken arts aldus een administratieve
geldboete werd opgelegd ten bedrage van
9.938,90 euro, zij het opgelegd en uitgesproken
met opschorting gedurende een periode van
drie jaar.
■

Aangaande vorenstaande tenlastelegging verklaarde de betrokken arts dat voor ieder aangerekend nomenclatuurnummer eﬀectief een
prestatie werd geleverd, het gebruikte nomenclatuurnummer het nauwkeurigst de uitgevoerde prestatie omschrijft, een correcte
omschrijving van de uitgevoerde prestatie nog
steeds niet voorhanden is, en dit ondanks het
feit dat deze therapie reeds méér dan 20 jaar
wordt toegepast.
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Verder stelde hij dat het gebruikte nomenclatuurnummer niet kostendekkend is en zeker
niet in overeenstemming is met het door de
arts genomen risico en verantwoordelijkheid.
Het nomenclatuurnummer werd gedurende
meer dan 10 jaar zonder problemen toegepast
in alle pijncentra en wordt nog steeds gebruikt
in centra die niet het voorwerp van een RIZIV
controle waren.
Als laatste element onderstreepte de betrokken
arts dat de door hem toegepaste technieken
voor het RIZIV uiterst kosteneﬀectief zijn want
minder lange hospitalisatieduur en analgetica
verbruik.
Naar aanleiding van zijn verschijning voor de
Raad voegde de betrokken arts er nog aan toe:
■

■

de grootste klacht van het RIZIV betrekking had op patiënten geïmplanteerd met
een pijnpomp, het betreft hier patiënten
met chronisch spinale pijnen;
het opvullen van de pijnpompen bij deze
patiënten is zeer risicovol, zij dienen zich
naar het ziekenhuis te begeven en ook voor
hen wordt het prestatienummer van epidurale inﬁltratie aangerekend;

■

■

■

voor dit soort behandelingen immers geen
speciﬁek nomenclatuurnummer voorhanden was en daarom het nummer werd genomen dat hier het dichtst bij aansloot;
vanaf 1 februari wel een nieuw en speciﬁek
nummer door het RIZIV uitgewerkt werd,
zij het dat de tussenkomst jammer genoeg
maar beperkt is tot 4 maal per jaar;
enkel de verpleegkundigen vergoed worden,
als arts hij voor deze behandelingen niet
gehonoreerd wordt;

Overwegende dat de Raad, wat deze tenlastelegging betreft, op grond van bovenvermelde
gegevens, van oordeel is dat de betrokken arts
gehandeld heeft met de hem wettelijk aangereikte middelen die evenwel op dat ogenblik
niet aangepast waren aan een nieuwe evolutie,
thans dit wel het geval is.
Overwegende derhalve dat de Raad van oordeel is dat het een en ander het gevolg is van
een hiaat in de RIZIV-wetgeving, er door de
betrokken arts geen deontologische fout begaan werd.
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

12. TENLASTELEGGING: het niet-naleven van het beginsel dat
a. een medisch attest, dat een onbetwistbaar vermoeden van geOncorrectie medische
loofwaardigheid geniet, waarheidsgetrouw en gewetensvol moet
attestatie; overlijden –
worden opgemaakt;
doodsoorzaak –
beroepsgeheim
b. voor de uitvoering van een levensverzekeringscontract de arts,
die het bericht van overlijden heeft ingevuld, desgevraagd een
verklaring kan toezenden uitsluitend nopens de doodsoorzaak
aan de met naam aangeduide adviserend arts van de verzekeraar,
mits deze laatste aantoont de voorafgaande toestemming van de
verzekerde daartoe te bezitten, waarbij elke andere mededeling
als een schending van het medisch beroepsgeheim dient te worden
aangezien.
(…)
Aangaande deze tenlastelegging verklaarde de
betrokken arts dat in zijn ijver om aan de vraag
van de verzekeringsmaatschappij tegemoet te
komen, hij de datum van vaststelling ziekte bij
de patiënte vermeldde, volkomen vertrouwend
op zijn geheugen, en zonder zijn dossier erop na
te zien.
Hij daarbij eigenlijk veel te veel informatie had
gegeven, de verzekeraar meer geïnteresseerd
was in de chronologie der feiten daar waar voor
de betrokken arts de diagnose en het fulminante verloop van de ziekte primeerde.
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Hij stelde verder haar gedurende 18 maanden na
diagnose van de ziekte niet te hebben behandeld, de patiënte immers opnieuw gaan werken
was daar zij blijkbaar een groot genezingspercentage had meegekregen.
Tenslotte verklaarde hij zeker niet met opzet een
verkeerde datum te hebben meegedeeld, hij zich
echt vergist had maar wel onzorgvuldig was geweest door zich louter op zijn geheugen te verlaten en niet het dossier na te kijken.
Overwegende dat de Raad, wat deze tenlastelegging betreft, op grond van bovenvermelde gegevens dan ook van oordeel is dat de betrokken
arts wel degelijk ondeontologisch gehandeld

Overwegende dat de Raad toch ook moet vaststellen dat sommige verzekeraars, in dit geval de
betrokken verzekeringsmaatschappij, hun wettelijk recht op het bekomen van bepaalde medische informatie, overigens nodig voor de
uitvoering van bepaalde types van verzekeringscontracten, op een wijze gaan uitoefenen die
ﬂirt met wat wettelijk toegelaten en verboden
is.
Zij mogen kennis nemen van de doodsoorzaak
maar niet van de geschiedenis van de aandoening die tot de dood heeft aanleiding gegeven,
zij mogen van de artsen niet meer vragen dan
het aﬂeveren van een attest waarin louter en
uitsluitend geattesteerd wordt over de doodsoorzaak.

Beslissingen 

heeft door enerzijds bij het attesteren niet meer
zorgvuldigheid aan de dag te leggen en anderzijds méér informatie te verstrekken dan strikt
wettelijk vereist is.

Een arts dient zich bij het opmaken van het attest dan ook te beperken tot het aﬂeggen van
een verklaring over de doodsoorzaak of indien
het hem niet mogelijk was, verwijzen naar de
daartoe bevoegd geachte arts.
Overwegende dat de Raad er ook van overtuigd
is dat de betrokken arts door het foutief vermelden van het jaartal niet gehandeld heeft uit eigenbelang of met de bedoeling bepaalde voordelen
of resultaten te bekomen, maar dit alles steunde
op een vergissing weliswaar voortvloeiend uit een
niet toegestane onzorgvuldigheid.
Overwegende dat de Raad, wat deze tenlasteleggingen betreft, op grond van bovenvermelde gegevens dan ook van oordeel is dat de inbreuk op
de medische deontologie bewezen is maar, gezien
voorgaande overwegingen, het passend acht de
hiernavolgende tuchtsanctie op te leggen;
BESLISSING RAAD : WAARSCHUWING

13. TENLASTELEGGING: het niet-naleven van het beginsel dat een arts er steeds moet over
waken correct te zijn, geen daden te stellen die de eer of de waarEer en waardigheid beroep
digheid van het beroep zouden kunnen schaden of in opspraak
– wachtdienst – niet
brengen en het niet kwaliteitsvol een oproep te hebben beantcorrect beantwoorden
woord tijdens de weekendwacht, door, ter gelegenheid van de
oproep – dronkenschap
wachtdienst, een patiënt te hebben bezocht en onderzocht terwijl
hij kennelijk in staat van dronkenschap verkeerde.
(…)
De Orde der Geneesheren, provinciale Raad
Oost-Vlaanderen, werd door de voorzitter van
de regionale wachtdienst in kennis gesteld van
het feit dat de betrokken arts tijdens de uitoefening van zijn wachtdienst in dronken toestand
een patiënt zou hebben bezocht.
Dit werd overigens bevestigd door de vader van
de patiënt in een schrijven gericht aan de voorzitter van de wachtdienst.
Met zijn uitdrukkelijke instemming werd toen
van de betrokken arts een bloedstaal afgenomen
dat een alcoholemie bevestigde van 2.8g/l. De
betrokken arts verklaarde zich akkoord om zich
te laten begeleiden en zich maandelijks aan te
bieden voor een bloedafname met bepaling van
CDT.
In zijn schriftelijk verweer ten aanzien van de
Onderzoekscommissie van de Orde der Geneesheren, provinciale raad Oost-Vlaanderen,
alsmede mondeling aangevuld en bevestigd ter
gelegenheid van zijn verschijning, verklaarde de

betrokken arts dat hij zich toen in een moeilijke
periode bevond omwille van een echtscheiding,
hij thans normaal zou functioneren binnen de
wachtdienst maar zich verder wel laat begeleiden door de verantwoordelijke van de regionale
wachtdienst en een psychiater.
Het is toe te juichen dat de betrokken arts zich
op vrijwillige wijze laat begeleiden en zijn medewerking ten volle verleent maar dit neemt niet
weg dat de door hem gepleegde inbreuk zwaarwichtig en ernstig te noemen is.
Overwegende dat de Raad, wat deze tenlastelegging betreft, op grond van bovenvermelde
gegevens, dan ook van oordeel is dat de betrokken arts door het in duidelijk dronken toestand
een patiënt te bezoeken, dit naar gelegenheid
van de uitoefening van zijn wachtdienst, de eer
en de waardigheid van het beroep van arts
heeft geschaad.
(…)
BESLISSING RAAD :
VEERTIEN DAGEN SCHORSING
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14. TENLASTELEGGING: het niet-naleven van het beginsel dat
a. zowel voor het stellen van een diagnose als voor het instellen
Niet zorgvuldig toedienen
en voortzetten van de behandeling, een arts er zich toe verbindt
van zorgen die stroken met
zijn patiënten zorgvuldig en gewetensvol de zorgen toe te dienen
de thans geldende
wetenschappelijke kennis
die stroken met de thans geldende wetenschappelijke kennis;
– verslaving
b. een arts alles in het werk dient te stellen om elke vorm van
verslaving te voorkomen.
(…)
De Orde van Geneesheren, provinciale raad
Oost-Vlaanderen, door een advocaat verzocht
het voorschrijfgedrag na te gaan van de betrokken arts.
De advocaat in kwestie treedt immers op als
voorlopig bewindvoerder van de patiënt
en beklaagde zich over het feit dat de maandelijkse medische uitgaven tot 75  van het beperkte inkomen van patiënt beliepen.
In zijn verdediging wees de betrokken arts erop
dat zijn patiënt een totaal gebrek aan ziekte-inzicht heeft, hij reeds herhaaldelijk gepoogd had
patiënt ervan te overtuigen internistische en psychiatrische hulp in te roepen doch deze dit telkens opnieuw weigerde, ook in de onmiddellijke
omgeving van patiënt kon niemand worden aangetroﬀen om die nochtans voor patiënt noodzakelijke stap te zetten.
Volgens de betrokken arts is zijn patiënt ook
slordig, verliest heel wat medicatie en is het
voor hem steeds opnieuw kiezen tussen het
voorschrijven van medicatie of het risico op
ontwenningsverschijnselen en psychische decompensatie.
Langzamerhand heeft de afbouw tot het nemen van medicatie zich ingezet en zo zijn op
heden de behoefte aan Tranxene en Lysanxia
zelfs volledig weggevallen.
15. AANLEIDING:
Weglating van de Lijst

De betrokken arts is voor de Raad behoorlijk
opgeroepen doch is niet verschenen;
Uit de stukken van het dossier blijkt dat de betrokken arts niet bereikbaar was op het door haar
eertijds opgegeven adres, zij blijkens een getuigschrift van woonst met historiek van het adres op
31 juli 1992 afgeschreven werd voor Groot-Brittannië en zij vervolgens met ingang van 18 januari 1999 woonachtig zou zijn in de Verenigde
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De Raad stelt vooreerst vast dat de medicatie
die aan patiënt werd toegediend en voorgeschreven naar aanleiding van zijn ontslag uit
het ziekenhuis in generlei mate afweek van de
medicatie voorgeschreven door de betrokken
arts.
Uit niets blijkt verder dat de betrokken arts onzorgvuldig zou hebben gehandeld of niet het nodige zou gedaan hebben om bij zijn patiënt elke
vorm van verslaving te voorkomen.
Tegen hardleersheid of koppigheid is geen enkel medicijn opgewassen en men kan van een
arts niet meer verlangen dan dat hij optreedt
en handelt binnen wat wettelijk en deontologisch mogelijk is.
Overwegende dat de Raad, wat deze tenlastelegging betreft, op grond van bovenvermelde
gegevens, dan ook van oordeel is dat de betrokken arts geen deontologische fout heeft begaan.
(…)
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

de voorgenomen weglating van de naam van de arts uit de OostVlaamse Lijst van de ingeschreven artsen van de Orde van
Geneesheren.

(…)
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De betrokken arts verklaarde verder dat zijn
patiënt een zware roker en drankverslaafde is,
zeer moeilijk en veeleisend is en duidelijk een
beetje psychotisch, wat ook maakte dat de betrokken arts, zij het in lichte mate, onder druk
werd gezet.

Staten van Amerika, dat zij haar lidmaatschapsbijdrage (ook herhaaldelijk in het verleden) niet
betaald heeft en dat zij blijkbaar geen enkele medische activiteit meer uitoefent in de provincie
Oost-Vlaanderen;
Overwegende dat het daarom past haar naam
weg te laten van de Lijst van de Provinciale
Raad.
BESLISSING RAAD :
WEGLATING NAAM UIT LIJST

Beslissingen 

16. TENLASTELEGGING: het opstellen, ondertekenen en aﬂeveren van getuigschriften voor
verstrekte hulp met prestaties die niet werden verricht of niet conZ.I.V. – aﬂeveren G.V.V.H.
form volgens de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkinniet conform
gen en het niet naleven van het beginsel dat een arts ertoe gehouden
nomenclatuur; bijhouden
medisch dossier
is van elke patiënt een goed bijgehouden dossier op te stellen en te
bewaren.
Feiten waarvan sprake in de deﬁnitieve beslissing van de leidend ambtenaar van de Dienst
voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van
het RIZIV.

■

■

(…)
■

Blijkens een proces-verbaal van vaststelling
van het Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekering werden lastens de betrokken
arts, in een periode van 14 maanden, een aantal
inbreuken vastgesteld op de gecoördineerde
ZIV-wet van 14 juli 1994 alsmede op de bijlage
van het koninklijk besluit van 14 september
1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van
de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
Deze inbreuken bestaande uit:
■

■

het opstellen, ondertekenen en aﬂeveren van
GVVH model C op naam van zijn BVBA, met
prestaties die niet werden verricht;
het opstellen, ondertekenen en aﬂeveren van
GVVH model C op naam van zijn BVBA, niet
conform volgens de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

De betrokken arts aldus veroordeeld werd tot
terugbetaling van een bedrag van 2.879,07 euro
en hem een administratieve geldboete werd
opgelegd ten bedrage van 900,67 euro of 150 
van het weerhouden subtotaal voor tll 1, waarvan 100  of 600,45 euro eﬀectief en 50  of
300,22 euro met opschorting gedurende drie
jaar en 2.278,62 of 100  van het weerhouden
subtotaal van tll 2, waarvan 50  of 1.139,31
euro eﬀectief en 50  met opschorting gedurende drie jaar.
Gezien de betrokken arts ondertussen een onverschuldigde betaling had gedaan van 3.205
euro werd hem een bedrag van 1.465,24
euro(3.205 euro – de administratieve geldboete
van 1.739,76 euro) teruggestort.
Ten aanzien van de Onderzoekscommissie verklaarde de betrokken arts ondermeer dat:

■

■
■

■

■

wat de eerste tenlastelegging betreft, er van
de 132 prestaties slechts 29 door het RIZIV
weerhouden werden;
hij die wel terugbetaalde maar nooit prestaties heeft geattesteerd die hij niet zou verricht hebben;
de tweede tenlastelegging betrekking heeft
op vier patiënten en ondertussen tot terugbetaling werd overgegaan, hierbij zelfs teveel
werd doorgestort;
hij alle prestaties heeft uitgevoerd maar
blijkbaar zijn ﬁnanciële aanrekening niet
juist was;
zijn percentiel 99 betreft wat betreft huisbezoeken en 97 wat betreft raadplegingen;
de heer X verklaarde dat het huisbezoek aan
zijn vader op zaterdag, eenmaal per maand,
nodig was, dit om het alcoholprobleem van
zijn vader onder controle te houden;
zijn echtgenote verklaarde dat hij uit verdriet
omwille van het verlies van zijn zoon in zijn
werk was gevlucht en hierdoor ook administratieve fouten heeft begaan en de genaamde mevrouw Y als het ware gedurende jaren
druk heeft uitgeoefend op hun privé-leven;
het RIZIV toch een opschorting heeft uitgesproken en de beslissing eigenlijk betekend
werd buiten de termijn van drie maanden;

Naar aanleiding van zijn verschijning voor de
Raad voegde de betrokken arts er nog aan toe:
■

■

■

■

■
■

door de hoge werkdruk hij fouten heeft gemaakt bij de samenstelling van zijn dossiers
en sommige attesten niet nauwkeurig heeft
ingevuld;
geen enkele van de patiënten hem aangeklaagd hebben, zij tevreden waren over de
kwaliteit van de toegediende zorgen;
enkel bij mevrouw Yde behandeling werd
stopgezet, zij ondertussen ook in een psychiatrische inrichting werd opgenomen;
mevrouw Y in haar verklaringen zelf toegaf
veelvuldig, op alle mogelijke tijdstippen, op
hem beroep te doen;
hij de vader van de heer X bijstond voor
diens alcoholprobleem;
mevrouw Z dikwijls buiten de spreekuren
om voorschriften kwam, reden waarom haar
dossier niet ingevuld werd;
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■

■
■

■
■

■
■
■
■
■

de heer V, een psychiatrische patiënt, dikwijls 's avonds laat belde en dit na een zoveelste suïcidale poging;
mevrouw W 1 WE bezoek erkent;
de niet conforme attesten zijn het gevolg van
het feit dat sommige patiënten een afspraak
vroegen voor 18 uur of voor het weekend
maar de bezoeken zelf nadien plaatsvonden;
tijdens de urgenties geen papieren dossiers
meegenomen werden;
bij langdurige zieken minder euro's worden
aangerekend en hij bij ﬁnancieel behoeftige
patiënten eerder ervoor opteerde te werken
tegen terugbetalingstarief dan het ereloon
helemaal niet te ontvangen;
de hoge werkdruk aan de basis lag van de
geschetste problematiek;
er geen voorgaande tenlasteleggingen zijn;
hij reeds 35 jaar praktijk heeft waarvan 16
jaar alleen;
hij huisartsen opleidt en voorzitter is van een
LOK-groep;
er geen opzet was, de omstandigheden en
het schielijk overlijden van zijn zoon mede
aan de oorzaak lagen van de malaise;

Overwegende dat de Raad, wat beide tenlasteleggingen betreft, van oordeel is dat deze voortvloeien uit één enkele houding en of
gedragswijze eigen aan de betrokken arts zodat
ze dienen te worden samengenomen;
Overwegende enerzijds dat de betrokken arts
tegen de hem op 9 oktober 2008 betekende beslissing van de dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV geen hoger
beroep heeft aangetekend;
Overwegende dat de betrokken arts zijn fouten
ook heeft toegegeven, ten aanzien van het
RIZIV tot terugbetaling is overgegaan en ter

terechtzitting, in het bijzonder wat de tweede
tenlastelegging betreft, beloofde beterschap
aan de dag te leggen;
Overwegende dat een inbreuk op de medische
deontologie bewezen is;
Overwegende dat hoewel de Raad oog heeft
voor het persoonlijk lijden van de arts na het
verlies van zijn zoon, hij als arts toch moet beseﬀen dat het gebrek aan zorgvuldigheid, los van
de omstandigheden, waaraan hij zich schuldig
maakte vooralsnog tot geen incidenties of klachten heeft aanleiding gegeven, hij daarbij geluk
heeft gehad.
De betrokken arts niettemin goed moet beseﬀen
dat het zorgvuldig bijhouden van consultaties,
het steeds bij zich hebben van dossiers niet alleen administratief gezien een noodzakelijk iets
is maar dit hoe dan ook therapeutisch nog meer
zijn waarde en betekenis heeft, het immers een
noodzakelijke vereiste is om op een adequate en
juiste manier aan zorgverlening te doen.
De betrokken arts dan ook moet beseﬀen dat dit
niet alleen hem aanbelangt maar noodzakelijk
is om een juiste diagnose te stellen en mogelijke
verkeerde of niet gepaste behandelingen te
voorkomen en/of te vermijden, de gevolgen
hiervan voor de betrokken patiënt immers catastrofaal kunnen zijn.
Overwegende dat het de Raad dan ook passend
voorkomt deze door de betrokken arts gepleegde inbreuken te sanctioneren met de hierna
vermelde tuchtstraf.
(…)
BESLISSING RAAD :
TWEE DAGEN SCHORSING

17. TENLASTELEGGING: het niet-naleven van het beginsel dat
a. zowel voor het stellen van een diagnose als voor het instellen
Niet zorgvuldig en
en voortzetten van de behandeling, een arts er zich toe verbindt
gewetensvol zorgen
zijn patiënten zorgvuldig en gewetensvol de zorgen toe te dienen
toedienen die stroken met
die stroken met de thans geldende wetenschappelijke kennis;
thans geldende wetenschappelijke kennis –
b. een arts, die weliswaar beschikt over de diagnostische en theraoverbodige geneeskundige
peutische vrijheid, niettemin zal vermijden onnodig dure onderverstrekkingen –
zoekingen en behandelingen voor te schrijven of overbodige verhonorarium – voorleggen
contracten aan Orde
strekkingen te verrichten;
c. een arts gematigd en bescheiden moet zijn bij het vaststellen
van het ereloon betreﬀende zijn prestaties en dat het vragen van
honoraria die merkelijk te hoog liggen duiden op een gebrek aan
eerlijkheid en bescheidenheid;
d. elke overeenkomst zowel onder meer tussen artsen onderling,
tussen artsen en verzorgingsinstellingen als statuten van artsenvennootschappen, door een schriftelijk contract moeten worden gere-
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geld, elk statuut of contract en elke wijziging van een bestaand
statuut of contract vooraf moeten worden voorgelegd aan de provinciale Raad waartoe de geneesheren behoren, evenals het huishoudelijk reglement of de documenten waarnaar in het contract
wordt verwezen en, wanneer de arts gebruik maakt van diensten
van personeelsleden, van lokalen, materiaal waarvan de betaling,
uit welke hoofde ook, niet of slechts gedeeltelijk is geregeld, de
voorwaarden tot gebruik ervan in het statuut of de overeenkomst
moeten worden vastgelegd.
(…)

■

De betrokken arts verklaarde zich niet volledig
akkoord met het verslag zoals weergegeven door
de Verslaggever van de Onderzoekscommissie
en bracht vervolgens zijn verdediging naar
voor.
De Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen
mocht een klacht ontvangen van de familie van
de patiënte X lastens de betrokken arts, enerzijds omdat de op patiënte toegepaste behandelingsmethode voor heel wat fysische en
psychische problemen had gezorgd, anderzijds
omdat de door de betrokken arts aangerekende
erelonen veel te hoog waren.

■

Ook voordien werd deze Raad in kennis gesteld
van een klacht van een advocaat namens een aantal patiënten die zich beklaagden over onaangepaste en gevaarlijke medische behandelingen
alsmede, onnodige lichamelijke aanrakingen en
exorbitante erelonen. Deze klacht werd vervolgens ingetrokken door de heer Y, cliënt van de
advocaat, die zijn beslissing motiveerde als
volgt:
“...Verschillende (loze) beschuldigingen werden in
het heetst van de strijd heen en weer geformuleerd.
Het zakelijk dispuut is evenwel uitgeklaard, nadat de gemoederen zijn bedaard, zodat er geen
grond meer is. De klacht berust op onwaarheden
en dient niet langer te worden weerhouden.”

■

Ten aanzien van de onderzoekscommissie verklaarde de betrokken arts ondermeer het volgende:

■
■

■

■

Op de raadszitting hij ter zijner verdediging hier
nog aan toevoegde dat:
■

■

■

■
■
■
■

■

■

de heer Y zijn klacht heeft ingetrokken;
het door hem ontwikkelde model om patiënten te helpen zeer veel tijd vraagt;
de samenwerking met de heer Y en de kliniek
A gestopt is omwille van door de heer Y gepleegde fraude;
hij door de heer Y bedreigd is geweest en met
het oog op het bereiken van deze doelstelling
de lastercampagne werd opgezet;
er alleen een huurcontract is tussen de kliniek B en één collega, voor de rest werkt iedereen zelfstandig;

hijzelf tegen de heer Y klacht had neergelegd;
de ouders van patiënte X steeds mee kwamen, hij aanvankelijk wel een goede arts
bleek te zijn en dankzij hem ze toch weer
naar school is kunnen gaan;
het meisje een zware bijnierschorsinsuﬃciëntie had;
hij 150 euro per uur vraagt waarvan 60 euro
voor de vennootschap bestemd zijn en 90
euro voor zichzelf;
de patiënten worden hier steeds op voorhand over ingelicht, hij reeds één uur besteedt aan het onderzoeken van de vragenlijst
en vervolgens nogmaals één uur voor de
consultatie;
in 20  van de gevallen hij multi-disciplinair
samenwerkt;
over de middag er informeel overleg is, daarnaast er éénmaal in de maand een vergadering plaatsvindt met de groep over speciﬁeke
medische aspecten;

■

■

het medisch dossier van patiënte X is niet ter
beschikking en uit niets blijkt dat Dr. V en
Dr. W dit medisch dossier van de patiënt ter
beschikking kregen;
de klachten over de gezondheidstoestand
van patiënte X vloeien voort uit de lastercampagne van de heer Y;
de paragraaf “Hydrocortisone heeft nog op
120 MG per DAG gestaan” is niet van zijn
hand, hij dit nooit heeft voorgeschreven;
patiënte X bovendien al verschillende maanden niet meer in behandeling is geweest bij
hem zodat de beweerde onbestaande handeling zelfs geen eﬀecten meer kan hebben
gesorteerd;
er nopens het teveel aanrekenen van ereloon
enkel het dossier van de familie van X kan
weerhouden worden, de overige klachten
werden ingetrokken;
er 11 vrijwillige consultaties waren en de ouders ab initio dus akkoord waren met het
aangerekende tarief;
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■

■

■

■

hij niet geconventioneerd is, geen enkele patiënt zich hierover voorheen beklaagd heeft
en elke patiënt na een eerste betaling verschillende malen terug kwam, er hoe dan ook een
overeenkomst tot stand was gekomen;
het laten doorgaan van consultaties op de
overeengekomen dag en uur geen inspanning-doch een resultaatsverbintenis uitmaakt;
het ereloon ook rekening houdt met de uiterst wetenschappelijke aanpak, uit niets
blijkt dat de door hem genomen partijbeslissing niet verantwoord was;
wat de laatste tenlastelegging betreft, hij is
voortgegaan op het advies van zijn toenmalige raadsman waardoor hij in de mening
verkeerde dat de statuten van de bvba kliniek
B niet dienden te worden voorgelegd;

Overwegende dat de Raad van oordeel is dat de
tenlasteleggingen a,b en c niet kunnen weerhouden worden wegens gebrek aan bewijs;

ken arts een vennootschap heeft opgericht,
noch de oprichtingsakte noch de statuten ter
visering werden voorgelegd, anderzijds het ook
vast staat dat de betrokken arts gebruik maakt
van personeelsleden, lokalen en materiaal waarvoor al minstens een huurovereenkomst werd
afgesloten.
Overwegende dat de betrokken arts zich niet
kan verschuilen achter het gegeven dat hij ooit
verkeerd was ingelicht, hij toch mag geacht worden de beginselen en principes van de medische
deontologie te kennen en zoals hij zelf zegt
“hoog in het vaandel te dragen”;
Overwegende dat het de Raad dan ook passend
voorkomt deze door de betrokken arts gepleegde inbreuk te sanctioneren met de hierna vermelde tuchtstraf.
Verklaart de tenlastelegging d bewezen.
(…)

Overwegende dat de tenlastelegging d wel bewezen is nu het toch duidelijk is dat de betrok-

BESLISSING RAAD : BERISPING

18. TENLASTELEGGING: het niet-naleven van het deontologisch beginsel dat
- zowel voor het stellen van een diagnose als voor het instellen en
Niet zorgvuldig toedienen
voortzetten van de behandeling, een arts er zich toe verbindt
van zorgen die stroken met
zijn patiënten zorgvuldig en gewetensvol de zorgen toe te dienen
de thans geldende
wetenschappelijke kennis
die stroken met de thans geldende wetenschappelijke kennis;
– verslaving
- een arts alles in het werk dient te stellen om elke vorm van verslaving te voorkomen.
(…)
De Raad in kennis werd gesteld van een schrijven van klager die tegen de betrokken arts klacht
neerlegde omdat hij door het veelvuldig voorschrijven van Zolpidem een bij zijn echtgenote
bestaande verslaving in stand had gehouden.

■

stopte in het station alwaar zijn echtgenote
met een smoes de pilletjes gaan ophalen is;
hij zich afvraagt waarom de betrokken arts
zijn echtgenote nooit heeft doorverwezen
naar een gespecialiseerde instelling;

Geconfronteerd met deze tenlastelegging verklaarde de betrokken arts dat:

Klager ondermeer verklaarde dat:
■
■

■

■

80

in oktober de betrokken arts kalmerende
slaapmedicatie had voorgeschreven voor
zijn echtgenote en deze is blijven voorschrijven, ze lagen zelfs klaar in zijn praktijk;
na consultatie van een andere geneesheer
werd beslist om te stoppen met Zolpidem en
werd met het oog op het afkicken een vervangend middel voorgeschreven, zijnde Trazolan;
zijn echtgenote toch weer met de betrokken
arts contact zou hebben genomen en deze
laatste 10 pilletjes Zolpidem verpakte in een
leeg sigarettendoosje en dit vervolgens ver-
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■

■

■

hij de dame in kwestie van vroeger kende, zij
het in haar hoedanigheid van klinisch psycholoog;
na het eerste contact tijdens de uitoefening
van zijn wachtdienst, deze dame bij hem is
teruggekomen in maart 2006 en nadien nog
eens in 2007, dit omwille van een problematiek van slapeloosheid;
hij Zolpidem een eerste keer had voorgeschreven op 7 juni 2007, ze dat middel wel al
vroeger nam doch geen kennis heeft van wie
dat toen voorschreef;
door haar professionele activiteit zij natuurlijk veel met artsen in contact kwam;

■

■

hij wel beseft dat hij verkeerd is geweest door
geen specialistische hulp in te roepen;
hij nooit alle patiëntencontacten heeft opgeschreven, slechts een aantal ervan in zijn
dossier vermeld werden;
hij op 31 januari 2008 en nog een tweede keer
in juni 2008 een bloedanalyse had laten uitvoeren;

In zijn mondelinge verdediging voegde hij daar
nog aan toe:
■
■

■
■
■
■

hij tot het besluit was gekomen dat het afbouwschema op haar tempo niet lukte;
hij niet wist dat ze van arts veranderd was en
aan het gebeuren aan het station minstens zes
telefoongesprekken zijn voorafgegaan, de reden van het verstoppen in het station hierin
gelegen was dat ze niet op een openbare plaats
wou komen of naar zijn praktijk;
ze duidelijk gedomineerd werd door haar
echtgenoot;
hij nog gepoogd had haar te overtuigen;
hij te goed maar misschien ook te laks is geweest;
ze ondertussen, naar hij mocht vernemen van
haar behandelend arts, weer aan het werk is;

Beslissingen 

■

Overwegende dat de Raad weliswaar begrip
heeft voor de goede bedoelingen van de betrokken arts maar het niettemin niet betaamt dat hij
als arts op onvoldoende wijze het gevaar op verslaving bij zijn patiënte heeft ingeschat;
Overwegende dat het iedere arts bekend is dat
men bij het voorschrijven van slaapmiddelen
voorzichtig moet zijn, deze immers allen potentieel verslavend werken;
Overwegende dat de Raad ook vaststelt dat de
betrokken arts veel vroeger had kunnen ingrijpen en de hulp van specialisten, gekend met
deze problematiek, had kunnen inroepen;
Overwegende dat de Raad, wat deze tenlastelegging betreft, op grond van bovenvermelde gegevens dan ook van oordeel is dat de inbreuk op
de medische deontologie bewezen is en het
dienvolgens passend voorkomt de hiernavolgende tuchtsanctie op te leggen;
(…)
BESLISSING RAAD : BERISPING
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Beslissingen Raad van beroep 2008
1. AANLEIDING:
Samenwerkingsovereenkomst – Tekstinterpretatie

Tekstinterpretatie omtrent de uitvoering van de door de Provinciale Raad goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst tussen de
betrokken arts en Dokter D.

Raad van Oost-Vlaanderen :
De betrokken artsen werden bij middel van
onderstaande aangetekende brief van 30 november 2006 als volgt en afzonderlijk uitgenodigd om hun argumenten te komen toelichten
op de Raadszitting van woensdag 31 januari
2007:
“De Raad hoorde inmiddels het verslag van het
onderhoud dat de leden van de Onderzoekscommissie met u hadden op 7 november jl. n.a.v.
een gerezen interpretatieprobleem rond de uitvoering van uw associatie-overeenkomst.
Samengevat kunnen de standpunten als volgt
worden weergegeven:
Betrokken arts verwijst naar artikel 1 van de
samenwerkingsovereenkomst dat bepaalt dat
het doel ervan is om samen de huisartsgeneeskunde uit te oefenen en dat de overeenkomst
geldt voor de volledige medische activiteit van
beide partijen. Hij leidt hieruit af dat de inkomsten gegenereerd door Dokter D uit haar activiteit als aangewezen- en coördinerend arts van
een verpleegtehuis volledig vallen onder de in
artikel 3 van voornoemde overeenkomst vermelde pooling van erelonen met vaststelling van
de verdeelsleutel.
Dokter D daarentegen voert aan dat, gelet op
de speciﬁeke taakomschrijving van de aangewezen en coördinerend arts, de vaste vergoeding
die zij hiervoor ontvangt buiten de contractuele bepalingen, en dus buiten de pooling van
erelonen, valt. De prestaties voor het daadwerkelijk onderzoeken van patiënten binnen het
verpleegtehuis worden wel integraal op de gemeenschappelijke praktijkrekening gestort.
Aangezien het aan de provinciale Raad toekomt
te beslissen over een tekstinterpretatie omtrent
een door de provinciale Raad goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst, wensen wij u de
mogelijkheid te bieden uw standpunt ook voor
de Raad te verduidelijken.
U wordt dan ook uitgenodigd om uw argumenten te komen toelichten op de Raadszitting van
woensdag 31 januari 2007.
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Wij wensen er aan te herinneren dat in dit dossier weliswaar dezelfde formele procedure als
voor tuchtrechtelijke beslissingen wordt gevolgd,
doch zonder evenwel enig tuchtrechtelijk karakter aan te nemen. Deze procedure laat daarenboven toe om desgevallend tegen deze formele
Raadsbeslissing hoger beroep in te stellen”.
De Raad heeft de stukken ingezien en het verslag gehoord van Dokter J. Coessens.
Daarna hoorde de Raad afzonderlijk de betrokken artsen in hun argumenten i.v.m. bedoeld
interpretatieprobleem rond de uitvoering van
de associatie-overeenkomst tussen de betrokken arts en Dr. D.
De Raad is van mening dat de schriftelijke en
mondelinge toelichting en argumentatie uiteengezet door de betrokken artsen geen redelijke of aanvaardbare elementen bevatten die
aanleiding zouden geven tot wijziging van het
eerder door het Bureau en de provinciale Raad
ingenomen standpunt i.v.m. de gerezen probleemstelling.
De Raad, op tegenspraak en bij meerderheid
van stemmen van de aanwezige leden, zegt derhalve dat er geen aanleiding is tot wijziging
van het eerder door het Bureau en de provinciale Raad uitgebracht advies i.v.m. de gerezen
probleemstelling.
Aldus beslist op de zitting van 28 februari
2007.
Raad van Beroep :
Betrokken arts heeft tijdig en regelmatig naar
de vorm hoger beroep ingesteld tegen een beslissing dd. 28 februari 2007 van de provinciale raad van de Orde der Geneesheren van
Oost-Vlaanderen “waarbij de beslissing van het
eerder door het Bureau en de Provinciale Raad
gegeven advies i.v.m. de gerezen probleemstelling” wordt bevestigd.

Ontvankelijkheid van het hoger beroep.
Het hoger beroep werd niet enkel tijdig en regelmatig ingesteld doch het gaat hier evenmin
om een onsplitsbaar geschil in de zin van artikel
31 Ger. W. omdat zich te deze geen “gezamenlijke tenuitvoerlegging” van onderscheiden beslissingen kan voordoen aangezien de bestreden
beslissing enkel een advies is en dienvolgens
nooit een uitvoerbare titel kan uitmaken, die in
strijd zou kunnen komen met enige andere titel
die wel uitvoerbaar zou zijn.
2. Nietigheid van de bestreden beslissing:
Krachtens artikel 6, 1° van het EVRM heeft
eenieder, bij het vaststellen van zijn burgerlijke
rechten en verplichtingen, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak
door een onpartijdige rechterlijke instantie bij
de wet ingesteld.
Krachtens artikel 7 § 1 van het K.B. nr. 79 van
10 november 1967 betreﬀende de Orde van Geneesheren is elke provinciale raad (bevoegd in
tuchtzaken) samengesteld uit verkozen gewone
en plaatsvervangende artsen (lid 1) en een
(door de Koning benoemde) gewoon en plaatsvervangende bijzitter (lid 2). Uit deze bepaling
en uit artikel 3 van het K.B. 6 februari 1970 (tot
regeling van de organisatie en de werking van
de raden van de Orde van Geneesheren) blijkt
onbetwistbaar dat de bijzitter lid is van de provinciale raad zonder dewelke deze niet wettig
zitting kan houden.
Op de vraag of de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechter (vereist door het
EVRM) verzoenbaar is met een stelsel waarin
een lid van een rechtsprekend orgaan het recht
heeft om hoger beroep in te stellen tegen de
beslissing van dat orgaan moet negatief geantwoord worden (zie het arrest van het Hof van
Cassatie in openbare zitting uitgesproken op
22 december 2005 – Orde van Architecten –
Nr. D. 04.0021.N.)
Uit wat voorafgaat, blijkt dat de bestreden beslissing moet teniet gedaan worden zodat de Raad
van Beroep dient kennis te nemen van het “geheel
van de zaak” bij toepassing van artikel 25 § 4 van
het K.B. nr. 79 van 10 november 1967.
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Ter zittingen van de Raad van Beroep van 29
oktober 2007 en 26 november 2007 werd verslag uitgebracht door de Heer Ere-Kamervoorzitter E. Mertens en werd betrokken arts
gehoord in zijn middelen ontwikkeld door
hemzelf.

Volledigheidshalve wordt aangestipt dat, ingevolge artikel 97 van de wet van 1 maart 2007
(B.S. 14 maart 2007), waarbij artikel 21 van het
K.B. nr. 79 van 10 november 1967 in die zin
werd gewijzigd, dat de magistraat-assessor
geen hoger beroep meer kan instellen tegen de
beslissingen van een provinciale raad, met als
gevolg dat de aangehaalde nietigheidsgrond
vervalt voor deze uitspraken, die dateren van
na de inwerkingtreding van deze wet.
3. Bevoegdheid :
Op 07.09.2000 vroeg betrokken arts het advies
van de Raad i.v.m. een betwisting betreﬀende
door Dr. D ontvangen en te ontvangen vergoedingen van een verpleeghuis en waarvoor een
ﬁscale ﬁche nr. 28150 wordt opgemaakt op
naam van Dr. D.
Betrokken arts, thans gepensioneerd, had met
Dr. D een samenwerkingsovereenkomst gesloten en is van oordeel dat deze forfaitaire vergoedingen dienen ingebracht in de associatie.
De eigenlijke erelonen voor medische prestaties werden door Dr. D aan de associatie overgemaakt.
De maandelijks aan Dr. D uitbetaalde bedragen, betroﬀen vergoedingen als coördinerend
geneesheer bij de reeds hierboven vermelde
instelling, voor het vervullen van volgende gevallen als coördinerend arts
- ondersteunende functie in het verzorgend
team
- medewerking verlenen aan de medische activiteit en de continuïteit ervan mee te organiseren
- medewerking verstrekken aan bijscholingsactiviteit
- het invoeren van de palliatieven zorgcultuur
- het formuleren van adviezen inzake palliatieve zorg ten behoeve van het verpleegkundig
en paramedisch personeel, de kinesitherapeuten en het verzorgend personeel
- het bijwerken van de kennis inzake palliatieve zorg
- samenstelling en bijhouden van de medische
dossiers van de behandelende artsen.
Al de hierboven vermelde prestaties zijn geen
geneeskundige prestaties en vertegenwoordigen dus ook geen artsenereloon.
Hoewel het juist is dat de provinciale raden (en
ook de Raad van beroep in hoger beroep) in
bepaalde gevallen aan hun leden adviezen kunnen verstrekken, dan moet het advies steeds
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betrekking hebben op de “medische plichtenleer” (cfr. Art. 6,3° K.B. 10.11.1967).

van stemmen van de bij de beraadslaging aanwezige leden,

Ter zake gaat het geenszins over een betwisting
van “medische plichtenleer” en zelfs niet over
“erelonen” in de eigenlijke betekenis van het
woord; het betreft enkel een privaatrechtelijke
betwisting, waarover trouwens een geding hangende blijkt te zijn voor het Hof van Beroep.

Zonder acht te slaan op het schrijven van betrokken arts dd. 26.11.2007 toegekomen na
sluiting van de debatten,

De tuchtrechtelijke rechtsmachten en dus ook
deze Raad zijn derhalve ONBEVOEGD om van
deze betwisting kennis te nemen.

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk,
Doet de bestreden beslissing teniet en opnieuw
wijzend,
Verklaart zich onbevoegd om van het verzoek
van betrokken arts kennis te nemen.

OP DIE GRONDEN,
De Raad van Beroep, rechtdoende op tegenspraak en beslissende met een meerderheid

Aldus uitgesproken in openbare zitting van 14
januari 2008

2. TENLASTELEGGING: Het niet-naleven van de wets- en verordeningsbepalingen inzake
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitOnterecht uitreiken van
keringen, met name door het aanrekenen van niet-uitgevoerde
G.V.V.H. – valsheid in
prestaties, van prestaties die niet overeenstemmen met de werkegeschriften
lijk verleende of niet mochten uitgevoerd worden omdat aan bepaalde reglementaire voorwaarden niet werd voldaan, feiten waarvan sprake in de beslissing van de Commissie van Beroep ingesteld
bij de Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV dd. 21 januari 1999, en door het plegen van valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken, feiten waarvan sprake in het deﬁnitief arrest
uitgesproken door het Hof van Beroep te Gent op 20 juni 2002”.
(…)
Raad van Oost-Vlaanderen :
Bij brief van 27 januari 1999 werd de Raad door
het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) in kennis gesteld dat de
Commissie van Beroep bij de Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV, door haar
beslissing van 21 januari 1999, verbod heeft opgelegd aan de verzekeringsinstellingen tegemoet
te komen in de kosten van de geneeskundige
verstrekkingen die door de betrokken arts zullen worden verleend over een tijdvak van 6
maanden. Deze beslissing herleidde de verbodsbepaling van 9 maanden die door de Beperkte
Kamer op 7 januari 1998 was opgelegd. De sanctie lastens de betrokken arts had betrekking op
inbreuken op de wetgeving inzake verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, in de periode van 1 januari 1993 tot
en met 30 juni 1995, nl. door:
I. Het aanrekenen van niet-uitgevoerde prestaties en bijhorende anesthesie;
II. Het aanrekenen van prestaties die niet overeenstemmen met de werkelijk verleende;
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III. Het aanrekenen van prestaties die niet
mochten worden aangerekend omdat aan
bepaalde reglementaire voorwaarden niet
werd voldaan;
IV. Het aanrekenen van prestaties in het ziekenhuis X daar waar die prestaties niet werden verricht in de vermelde verpleeginrichting.
Inmiddels werd de betrokken arts op grond van
de gegevens van het RIZIV-onderzoek, aangevuld door een strafrechtelijk onderzoek, ook
vervolgd voor de correctionele rechtbank te
Gent, en nadien ingevolge hoger beroep, voor
het Hof van beroep te Gent, met als tenlasteleggingen:
A. Valsheid in geschriften :
1. in de periode van 1 september 1993 tot en
met 1 januari 1996 door valselijk op diverse
getuigschriften te hebben genoteerd dat de
medische handeling plaatsvond in het ziekenhuis daar waar de handeling in werkelijkheid in zijn privé praktijk plaatsvond;

Ondervraagd door de Onderzoekscommissie
op 14 januari 2004, verklaarde de betrokken
arts dat hij vond dat zijn schriftelijke toelichting volstond, maar dat hij, sinds de verwerping
van zijn cassatieberoep, zich bij zijn veroordeling neerlegt; hij verklaarde ook dat op initiatief van de Procureur-Generaal zijn
uitgesproken straf niet werd uitgevoerd, dat hij
10 jaren nare ervaringen achter de rug heeft,
dat zijn praktijk volledig ongedaan werd gemaakt, dat hij daarenboven aanzienlijke terugbetalingen heeft moeten doen; hij verwijst ook
naar de negatieve publiciteit die hier rond werd
gemaakt en wijst er ook op dat geen enkele patiënt noch collega ooit tegen hem klacht heeft
ingediend; tenslotte vraagt hij dat de Raad hiermee rekening zou willen houden.

B. Gebruik te hebben gemaakt van voormelde
valse stukken;

De Raad stelt vast dat de door de betrokken
arts aangevoerde verdedigingsargumenten
reeds door de deﬁnitieve beslissing van de
Commissie van Beroep en/of door het deﬁnitieve arrest van het Hof van beroep werden
verworpen.

C. Oplichting van een bedrag van minstens
842.756 Bfr. t.n.v. het RIZIV en de ziekenfondsen.
In een uitgebreid gemotiveerd arrest van 20
juni 2002 achtte het Hof van beroep, zoals de
correctionele rechtbank op 10 januari 2001 had
gedaan, de betrokken arts schuldig aan de hem
ten laste gelegde feiten en veroordeelde hem
tot een gevangenisstraf van 15 maanden met
uitstel gedurende vijf jaar en tot een geldboete
van 2.478,94 euro (= de vroegere 100.000,Bfr.)
Dit arrest van het Hof van beroep is deﬁnitief
geworden nadat het Hof van Cassatie op 11 februari 2003 het cassatieberoep van de betrokken arts had verworpen.
Intussen was de huidige tuchtzaak reeds aangevangen, eerst op 18 maart 1999 met een brief aan
de betrokken arts om zijn visie te laten kennen
op de beslissing van de Commissie van Beroep
en nadien met een gelijkaardige brief van 23 juni
2003 n.a.v. het arrest van het Hof van beroep;
de behandeling van de tuchtzaak was echter
herhaaldelijk uitgesteld omwille van nog hangende procedures.
De betrokken arts reageerde bij brief van 1 augustus 2003 waarin hij zich beklaagt over de
werkwijze van de RIZIV inspecteurs en de weigering van het gerecht om aan bepaalde van
zijn verzoeken gevolg te geven en hij blijft in
zijn brief betwisten dat hij zich bij het fout factureren in het ziekenhuis persoonlijk verrijkt
heeft en deelt ook mee dat het ziekenhuis
44.620 euro aan het RIZIV heeft terugbetaald.
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2. in diezelfde periode valselijk op diverse getuigschriften een nomenclatuur met een
hogere K-waarde te hebben genoteerd dan
deze overeenstemmend met de in werkelijkheid uitgevoerde handeling, met het
doel een hoger ereloon te kunnen aanrekenen;
3. in diezelfde periode valselijk getuigschriften te hebben opgemaakt daar waar in werkelijkheid geen medische handeling
plaatsvond en dit met het doel niet verschuldigde erelonen aan te rekenen;
4. op 27 november 1995 door valselijk op de
identiﬁcatie van 24 vriescoupes foutieve
identiteitsgegevens aan te brengen met het
oog op het misleiden van de controle-arts
van het RIZIV;

Overwegende dat de Raad van oordeel is dat
reeds louter door voormelde uitspraken is gebleken dat de betrokken arts op grote schaal
geknoeid heeft met de wets- en verordeningsbepalingen inzake de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
dat de aangeklaagde ondeontologische handelwijze derhalve bewezen is en op de hierna bepaalde wijze dient gesanctioneerd te worden.
OP DIE GRONDEN,
De Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen,
Rechtdoende op tegenspraak en bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden,
zegt voor recht dat de tenlastelegging bewezen
is;
Spreekt lastens de betrokken arts voor de sanctie van drie maanden schorsing uit.
Aldus uitgesproken op de zitting van woensdag
24 maart 2004.
Raad van Beroep :
Betrokken arts heeft op 7 april 2004 hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren
van Oost-Vlaanderen uitgesproken op 24
maart 2004, waarbij hij de tuchtsanctie opliep
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van de schorsing uit het recht de geneeskunde
uit te oefenen gedurende een termijn van drie
maanden uit hoofde van:
Ondeontologische handelwijze door het nietnaleven van de wets -en verordeningsbepalingen inzake de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, met
name door het aanrekenen van niet-uitgevoerde prestaties, van prestaties die niet overeenstemmen met de werkelijk verleende of niet
mochten uitgevoerd worden omdat aan bepaalde reglementaire voorwaarden niet werd
voldaan, feiten waarvan sprake in de beslissing
van de Commissie van Beroep ingesteld bij de
Dienst voor Geneeskundige Controle van het
RIZIV dd 21 januari 1999, en door het plegen
van valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken, feiten waarvan sprake in het deﬁnitief arrest uitgesproken door het Hof van
Beroep op 20 juni 2002.
Bij arrest van het Hof van Cassatie van 17 november 2005 werd de beslissing van de Raad
van Beroep van de Orde der Geneesheren dd.
6 december 2004 dewelke ten laste van betrokken arts hoofdens de bewezen tenlasteleggingen de tuchtsanctie uitsprak van drie maanden
schorsing in het recht de geneeskunde uit te
oefenen vernietigd en werd de zaak naar de
Raad van Beroep anders samengesteld verwezen.
Op 5 november 2007 stelde de Raad van Beroep vast dat de heer E. Mertens zich uit de
zaak terugtrok en stelde de zaak voor onbepaalde tijd voor behandeling “ab ovo” met een
gedeeltelijk gewijzigde samenstelling uit.
Op 21 januari 2008 werd de zaak door de Raad
van Beroep in zijn huidige samenstelling behandeld in openbare zitting en ab ovo hernomen.

Betrokken arts heeft zich op deze heromschrijving, die de feiten van de tenlastelegging ongemoeid laat, kunnen verdedigen;
de omstandigheid dat de raadsman van betrokken arts die bereid was om de verdediging van
deze laatste voor te dragen doch die tevens verklaarde dat hij op de heromschreven tenlastelegging niet vrijwillig wenste te verschijnen
doet hieraan geen afbreuk.
Na het verslag uitgebracht door de Heer Emeritus Kamervoorzitter J. Vanhouche en na ondervraging van betrokken arts werd zijn
verdediging voorgedragen door hemzelf en door
zijn raadsman, die conclusies neerlegt.
Het hoger beroep, regelmatig naar vorm en
termijn , is ontvankelijk.

Betrokken arts verscheen in persoon bijgestaan
door zijn raadsman.

M.b.t. de wettelijkheid van de samenstelling
van de zetel :

Bij aanvang van de zitting deelde de wnd. Voorzitter, Emeritus Kamervoorzitter
in het Hof van Beroep te Antwerpen J. Vanhouche, mee dat de feiten voorwerp van het
tuchtonderzoek en de tuchtvervolging als volgt
nader dienen gepreciseerd te worden:

Appellant werpt de onwettelijkheid op van de
samenstelling van de zetel meer bepaald omdat
de Heer J. Vanhouche, Emeritus Kamervoorzitter in het Hof van Beroep te Antwerpen aan
wie bij K.B. zittingsrecht werd verleend, niet
de hoedanigheid had en heeft als vereist door
het K.B. nr.79 dd. 10.11.1967 nl. die van “raadsheer in het Hof van Beroep” (art. 12 § 1, 2°).

tussen 1 januari 1993 en 30 juni 1995, bij inbreuk op de artikelen 6, 2° en 16 van het Koninklijk Besluit nr. 79 van 10 november 1967,
in de uitoefening van zijn medisch beroep of
naar aanleiding van de uitoefening ervan, de
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eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de
waardigheid van het beroep geschonden te
hebben, door het niet-naleven van de wets -en
verordeningsbepalingen inzake de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkering met name door het aanrekenen van
niet-uitgevoerde prestaties, ondeontologische
handelwijze door het niet naleven van de wetsen verordeningsbepalingen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, met name door het aanrekenen
van niet-uitgevoerde prestaties, van prestaties
die niet overeenstemmen met de werkelijk verleende of niet mochten uitgevoerd worden omdat aan bepaalde reglementaire voorwaarden
niet werd voldaan, feiten waarvan sprake in de
beslissing van de Commissie van Beroep, ingesteld bij de Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV dd. 21 januari 1999,
en door het plegen van valsheid in geschriften
en gebruik van valse stukken, feiten waarvan
sprake in het deﬁnitief arrest uitgesproken
door het Hof van Beroep op 20 juni 2002.
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Vooreerst wordt opgemerkt dat zo artikel 12 §
1, 2° (K.B. nr.79 van 10.11.1967) de wegens het
bereiken van de leeftijdsgrens in rust gestelde

De toepasselijkheid van voormelde wettelijke
bepaling maakt de (al dan niet terechte) opwerping van betrokken arts dat art. 1068 lid 1 van
het Gerechtelijk Wetboek te dezen niet zou
kunnen ingeroepen worden overbodig en dus
irrelevant.

De Grondwet bepaalt dat rechters voor het leven worden benoemd en geen rechter uit zijn
ambt kan worden ontzet of worden geschorst
dan door een vonnis.
Dat overeenkomstig deze bepaling de magistraat van de rechterlijke orde die wegens het
bereiken van de leeftijdsgrens, al was het op
zijn verzoek, in ruste wordt gesteld, met zijn
ambt bekleed blijft niettegenstaande hij het
niet meer daadwerkelijk uitoefent.

De vernietiging van de bestreden beslissing
heeft wel als gevolg dat deze raad kennis moet
nemen van het geheel van de zaak en zelf ten
gronde moet beslissen maar heeft niet als gevolg dat de procedure in eerste aanleg (te dezen
gevoerd voor de provinciale raad) ophoudt te
hebben bestaan zodat betrokken arts ten onrechte opmerkt dat “hoe dan ook aan appellant
… geen recht van dubbele aanleg ten gronde
mag worden ontzegd”.

Dat in de gegeven omstandigheden Kamervoorzitter Vanhouche, ondanks zijn inruststelling wegens het bereiken van de leeftijdsgrens
het ambt van raadsheer in het Hof van Beroep
blijft bekleden en dienvolgens de in art. 12 § 1,
2° van het K.B. Nr.79 van 10 november 1967
betreﬀende de Orde der Geneesheren vereiste
hoedanigheid bezit om als magistraat lid te zijn
van de raad van beroep van de Orde der
Geneesheren.

De vastgestelde nietigheid van de bestreden beslissing geeft op geen enkele wijze aanleiding tot
de gevraagde verzending van de zaak naar de
provinciale raad; de behandeling van de zaak in
hoger beroep strekt er immers ook toe om de
onwettigheden en de miskenning van het recht
van verdediging die in eerste aanleg zouden zijn
begaan, te herstellen doordat de rechter in hoger
beroep de wet en het algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging naleeft.

De overige magistraten van de zetel in zijn huidige samenstelling zijn werkende magistraten
in het Hof van Beroep te Antwerpen zodat het
middel van betrokken arts m.b.t. de wettelijkheid van de samenstelling van de zetel geen
hout snijdt.

Vastgestelde onwettigheden bij het behandelen
van een zaak in eerste aanleg doen geen afbreuk
aan het feit dat er een eerste aanleg is.

* * *
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magistraten niet uitdrukkelijk vermeldt, het de
benoeming van magistraten als leden van de
raden van beroep niet beperkt tot de in functie
zijnde magistraten (vergelijk de bepalingen van
art. 7 § 1, 2° en van artikel 14 § 2 van het K.B.
Nr.79);

Het verweer van betrokken arts dat er op neerkomt dat art. 25 § 4 van het K.B. Nr.79 dd.
10.11.1967 in strijd zou zijn met art. 14 BUPO is
ongefundeerd.

De procedure :
Ten gronde :
Terecht werpt betrokken arts op dat de bestreden beslissing dient vernietigd te worden nu de
magistraat-assessor (Dhr. S) als dusdanig is opgetreden zowel in het onderzoek (onderzoekscommissie) als in de provinciale raad (bij de
vervolging en de uitspraak ten gronde) zodat
een schijn van partijdigheid bij de arts kon ontstaan en dit in strijd met art. 6.1 van het EVRM
(Europees Verdrag Rechten van de mens) voor
eenieder het recht op een onafhankelijke en
onpartijdige rechter waarborgend.
De vernietiging van de bestreden beslissing
heeft als gevolg dat deze raad zelf “van het geheel van de zaak” dient kennis te nemen en deze
ten gronde dient te beoordelen met toepassing
van de bepaling van art. 25 § 4° van het K.B. Nr.
79 van 10 november 1967 (betreﬀende de Orde
van Geneesheren).

Het arrest op 20 juni 2002 door het Hof van
Beroep te Gent uitgesproken heeft – nadat het
Hof van Cassatie op 11 februari 2003 de voorziening ertegen heeft verworpen – kracht van
gewijsde; het staat deﬁnitief vast dat betrokken
arts zich plichtig heeft gemaakt aan de hem tenlaste gelegde feiten van valsheid in geschriften
en gebruik van valse stukken dewelke zich vereenzelvigen met deze die het voorwerp uitmaken van deze tuchtrechtelijke vervolging en
waarop deze laatste o.m. aanleunt.
De aard zelf van deze feiten, hun vermenigvuldiging op systematische wijze en op grote schaal
zijn een zware inbreuk op de eer en de waardigheid van zijn beroep van geneesheer en van
aard om het vertrouwen van de patiënten in zijn
persoon en in zijn beroep tot wankelen te brengen.
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De Raad van Beroep als tuchtrechtelijk rechtscollege is zonder rechtsmacht om zich uit te
spreken over de al dan niet wettelijke manier
waarop de Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV de feiten heeft onderzocht
en beoordeeld, noch over de wijze waarop het
strafrechtelijk onderzoek werd gevoerd, o.m.
over de ontstentenis van de onderzoeksrechter
om betrokken arts persoonlijk te ondervragen
of om bepaalde patiënten te laten verhoren.
De Raad verwijst voor zover nodig naar de uitgebreide en diepgrondige motivering van het
voornoemde en deﬁnitief geworden arrest die
deze beweringen van betrokken arts grondig
heeft onderzocht en weerlegd.
Op grond van deze deﬁnitief geworden strafrechtelijke uitspraak acht deze Raad de feiten
die ten grondslag liggen van de heromschreven
tenlasteleggingen als bewezen.
Ten onrechte roept betrokken arts nog in dat
tegen hem geen fair proces werd gevoerd verwijzend naar art. 6.1 E.V.R.M. nu hij na voormelde strafrechtelijke uitspraak zijn
verweermiddelen tegen de hem ten laste gelegde feiten in het nationaal recht heeft uitgeput en nu hij het bewijs niet overlegt het Hof
van de Rechten van de Mens te Straatsburg te
hebben aangesproken.
Het opvragen van het door betrokken arts aangeduide strafdossier is niet terzake dienend; het
tuchtcollege is voldoende ingelicht door de
overgemaakte stukken van de rechtspleging die
toelaten te dezen een oordeelkundig besluit te
treﬀen.
Betrokken arts stelt tenslotte dat de tegen hem
ingestelde vordering niet behandeld werd binnen een redelijke termijn.
De Raad van Beroep kan deze zienswijze van
betrokken arts bijtreden wanneer zij het belangrijke tijdsverloop dat verstreken is tussen
de eerste (vernietigde) beslissing in graad van
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beroep en huidig ogenblik – tijdsverloop dat
niet te wijten is aan de houding van betrokken
arts – in overweging neemt.
De Raad van Beroep zal hiermede rekening
houden bij de vaststelling van de aard en de
graad van de sanctie.
De sanctie van één maand schorsing uit het
recht de geneeskunde uit te oefenen wordt opgelegd rekeninghoudend:
enerzijds : met de ernst van de feiten (zie hoger) die de eer en de waardigheid van het beroep aantast,
anderzijds :
- met het belangrijk tijdsverloop in de berechting van de zaak,
- met het goed tuchtrechterlijk verleden van
betrokken arts,
- met de omvang van de administratieve sanctie die aan betrokken arts werd opgelegd.
OP DIE GRONDEN,
De Raad van Beroep, beslissende op tegenspraak en met de meerderheid van de stemmen
van de bij de beraadslaging aanwezige leden,
Ontvangt het hoger beroep,
Stelt vast dat de zetel van de Raad van Beroep
wettelijk was samengesteld,
Doet de bestreden beslissing (beslissing van de
Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren van Oost-Vlaanderen uit gesproken op 24
maart 2004) teniet en zelf ten gronde oordelend,
Spreekt ten laste van betrokken arts hoofdens
de aangehouden (heromschreven) tenlastelegging de tuchtsanctie uit van één maand schorsing in het recht de geneeskunde uit te
oefenen.
Aldus uitgesproken in openbare zitting van 17
maart 2008

Raad van beroep 

3. TENLASTELEGGING: het niet-naleven van de beginselen dat,
1. voor het instellen en voortzetten van de behandeling, een arts
Niet zorgvuldig en
zijn patiënt zorgvuldig en gewetensvol de zorgen dient toe te
gewetensvol zorgen
dienen die stroken met de thans geldende wetenschappelijke
toedienen die stroken met
de thans geldende
kennis,
wetenschappelijke kennis
2. een arts die weliswaar beschikt over diagnostische en therapeu– voorschrijfgedrag
tische vrijheid, niettemin zal vermijden onnodige behandelingen voor te schrijven of overbodige verstrekkingen te verrichten,
3. een arts alles in het werk dient te stellen om elke vorm van
verslaving te voorkomen,
feiten waarvan sprake in de brieven van 2 mei 2005, 24 februari 2006
en de twee brieven van 14 juni 2006 van de Voorzitter van de provinciale Geneeskundige Commissie van Oost-Vlaanderen.

Raad van Oost-Vlaanderen :
Nadat de betrokken arts een eerste keer was
opgeroepen voor dezelfde tenlastelegging, had
de Raad bij tussenbeslissing van 20 december
2006 de zaak terug verwezen naar de Onderzoekscommissie ten einde bij de Inspectie van
de Farmacie van Oost-Vlaanderen nadere inlichtingen in te winnen over de door de betrokken arts voorgeschreven medicamenten;
daarna werd de betrokken arts opnieuw opgeroepen.
(…)
De Raad werd bij voormelde brief van 2 mei
2005 ingelicht door de Voorzitter van de Provinciale Geneeskundige Commissie van OostVlaanderen van het voorschrijfgedrag van
betrokken arts in de periode van 4 juli tot 5
november 2004, nl: 43 dozen Dafalgan codeïne
bruistabletten 32 stuks, 9 dozen Diazepam 10
mg 100 tabletten, 14 dozen Xanax retard 2 mg
30 tabletten, 21 dozen Metatop 2 mg 30 tabletten, 6 dozen Acedicone 5 mg en 2 dozen Valtran retard 150/12, voor een patiënte; en voor
een andere patiënte belangrijke dosissen Flunitrazepam, Lormetazepam en Tradonal.
De Provinciale Geneeskundige Commissie benadrukte dat de betrokken arts reeds eerder
meerdere malen om therapeutische verantwoording diende gevraagd te worden en is van
oordeel dat hij op zijn deontologische plichten
moet gewezen worden.
Aangeschreven door de Onderzoekscommissie, reageert de betrokken arts op 9 september
2005 met een lange brief waaruit blijkt dat hij
weet over welke twee patiënten het in de
klachtbrief gaat, nl. X en Y, over wie hij telkens
de medische antecedenten vermeldt alsmede
de voorgeschreven medicamenten, waaronder

de meeste van de door de Provinciale Geneeskundige Commissie vermelde voorkomen;
Over patiënte X geeft hij als toelichting dat hij
het voorschrijven van deze producten gerechtvaardigd vind; doch dat hij, wat de hoeveelheid
betreft, zich heeft laten beduvelen en er geen
overzicht van heeft en er geen erg in had dat ze
het aan het hamsteren was, tot hij langs de advocate die haar budget beheerde te horen kreeg
dat patiënte per maand 20.000 fr aan medicamenten had; “sinds die agressieve telefoon van
die advocaat ben ik daar nooit meer langs moeten gaan”;
In verband met patiënte Y schrijft de betrokken
arts dat men met haar gewicht van 146 kg niet
meer van normale humane dosissen kan spreken en dat na het mislopen van haar derde huwelijk en een postnatale depressie, het
medicamentengebruik weer is ontspoord; “ze
had slaapproblemen, een vroegtijdige arthrose
en slokdarmproblemen; ze gebruikte alle klassieke truukjes om meer medicamenten te krijgen. Ik heb me al een aantal keren moeten
verantwoorden voor de Provinciale Geneeskundige Commissie maar dat komt omdat ik
een aantal probleempatiënten heb…; van zodra
ik getipt wordt door een apotheker, ontdoe ik
mij van die mensen, maar intussen sta ik natuurlijk op de lijst van artsen die door dergelijke mensen geconsulteerd geworden zijn. Het
zijn natuurlijk geen versieringen voor mijn palmares, maar ik heb de reputatie een compassieus en gemakkelijk mens te zijn”, aldus de
brief van de betrokken arts.
Ondervraagd door de Onderzoekscommissie
op 14 december 2005, legde de betrokken arts
een verklaring af in de zin van zijn geschreven
reactie en voegde er aan toe, i.v.m. de patiënte
X dat, als hij nu de getallen van de Provinciale
Geneeskundige Commissie narekent, hij die
onwaarschijnlijk veel vindt en dat er volgens
hem met de voorschriften geknoeid werd. Erop
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gewezen dat uit zijn eigen geschreven verklaring blijkt dat er aanzienlijk veel medicatie
werd voorgeschreven, zei de betrokken arts dat
dit historisch gegroeid is en dikwijls gebeurde
op vraag van specialisten. Over de tweede patiënte zei hij o.m. dat ze nooit ingegaan is op
zijn verwijzingen naar specialisten.
Op 24 februari 2006 bezorgde de Provinciale
Geneeskundige Commissie een kopie van een
bericht van een apotheker aan de Inspecteurapotheker waarbij een overzicht gegeven werd
van de voorgeschreven en gedeeltelijk geleverde medicatie op naam van de betrokken
arts. “Het is niet de eerste keer dat ik deze arts
contacteerde, maar de onprofessionele houding van de arts kon nu echt niet meer”, aldus
het bericht van de apotheker.
De Provinciale Geneeskundige Commissie
schreef op 14 juni 2006 opnieuw een briefje aan
de Raad waarin herhaald werd dat de betrokken arts op zijn plichten diende gewezen voor
zijn voorschrijfgedrag en in de tweede brief van
dezelfde datum laat de Provinciale Geneeskundige Commissie weten dat het voorschrijven
voor de patiënten X en Y aanleiding was tot
haar eerste brief van 2 mei 2005 en dat zij niet
op de hoogte is van het voorschrijven aan deze
patiënten door andere artsen en voegt er aan
toe dat de betrokken arts dit voorschrijfgedrag
hanteert voor andere patiënten, zonder evenwel namen te noemen.
Overwegende dat de Raad, op grond van bovenstaande gegevens en verklaringen, van oordeel is dat de betrokken arts zijn patiënten te
veel medicamenten heeft voorgeschreven die,
ver van verslaving te voorkomen, ze in de hand
werken; dat hij hierdoor ook nagelaten heeft
zijn patiënten gewetensvol de zorgen toe te
dienen die stroken met de thans geldende wetenschappelijke kennis; dat de tenlasteleggingen a. b. en c. dan ook bewezen voorkomen en
dat de Raad van mening is dat voor deze drie
tenlasteleggingen samen de straf dient opgelegd, zoals hierna bepaald wordt.
OP DIE GRONDEN,
De Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen,
Rechtdoende op tegenspraak en bij meerderheid van de aanwezige leden,
Verklaart de tenlasteleggingen bewezen en legt
voor de tenlasteleggingen a., b. en c. samen de
tuchtsanctie van 14 dagen schorsing op.
Aldus uitgesproken ter zitting van woensdag
12 september 2007.
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Raad van Beroep :
(…)
Bij beslissing van de Provinciale Raad van de
Orde van Geneesheren van Oost-Vlaanderen
van 12 september 2007 wordt betrokken arts
veroordeeld tot een schorsing van veertien dagen op grond van de telastlegging:
Ondeontologische handelwijze door het nietnaleven van de beginselen dat,
a. Voor het instellen en voortzetten van de
behandeling een arts zijn patiënt zorgvuldig
en gewetensvol de zorgen dient toe te dienen die stroken met de thans geldende wetenschappelijke kennis.
b. een arts die weliswaar beschikt over diagnostische en therapeutische vrijheid, niettemin zal vermijden onnodige behandelingen
voor te schrijven of overbodige verstrekkingen te verrichten.
c. een arts alles in het werk dient te stellen om
elke vorm van verslaving te voorkomen, feiten waarvan sprake in de brieven van 2 mei
2005, 24 februari 2006 en de twee brieven
van 14 juni 2006 van de Voorzitter van de
provinciale geneeskundige commissie van
Oost-Vlaanderen.
Zijn tijdig en rechtsgeldig hoger beroep tegen
deze beslissing werd behandeld door deze raad
van Beroep op 28 januari 2008, waarop gehoord werden de Heer Emeritus Eerste Voorzitter L. Janssens in zijn verslag en betrokken
arts en zijn raadsman in hun middelen van verdediging.
T.a.v. de nietigheid van de bestreden beslissing :
De magistraat-assessor is als dusdanig opgetreden zowel in het onderzoek (onderzoekscommissie) als in de provinciale raad (bij de
vervolging en de behandeling ten gronde)
waardoor een schijn van partijdigheid bij de
arts kon verwekt worden en dit in strijd met
art. 6, 1° van het EVRM (Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens),
voor eenieder het recht op een onafhankelijke
en onpartijdige rechter waarborgend.
Uit wat voorafgaat blijkt dat de bestreden beslissing moet teniet gedaan worden zodat de
Raad van Beroep dient kennis te nemen van het
“geheel van de zaak” bij toepassing van artikel
25 § 4 van het K.B. Nr.79 van 10 november
1967.

De feiten, die ten grondslag liggen van de telastlegging, worden in de oproeping van betrokken
arts om voor de raad te verschijnen op 22.11.2006
slechts aangehaald door verwijzing naar vier
brieven van de provinciale geneeskundige commissie van Oost-Vlaanderen zonder enige nadere precisering of verduidelijking.
De lezing van voormelde brieven brengt geen
duidelijkheid betreﬀende de precieze feiten
(aard, omvang, data, patiënten…) die de drie
onderdelen van de (juridisch omschreven) telastlegging moeten schragen.
Van het “dossier”, waarvan sprake in de eerste
brief van de Provinciale Geneeskundige Commissie (van 02.05.05) en van de “dossiers” waarvan sprake op de eerste vergadering van de
onderzoekscommissie van 20.06.05, is geen
spoor te vinden in het aan deze Raad overgelegd
dossier door de provinciale Raad.
Het verloop van het eerste deel van het onderzoek van de onderzoekscommissie (uitgebreide
brief van betrokken arts, verhoor van de dokter, aanvullende vragen aan de provinciale geneeskundige commissie) handhaaft de hiervoor
aangehaalde onduidelijkheid nopens de feiten.
Het aanvullend onderzoek door deze onderzoekscommissie (na beslissing van de raad van

Raad van beroep 

T.a.v. de telastlegging ten gronde :

22.02.06) levert niets dan onduidelijke en onvolledige antwoorden op t.a.v. de feitenvraag.
De tussensententie van de provinciale Raad
van 22.12.06, “nadere inlichtingen” beogend
van de Inspectie van de Farmacie van OostVlaanderen, leidt tot enkele verwarde en verwarrende brieven van deze dienst. Ingevolge
de nietigheid van de bestreden eindbeslissing
is het zelfs overbodig vast te stellen dat door
de provinciale raad in deze eindbeslissing deze
nadere inlichtingen zelfs niet vermeld laat
staan beoordeeld te worden.
Deze raad dienst vast te stellen dat de feiten,
die ten grondslag liggen van de telastlegging
niet bewezen zijn.
OP DIE GRONDEN,
De Raad van Beroep, beslissende op tegenspraak en met de meerderheid van de stemmen
van de bij de beraadslaging aanwezige leden,
Verklaart het hoger beroep ontvankelijk,
Doet de bestreden beslissing teniet en zelf ten
gronde oordelend
Stelt vast dat het bewijs van de feiten niet is
geleverd en zegt rechtens dat er geen reden is
om een tuchtsanctie tegen betrokken arts uit
te spreken.:
Aldus uitgesproken in openbare zitting van 17
maart 2008.

4. TENLASTELEGGING: het aﬂeveren van een welwillendheidattest,
feiten waarvan sprake in de klachtbrief van de werkgever.
Welwillendheidattest –
arbeidsongeschiktheid

Raad van Oost-Vlaanderen :
(…)
De zaakvoerder van de BVBA legde klacht neer
tegen betrokken arts omdat een werkneemster
die dikwijls afwezig was en telkens na enkele
dagen met een attest kwam van de betrokken
arts; op 6 juni was zij opnieuw afwezig en bezorgde na telefonische vraag van de werkgever
andermaal een attest voor de periode van 28 juni
tot 8 juli; van 15 juli tot 10 augustus was zij met
vakantie doch op 11 augustus verscheen zij niet
op het werk doch op 12 augustus liet zij door
haar dochter een attest afgeven van de betrok-

ken arts, gedateerd 9 augustus 2006, waarin
deze enkel verklaart dat zij “het werk dat zij
thans verricht, niet meer mag verder zetten om
gezondheidsredenen”.
“Op dat ogenblik beschikt zij niet over een verklaring van arbeidsonderbreking”, aldus de klager, volgens wie het afgegeven attest “alleen
dienst kan doen voor haar verzoek om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, zijnde een
procedure die zij zelf niet wenst te starten”; de
werkgever contacteerde dan de arbeidsgeneeskundige dienst voor een afspraak om de deﬁnitieve arbeidsongeschiktheid te controleren, nl.
30 augustus 2006; klager lichtte de werkneemster hiervan telefonisch in op 22 augustus en
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wees er haar op dat zij geen rechtvaardiging had
voor haar afwezigheid, gezien het attest tal van
noodzakelijke gegevens niet bevatte; hierop zou
de werkneemster verklaard hebben niet meer te
willen werken daar ze al meer dan lang genoeg
gewerkt had; op 23 augustus 2006 ontving de
klager dan een doktersattest waarin de betrokken arts verklaart haar “op 11 augustus te hebben
onderzocht en haar onbekwaam te hebben bevonden om arbeid te verrichten van 11 tot 29
augustus 2006 wegens ziekte”, 29 augustus zijnde de dag vóór de afspraak met de arbeidsgeneeskundige dienst. “Voor mij is het duidelijk
dat de dokter haar niet heeft onderzocht op 11
augustus, zoniet was het attest mij overhandigd
op 12 augustus, samen met het andere attest van
9 augustus. Ik vermoed valsheid in geschrifte
teneinde een werkonwillige aan een inkomen te
helpen.”, aldus de klachtbrief.

Overwegende dat de Raad daarom tot overtuiging is gekomen dat de tenlastelegging bewezen
is en met de hierna vermelde tuchtsanctie is te
beteugelen.
Mitsdien,
De Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen,
Rechtdoende op tegenspraak en bij meerderheid van de aanwezige leden,
Verklaart de tenlastelegging bewezen en legt aan
de betrokken arts hiervoor de sanctie van één
maand schorsing op.
Aldus uitgesproken ter zitting van woensdag 27
juni 2007.
Raad van beroep :
(…)

Aangeschreven door de Onderzoekscommissie,
reageerde de betrokken arts op 24 oktober 2006
schriftelijk dat hij op 9 augustus het attest had
geschreven omdat de werkneemster haar werk
niet kon verder zetten wegens een veralgemeende allergische dermatitis op de niet bedekte delen van haar lichaam (waarschijnlijk door
aanraking met planten); “de controle-arts heeft
mij opgebeld en gelijk gegeven. De federale politie, die de betrokken arts contacteerde, zei de
werkneemster te hebben ondervraagd en dadelijk te hebben aangevoeld dat het o.m. ging om
een ﬁnanciële kwestie; ik heb mijn patiënte aangeraden voor dergelijke zaken naar de vakbond
te gaan”, aldus de betrokken arts die op 14 maart
2007 een verslag opstuurde van de dermatologe
dat er geen allergie van planten of struiken was
te bespeuren bij de patiënte.
Ondervraagd door de Onderzoekscommissie op
14 februari 2007 herhaalde de betrokken arts
ongeveer zijn vroegere uitleg en zei o.m. betreffende de arbeidsongeschiktheid, dat hij niet
goed thuis was in de reglementering en de patiënte verschillende keren naar de vakbond heeft
gestuurd.
Overwegende dat de Raad van oordeel is dat
uit de bovenstaande gegevens van het dossier
duidelijk blijkt dat de betrokken arts zich
tegenover de werkneemster van klager zeer
meegaand heeft getoond en haar een welwillendheidattest heeft afgeleverd dat duidelijk de
waarheid geweld heeft aangedaan; dat de door
hem later opgestuurde verklaring van de dermatologe geen bevestiging was maar een ontkenning van de door de betrokken arts
voorgehouden ziekte.

92

hipp o cr ate s  | januari 

Bij een ter post aangetekende brief van 17 juli
2007 gericht aan de Orde der Geneesheren
provinciale raad van Oost-Vlaanderen t.a.v. de
Ondervoorzitter stelde betrokken arts hoger
beroep in tegen de beslissing van de provinciale raad van 27 juni 2007;
Deze beslissing, die aan betrokken arts werd
betekend bij aangetekende brief van 2 juli 2007
legde de tuchtmaatregel van één maand schorsing uit het recht de geneeskunde uit te oefenen op we gens “Onde ontolog i s che
handelwijze door het aﬂeveren van een welwillendheidattest, feiten waarvan sprake in de
klachtbrief van 24 augustus 2006 van de werkgever”.
Op de inleidingszitting van 7 januari 2008 werd
de behandeling van de zaak uitgesteld op verzoek van Meester M, advocaat, door de Raad
van Beroep gemachtigd betrokken arts te vertegenwoordigen voor dit verzoek tot uitstel.
Ter terechtzitting van 31 maart 2008 werden
gehoord:
De Heer J. Vanhouche, Emeritus Kamervoorzitter in het Hof van Beroep te Antwerpen in
zijn verslag alsmede in zijn middelen van verdediging ontwikkeld door hemzelf en door zijn
raadsman Meester M, advocaat
Artikel 29 van het K.B. van 6 februari 1970 tot
regeling van de organisatie en de werking der
raden van de Orde der Geneesheren (B.S. 14
februari 1970) bepaalt dat het beroep bij een
ter post aangetekende brief wordt gestuurd aan
de Voorzitter van de provinciale raad die de
beslissing heeft gewezen.

De arts waarvan sprake in de adresvermelding
van de aangetekende brief was, blijkens de
stukken van de rechtspleging, niet de Voorzitter doch de ondervoorzitter van de provinciale raad.
Het naleven van de wettelijke bepalingen van
artikel 29 van het K.B. van 6 februari 1970 is
een voorwaarde voor de ontvankelijkheid van
het hoger beroep; de regels inzake de aan te
wenden rechtsmiddelen dienen strikt te worden nageleefd wanneer zij de plaats waar zij
dienen uitgeoefend of de personen die gemachtigd zijn om ze in ontvangst te nemen, bepalen.
Het verder verweer van betrokken arts is niet
terzake dienend; de bepalingen van het Ge-

5. TENLASTELEGGING:
Niet zorgvuldig en
gewetensvol toedienen van
zorgen – voorkomen van
elke vorm van verslaving

Raad van beroep 

De Raad van Beroep stelt vast dat het hoger
beroep dat door betrokken arts werd ingesteld
niet gestuurd werd aan de persoon die wettelijk
gemachtigd was om deze akte in ontvangst te
nemen:
*het beroepschrift was niet gericht aan de
Voorzitter van de provinciale raad die de beslissing had gewezen.

rechtelijk Wetboek, waarnaar hij in zijn verweerschrift verwijst hebben betrekking op de
nietigheid van proceshandelingen wegens het
verzuim of onregelmatigheid van een wettelijke vorm en hebben geen betrekking op de
ontvankelijkheidsvereisten van de rechtsmiddelen.
Het door betrokken arts ingesteld hoger beroep is derhalve niet ontvankelijk.
OM DEZE REDENEN,
De Raad van Beroep, beslissend op tegenspraak
en met de meerderheid van de stemmen van
de bij de beraadslaging aanwezige leden,
Verklaart het hoger beroep van betrokken arts
ingesteld bij een ter post aangetekende brief
van 17 juli 2007 niet ontvankelijk.
Aldus uitgesproken in openbare zitting van 5
mei 2008.
Het cassatieberoep ingesteld door betrokken
arts werd door het Hof van Cassatie bij arrest
van 17 april 2009 verworpen.

a. Het niet-naleven van het beginsel dat een arts er steeds moet
over waken correct te zijn en geen daden te stellen die de eer en
de waardigheid van het beroep zouden kunnen schaden of in opspraak brengen;
b.het niet-naleven van de beginselen dat voor het instellen en
voortzetten van een behandeling, een arts zijn patiënt zorgvuldig
en gewetensvol de zorgen dient toe te dienen die stroken met de
thans geldende wetenschappelijke kennis, zoals onder meer blijkt
uit de afwezigheid van zorgvuldige criteria bij het voorschrijven
van geneesmiddelen;
c.het niet-naleven van het beginsel dat een arts alles in het werk
dient te stellen om elke vorm van verslaving te voorkomen,
feiten waarvan sprake in het in kracht van gewijsde gegaan arrest
uitgesproken door het Hof van Beroep te Gent op 19 januari 2006 en
in het bijgevoegd strafdossier, en in de brief van 28 maart 2006 van
de Provinciale Geneeskundige Commissie.”

Raad van Oost-Vlaanderen :
(…)
Vooreerst dient duidelijkheidshalve een onderscheid gemaakt in de tenlasteleggingen tussen
de feiten waarvan sprake in voormeld arrest en
die aangebracht door voormelde brief van de
Provinciale Geneeskundige Commissie;
Bij het in kracht van gewijsde arrest uitgesproken door het Hof van beroep op
19 januari 2006, werd de betrokken arts veroordeeld om te B, in de periode van 1 januari

1996 tot met met 31 december 1999, misbruik
gemaakt te hebben van het voorschrijven van
geneesmiddelen, die afhankelijkheid kunnen
onderhouden, aan druggebruikers en minstens
aan acht welbepaalde personen die Rohypnol,
Vesparax en/of Temgesic te hebben voorgeschreven;
Hiervoor werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete van
4.957,87 euro (met een uitstel van 3 jaar voor
de gevangenisstraf en een deel van de geldboete) en tevens tot betaling van een bijdrage
van 55 euro voor het fonds voor slachtoﬀers
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van opzettelijke gewelddaden en tot een solidariteitsbijdrage van 137,5 euro;
Daarnaast zijn er de feiten lastens de betrokken
arts die aangebracht zijn door de brief dd. 28
maart 2006 van de Provinciale Geneeskundige
Commissie van Oost-Vlaanderen; daarin laat
de Voorzitter van deze Commissie weten dat
de betrokken arts reeds herhaalde malen werd
geconvoceerd i.v.m. het overmatig voorschrijven van o.m. Dipidolor en dat, ondanks herhaalde aanmaningen en adviezen, er geen
veranderingen zijn waar te nemen in zijn voorschrijfgedrag;
Na een verhoor van de betrokken arts op 20
december 2005, besliste de Provinciale Geneeskundige Commissie langs de provinciale
Inspecteur bij de apothekers te B na te gaan in
welke mate door de betrokken arts in de periode van 15 november tot en met 21 december
2005, verdovende middelen als Contramal, Dipidolor en Tradonal werden voorgeschreven;
hieruit blijkt dat deze geneesmiddelen samen
of afzonderlijk ongeveer 54 keren op geneeskundige voorschriften van de betrokken arts
voorkomen;
Opgeroepen voor de Onderzoekscommissie,
verklaarde de betrokken arts op 13 juni 2007,
geconfronteerd met bepaalde overwegingen in
de uitspraak van het Hof van beroep, o.m.:
“Mag ik er toch op wijzen dat die zaken met
Rohypnol dateren van 8 tot 10 jaar geleden.
Sindsdien heb ik dat niet meer voorgeschreven
… Ik vind trouwens dat men dit product van
de markt zou moeten halen”; en i.v.m. de feiten
waarvan sprake in de brief van de Provinciale
Geneeskundige Commissie verklaarde hij o.m.:
“Wat betreft Dipidolor, heb ik dat vroeger inderdaad voorgeschreven. Die patiënt heb ik
echter uit mijn praktijk gezet; hij komt niet
meer bij mij sedert december 2006 …”.
Overwegende dat de veroordeling door het
Hof van beroep slaat op feiten van de periode
van 1 januari 1996 tot 31 december 1999; dat
deze als bewezen geachte en dus vaststaande
feiten zijn;
Overwegende dat uit de gegevens van het dossier en de behandeling ter zitting tevens blijkt
dat de feiten vermeld in het schrijven van de
Provinciale Geneeskundige Commissie en die
slaan op de periode van 15 november tot 21 december 2005, eveneens bewezen voorkomen;
Overwegende dat hierdoor tevens blijkt dat de
tenlasteleggingen a. b. en c. over ondeontologisch optreden van de betrokken arts bewezen
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zijn en de betrokken arts derhalve de eer en de
waardigheid van zijn beroep heeft geschaad,
nagelaten heeft zijn patiënten zorgvuldig en
gewetensvol de vereiste zorgen toe te dienen
en nagelaten heeft alles in het werk te stellen
om elke vorm van verslaving te voorkomen; dat
dit geldt zowel voor de feiten vermeld in het
arrest als die bedoeld in de brief van de Provinciale Geneeskundige Commissie;
In de ter zitting van de Raad neergelegde conclusies, roept de betrokken arts ten onrechte
de verjaring in van de tuchtvordering; er is immers in tuchtzaken geen verjaring; dat dit wel
voorzien is in het wetsvoorstel tot oprichting
van een hoge raad voor deontologie van de gezondheidsberoepen, is evenmin ter zake dienend nu dit voorstel slechts de “lege ferenda”
is en dus geen kracht van wet heeft;
De verdediging doet echter ook beroep op artikel 6, 1° van het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens i.v.m. de redelijke termijn
waarbinnen onderzoeken en gerechten hun
taak moeten uitvoeren; de laatste feiten uit het
arrest dateren van meer dan acht jaar geleden;
Overwegende dat de Raad van oordeel is dat
de betrokken arts terecht een beroep doet op
het E.V.R.M.-verdrag, doch enkel wat de feiten
betreft waarvan sprake in het arrest, niet wat
de feiten betreft bedoeld in de brief van de Provinciale Geneeskundige Commissie; dat alle
feiten ernstig zijn en aanleiding zouden dienen
te geven tot een tuchtsanctie; dat echter, gezien
de lange termijn tussen de aanvangsperiode
van de feiten vermeld in het strafarrest (zijnde
van 1 januari 1996 tot 31 december 1999) en de
beëindiging van de strafzaak door het arrest
van 19 januari 2006, gevolgd door het tuchtonderzoek, het de Raad niet meer redelijk voorkomt voor deze feiten een tuchtsanctie uit te
spreken;
Overwegende echter dat voor de feiten waarvan sprake in de brief van de Provinciale Geneeskundige Commissie en die bewezen zijn,
zoals hiervoor reeds is vermeld, de hierna vermelde sanctie is op te leggen;
OP DIE GRONDEN,
De Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen,
Rechtdoende op tegenspraak en bij meerderheid van de aanwezige leden,
Verklaart de tenlasteleggingen gegrond zowel
wat de feiten betreft aangebracht door het arrest van het Hof van beroep van 19 januari
2006 als deze door de brief van de Provinciale

de betrokken arts en zijn raadsman, advocaat,
in hun verweermiddelen.

Doch oordeelt dat wat de feiten aangaat die
vermeld zijn in het arrest, het thans niet meer
redelijk is een tuchtsanctie op te leggen;
Veroordeelt echter de betrokken arts voor de
tenlasteleggingen a. b. en c. voor de feiten van
15 november tot 21 december 2005 tot een
schorsing van negen maanden.

I. Nietigheid van de bestreden beslissing.

Aldus uitgesproken ter zitting van woensdag
28 november 2007.

Raad van beroep 

Geneeskundige Commissie van 28 maart
2006;

De magistraat-assessor is als dusdanig opgetreden zowel in het onderzoek (onderzoekscommissie) als in de provinciale raad (bij de
vervolging en de behandeling ten gronde)
waardoor een schijn van partijdigheid bij de
arts kon verwekt worden en dit in strijd met
art. 6, 1° EVRM (Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens), voor
eenieder het recht op een onafhankelijke en
onpartijdige rechter waarborgend.

Raad van Beroep :
Gezien het hoger beroep ingesteld door de betrokken arts op 13 december 2007 tegen een
beslissing gewezen door de provinciale raad
van de Orde der Geneesheren van Oost-Vlaanderen op 28 november 2007 en die hem op 3
december 2007 ter kennis werd gebracht
Bij deze beslissing werd de betrokken arts veroordeeld tot een schorsing van negen maanden
in het recht de geneeskunde uit te oefenen uit
hoofde van ondeontologische handelwijze
door :
a) het niet-naleven van het beginsel dat een
arts er steeds moet over waken correct te zijn
en geen daden te stellen die de eer en de waardigheid van het beroep zouden kunnen schaden of in opspraak brengen ;
b) het niet-naleven van de beginselen dat voor
het instellen en voortzetten van een behandeling een arts zijn patiënt zorgvuldig en gewetensvol de zorgen dient toe te dienen die
stroken met de thans geldende wetenschappelijke kennis, zoals onder meer blijkt uit de afwezigheid van zorgvuldige criteria bij het
voorschrijven van geneesmiddelen ;
c) het niet-naleven van het beginsel dat een
arts alles in het werk dient te stellen om elke
vorm van verslaving te voorkomen,
feiten waarvan sprake in het in kracht van gewijsde gegaan arrest uitgesproken door het Hof
van Beroep te Gent op 19 januari 2006 en in
het bijgevoegd strafdossier, en in de brief van
28 maart 2006 van de Provinciale Geneeskundige Commissie.
Het hoger beroep is tijdig en regelmatig naar
vorm ingesteld en derhalve ontvankelijk.
Dit hoger beroep werd behandeld ter zitting
van de Raad van Beroep van 7 april 2008 en 5
mei 2008 waar gehoord werden: de Heer EreKamervoorzitter J. Winnen in zijn verslag en

Uit wat voorafgaat blijkt dat de bestreden beslissing moet teniet gedaan worden zodat de
Raad van Beroep dient kennis te nemen van het
“geheel van de zaak” bij toepassing van artikel
25 § 4 van het K.B. Nr. 79 van 10 november
1967.
II. Behandeling ten gronde.
De Raad van Beroep verwijst naar de tenlasteleggingen zoals deze tijdens het onderzoek lastens de betrokken arts werden aangehouden
(stuk 20) en waaromtrent hij zijn verdediging
heeft voorgedragen.
Het tuchtdossier bestaat uit twee delen met
name :
1/ Stukken overgemaakt door het parket-generaal bij het Hof van Beroep bestaande uit een
afschrift van een in kracht van gewijsde getreden arrest gewezen door het Hof van Beroep
in dato van 19 januari 2006. Het betreft feiten
gepleegd tussen 1 januari 1996 tot en met 31
december 1999.
2/ Stukken overgemaakt door de provinciale
geneeskundige Commissie bij brief van 28
maart 2006 waarbij aan de betrokken arts een
abnormaal voorschrijfgedrag van Dipidolor,
Tradomal en nog andere verdovende en stimulerende geneesmiddelen werd toegeschreven
gedurende een periode gaande van 15 november 2005 tot en met 21 december 2005 (ongeveer vijf weken).
Het gaat hem hoofdzakelijk het voorschrijven
voor verschillende van zijn patiënten van de
geneesmiddelen Rohypnol – Vesparax – Temgesic (deel 1 supra) en Dipidolor en Tradonal
(deel 2 supra).
De Raad van Beroep deelt de stelling van de
verdediging luidens dewelke de redelijke termijn bij toepassing van artikel 6, 1 EVREM
werd overschreden voor een nog verdere berechting van de feiten gepleegd tijdens de pe-
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riode 1 januari 1996 tot 31 december 1999 en
het voorwerp uitmakend van het arrest van 19
januari 2006 gewezen door het Hof van Beroep
te Gent.
Anderzijds kan voormelde stelling niet worden
aangehouden voor de feiten van abnormaal
voorschrijfgedrag van stimulerende en verdovende middelen tussen 15 november 2005 en
21 december 2005.
Deze feiten zijn ten overvloede bewezen geworden door de stukken overgemaakt door de
provinciale geneeskundige commissie. Vooral
het veelvuldig voorschrijven aan verschillende
patiënten van het product Dipidolor in een relatief korte periode is volstrekt onverantwoord
en te veroordelen. Dergelijk voorschrijfgedrag
is onmogelijk te verzoenen met de eer en de
waardigheid van het medisch beroep en trouwens van aard ernstige schade te berokkenen
aan de gezondheid van de patiënten. Verslaving
aan dergelijke producten is niet uitgesloten en
een ongewoon en abnormaal voorschrijfgedrag
kan alleen dergelijke verslaving in de hand werken.
Desbetreﬀend volstaat te verwijzen naar de algemene beschouwingen van het Hof van Beroep omtrent het voorschrijven van de
hierboven aangehaalde geneesmiddelen binnen een korte tijdspanne (arrest blz. 7 en 8).
Er bestaat derhalve aanleiding betrokken geneesheer een tuchtsanctie op te leggen die aangepast is aan de ernst en de zwaarwichtigheid
van de gepleegde feiten en rekening houdt met
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de periode van de tenlasteleggingen die voor
beoordeling in aanmerking kan genomen worden.
OM DEZE REDENEN,
De Raad van Beroep, uitspraak doend na tegenspraak,
Beslissend met de meerderheid van de stemmen van de bij de beraadslaging aanwezige
leden,
Ontvangt het hoger beroep,
Doet de beslissing van de provinciale raad van
de Orde der Geneesheren van Oost-Vlaanderen gewezen op 28 november 2007 teniet,
Zelf ten gronde beslissende:
Zegt voor recht dat bij toepassing van artikel
6, 1° EVRM de redelijke termijn werd overschreden voor de beoordeling van de feiten van
de tenlasteleggingen a, b en c gepleegd tussen
1 januari 1996 en 31 december 1999.
Legt betrokken arts uit hoofde van de bewezen
feiten a, b en c gepleegd tussen 15 november
2005 en 21 december 2005 de sanctie op van
de schorsing in het recht de geneeskunde uit
te oefenen gedurende twee maanden.
Aldus uitgesproken in openbare zitting van 22
september 2008.
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Beslissingen Raad van beroep 2009
1. TENLASTELEGGING:
Aanrekenen van prestaties
niet-conform aan de
voorschriften van de
nomenclatuur

het aanrekenen aan de ziekteverzekering op zijn naam met individuele getuigschriften voor verstrekte hulp van prestaties uit de
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, niet conform aan de omschrijving ervan in de nomenclatuur,
Feiten waarvan sprake in de deﬁnitieve beslissing van het Comité van
de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV
van 27 april 2007.”

Raad van Oost-Vlaanderen :
(…)
Door een brief van 27 augustus 2007 liet Dokter Bernard Hepp, Geneesheer-directeur-generaal van het RIZIV. weten dat de Dienst voor
Evaluatie en Controle de betrokken arts op 27
april 2007 heeft veroordeeld tot de terugbetaling van de waarde van de ten onrechte aangerekende vestrekkingen, voor een bedrag van
10.947,62 euro en een administratieve boete
van 1.251,95 euro.
De tenlasteleggingen waarvoor de betrokken
arts werd gecontroleerd en veroordeeld door
het Comité, situeren zich in de periode van 15
maart tot 31 december 2004 en steunen op een
proces-verbaal van vaststellingen dd. 6 maart
2006; die tenlasteleggingen betreﬀen :
1. het aanrekenen aan de ziekteverzekering op
zijn naam met individuele getuigschriften
voor verstrekte hulp (model C) van prestaties 248953-248964 uit de nomenclatuur,
niet conform aan de omschrijving ervan;
(het nummer werd 316 maal en nog eens 58
maal ten laste gelegd);
2. het aanrekenen aan de ziekteverzekering
van prestaties 294233 uit de nomenclatuur
van de geneeskundige verstrekkingen, niet
conform aan de voorschriften van de nomenclatuur (het nummer werd 4 maal ten
laste gelegd);
Aan de Onderzoekscommissie verklaarde de
betrokken arts op 19 februari 2008 o.m.: “Ik
ben dit dossier zelf in het RIZIV gaan toelichten in verband met het gebruikt RIZIV-nummer voor speculaire microscopie. Ik verwijs
hierbij naar de outprint van het toestel… het
werkt op basis van extrapolatie…; het toestel
extrapoleert naar de volledige cellen. Er is geen
andere manier om ermee te werken. Ook tijdens onze opleiding hebben we op die manier
leren werken…
Ik vond het gesprek met de vertegenwoordiger
van het RIZIV wel zeer interessant en verhel-

derend en heb ook de mogelijkheid gehad mijn
visie toe te lichten.
Thans zijn er nu ook richtlijnen vanwege het
RIZIV die zeggen dat niet in alle gevallen een
speculaire microscopie mag worden gedaan.
Ook onze beroepsvereniging heeft initiatieven
genomen om de nomenclatuur te laten aanpassen want alle collega’s oogartsen hadden hier
problemen mee…”.
Overwegend dat de Raad, op grond van de gegevens van het dossier en de behandeling op
de zitting, van mening is dat, nu de beslissing
d.d. 27 april 2007 van het Comité deﬁnitief is
(gezien na de betekening geen beroep werd
aangetekend), ook de huidige tenlastelegging,
die daarop gesteund is, bewezen voorkomt en
dat deze inbreuk op de medische deontologie,
zoals hierna bepaald dient gesanctioneerd te
worden;
OP DIE GRONDEN,
De Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen,
Recht doende op tegenspraak en bij meerderheid van de aanwezige leden,
Verklaart de tenlastelegging bewezen en legt
aan de betrokken arts de sanctie van de waarschuwing op.
Aldus uitgesproken ter zitting van woensdag
28 mei 2008.
Raad van Beroep :
Gelet op de beslissing van de Provinciale Raad
van de Orde der Geneesheren van Oost-Vlaanderen uitgesproken op 28 mei 2008, waarbij
aan de betrokken arts de sanctie van de waarschuwing werd uitgesproken uit hoofde van:
Bij inbreuk op de artikelen 6, 2° en 16 van het
K.B. Nr. 79 van 10 november 1967, ondeontologisch gehandeld te hebben door het aanrekenen aan de ziekteverzekering op zijn naam met
individuele getuigschriften voor verstrekte
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hulp van prestaties uit de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen, niet conform
aan de omschrijving ervan in de nomenclatuur,
feiten waarvan sprake in de deﬁnitieve beslissing van het Comité van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het
RIZIV van 27april 2007.
Gelet op het hoger beroep ingesteld door de
betrokken arts op 16 juni 2008.
Gehoord ter zitting van de Raad van Beroep
van 1 december 2008 het verslag uitgebracht
door de Heer Emeritus Kamervoorzitter J.
Vanhouche en Dr. De Wilde in zijn middelen
van verdediging ontwikkeld door hemzelf en
door zijn raadsman.
Overwegende dat wegens de vernieuwde samenstelling van de Raad van Beroep, de beraadslaging betreﬀende de huidige zaak niet
kon beëindigd worden, zodat deze dan ook aan
de beraadslaging dient onttrokken te worden,
om opnieuw in het geheel door de Raad van
Beroep te worden hernomen.
OP DIE GRONDEN,
De Raad van Beroep, beslissende op tegenspraak en met de meerderheid van stemmen
van de aanwezige leden,
Onttrekt de zaak lastens betrokken arts aan de
beraadslaging van de Raad van Beroep.
Stelt de behandeling ervan opnieuw vast op de
zitting van de Raad van Beroep van de Orde
der geneesheren van maandag 16 februari
2009.

hulp van prestaties uit de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen, niet conform
aan de omschrijving ervan in de nomenclatuur,
feiten waarvan sprake in de deﬁnitieve beslissing van het Comité van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het
RIZIV van 27 april 2007”.
De Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen verklaart de betrokken arts schuldig aan de tenlastegelegde feiten en legde de betrokken arts
de sanctie van de waarschuwing op.
Ter zitting van de Raad van Beroep van 16 februari 2009 werden gehoord:
De Heer Emeritus Kamervoorzitter J. Vanhouche in zijn verslag,
Betrokken arts en zijn advocaat in hun middelen van verdediging en besluiten,
Prof. Dr. Ebinger in zijn advies namens de Nationale Raad van de Orde.
De nietigheid van de bestreden beslissing :
De Magistraat-assessor is als dusdanig opgetreden zowel in het onderzoek (onder-zoekscommissie) als in de provinciale raad (bij de
vervolging en de behandeling ten gronde)
waardoor een schijn van partijdigheid bij de
arts kon verwekt worden en dit in strijd met
artikel 6, 1° van het EVRM (Europees verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens),
voor eenieder het recht op een onafhankelijke
en onpartijdige rechter waarborgend.
Uit wat voorafgaat blijkt dat de bestreden beslissing moet teniet gedaan worden zodat de
Raad van Beroep dient kennis te nemen van het
“geheel van de zaak” bij toepassing van artikel
25 § 4 van het K.B. Nr. 79 van 10 november
1967.

Raad van Beroep :
De tenlastelegging ten gronde :
Met een aangetekend schrijven verzonden op
16 juni 2008, heeft de betrokken arts tijdig en
regelmatig hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van de Provinciale Raad van de Orde
van Geneesheren van Oost-Vlaanderen dd. 28
mei 2008.
Door deze beslissing werd uitspraak gedaan
over de tegen hem ingestelde tuchtvordering
wegens:
“Bij inbreuk op de artikelen 6, 2° en 16 van het
K.B. Nr. 79 van 10 november 1967, ondeontologisch gehandeld te hebben door het aanrekenen aan de ziekteverzekering op zijn naam met
individuele getuigschriften voor verstrekte
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Ter zitting van de Raad van Beroep van 16 februari 2009 werd de betrokken arts in kennis
gesteld van de nadere precisering van de tijdsbepaling van de ten laste gelegde feiten in “tussen 14 maart 2004 en 1 januari 2005”. Deze
precisering laat de feiten die het voorwerp waren van het tuchtonderzoek en van de tuchtvervolging ongemoeid.
Bij beslissing van 27 april 2007 van het Comité
van de Dienst voor geneeskundige Evaluatie en
Controle van het RIZIV werd betrokken arts
veroordeeld tot terugbetaling van ten onrechte aangerekende verstrekkingen voor een be-

De enkele omstandigheid dat de betrokken arts
een sanctie heeft opgelopen wegens administratieve tekortkomingen of onregelmatigheden betekent niet dat hij hierdoor ipso facto de
regels betreﬀende de eer, de eerlijkheid, de bescheidenheid en de waardigheid van het medisch beroep heeft overtreden.
De feitelijkheden gesanctioneerd in de administratieve beslissing en die betrekking hebben
op de wijze van tellen van de endotheliale cellen van de cornea met behulp van een spiegelmicroscoop met fotograﬁsch document (tll.
één, deel 1) kunnen geen aanleiding geven tot
enige tuchtrechtelijke sanctie gelet op de onduidelijke formulering van de wijze van telling
in de nomenclatuur.
Minstens kan te dezen gesteld worden dat de
betrokken arts die voor de telling een toestel
gebruikt dat functioneert op basis van extrapolatie, in de gegeven omstandigheden dermate misleid werd dat de verweten tekortkoming
niet kan worden aangemerkt als een handeling
in strijd met de eer, de eerlijkheid en de waardigheid van de leden van de Orde.
De feiten waarvan sprake in de tenlastelegging
twee van de administratieve beslissing (niet
geoorloofde cumul van honorarium voor de
verstrekking nr. 248673-248684 met honorarium voor verstrekking 249233) kunnen evenmin aanleiding geven tot enige
tuchtrechtelijke sanctie vermits het duidelijk is
dat het om een louter administratieve vergissing handelt: 4 x cumul bij 4 verzekerden voor
een bedrag van 25,48 .
Tenslotte blijkt uit de niet-betwiste gegevens
van de administratieve beslissing (tll. 1 – deel
2) dat de betrokken arts in de relatief korte periode van de tenlastelegging het nomenclatuurnr. 248953-248964 58 maal ten laste legde
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drag van 10.947,62  en tot een administratieve
geldboete van 1.251,95  en dit wegens volgende administratieve tekortkomingen:
■ Het aanrekenen aan de ziekteverzekering
op zijn naam met individuele getuigschriften voor verstrekte hulp (Model C) van
prestaties 248953-248964 uit de nomenclatuur niet conform aan de omschrijving ervan.
■ Het aanrekenen aan de ziekteverzekering
van prestaties 294233 uit de nomenclatuur
van de geneeskundige verstrekkingen, niet
conform aan de voorschriften van de nomenclatuur.

bij 58 verzekerden voor een bedrag van 2.478,43
 alhoewel niet voldaan werd aan het onderdeel “met het oog op een heelkundige ingreep
op het voorste segment van het oog”.
Het aanrekenen aan de ziekteverzekering van
postoperatief uitgevoerde tellingen van de endotheliale cellen gebeurde regelmatig en dit
ondanks de overduidelijke formulering in de
nomenclatuur dat er te dezen geen sprake kan
zijn van een vergissing maar van een ongeoorloofde en systematische afwenteling van de
kosten van medische prestaties op de ziekteverzekering.
Dergelijke gedraging tast de eer, de eerlijkheid
en de waardigheid van het medisch beroep
aan.
Gelet enerzijds op het veelvoud van de terzake
gepleegde inbreuken in een relatief korte periode, en anderzijds op het gunstig tuchtrechtelijke verleden van de betrokken arts en op de
omvang van de reeds opgelegde administratieve geldboete is het passend betrokken arts
de lichtste tuchtstraf, zijnde de waarschuwing
op te leggen.
Deze beslissing is evenredig met de aard en de
omvang van de aangehouden feiten zoals ze
hoger beschreven werden.
De Raad van Beroep, beslissende op tegenspraak en met de meerderheid van stemmen
van de bij de beraadslaging aanwezige leden,
Verklaart het beroep ontvankelijk,
Vernietigt de bestreden beslissing en trekt de
gehele zaak aan zich,
Preciseert de tijdsbepaling van de tenlaste gelegde feiten zoals hoger bepaald,
Verklaart de betrokken arts schuldig aan de
feiten van de tenlastelegging doch beperkt tot
deze die omschreven werden in de tenlastelegging 1 – deel 2 van de deﬁnitieve beslissing van
het Comité van de Dienst voor geneeskundige
evaluatie en controle dd. 27 april 2007,
Legt de betrokken arts de sanctie van de waarschuwing op,
Spreekt de betrokken arts vrij voor de overige
feiten van de tenlastelegging.
Aldus uitgesproken in openbare zitting van 30
maart 2009.
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2. TENLASTELEGGING: a. het plegen van valsheid in geschriften en gebruik ervan,
b. het niet-naleven van het deontologisch beginsel dat de geneesVerkoop van
kunde in geen geval en op geen enkele wijze als een handelszaak
geneesmiddelen –
mag worden opgevat,
handelszaak – valsheid in
geschrifte
c. het niet-naleven van het deontologisch beginsel dat geneesheren geen geheime verstandhouding met apothekers zullen onderhouden en dat, behoudens de door de wet op de medische/farmaceutische cumulatie toegelaten afwijking, de verkoop van
geneesmiddelen door de praktiserende geneesheer verboden is;
namelijk door
- de vermelding “gratis staal” van een hoeveelheid medicijnen doosjes
te verwijderen en te vervangen door een barcode die naar de prijs van
het medicijn verwijst om op die manier het gratis staal te kunnen
verkopen,
- een aantal medicijnen aan te geven zonder dat deze werden afgeleverd of bij te schrijven op reeds uitgevoerde voorschriften,
- valselijk een aantal voorschriften/getuigschriften te hebben opgemaakt;
een en ander betrekking hebbend op de voorschriften en getuigschriften waarvan sprake in het in kracht van gewijsde gegaan arrest uitgesproken door het Hof van beroep te Gent op 28 juni 2006”.

Raad van Oost-Vlaanderen :
Bij het binnenkomen van de Raadszaal door de
betrokken arts en zijn raadsman, verklaart de
Voorzitter van de Raad dat hij en de leden van
de Raad kennis hebben genomen van het verzoek tot wraking van de leden van de Raad;
Hoewel de Raad van mening is dat er geen voldoende gronden tot wraking zijn, wijst de
Voorzitter van de Raad op het standpunt dd. 5
april 2000 van het Bureau van de Nationale
Raad inzake wraking door de wijziging van artikel 838 van het Gerechtelijk Wetboek (gewijzigd door de wet van 12 maart 1998); door de
wetswijziging behoort de beoordeling van de
gronden van de wraking niet meer aan de
rechtsinstantie waarvan de leden gewraakt
worden maar aan de onmiddellijk hogere
rechtsinstantie;
Deze nieuwe regeling werd door het Hof van
Cassatie bij arrest van 21 mei 1999 toepasselijk
geacht op de tuchtorganen van de Orde van
architecten en in dit licht is het Bureau van de
Nationale Raad van de Orde der Geneesheren
van mening dat de gewijzigde regeling ook
geldt voor de provinciale Raden en de Raden
van beroep van de Orde der Geneesheren;
Na kennisgeving van dit standpunt van de Nationale Raad aan de advocaat van de betrokken
arts, werd hem gevraagd of hij zijn verzoek tot
wraking handhaaft, waarop deze verklaarde dat
hij zijn verzoek tot wraking beaamt;
OP DIE GRONDEN,
De Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen,
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Recht doende bij meerderheid van de aanwezige leden,
Beslist het verzoek tot wraking en het tuchtdossier over te maken aan de Raad van beroep
van de Orde van Geneesheren;
Aldus uitgesproken ter zitting van woensdag
20 februari 2008.
Raad van Beroep :
Op 25 januari 2008 legde de betrokken arts een
verzoekschrift tot wraking van de door hem
vermelde leden van de provinciale raad van de
Orde der Geneesheren van Oost-Vlaanderen
neer;
De provinciale raad samengesteld, met uitzondering van Dr.De Bleeker (cfr.infra), uit al de
leden die verzoeker wenst te wraken heeft op
20 februari 2008 beslist het verzoek tot wraking over te maken aan de raad van beroep van
de Orde;
Ter zitting van 9 juni 2008 werd het verzoek
van de betrokken arts behandeld voor de Raad
van Beroep; verslag werd uitgebracht door de
Heer Emeritus Kamervoorzitter J. Vanhouche
en de betrokken arts werd gehoord in zijn middelen ontwikkeld door hemzelf en door zijn
advocaat.
Er wordt niet betwist dat de regels van het Gerechtelijk Wetboek betreﬀende de wraking van
toepassing zijn in tuchtzaken behoudens ver-

Het verzoekschrift dat tijdig werd neergelegd
ver w ijst als g rond
v an w raking ,
*expliciet naar de bepalingen van artikel 828,
9° gerechtelijk wetboek die als volgt luiden:
“Iedere rechter kan gewraakt worden indien hij
raad heeft gegeven, gepleit of geschreven heeft
over het geschil; indien hij daarvan vroeger
kennis heeft genomen als rechter of als scheidsrechter, behalve indien hij in dezelfde aanleg:
1. heeft medegewerkt aan een vonnis of een
uitspraak alvorens recht te doen .
2 .na uitspraak te hebben gedaan bij verstek,
van de zaak kennis neemt op verzet.
3. Na uitspraak te hebben gedaan op een voorziening, later van dezelfde zaak kennis neemt
in verenigde kamers.”
*impliciet naar de bepalingen van artikel 6, 1°
van het EVRM;.
Ter zitting van de raad van beroep verklaarde
verzoeker, bij monde van zijn raadsman, dat
t.a.v. de dertien gewraakte leden van de provinciale raad steeds als enige wrakingsgrond
gold dat deze leden om de aangehaalde redenen niet meer konden optreden als onafhankelijke en onpartijdige rechter in de zin van
art. 6,1° van het EVRM. (expliciete verwijzing)
*
*
*
T.a.v. de magistraat-assessor De Schrijver :
Door de aanstelling tot lid van de onderzoekscommissie (beslissing van het bureau waarvan
hijzelf lid was, dd. 8 mei 2007) en door zijn
deelname aan de werkzaamheden van de onderzoekscommissie (op de zittingen van 13 juni
2007, 22 juni 2007, 18 september 2007 en 16
oktober 2007) heeft de juridische assessor De
Schrijver kennis genomen van het geschil (in
de zin van art. 828, 9° van het Gerechtelijk Wetboek):
De mate waarin en de wijze waarop hij kennis
nam van het geschil zijn van aard om te besluiten dat hij niet als onafhankelijk en onpartijdig
lid van de provinciale raad (in de zin van art. 6,
1° van het EVRM) kan optreden bij de behandeling van het geschil ten gronde.
De wraking is t.a.v. hem gegrond op basis van
voormelde bepaling van het Gerechtelijk Wetboek en aanvullend op basis van voormelde bepaling van het EVRM.
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ordenende bepalingen die hiervan afwijken en
die niet uitdrukkelijk zijn opgeheven;

T.a.v. Dr. De Bleeker :
Dr.De Bleeker wordt gewraakt omdat hij aanwezig was bij een huiszoeking die werd uitgevoerd
in het kader van het strafrechtelijk onderzoek;
Hij blijkt evenwel niet aanwezig geweest te zijn
op de zitting van de provinciale raad van 30 januari 2008 waarvoor de betrokken arts was
opgeroepen en waarop de betwisting werd behandeld;
De wraking is t.a.v. Dr. De Bleeker dan ook zonder voorwerp.
T.a.v. de overige gewraakte leden van de raad :
T.a.v. van deze leden (Dokters Cassiman, Lagasse, Van Mulders, Van Elsen, Desmet, Douchy, Haenebalcke, Hombrouckx, Rubens, Van
Renterghem en Vermeulen, 11 in totaal) is de
wraking gesteund op voormelde bepalingen van
het gerechtelijk wetboek en van het EVRM.
Hun optreden in deze zaak door de kennisname
van het dossier en de aanstelling van de onderzoekscommissie (Drs. Cassiman , Lagasse, Van
Mulders en Van Elsen) en door de aanwezigheid
op de zitting van de raad waarop beslist werd
dat de betrokken arts zich diende te verantwoorden met verwijzing naar de zitting van 30
januari 2008 (Drs Desmet, Douchy, Haenebalcke, Hombrouckx, Rubens, Van Renterghem en
Vermeulen – 7 in totaal) is niet van aard om te
besluiten dat zij niet kunnen optreden als onafhankelijke en onpartijdige leden van de raad bij
de behandeling ten gronde ervan.
De wraking is t.a.v. hen ongegrond.
OP DIE GRONDEN,
De Raad van Beroep, beslissende op tegenspraak
en met de meerderheid van de stemmen van de
bij de beraadslaging aanwezige leden,
Ontvangt het verzoekschrift tot wraking ingediend door de betrokken arts; erover beslissend,
Verklaart de wraking gegrond t.a.v. de juridische
assessor De Schrijver,
Zegt dat deze zich van de verdere behandeling
van de zaak dient te onthouden,
Verklaart de wraking gericht t.a.v. Dr. De Bleeker zonder voorwerp,
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Verklaart de wraking gericht tegen de overige
elf leden van de provinciale raad ongegrond,
Verzendt de zaak voor verdere behandeling naar
de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren van Oost-Vlaanderen.
Aldus uitgesproken in openbare zitting van 29
september 2008.

Tenslotte stelde de betrokken arts nog dat hij
wel wat slordig is omgesprongen met het een
en ander doch steeds te goeder trouw heeft
gehandeld en hij nooit enig ﬁnancieel voordeel
heeft genoten uit de hem ten laste gelegde feitelijkheden. Het een en ander zou kaderen in
een vechtscheiding tussen de apotheker en
diens echtgenote.
De feiten zelf tenslotte reeds dateren van bijna
7 jaar geleden.

Raad van Oost-Vlaanderen :
(…)
In haar zitting van 29 september 2008 heeft de
Raad van Beroep het door de betrokken arts
voorheen ingediend verzoek tot wraking gegrond verklaard ten overstaan van magistraatassessor Antoon De Schrijver, dit ten overstaan
van Dr. De Bleeker zonder voorwerp verklaard
en ten overstaan van de overige elf leden van
de provinciale raad als zijnde ongegrond afgewezen.
Er geen redenen tot wraking meer voorhanden
zijn nu in het bijzonder magistraat-assessor
Antoon De Schrijver vervangen werd door
magistraat-assessor Peter Marcoen.
In zijn schriftelijke toelichting dd. 16 augustus
2007, aan de Raad overgemaakt op
17 augustus 2007, en thans ter terechtzitting
herhaald, verklaarde de betrokken arts nog
steeds te betwisten dat er een of andere overeenkomst bestond nopens het ter beschikking
stellen van monsters (geneesmiddelen) die vervolgens in een apotheek te B verkocht werden.
Hij bleef bij zijn standpunt dat de geneesmiddelen ter goeder trouw bij de apotheker waren
afgeleverd maar wat die er naderhand mee
deed, hem volkomen onbekend was. Zo zou
de verwijdering van de opdruk “gratis staal”
niet door hem maar wel door de apotheker zijn
gebeurd.
Hij betwistte verder op een of andere bedrieglijke wijze voorschriften te hebben aangepast
en wat de aﬂevering van medische attesten
voor de familie van de apotheker betrof, hij de
huisarts was van deze familie, hij er dan ook
nog aan toevoegde volgens hem op geen enkel
ogenblik te hebben gehandeld tegen de letter
en de geest van de vigerende reglementeringen.
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Overwegende dat de Raad evenwel moet vaststellen dat de beweerde voorgehouden goede
trouw niet bewezen voorkomt en zelfs tegengesproken wordt door het arrest van het Hof
van Beroep te Gent dd. 28 juni 2006 waarin
deze overwoog:
“De aard en ernst van de bewezen bevonden
feiten en de bijzondere omstandigheden waarin ze werden gepleegd en waaruit in hoofde van
de beklaagde een oneerlijke en bedrieglijke ingesteldheid blijkt, wettigen naar het oordeel
van het Hof, mede in acht genomen het blanco
strafrechtelijk verleden van de voornoemde
beklaagde, diens leeftijd en het tijdsverloop
sedert de datum der laatste feiten, ten volle het
opleggen van een hoofdgevangenisstraf en
geldboete zoals in het bestreden vonnis bepaald.”
Overwegende dat de betrokken arts, tegen alle
feitelijke elementen in, zijn onschuld en goede
trouw blijft voorhouden, blijkbaar op heden
nog steeds niet beseft dat zijn handelwijze niet
alleen laakbaar en strafbaar was maar ook getuigt van een ingesteldheid het medisch beroep
onwaardig;
Overwegende dat de Raad, wat deze eerste tenlasteleggingen betreft, op grond van bovenvermelde gegevens van oordeel is dat er sprake is
van de voortzetting van één enkele houding en
handelwijze, het dienvolgens passend voorkomt alle inbreuken in hun geheel te bestraffen;
Overwegende dat het vaststaat dat de betrokken arts de eer en de waardigheid van het artsenberoep heeft geschaad, het derhalve passend
voorkomt de hiernavolgende tuchtsanctie op
te leggen;
OP DEZE GRONDEN,
De Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen,

Verklaart de verschillende tenlasteleggingen
samengenomen als één geheel bewezen en legt
aan de betrokken arts de sanctie van de schorsing gedurende acht maanden op.
Aldus uitgesproken ter zitting van woensdag
18 maart 2009.
Raad van Beroep :
Procedure :
Bij beslissing van de Provinciale Raad van de
Orde van Geneesheren van Oost-Vlaanderen
van 18 maart 2009 werd aan de betrokken arts
voor de verschillende tenlasteleggingen samengenomen als één geheel de tuchtsanctie
opgelegd van de schorsing in het recht de geneeskunde uit te oefenen gedurende een termijn van acht maanden uit hoofde van:
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Recht doende op tegenspraak en bij meerderheid van de aanwezige leden,

Tegen deze beslissing op tegenspraak gewezen
door de provinciale raad van de orde van geneesheren van Oost-Vlaanderen in tuchtzaken
werd hoger beroep ingesteld door de betrokken arts op 30 maart 2009.
Rechtspleging :
De betrokken arts en zijn raadsman werden op
regelmatige wijze opgeroepen voor de zitting
van de raad van beroep van 22 juni 2009.
In de openbare zitting van de raad van beroep
op 22 juni 2009 werd het hoger beroep behandeld.
De raad van beroep nam kennis van het geheel
van de zaak.
Verslag werd uitgebracht door Kamervoorzitter L. Van Leuven.
De betrokken arts, in persoon aanwezig werd
gehoord in zijn middelen van verdediging ontwikkeld door hemzelf en bijgestaan door zijn
raadsman.

“Ondeontologische handelwijze door het
a. het plegen van valsheid in geschriften en gebruik ervan,
b. het niet-naleven van het deontologisch beginsel dat de geneeskunde in geen geval en
op geen enkele wijze als een handelszaak
mag worden opgevat,
c. het niet-naleven van het deontologisch beginsel dat geneesheren geen geheime verstandhouding met apothekers zullen
onderhouden en dat, behoudens de door de
wet op de medische/farmaceutische cumulatie toegelaten afwijking, de verkoop van
geneesmiddelen door de praktiserende geneesheer verboden is.

Prof. Dr. Ebinger werd gehoord in zijn advies
namens de Nationale Raad van de 0rde van geneesheren.

Namelijk door
■ de vermelding ‘gratis staal‘ van een hoeveelheid medicijnen doosjes te verwijderen en te
vervangen door een barcode die naar de
prijs van het medicijn verwijst om op die
manier het gratis staal te kunnen verkopen,
■ een aantal medicijnen aan te geven zonder
dat deze werden afgeleverd of bij te schrijven
op reeds uitgevoerde voorschriften,
■ valselijk een aantal voorschriften/getuigschriften te hebben opgemaakt.
Een en ander betrekking hebbend op de voorschriften en getuigschriften waarvan sprake in
het kracht van gewijsde gegaan arrest uitgesproken door het Hof van Beroep op 28 juni 2006.“

Uit het onderzoek van alle gegevens en elementen vervat in het dossier en waarop de raad
vermag acht te slaan zijn de ten laste gelegde
feiten, zoals omschreven, bewezen.

De betrokken arts en zijn raadsman voornoemd hebben het laatste woord gehad.
Beoordeling :
Het hoger beroep van de betrokken arts, regelmatig naar vorm en termijn ingesteld, is ontvankelijk.
De betrokken arts betwist de ten laste gelegde
feiten.

Tegen het arrest uitgesproken door het Hof van
Beroep te Gent op 28 juni 2006 werd noch
door de betrokken arts noch door het openbaar ministerie tegen hem enig rechtsmiddel
– in casu cassatieberoep - aangewend.
Voormeld arrest is in kracht van gewijsde gegaan.
Het staat derhalve vast dat de betrokken arts
zich te B en met samenhang elders in het Rijk,
in de periode van 5 januari 1998 tot en met 31
december 2000, schuldig heeft gemaakt aan de
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hem ten laste gelegde feiten van valsheid in
geschriften en gebruik ervan, dewelke zich vereenzelvigen met deze die het voorwerp uitmaken van onderhavige tuchtrechtelijke vervolging
en waarop deze laatste o.m. aanleunt.
De raad van beroep treedt de oordeelkundige
overwegingen van de bestreden beslissing, die
niet op overtuigende wijze weerlegd worden in
graad van beroep, bij en neemt deze over.
De schuld van de betrokken arts aan de ten
laste gelegde feiten zijn derhalve bewezen.
Al deze bewezen ondeontologische gedragingen, die de eer en de waardigheid van het medisch beroep ten zeerste aantasten, zijn in zijn
hoofde de uiting van eenzelfde ondeontologisch opzet en dienen gesanctioneerd te worden met slechts één sanctie.
De bestreden beslissing legde dan ook terecht
slechts één tuchtsanctie op.
Bij het bepalen van de tuchtrechtelijke straftoemeting wordt rekening houdend met de
aard, de ernst, de omstandigheden, de omvang

en de tijdsduur van de gepleegde feiten, de persoon van de betrokken arts en zijn tuchtrechtelijk verleden, eerdere tuchtsancties opgelegd
gekregen nl. in 1968 waarschuwing, in 1969 berisping, in 1997 berisping, en in 2007 één
maand schorsing ( deontologische ﬁche).
De aard en de duur van de door de bestreden
beslissing opgelegde tuchtsanctie zijnde, schorsing in het recht de geneeskunde uit te oefenen
gedurende een termijn van acht maanden, is
om voormelde redenen te bevestigen als wettig
en aangepast.
Om deze redenen,
De Raad van Beroep,
Beslist op tegenspraak en met de meerderheid
van de stemmen van de bij de beraadslaging
aanwezige leden,
Ontvangt het hoger beroep, verklaart het ongegrond.
Bevestigt de bestreden beslissing.

3. TENLASTELEGGING: het niet-naleven van het beginsel dat een arts er steeds moet over
waken correct te zijn en geen daden te stellen die de eer en de
Arts-patiënt relatie –
waardigheid van het beroep zouden kunnen schaden of in opspraak
respect – eerbiediging
brengen en dat hij in alle omstandigheden respect moet betonen
menselijke integriteit
en de menselijke integriteit en persoon moet eerbiedigen,
door als arts-psychiater misbruik te hebben gemaakt van de artspatiënt relatie.
Raad van Oost-Vlaanderen :
(…)
Door voormelde lang uitgesponnen brief van
13 bladzijden met vele bijlagen, legde klaagster
klacht neer tegen de betrokken arts - bij wie zij
in 1994 als 25-jarige voor haar psychische problemen op consultatie ging – wegens wat zij
betitelt als “misbruik in therapie” en “therapeutisch incest”; zij omschrijft de betrokken arts
als een vriendelijk man die vaak lachte en geinteresseerd bleek in haar verhaal en gedane
studies; dat bij de derde of vierde consultatie
hij bij haar op de divan is komen liggen en zich
gemasturbeerd heeft; niet bij alle sessies kwam
het tot seksuele daden; nadien kwam het verschillende keren tot penetratie. Hoeveel sessies
ik betaalde weet ik niet precies… Ik bleek
zwanger van hem en zei het hem. “Smerig wijf,
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je hebt het me gelapt” was zijn reactie… Ik heb
meteen een abortus laten uitvoeren…” En zij
vervolgt haar lang verhaal dat niet chronologisch is en nogal chaotisch voorkomt, waaruit
naar voor komt dat klaagster nog vele jaren met
de betrokken arts contacten heeft gehad, ook
als zij getrouwd was en kinderen had, blijkbaar
achtervolgd door allerlei schuldgevoelens;
Ondervraagd door de Onderzoekscommissie,
verklaarde de betrokken arts op 1 juli 2008 dat
de klaagster voor het eerst bij hem is gekomen
in november 1994 en voorheen in behandeling
was bij een psycholoog. “Van in het begin voelde ik dat de patiënte méér wou. Zij wilde op
mijn schoot komen zitten. Ik heb haar toen
duidelijk voor de keuze gesteld: ofwel bouwden
we een vriendschapsrelatie uit, ofwel beschouwde ze mij uitsluitend als behandelend
psychiater. Reeds na de tweede consultatie be-

Er door de voorzitter van de Onderzoekscommissie op gewezen dat volgens het relaas van
klaagster hij de relatie zou verbroken hebben
op het ogenblik dat ze zwanger was waarna ze
abortus heeft laten uitvoeren, zei de betrokken
arts: “Ik heb nadien nog wel veel met haar gepraat. Maar ik heb geen relatie meer met haar
gehad”.
Overwegende dat bij brief van 29 mei 2008 de
betrokken arts heeft laten weten dat hij en zijn
echtgenote bij de Onderzoeksrechter te Gent
tegen de klaagster klacht met burgerlijke partijstelling hebben ingediend om hem te hebben
belaagd en dat de betrokken arts daarom aan
de Raad vraagt dat de tuchtzaak wordt uitgesteld tot na de uitspraak in de strafzaak;
Overwegende echter dat een strafprocedure
tegen de klaagster geenszins de vervolging van
het tuchtonderzoek tegen de betrokken arts
verhindert, zodat er geen aanleiding is om de
huidige zaak uit te stellen;
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sloten we dat ik niet meer als haar psychiater
zou optreden. Er is toen een persoonlijke relatie tussen ons gegroeid en we gingen geregeld
iets drinken, gingen wandelen…; we maakten
verschillende afspraken… Het bestaan van
onze relatie is na een paar maand aan het licht
gekomen en op dat ogenblik heb ik duidelijk
voor mijn vrouw gekozen. Onze relatie heeft 5
maanden geduurd. Nadien is er tussen ons een
breuk opgetreden, maar is ze me steeds blijven
belagen.”, aldus de betrokken arts.

Overwegende dat de betrokken arts in zijn verweerschrift ten onrechte steunt op een wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van
Artsen (Belgische Senaat 1 februari 2008) waar
in artikel 33 wordt bepaald dat alleen een tuchtvordering mag ingesteld worden voor feiten
binnen de 12 maanden voorafgaand aan de vordering; dat dit argument immers terzake niet
dienend is nu het wetsvoorstel slechts “de lege
ferenda” is en dus geen kracht van wet heeft,
evenmin als het door de betrokken arts ingeroepen standpunt van de Nationale Raad terzake verjaring;
Overwegende evenwel dat de Raad van oordeel
is dat, gelet op art. 6, 1° van het E.V.R.M.-verdrag,
de lange termijn tussen de feiten en de klacht
gevolgd door het tuchtonderzoek, het niet
meer redelijk voorkomt voor de (bewezen) feiten een tuchtsanctie op te leggen;
OP DIE GRONDEN,
De Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen,
Recht doende op tegenspraak en bij meerderheid van de aanwezige leden,
Verklaart de tenlastelegging bewezen doch
zegt voor recht dat er op grond van art. 6, 1°
van het E.V.R.M. de redelijke termijn verstreken is om hiervoor een tuchtsanctie op te
leggen;
Aldus uitgesproken ter zitting van woensdag
17 december 2008.
Raad van beroep :

Overwegende dat de betrokken arts in zijn verweerschrift vraagt dat, gezien de tenlaste gelegde feiten dateren van liefst 13 jaar geleden,
geen tuchtstraf zou worden opgelegd;
Overwegende dat over deze opwerping zal
worden beslist nadat de tenlastelegging zelf is
onderzocht en beoordeeld;

De beslissing van de provinciale raad van de
Orde der Geneesheren van Oost-Vlaanderen
van 17 december 2008 verklaart de telastlegging
t.a.v. de betrokken arts bewezen “doch zegt voor
recht dat op grond van artikel 6, 1° van het
EVRM de redelijke termijn verstreken is om
hiervoor een tuchtsanctie op te leggen”.

Overwegende dat uit het geheel van het tuchtdossier en meer bepaald de synthese van de
essentie van bovenstaande verklaringen, is gebleken dat de betrokken arts, al dan niet in de
hand gewerkt door de houding van zijn patiënte, misbruik heeft gemaakt als psychiater
van de arts-patiënt relatie, door haar niet te
weerstaan en door haar niet te verbieden nog
met hem contact te onderhouden; dat hij daardoor niet correct tegen haar is opgetreden en
de eer en de waardigheid van het artsenberoep
geschaad heeft; dat de tenlastelegging daardoor bewezen voorkomt;

De betrokken arts werd vervolgd wegens de
tenlastelegging:
Bij inbreuk op art. 6, 2° en 16 van het K.B. Nr.
79 van 10 november 1967 betreﬀende de Orde
der Geneesheren, ondeontologisch gehandeld
te hebben door het niet-naleven van het beginsel dat een arts er steeds moet over waken correct te zijn en geen daden te stellen die de eer
en de waardigheid van het beroep zouden kunnen schaden of in opspraak brengen en dat hij
in alle omstandigheden respect moet betonen
en de menselijke integriteit en persoon moet
eerbiedigen,
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door als arts-psychiater misbruik te hebben
gemaakt van de arts-patiënt relatie.
Tegen deze beslissing werd hoger beroep ingesteld op 19 januari 2009 door de voorzitter en
de ondervoorzitter van de nationale raad op
grond van de overweging “dat gezien de zwaarwichtigheid van de feiten de beslissing van de
provinciale raad niet aanvaardbaar is”.
Dit hoger beroep, waarvan niet betwist wordt
dat het tijdig en op rechtsgeldige wijze werd
ingesteld, werd behandeld ter zitting van deze
raad van beroep op 25 mei 2009 waar gehoord
werden de Heer Voorzitter L. Janssens in zijn
verslag, de betrokken arts en zijn raadslieden
in hun verweer en Prof.dr. Ebinger, die het advies van de nationale raad uitbracht.
De zaak werd vervolgens in beraad genomen
door de raad van beroep.
T.a.v. de rechtsgeldigheid van de bestreden beslissing :
Na het verslag werd aan de betrokken arts en
zijn raadsman meegedeeld dat deze raad dient
vast te stellen dat dezelfde magistraat-assessor
als dusdanig deelnam aan het onderzoek van
de onderzoekscommissie en aan de berechting
ten gronde door de provinciale raad en dus
mogelijk tot de beoordeling zal moeten komen
dat de bestreden beslissing niet rechtsgeldig
is.
Namens de betrokken arts werd door zijn
raadsman uitdrukkelijk ter zitting bevestigd
dat hij deze nietigheid ook wenst te laten gelden samen met nog een andere nietigheidsgrond en hij preciseert deze in zijn
“verweerschrift hoger beroep”: ingeroepen
wordt dat dhr. De Schrijver onbevoegd was om
als assessor in de provinciale raad op te treden
tijdens de behandeling ten gronde (zoals blijkt
uit de tekst zelf van de bestreden beslissing) en
dit ingevolge het K.B. van 15 december 2008.
Ter zitting werd hierbij verduidelijkt dat dit
K.B. (houdende de benoeming o.m. van magistraten-assessoren in de provinciale raden van
de Orde der Geneesheren) gepubliceerd werd
in het Belgisch Staatsblad van 19 december
2008 (hetzij na de uitspraak van de bestreden
beslissing 17 december 2008) en dat de inwerkingtreding werd bepaald op 8 december 2008
(hetzij voor deze uitspraak).
Met toepassing van art. 6, 1° van het EVRM kan
geenszins worden aanvaard dat de magistraat-
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assessor, na aan het onderzoek van de zaak te
hebben deelgenomen (cfr. zittingen van de onderzoekscommissie dd. 10.06.08 en 01.07.08),
later als dusdanig ook optreedt in de provinciale raad die over de grond van de tenlastelegging dient te oordelen en te beslissen (cfr.
zittingen van de provinciale raad dd. 24.09.08,
12.11.08 en 17.12.08).
Mocht dit aanvaard worden kan minstens een
schijn van partijdigheid in hoofde van deze
magistraat-assessor gevreesd worden.
Met toepassing van voormelde verdragsbepaling dient de bestreden beslissing te worden
nietig verklaard en dient deze raad vervolgens
zelf ten gronde te oordelen en kennis te nemen
van het geheel van de zaak op grond van art.
25, 4 van het K.B. Nr. 79 van 10 november 1967
(betreﬀende de Orde van geneesheren).
Gelet op deze nietigheid is het overbodig andere mogelijke nietigheidsgronden te onderzoeken en te beoordelen.
T.a.v. het hoger beroep :
Vooraleer verder te oordelen over de door de
betrokken arts ingeroepen verweermiddelen (de
schending van de redelijke termijn en het ontbreken van het bewijs van de feiten die ten
grondslag liggen van de oorspronkelijke telastlegging) is deze raad van oordeel dat het aangewezen voorkomt klaagster, die de klacht tegen
de betrokken arts indiende, ter zitting te horen
nopens deze feiten waarvoor hij zich diende te
verantwoorden voor de provinciale raad krachtens de oproeping van 16 oktober 2008.
OM DEZE REDENEN,
De Raad van Beroep, beslissende op tegenspraak en met de meerderheid van de stemmen
van de bij de beraadslaging aanwezige leden,
Ontvangt het hoger beroep tegen de beslissing
van de provinciale raad van de Orde der geneesheren van Oost-Vlaanderen dd. 17 december 2008.
Verklaart de bestreden beslissing nietig en zelf
ten gronde oordelend:
Beslist klaagster te horen nopens de feiten die
ten grondslag liggen van de telastlegging waarvoor de betrokken arts zich diende te verantwoorden voor de provinciale raad krachtens de
oproeping van 16 oktober 2008.

Aldus uitgesproken in openbare zitting van 15
juni 2009.
Raad van beroep :
Door de beslissing van deze Raad d.d. 15 juni
2009 werd de bestreden beslissing van de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen vernietigd;
de Raad van beroep trok de zaak aan zich en de
debatten werden heropend teneinde de klaagster te horen als getuige.
Het getuigenverhoor had plaats op 5 oktober
2009.
Op 23 november 2009 ontving de griﬃe van
deze Raad een akte van wraking, gericht tegen
de heer Eerste Voorzitter L. Janssens, die de
vorige zittingen had voorgezeten.
Hoewel hij de aantijgingen betwistte, heeft de
heer L. Janssens aanvaard zich te onthouden
van verdere behandeling van deze tuchtzaak,
teneinde alle schijn van partijdigheid te voorkomen en de behandeling op een vlotte en serene wijze te laten verlopen.
De behandeling werd voortgezet op de zitting
d.d. 30 november 2009 onder het voorzitterschap van Emeritus Kamervoorzitter L. Gallet.
De raadslieden van betrokken arts droegen de
middelen van verdediging voor en betrokken
arts sloot zich daarbij aan.
Prof. Ebinger werd gehoord in zijn advies namens de Nationale Raad.
De verdediging kreeg als laatste het woord.
Ten gronde :
Er kan nuttig verwezen worden naar de tenlastelegging zoals deze werd opgenomen in de
beslissing d.d. 15 juni 2009 van deze Raad.
1. De feiten :
De Provinciale Raad kreeg kennis van de feiten
door een zeer uitvoerige klacht van klaagster,
ontvangen op 26 februari 2008.
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Heropent de debatten en stelt de verdere behandeling van de zaak op de zitting van 5 oktober 2009 waarop klaagster zal gehoord
worden.

Betrokken arts is psychiater.
Vanaf november 1994 ging klaagster, toen 25
jaar oud, omwille van psychische problemen
bijna wekelijks op consultatie bij betrokken
arts, in zijn kabinet.
Op het einde van de eerste sessie zou - aldus de
klaagster – betrokken arts ongepaste toespelingen hebben gemaakt welke zeker niet konden
kaderen in een verhouding arts-patiënt.
Tijdens de derde of vierde consultatie heeft –
steeds volgens de klaagster – betrokken arts
ongewenste seksuele handelingen gesteld zonder haar voorafgaande toestemming (met masturbatie en zaadlozing op haar buik).
De klaagster beweerde dat zij 4 of 5 consultaties heeft betaald en daarna niets meer; betrokken arts beweerde dat slechts 2 consultaties
betaald werden.
Er blijkt dat betrokken arts en de klaagster
daarna vrij regelmatig seksuele betrekkingen
hadden.
Na enkele maanden was de klaagster zwanger
en zij liet een abortus uitvoeren. Het wordt niet
betwist dat betrokken arts kennis had van de
zwangerschap en van de daaropvolgende abortus (in de eerste maanden van 1995). Klaagster
beweert dat het kind verwekt was door betrokken arts; deze ontkent niet dat dit mogelijk
was, maar stelt dat daar geen enkel bewijs voor
bestaat temeer daar klaagster op dat ogenblik
ook een vriend had - haar huidige echtgenoot.
Na deze feiten wou betrokken arts een einde
stellen aan de verhouding - ook omdat zijn
echtgenote inmiddels kennis had gekregen van
deze relatie.
Klaagster kon moeilijk afstand nemen van de
relatie en bleef betrokken arts opzoeken op
plaatsen waar hij consultaties hield en aan zijn
woning.
Uiteindelijk dienden betrokken arts en zijn
echtgenote op 2 maart 2007 klacht in wegens
belaging, stalking, laster en eerroof. Op 24 oktober 2008 achtte de raadkamer van de Correctionele Rechtbank de feiten bewezen maar
werd aan klaagster een probatie-opschorting
toegestaan met als voorwaarde geen contact
meer op te nemen met betrokken arts of zijn
echtgenote en verbod hen te verontrusten.
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Uit verklaringen ter zitting van zowel klaagster
als van betrokken arts, blijkt dat de klaagster
echter nog steeds contact zoekt (telefonisch of
met SMS) wanneer zij psychische problemen
heeft.
De klaagster beweerde ook dat betrokken arts
haar nooit heeft doorverwezen naar een andere psychiater.

De verdediging haalt ook een bepaling aan uit
het Wetboek van de plaatselijke democratie en
de decentralisatie, waar een korte verjaringstermijn wordt bepaald voor 'andere' beroepen.

Betrokken arts beweerde ten overstaan van de
Onderzoekscommissie van de Provinciale Raad
dat hij van in het begin duidelijk aanvoelde dat
de patiënte meer wilde: "zij wou op mijn schoot
komen zitten". Hij zou haar dan voor de keuze
hebben gesteld: "ofwel bouwden we een vriendschapsrelatie uit ofwel zag ze mij uitsluitend
als behandelend psychiater" en "na de tweede
consultatie besloten wij dat ik niet meer als
haar psychiater zou optreden".

En tenslotte citeert de verdediging ook Nederlandse wetgeving om aan te tonen dat de Belgische wetgeving uitermate streng is.

Betrokken arts hield vol dat de seksuele relatie
pas een aanvang heeft genomen nadat de relatie arts-patiënt was beëindigd en dat zulks zou
kunnen blijken uit de afwezigheid van documenten dienstig voor terugbetaling van medische kosten. Hij kon geen naam opgeven van
een collega naar wie hij de klaagster zou hebben doorverwezen en opperde ter zitting zelfs
de mening dat de klaagster geen (andere) psychiatrische hulp nodig had gedurende de periode waarin er tussen hen een seksuele relatie
bestond.

Zij beweert dat dit had kunnen nagegaan worden aan de hand van formulieren voor terugbetaling van medische prestaties; deze hadden
- volgens haar - kunnen opgevraagd worden bij
de mutualiteit. Dat zulks niet gebeurde ziet zij
als een tekortkoming van de onderzoekers omdat zij niet zouden onderzocht hebben 'à
décharge'. Minstens bestaat er twijfel omtrent
de vraag of de feiten plaats hadden binnen een
medische context en deze twijfel moet ten
goede komen van de vervolgde persoon, zo
wordt gesteld.

2. De verweermiddelen :

2.3. Tenslotte beweert de verdediging dat de
tuchtprocedure door de klaagster is ingediend
nadat tegen haar bij de onderzoeksrechter een
klacht met burgerlijke partijstelling was ingeleid wegens stalking, laster en eerroof en dat
tuchtprocedures niet dienen als middel van
wraak of om klagers een persoonlijke genoegdoening te verschaﬀen.

2.1. In eerste orde voert de verdediging aan dat
er een onredelijk lange termijn is verlopen tussen de feiten (die een einde namen rond Pasen
1995) en de klacht in 2008 en verder de huidige
beoordeling.
De verdediging verwijst naar art. 6.1 E.V.R.M.
maar aanvaardt wel dat dit artikel slechts betrekking heeft op de termijn welke een aanvang
neemt vanaf het ogenblik waarop het onderzoek werd ingesteld, en niet vanaf de feiten.
De verdediging stelt zelf dat er geen verjaringstermijn bestaat voor de huidige tuchtvordering, maar verwijst naar een wetsontwerp 'tot
oprichting van een Orde van artsen' d.d. 1 februari 2008 waar in art. 33 een verjaringstermijn voor tuchtvorderingen zou ingebouwd
worden.
Verder wordt ook verwezen naar een 'standpunt van de Nationale Raad' van de Orde waar-

108

uit zou blijken dat deze voorstander zou zijn
van een verjaring na 10 jaar voor de kleine
straﬀen.
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2.2. De verdediging houdt staande dat de
vriendschappelijke en seksuele relatie pas ontstaan is na het beëindigen van de relatie artspatiënt en dat de seksuele verhouding dus niet
plaats had binnen een relatie arts-patiënt, zodat de tenlastelegging niet bewezen is.

2.4. Ook wordt gesteld dat de tuchtoverheid
geen rekening mag houden met de overspelige
aard van de relatie omdat dit valt binnen de
privé-sfeer.
2.5. Uit dit alles volgt - aldus de verdediging dat de tuchtvordering moet afgewezen worden.
3. Beoordeling :
3.1. De redelijke termijn, zoals omschreven in
art. 6.1 E.V.R.M. neemt pas een aanvang op het
ogenblik waarop de betrokkene beschuldigd is,
wanneer hij in verdenking werd gesteld of wan-

Bepalingen uit een wetsvoorstel kunnen niet
nuttig ingeroepen worden daar zij geen enkele
gelding hebben.
Ook het standpunt van de Nationale Raad is te
dezen niet relevant omdat het slechts gaat om
een opinie welke dan nog enkel zou slaan op
'kleine' straﬀen. Deze bepaling heeft evenmin
een wettelijke gelding.
Bepalingen welke enkel toepasselijk zijn op andere beroepen of op artsen van Nederland kunnen evenmin nuttig worden ingeroepen.
De tuchtvordering is derhalve noch vervallen
noch ongepast omwille van het verstrijken van
een redelijke termijn.
3.2. De stelling van de verdediging, inhoudende dat aan de hand van medische getuigschriften had kunnen vastgesteld worden dat de
seksuele relatie pas een aanvang had genomen
na het beëindigen van de relatie arts-patiënt,
kan niet worden bijgetreden. De afwezigheid
van dergelijke getuigschriften kan immers niet
de afwezigheid van een relatie arts-patiënt bewijzen, maar enkel de afwezigheid van betaling
van medische prestaties. Wanneer een arts wel
prestaties levert, maar geen betaling vordert,
kan en mag ook geen attest voor terugbetaling
afgeleverd worden.
Het wordt niet betwist dat klaagster geen andere psychiater consulteerde tijdens de periode
waarin zij een verhouding had met betrokken
arts: deze laatste kon immers geen collega aanwijzen en oppert zelfs dat zij toen geen psychiatrische hulp nodig had.
Niet alleen haar handelwijze voor en na de verhouding, maar ook haar gedrag tijdens de consultaties zoals het door betrokken arts zelf
werd omschreven (bij haar therapeut op schoot
willen zitten en duimzuigen) wijst erop dat
klaagster wel degelijk hulp nodig had voor haar
psychische problemen en betrokken arts heeft
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neer hij wegens enige daad van opsporings- of
vooronderzoek onder de dreiging van vervolging leeft en dit een ernstige weerslag heeft op
zijn persoonlijke toestand (vgl. Cass. 20 maart
2003). Te dezen kan het voornoemd artikel 6.1
niet nuttig ingeroepen worden om reden dat
de 'redelijke termijn' zeker geen aanvang kan
nemen voor het indienen van de klacht in 2008
en dat het onderzoek en de behandeling van
deze klacht geen onverantwoorde vertraging
heeft opgelopen.

ook nooit ontkend dat zij met reden een beroep had gedaan op zijn psychiatrische hulp.
Uit de verklaring van klaagster blijkt dat de
seksuele contacten plaats hadden in het dokterskabinet en dat ze - zij het met een afkorting
en in potlood - in het afsprakenboek werden
ingeschreven. Betrokken arts heeft nooit ontkend dat zij in het kader van hun verhouding
samenkwamen in zijn kabinet.
Uit niets blijkt derhalve dat de seksuele relatie
pas een aanvang zou hebben genomen nadat
een einde was gesteld aan de relatie arts-patiënt. De uitvoerige verklaring van de klaagster
is daaromtrent duidelijk en geloofwaardig.
3.3. Dat de klaagster de klacht zou hebben ingediend om wraak te nemen omwille van een
klacht welke de betrokken arts eerder tegen
haar had ingediend, doet niet terzake en hoeft
dan ook niet onderzocht te worden.
3.4. Deze Raad houdt geen rekening met het
moreel aspect, nl. het gegeven dat de feiten
zouden kunnen aangezien worden als overspel
in hoofde van de arts.
3.5. Uit het geheel van de feiten moet minstens
afgeleid worden dat betrokken arts de klaagster
ook niet heeft aangespoord om bij een andere
therapeut psychiatrische bijstand te zoeken
zolang hun verhouding duurde: in plaats van
haar de nodige bijstand en medische hulp te
verlenen of te laten verlenen, heeft hij misbruik
gemaakt van haar kwetsbare toestand om zijn
eigen lusten te kunnen voldoen.
Dit is een ernstige aantasting van de eer en de
waardigheid van het beroep en moet streng
beteugeld worden.
3.6. Bij het bepalen van de strafmaat houdt de
Raad rekening met alle elementen van het dossier, zoals met het feit dat de beoordeling pas
kan worden uitgesproken een uiterst lange tijd
(meer dan 14 jaar) na de feiten en met het feit
dat betrokken arts - thans 62 jaar oud - noch
voor, noch na, de thans beoordeelde feiten, het
voorwerp heeft uitgemaakt van een klacht of
een tuchtonderzoek.
Een schorsing in het recht de geneeskunde uit
te oefenen voor een termijn van één maand is
daarom een gepaste bestraﬃng.
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Op deze gronden,
De Raad van Beroep, recht doende ten gronde,
beslissende op tegenspraak en met de vereiste
meerderheid van 2/3 van de stemmen van de
bij de beraadslaging aanwezige leden,
Verklaart het hoger beroep van de Voorzitter
en de Ondervoorzitter van de Nationale Raad
ontvankelijk en gegrond en veroordeelt betrokken arts tot een schorsing in het recht de geneeskunde uit te oefenen voor een termijn van
één maand.
Aldus uitgesproken in openbare zitting van 21
december 2009.
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