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Voorwoord

Dokter Peter Cassiman, Voorzitter

Geachte Collega,
De kerstman is reeds lang terug naar het
hoge noorden, de kerstboom op het strand
verbrand en het Nieuwjaarsconcert weer
voor een jaar voorbij…
Dus is 2010 definitief vervangen door 2011.
Het is passend bij de jaarwisseling wensen
uit te spreken. Het is een vaste traditie, maar
daarom geen afgezaagd of uitgehold ritueel
zonder inhoud of betekenis.
In de sfeer van verwachting naar het licht,
naar de lente, naar nieuwere tijden, wil ik u
in mijn persoonlijke naam, maar ook in naam
van alle raadsleden van de Provinciale Raad
van Oost-Vlaanderen, een gezond, vreugdevol en vredig 2011 toewensen.
Vooreerst een gezond jaar. We zijn als artsen
best geplaatst om de waarde van ‘de gezondheid’ te kennen. In onze regio zijn een aantal
jongere collega’s slachtoffer geworden van
kanker. Er zijn een aantal collega’s op (relatief ) jonge leeftijd overleden. Deze harde
realiteit toont aan dat ook wij, artsen, niet
immuun zijn tegen de ziekten die wij enkel
bij onze patiënten denken te zullen diagnosticeren. Helaas.
Wij begrijpen hierbij goed de jongere collega’s voor wie het leven meer dan alleen geneeskunde en werken is. Ze hebben overschot
van gelijk. Er is de partner, het gezinsleven,
de familie, de vrienden. Kortom er is de wereld, ons dorp. Vrije tijd is dus belangrijk,
neen, onontbeerlijk. Het gezonde evenwicht
tussen inspanning en ontspanning is de beste
garantie om niet burned out te geraken.
En hierbij kom ik tot mijn tweede wens:
vreugdevol. Het is een noodzaak om vreugde

te vinden in je werk. Zoniet, kom je vroeg of
laat tot de vaststelling dat je je elke dag tegen
je zin naar je patiënten moet sleuren. Dit is
nefast voor je eigen gezondheid en gevaarlijk
voor de gezondheid van je patiënten. Die
vreugde vind je via je sociale contacten, je
buiten-de-geneeskunde activiteiten waarbij
je je kan opladen om er de dag nadien weer
in te vliegen. Vreugde is onlosmakelijk verbonden met tevredenheid. Tevreden zijn met
je omgeving, je werk, je naasten is misschien
een oubollige gedachte maar is daarom niet
minder waar.
Ten derde: vredig. In deze hectische tijden
vol onzekerheden op velerlei vlakken van politiek naar economisch, van besparingen
naar natuurrampen, van kleine en grote oorlogen is vrede hopelijk toch geen illusie. En
echte vrede begint bij vrede met jezelf. Tevreden zijn met wie je bent en wat je doet en
wat je als arts voor de patiënt, die zich aan je
toevertrouwt, kan doen. Via je luisterend oor,
je empathische werkwijze en je up to date
kennis, de patiënt gerust stellen. Wanneer je
patiënt ondervindt dat je echt om haar of
hem geeft, dat je haar of hem de moeite
waard vindt om naar te luisteren, dan zal er
een positieve sfeer ontstaan die de genezing
alleen maar kan bevorderen.
Er staan ons artsen in onze beroepsuitoefening heel wat taken te wachten. Klinisch
werk, administratief werk, bijscholingswerk
en heel wat niet te catalogeren andere aanvullende ‘werkjes’. Dat sommige van deze
zaken en taken niet leuk zijn ondervinden we
allemaal: wie vult er nu graag zijn belastingbrief in of wie vindt het aangenaam om op
het einde van de dag nog brieven te schrijven
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of attesten voor van alles en nog wat op te
stellen.

zorgen dat u op praktisch vlak steeds een
voorlopige oplossing zal toegereikt worden.

Attesten. Daar heb je dat grote woord weer.
De plaag van de attesten. De Provinciale
Raad van Oost-Vlaanderen is zich goed bewust van het belang van deze attesten en de
moeilijkheden die we hierbij allemaal ondervinden. Daarom richt onze Raad twee avonden in (woendag 19 januari is reeds voorbij
en nuttig gebleken en woensdag 22 juni) samen met de Alumni van het UZ Gent over
deze materie. We vroegen vorig jaar de artsen via de LOK’s naar hun vragen en bedenkingen hierbij. We kregen een karrevracht
reacties binnen, getuige van de noodzaak
naar klaarheid. Tijdens deze avonden geven
wij vooreerst een inleidende uiteenzetting
over enkele, naar ons aanvoelen, zeer belangrijke topics en ter gelegenheid van het eerste
symposium werden de vragen die we toegestuurd kregen door het panel beantwoord.
Nadien was er nog gelegenheid om schriftelijk reacties of nieuwe vragen te richten. Deze
zullen dan tijdens de tweede avond verder
uitgewerkt worden.
We durven er nogmaals de nadruk op leggen
dat iedereen die zich voor een acuut deontologisch probleem inzake attesten of andere
materie geplaatst ziet, altijd beroep kan doen
op een raadslid om feedback en/of raad te
krijgen. In de meeste gevallen zal u onmiddellijk een antwoord gegeven worden. Bij de
iets complexere zaken, kan het zijn dat er
even ruggespraak moet gehouden worden en
dat u iets later maar steeds dezelfde dag een
antwoord krijgt. Voor de heel moeilijke punten kan het nodig zijn advies te vragen aan
de Nationale Raad, waarbij het antwoord iets
langer op zich kan laten wachten. Nochtans
zal elk raadslid er via intern contact ervoor

Dan kom ik weer op de belangrijke, zo niet
de belangrijkste taak van een provinciale
Raad: advies geven. Veel meer dan het luik
tucht, staat voor ons het luik advies centraal.
Wanneer u tijdig om advies vraagt, vooraleer
een beslissing te nemen waarvan u niet zeker
bent dat ze de juiste is, zal het luik tucht
overbodig zijn…
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We durven hier opnieuw een lans te breken
voor het voorleggen van contracten. De Orde
is enkel bevoegd bemiddelend op te treden
bij geschillen wanneer een contract door de
contractanten vóór ondertekening werd
voorgelegd en goedgekeurd. De bevoegde
commissies zijn gespecialiseerd in deze materie en zullen er voor zorgen dat elk contract
evenwichtig en volgens de deontologische
normen is opgesteld. Dit kan veel problemen
later voorkomen. We waken er immers
angstvallig over dat geen der partijen op eender welke wijze geschaad wordt door de inhoud van het contract.
Beste Collega, u ziet het, de Orde heeft dit
jaar weer een heel drukke agenda.
Ondanks deze drukke agenda is er altijd tijd
om op uw vragen te antwoorden. Maak dus
gebruik van uw Provinciale Raad om u deontologisch bij te staan wanneer u het nodig
heeft.
Een gezond, vreugdevol en vredevol werkjaar
toegewenst,
Dr. Peter Cassiman,
Voorzitter.

Jozef Guislain

Jozef Guislain (1797-1860)
Prof. em. Dr. A.K. Evrard

Jozef Guislain, uit een Gentse architectenfamilie geboren in 1797, koos voor de richting
geneeskunde, en was in 1819 een van de eerste gediplomeerden der in 1817 door Koning
Willem I gestichte universiteit.
Getroffen door het ellendig lot der geesteszieken in de kelders van het Geeraert de
Duivel-steen, werd hij de eerste zenuwarts
van onze gewesten.
Hierbij werkte hij nauw samen met de Gentse
Kanunnik Petr. Joz. Triest, stichter der congregaties van de Zusters en de Broeders van
Liefde, die het personeel gingen vormen voor
de nieuwe instellingen die Guislain op het oog
had.
In 1825, onder het Nederlands bewind dus,
publiceerde hij zijn merkwaardige “Traité
sur l’aliénation mentale et les hospices
d’aliénés”, waarin een drastische ommekeer
in de krankzinnigenverpleging werd aangekondigd en verdedigd.
Zelf in 1828 tot hoofdgeneesheer der toenmalige dolhuizen aangesteld, kon hij zijn
nieuwe visie in werkelijkheid gaan omzetten.
In 1833 schreef hij zijn beroemd werk “Traité sur les phrénopathies”, dat in meerdere
Europese talen werd heruitgegeven (o.a. tot
viermaal toe in het Duits).
In 1852 zouden volgen “Leçons orales sur les
phrénopathics”, de weergave van zijn klinische
lessen (een schitterend betoog, dat nu nog
altijd zeer leesbaar is – en leerzaam; ook dit
werk werd nog tot na zijn dood heruitgegeven).

In 1835 hoogleraar geworden, overleed Guislain in 1860, veel te vroeg. Hij werd op het
Campo Santo van de Sint Amands-heuvel
bijgezet, vlakbij zijn vrienden Jan-Frans Willems, dokter Snellaert en Karel-Lodewijk
Ledeganck.
Hij was ongehuwd gebleven om zich totaal
op zijn taak te kunnen toeleggen.
In 1887 werd hem te Gent, volkomen terecht,
een bronzen standbeeld opgericht.
Het eerste gesticht van het land, dien naam
waardig, dat hijzelf had ontworpen, draagt
nog altijd zijn naam (en herbergt nu ook een
zeer merkwaardig museum over de geschiedenis der psychiatrie).
De verdiensten van Guislain waren menigvuldig.
Als eerste psychiater van onze lage landen was
hij ook reeds tevens de grootste (en is dit sedertdien ook gebleven; hij is niet meer geëvenaard).
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Jozef Guislain

Hij schreef de eerste standaardwerken over
het nieuwe vak dat hij hier schiep, en dit in
een zowel letterkundige als wetenschappelijke taal; kunstzinnig aangelegd, illustreerde
hij zijn boeken eigenhandig.
Hij bereisde Europa om de toestanden en
initiatieven te kunnen vergelijken, en schreef
er ook merkwaardige verslagen over (b.v.
Lettres médicales sur l’Italie, Lettres médicales sur La Hollande). Hij zocht er o.a. inspiratie voor het model-gesticht dat hij voor
duizend patiënten van de Gentse regio ging
creëren (1851-1857); alle instellingen van het
land werden er op gecopieerd (in wat men
“le style Guislain” noemde).
Naast wetenschapsman, geleerde en auteur,
was hij ook en misschien vooral hervormer
en pionier.

6
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Hij haalde de ongelukkige zieken uit de
krochten der dolhuizen, bevrijdde ze van
hun boeien en ketens, zorgde voor een humane bejegening en verpleging.
Dat hij ook humanist en filantroop was, blijkt
o.a. uit zijn testament, waarbij zijn fortuin
aan de behoeftige lijders werd toegewezen.
In het Museum voor de Geschiedenis der
Geneeskunde (Pand, Gent) bevindt zich een
marmeren borstbeeld dat hem door zijn leerlingen werd opgedragen.
Op het standbeeld (van Hambresin) is hij
weergegeven met 3 symbolen van zijn rusteloze activiteit: boeken, boeien en bouwstenen. Met die 3 symbolen is deze grote
Gentenaar de geschiedenis der beschaving
ingegaan.

We b s i t e
Nationale R a ad

Website Nationale Raad
Activeren intranet

U ontving in de maand april 2009 een brief
van de Nationale Raad met uw persoonlijke
activeringscode die toegang geeft tot het privaat gedeelte van de vernieuwde website
“www.ordomedic.be.”
Het aanloggen op het intranet van deze website wordt zeer belangrijk voor de informatiestroom tussen de Nationale Raad, de
Provinciale Raden en de ingeschreven artsen, alsook voor de elektronische verkiezingen van 2012.
Teneinde te vermijden dat alle artsen via
aangetekend schrijven dienen te worden uitgenodigd om deel te nemen aan de verkiezingen 2012, is het uitermate belangrijk en/
of hun e-mail adres kenbaar te maken aan de
Provinciale Raad.

- via een beveiligde communicatie kan een
bericht verstuurd worden naar één of meerdere collega’s;
- het verkrijgen van nieuwsbrieven van de
Nationale Raad;
- het is een eerste stap in de ontwikkeling van
het “e-voting”-systeem;
- eenvoudige manier om de adviezen van de
Nationale Raad op te zoeken.
We vragen dat iedereen zonder uitstel zijn
persoonlijke intranet account zou willen
activeren.
Artsen die hun toegangscode niet meer bezitten of die problemen ondervinden met het
activeren, kunnen hiervoor contact opnemen met de Nationale Raad door een bericht
te sturen naar info@ordomedic.be.

Hieronder vindt u nog een korte samenvatting van de voordelen van het Intranet:

hipp o c r ate s 61 | januari 2011

7

Lijst
ingeschreven Artsen

Lijst ingeschreven Artsen
De Raad acht het niet meer zinvol om elk jaar
een gedrukt boek uit te geven van de Lijst
van ingeschreven artsen onder meer gezien
de artsengegevens online kunnen geraadpleegd worden op de website van de Nationale Raad (www.ordomedic.be).
U vindt er van elke arts de gegevens i.v.m.
opleiding, erkenning, professioneel adres,
telefoon.
Evenwel zal nog een geactualiseerde Lijst onder boekvorm worden verspreid in de loop

8
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van het jaar dat de verkiezingen plaatshebben voor de provinciale Raden. Het gedrukt
ledenboek wordt u dus automatisch in 2012
toegestuurd.
Wij nemen ons echter wel voor om dit jaar
een soberder (gekopieerde) uitgave van het
ledenboek aan te maken. Op uw eenvoudig
verzoek sturen wij u dit boek toe. Het is wel
van belang dat u uw vraag hiertoe aan ons
richt vóór 28 februari e.k.

fe e st vi er i ng

Feestviering 2 oktober 2010
Eregasten
Wij mochten volgende eregasten verwelkomen:

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Mevrouw DE TURCK, Raadsheer in het
Hof van beroep te Gent, gewezen plaatsvervangend assessor bij onze Raad
De Heer DE SCHRYVER, ere-Voorzitter
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Gent, gewezen assessor bij onze Raad
De Heer TOP, ere-Kamervoorzitter in
het Hof van beroep te Gent, gewezen
plaatsvervangend assessor bij onze Raad,
en Mevrouw
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 GOEMINNE, vice-Stafhouder
van de Balie van Gent
■■

■■

■■

Meester DE LANGE, vertegenwoordiger
van de Stafhouder van de Balie van Oudenaarde, en Mevrouw
De Heer LEFEBURE, Secretaris van de
Raad van Oost-Vlaanderen van de Orde
van Architecten, en partner

■■

■■

De Heer MATTHEEUWS, lid van de
Raad van Oost-Vlaanderen van de Orde
van Architecten, en partner
Dokter LEUNCKENS, Voorzitter van de
Raad van Antwerpen
Dokter TOYE, Voorzitter van de Raad
van West-Vlaanderen, en Mevrouw
Dokter VALEMBOIS, Voorzitter van de
Raad van Luxemburg, en Mevrouw
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■■

■■

■■

■■

10

Dokter VERHEIJEN, Secretaris van de
Raad van Brabant met het Nederlands als
voertaal, en Mevrouw
Dokter JAMAER, lid van de Raad van
Limburg
Dokter HACHE, lid van de Raad van beroep van de Orde der Geneesheren, gewezen Ondervoorzitter van de Nationale
Raad, gewezen Voorzitter van onze Raad
Professor COLARDYN, afgevaardigd bestuurder van het Universitair Ziekenhuis
Gent, en Mevrouw
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■■

■■

■■

Professor VOGELAERS, Voorzitter van
de medische raad van het Universitair
Ziekenhuis Gent
de professoren DE MOOR en GEERTS
van de Universiteit Gent
Professor emeritus Fritz DEROM van de
Universiteit Gent, en Mevrouw

ve rw e l kom i ng

Verwelkoming door

Dokter Peter Cassiman, Voorzitter

Geachte collegae,
Geachte genodigden,

Het is met veel genoegen dat ik u allen op
mijn beurt welkom mag 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 voor het voetlicht brengen en in de bloemetjes zetten.
Tegelijkertijd, en dit is een even zinvolle als
belangrijke gebeurtenis, zetten wij de jong
gepromoveerde collega’s die zich in OostVlaanderen inschrijven, in de kijker.
Op die manier wil de Orde de continuïteit in
de geneeskunde, in de ‘Geneeskunst’, onderlijnen en twee generaties artsen, elk met hun
kennis en eigenheid samen brengen.
Het kan hierbij niet voldoende onderstreept
worden dat de arts, de oudere zowel als de jongere arts, hierbij niet alleen kon en kan staan.
De omkadering door de partner, familie, vrienden en collega’s was en is hierbij van onschatbare waarde en onmisbaar. De holistische
benadering van de patiënt, de mijns inziens
enige juiste arts-patiënt-relatie, is slechts ten
volle mogelijk wanneer de arts op haar of zijn
beurt de onontbeerlijke steun krijgt van wie
haar of hem het dichtst nabij zijn.
De beoefening van de geneeskunst is onderhevig aan heel wat maatschappelijke invloeden en factoren.
Waar 50 jaar geleden de -quasi uitsluitend
mannelijke- arts enkel en vooral leefde voor

de geneeskunde en daarbij vaak zijn gezin en
sociaal leven op de achtergrond schoof, willen de jonge collega’s 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 de kantooruren moet willen bijstaan.
Meer vrije tijd opeisen heeft ook een keerzijde. De bevolking heeft te allen tijde recht
op bijstand van een arts. Dus wie afwezig is
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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.
De huisartsenkringen, verantwoordelijk voor
het instellen van de wachtdienst, kampen
meer en meer met tekorten aan collega’s die
aan de wachten wensen mee te werken. De
weekwachten moeten, naast de weekend-en
feestdagwachten, ook ingevuld worden. Met
een huisartsenpopulatie waarvan het gros de
50 gepasseerd is, is dit niet altijd evident. Daarom is het onontbeerlijk dat het reglement van
orde van de wachtkringen en de statuten van
de huisartsenkringen op dat vlak klaar en duidelijk zijn. De teksten moeten, desnoods via
een gekwalificeerde meerderheid, door de
meerderheid goedgekeurd worden. Deze gestemde teksten moeten dan ter visering aan de
Provinciale Raad worden voorgelegd om op
hun deontologische correctheid getoetst te
worden. Eens het visum toegekend, wordt
deze tekst bindend voor alle deelnemende artsen aan de wachtdienst, ook voor hen die tegen de tekst gestemd hebben! Het spreekt
vanzelf dat alle artsen financieel moeten bijdragen om de wacht behoorlijk te kunnen laten functioneren.

De Provinciale Geneeskundige Commissie,
hier in Oost-Vlaanderen onder de deskundige
leiding van onze gewaardeerde collega, OudVoorzitter van onze Raad, Prof. Dr. Leopold
de Thibault de Boesinghe, is bevoegd enerzijds om de praktische uitwerking van de
wachten te controleren en bij te sturen waar
nodig. Anderzijds is het ook deze commissie
die nagaat of een bepaalde arts al dan niet
nog fysisch en/of psychisch in staat is aan de
wachten deel te nemen en/of zelfs het beroep
van arts verder uit te oefenen.
In de ziekenhuizen is het instellen van de
wachtdienst een taak voor het diensthoofd
van een bepaalde afdeling. De hoofdgeneesheer heeft ondermeer als taak er op toe te
zien dat één en ander correct verloopt.
Zoals u ziet, waarde toehoorders, deelname
aan wachtdiensten, is een onvermijdelijk onderdeel van de uitoefening van de ‘Geneeskunst’.
Over een aantal modaliteiten zal in de komende jaren nog heel wat inkt vloeien, maar
wat betreft de huisartsgeneeskunde, lijkt de
oprichting van wachtposten mij een onvermijdbare en positieve evolutie.
Er is hierover nog geen consensus bij alle artsen. 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.
De praktische uitwerking van het inrichten
van deze wachtdiensten zal heel wat aanpassingen vergen om al de gewettigde verzuchtingen van de verschillende partijen
(patiënten, artsen, ziekenhuizen, mutualiteiten, overheid) te laten evolueren tot een voor
iedereen aanvaardbare eindoplossing.
Samenwerken is de boodschap. Samen werken. Het woord bestaat uit twee delen: samen
en werken. Het werken is meestal geen probleem. Toch moet de Raad af en toe correctief optreden in contracten: soms is de
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Communicatie blijft de hoeksteen in de Geneeskunst.
Eerst en vooral de communicatie tussen arts
en patiënt. Luisteren naar wat de patiënt vertelt en trachten te doorgronden wat achter
de uitgesproken woorden verscholen zit. En
meer nog, achterhalen wat achter de niet uitgesproken zinnen vaak angstvallig of
schroomvol verzwegen wordt. Hecht groot
belang aan de laatste woorden van de consultatie, wanneer u de patiënt reeds de hand
schudt: heel vaak worden hier in extremis
door de patiënt nog zeer belangrijke dingen
gezegd! Hou daar rekening mee. De anamnese is onontbeerlijk. Vaak reeds wordt daar
de kern van de oplossing gegeven. Het klinisch onderzoek blijft daarnaast de basis van
de diagnostiek. Labo, medische beeldvor-

ve rw e l kom i ng

verhouding van het gepresteerde werk ten
opzichte van de hier tegenover staande remuneratie niet correct. Het adagium ‘loon
naar werken’ blijft ook in de geneeskunde
billijk en rechtvaardig. Wanneer twee of
meer artsen ‘samen’ werken moeten we soms
optreden om er voor te zorgen dat de economisch zwakkere partij inderdaad loon naar
werken krijgt. En dan kom ik hier tot het heikele punt: samen.
Onze gewaardeerde vriend en lid van de Nationale Raad Piet Van Mulders zegt steeds:
in een huwelijk, gebaseerd op liefde, is het al
moeilijk om samen iets te verwezenlijken,
laat staan hoe moeilijk het is in een associatie…. En ik vrees dat hij overschot van gelijk
heeft als ik zie hoeveel associaties na verloop
van -korte- tijd spaak lopen.
Wij moeten regelmatig associatiecontracten
bijsturen, meestal ten voordele van de jongere collega die in de associatie stapt. Dus
jonge collega’s, als de Orde u vraagt uw contracten voor ondertekening voor te leggen,
is dit niet om te vitten, maar om uw belangen
te beschermen! Leg bijgevolg uw contracten
altijd voor, zoals de deontologische code ten
andere voorhoudt.

ming en doorverwijzing zijn aanvullende
elementen die tot een exacte diagnostiek
kunnen leiden. De gevierde collega’s zullen
deze stelling ongetwijfeld bijtreden. Tijdens
hun beginjaren was de technologische geneeskunde nog helemaal niet wat ze nu is en
toch hebben zij, zich baserend op hun anamnese en klinisch onderzoek, een correcte diagnose kunnen stellen.
Daarnaast communicatie tussen artsen onderling. Praten over contracten en associaties,
praten over diagnostische en/of therapeutische problemen.
Beschouw uw collega’s niet als concurrenten
maar als ‘confraters, consores’ met wie u in
dialoog kan gaan ten voordele van de patiënt.
U zal straks, wanneer u de Eed van Hippocrates aflegt, letterlijk zeggen: ‘Ik zal mijn
collega’s als mijn zusters en broeders beschouwen.’ Laten dit geen loze woorden zijn,
maar bedenk welke diepere grond er in deze
woorden verscholen zit. De communicatie,
de samenspraak tussen artsen, kan enkel de
patiënt ten goede komen. Communicatie
tussen huisartsen onderling wanneer zij samen de zorg voor een bepaalde patiënt op
zich nemen (in associatief verband, maar ook
tijdens wachtdiensten). Communicatie tussen huisartsen en specialisten bij doorverwijzing van de eerste naar de tweede of
derde lijn. Communicatie tussen specialisten
onderling wanneer zij tijdens stafvergaderingen de problemen van een bepaalde patiënt
trachten op te lossen.
In al deze situaties kunnen artsen ‘communicerende vaten’ zijn, wier kennis en ervaring
in een soort kruisbestuiving nuttig is om zelf
bij te leren en een patiënt de optimale zorg
te verlenen. ‘Peer review’, het toetsen van
kennis en vaardigheden ‘inter pares’, tussen
gelijken, is hier de praktische uitwerking van
op het veld. De LOK’s (Lokale Overleg Commités) zijn hier de officiële structuren voor.
En dan tenslotte de communicatie tussen de
artsen en de maatschappij. Hier liggen de
klemtonen en stellingen soms mijlenver uit

hipp o c r ate s 61 | januari 2011

13

ve rw e l kom i ng

elkaar. Terecht staat elke arts in voor haar of
zijn patiënt en probeert de meest kwaliteitsvolle geneeskunst aan te bieden. Tegen welke
prijs staat in elk individueel contact niet op
de eerste plaats. Toch vraagt de overheid aan
de artsen dat zij ook tegenover de maatschappij hun verantwoordelijkheid opnemen. Niet zelden staat het belang van de
individuele patiënt schijnbaar haaks op het
algemeen belang. Op dat moment is het de
verantwoordelijkheid, de soms zware verantwoordelijkheid van ons artsen hier de gulden
middenweg te vinden. Bepaalde maatschappelijke debatten moeten tussen artsen en
politici op de geëigende terreinen besproken
worden: het RIZIV, de beroepsverenigingen,
de wetenschappelijke organisaties en tenslotte ook de Orde via de Nationale Raad.
Ook hier is open en constructieve communicatie een must.
In al deze debatten draait het ook om deontologie.
De deontologie van de arts is in wezen niet
zoveel veranderd in 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 ‘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 jaren hard gewerkt aan een aanpassing van zijn statuten. De Orde is ook constant 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
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Orde zal u steeds en volgens de noodwendigheid snel of zeer snel een antwoord bezorgen.
We spraken al over communicatie. Dus 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, is
evenzeer noodzakelijk. Een communicatie
die niet intens genoeg kan zijn en waarbij u
niet de minste schroom moet hebben om
advies te vragen of suggesties te doen.
En, na deze woorden, vooral aan de jonge
collega’s gericht, 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 bij de aanvang van
’the golden sixties’ en ervaarde 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
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
confraterniteit 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 Astrid Van Lantschoot

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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mu z i ek

De viering werd opgeluisterd door Cinnamone :
- Ruben Hillewaere, gitaar/zang
- Hélène Viratelle, cello
- Karen Hillewaere, zang
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Dokter Eline De Zutter

prom oti e

namens de promotie 2010

Geachte voorzitter,
Geachte jubilarissen,
Geachte collega’s,
en allen hier aanwezig.
Vooreerst wil ik jullie oprecht bedanken, het
is een grote eer voor mij om hier op jullie
feestviering namens de promovendi te mogen speechen. Meteen wil ik jullie van harte
feliciteren voor de geleverde diensten de
voorbije jaren ten aanzien van patiënten en
de leermomenten voor ons, jongere collega’s.
Jullie gedrevenheid en continue inzet stimuleerden ons, wij kijken op naar jullie en leren
in verschillende aspecten elke dag bij. Jullie
drive, enthousiasme en leergierigheid werkten aanstekend bij ons, kersverse collega’s.
Geven en nemen doorheen de jaren, een perfecte symbiose om als team van artsen samen
te werken.
De evolutie van de geneeskunde, de vergelijking tussen toen en nu, de eed van Hippocrates, de Orde van Geneesheren, de invloed van
de geneeskunde op de media zijn thema’s die
wellicht de voorbije jaren aan bod zijn gekomen. Daarom dacht ik eraan om het dit jaar
over een andere boeg te gooien. Ik had graag
een tekst van Toon Tellegen voorgelezen.
De 69-jarige Toon Tellegen studeerde geneeskunde in Utrecht en vestigde zich, na
een verblijf van 3 jaar in Kenia, als huisarts
in Amsterdam. Als schrijver is hij vooral bekend om zijn kinderboeken. De verhalen
kwamen tot stand nadat hij voor zijn kleinkinderen verhaaltjes voor het slapengaan
verzon en ze uiteindelijk neerpende.
Op een avond zaten de eekhoorn en de mier
naast elkaar op de bovenste tak van de beuk.

Het was warm en stil en zij keken naar de toppen van de bomen en naar de sterren. Zij hadden honing gegeten en gepraat over de zon, de
oever van de rivier, brieven en vermoedens.
“Ik ga deze avond bewaren,” zei de mier. “Vind
je dat goed?”. De eekhoorn keek hem verbaasd
aan. De mier haalde een klein zwart doosje
te voorschijn. “Hier zit ook al de verjaardag
van de lijster in,’ zei hij. ‘De verjaardag van
de lijster?’ vroeg de eekhoorn. ‘Ja’ zei de mier
en hij pakte die verjaardag uit het doosje. En
zij aten weer zoete kastanjetaart met vlierbessenroom, en ze dansten weer terwijl de
nachtegaal zong en het vuurvliegje aan- en
uitging. Het was de mooiste verjaardag die zij
zich konden herinneren. De mier stopte hem
weer in het doosje.
“Daar stop ik deze avond bij”, zei hij. “Er zit
al heel veel in.” Hij deed het doosje dicht,
groette de eekhoorn en ging naar huis. De eekhoorn bleef nog lang op de tak voor zijn deur
zitten en dacht aan het doosje. Hoe zou die
avond daar nu zitten? Zou hij niet verkreukelen of verbleken? Zou de smaak van honing
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er ook in zitten? En zou je hem er altijd weer
in kunnen krijgen als je hem eruit haalde?
Zou hij niet kunnen vallen en breken, of wegrollen? Wat zou er trouwens nog meer in dat
doosje zitten? Avonturen die de mier alleen
had beleefd? Ochtenden in het gras aan de
oever van de rivier, als de golven glinsterden?
Brieven van verre dieren? En zou het ooit vol
zijn, zodat er niets meer bij kon? En zouden
er ook andere doosjes bestaan, voor treurige
dagen? Zijn hoofd duizelde. Hij ging zijn huis
in en stapte in bed.
De mier lag toen al lang te slapen, in zijn huis
onder de struik. Het doosje lag boven zijn
hoofd, op een plank. Maar hij had het niet
stevig genoeg dichtgedaan. Midden in de
nacht schoot het plotseling open en een oude
verjaardag vloog met grote snelheid naar buiten, de kamer in. En plotseling danste de mier
met de olifant, in het maanlicht, onder de
linde.
“Maar ik slaap!” riep de mier.
“O dat geeft niets”, zei de olifant en hij zwierde met de mier in het rond. Hij zwaaide met
zijn oren en zijn slurf en zei: “Wat dansen wij
goed, hé!” En “O pardon” als hij op de tenen
van de mier trapte. En hij zei dat de mier ook
best op zijn tenen mocht trappen.
De gloeiworm glom in de rozenstruik en de
eekhoorn zat op de onderste tak van de linde
en wuifde naar de mier. Plotseling glipte de
verjaardag het doosje weer in en even later
werd de mier wakker.
Hij wreef zijn ogen uit en keek om zich heen.
De maan scheen naar binnen en viel op het
doosje op de plank. De mier stond op en duwde het deksel stevig dicht. Maar hij hield zijn
oor nog wel even tegen het doosje en hoorde
muziek en geritsel en gekabbel van golven. En
hij dacht zelfs even dat hij de smaak van honing hoorde, maar hij wist niet zeker of dat
wel kon. Hij fronste zijn voorhoofd en stapte
weer in bed.

bewaren, zo doen ook wij mensen dat in ons
hart. Doorheen het leven maken wij verschillende momenten mee om nimmer te vergeten. Momenten in ons persoonlijk leven, ons
familiaal leven, ons leven als student, ons leven als arts, in het leven elke dag opnieuw.
Een van deze momenten was voor ons, promovendi, ons plechtig afstuderen. Achteruit
kijkend naar het opleidingstraject geneeskunde en aan de startlijn van een nieuw traject als huisarts of specialist in opleiding.
Voor jullie, jubilarissen, is het vandaag welicht ook een bijzonder moment, terugkijkend naar een carrière ten dienste van de
mens, de maatschappij, de collega’s, en aan
een startlijn van een nieuw hoofdstuk in jullie leven. Allen staan wij op een punt waarbij
ons doosje al goed gevuld is, maar waar er
nog heel wat plaats is voor nieuwe ervaringen of oude herinneringen op te frissen. Ik
wens mijn mede collega’s promovendi, een
mooie toekomst vol van pracht ervaringen.
Ik hoop dat jullie, jubilarissen, fantastische
herinneringen en momenten kunnen koesteren en ze op een feestdag als deze even terug kunnen beleven.
In naam van de promovendi, wil ik jullie nogmaals van harte feliciteren voor jullie bewezen diensten in de neergezette loopbaan als
arts.

Zoals de eekhoorn en de mier hun fantastische momenten in een symbolisch doosje

Ik wens iedereen een fijne dag toe! Ik dank
jullie.
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Artsen gepromoveerd in 2010,
ingeschreven op de Lijst van
de Orde van Oost-Vlaanderen,
die heden de Eed van Hippocrates hebben afgelegd:

Yuliya BABIYCHUK
Karen CAUTAERTS
Arne CLICTEUR
Daphné COIGNE
Eva COSYN
Randy DE BAERDEMAEKER
Gudrun DECONINCK
Liesbeth DE COOMAN
Sarah DEFOIRDT
Linde DE KEYZER
Sarah DE LANGHE
Stephanie DELENS
Deborah DE MEY
Annelies DE MOOR
Barbara DE POURCQ
Eline DE ZUTTER
Delphine DHOOGE
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Kristien FOUBERT
Laurent GOUBAU
Celine KYMPERS
Sven LANSSENS
Mieke LATRUWE
Annelies LEFEBURE
Bart LUTIN
Leander MAES
Liesbeth MATTHIJS
Stephanie MOISSE
Nele MORTIER
Steven SIMOENS
Kendrin STAELS
Kelly STEENACKERS
Filiep TAVERNIERS
Sophie T’HOOFT
Valérie VANBIERVLIET

Bart VAN BRAECKEL
Eline VAN BRANTEGEM
Eva VAN CAENEGEM
Caroline VAN DAELE
Leen VANDENBUSSCHE
Karen VANDENSTEEN
Evelien VANDROMME
Helen VAN GREMBERGEN
Christine VAN HEMELRIJK
Tineke VAN KERSCHAVER
Astrid VAN LANTSCHOOT
Pieter VAN LOO
Barbara VERCAUTEREN
Line VERMEULEN
Barbara VERSTRAETEN
Wouter VLEESCHOUWERS
Toon WALGRAEVE

m e m or i a m

In Memoriam door



i n

Dokter Jan Van Elsen, Secretaris

I remember it well
The first time that I saw
Your head around the door
‘Cause mine stopped working
I remember it well
There was wet in your hair
I was stood in the stairs
And time stopped moving
I want you here tonight
I want you here
‘Cause I can’t believe what I found
I want you here tonight
I want you here
Nothing is taking me down, down,
down …

I remember it well
Taxied out of a storm
To watch you perform
And my ships were sailing
I remember it well
I was stood in your line
And your mouth, your mouth, your
mouth …
I want you here tonight
I want you here
‘Cause I can’t believe what I found
I want you here tonight
I want you here
Nothing is taking me down, down,

Afscheid
Wegslippend leven
Een té ver gebaar
Ook te vaag
Een nauwe gedachte
Scherp en juist
Een mistige reden
Onredelijk
koud
En warm toch
Zinvol zinderend
Met vérdragende gloed
Van een tijd waar alles kon
Met noeste moed
Het moest en moest

down …
Zij blijft
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Aan:
Roger SAUVAGE van Geraardsbergen, uroloog op rust
Gaston GEIRNAERT van Sint-Denijs-Westrem (Gent), neuropsychiater op rust
Urbain WyNANTS van Wetteren, huisarts op rust
Paul CIETERS van Melsen (Merelbeke), pediater op rust
Paul SERGEANT van Sint-Denijs-Westrem (Gent), huisarts op rust
Ernst VERBEEk van Sint-Denijs-Westrem (Gent), neuropsychiater op rust
Luk DE WAELE van knokke-Heist, huisarts op rust
Herman VAN DRIESSCHE van Sint-Niklaas, pneumoloog
Albert CARPENTIER van Eeklo, huisarts op rust
Isidoor LEUSEN van Sint-Denijs-Westrem (Gent), hoogleraar emeritus
André BONTE van Sint-Martens-Latem, stomatoloog op rust
Jozef MEIRSMAN van Sint-Martens-Latem, chirurg op rust
Lucien PIRET van Oostakker (Gent), huisarts op rust
Vincent DE MAERE van Evergem, neuropsychiater
Paul DEVLIEGER van Gentbrugge (Gent), huisarts op rust
Rolande MEULEMAN van Melle, neuropsychiater
Maria VANDENWEGHE van Dendermonde, huisarts op rust
Pierre DE VOS van Oudenaarde, huisarts op rust, gewezen lid van onze Raad
Renaat STEFENS van Gent, neuropsychiater op rust
Walter RÖTGENS van Gentbrugge (Gent), huisarts op rust
Arthur DE WAELE van Aalst, fysisch geneesheer op rust
José DAELS van Deurle (Sint-Martens-Latem), gynaecoloog-verloskundige op rust
Willy MORTIER van Gent, ambtenaar op rust
Peter MAREEN van Schorisse (Maarkedal), huisarts zonder praktijk
Gustaaf DAUWE van Machelen (Zulte), huisarts op rust
Remi DE VIS van Oostakker (Gent), huisarts op rust
Nelly DE STOOP van Lokeren, orthopedisch chirurg
John VAN NECk van Aalst, huisarts op rust
Marcus VANDENWEGHE van Sint-Amandsberg (Gent), huisarts op rust
Polydoor VAN LANGENHOVE van Nieuwerkerken (Aalst), huisarts op rust
Ignace CODRON van knokke-Heist, radiotherapeut op rust
Paul BUSSCHAERT van Waasmunster, stomatoloog op rust
Eric G.M. VAN DE VELDE van De Pinte, radioloog, hoogleraar emeritus,
gewezen lid van onze Raad,
Jozef VAN DER MEERSCH van Sint-Niklaas, dermatoloog op rust
Paul VAN DER HAEGHEN van Zomergem, huisarts op rust
Paul VANDERBEkE van Aalst, huisarts op rust
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“I remember” – Damien Rice
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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 Christiaan BAFORT van
Zaffelare (UGent 1960 - Huisarts o.r.)
Geboren te SintLaureins op 21/08/
1933 in een medische familie. Na
Grieks-L atijnse
Humaniora op het
St.Lievenscollege te
Gent, promoveerde
hij als geneesheer
aan RUG in 1960.
In hetzelfde jaar
werd hij laureaat van de “SPECIA-prijs” voor
geneeskunde. Na zijn legerdienst startte hij
zijn praktijk te Zaffelare-Lochristi welke hij
uitoefende tot 31/12/2003.
Dokter Jozef CASNEUF van Zelzate
(KUL 1960 - Pediater o.r.)
Geboren te Wachtebeke. Hij volgde
Latijn-Grieks in
het Sint-Lievenscollege te Gent, algemene geneeskunde te Leuven
met stage in Rochester (N.Y.) en
specialisatie kinderziekten onder
de leiding van prof. dr. C. Hooft. Hij had zijn

praktijk te Zelzate en was ook lesgever aan
het provinciaal instituut voor verpleegkunde
te Gent. Hij schreef “ Gezondheidsgids kinderen” (9de druk, uitgeverij Academia Press)
waarvan de auteursrechten gaan naar ‘VZW
DE KROMME BOOM”, een zorgproject in
Oostakker voor sociale (her)-integratie van
diegenen die komen aankloppen.
Dokter Jozef DE COSTER van
Moorsel (KUL 1960 - Huisarts)
Studeerde GrieksLatijnse Humaniora in het Sint
Catharina College
te Geraardsbergen
en daarna geneeskunde aan de K.U.
Leuven waar hij in
1960 het diploma
behaalde van Genees-Heel- en Verloskunde. Hij vestigde zich nog in hetzelfde
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jaar als huisarts in Moorsel-Aalst om er tot
in 2001 vol toewijding zijn cliënteel te verzorgen. Sinds 1983 is hij bestuurslid in een
rusthuis en er nu nog actief als C.R.A.
Dokter Arnold DE RYCK van Temse
(KUL 1960 - Huisarts o.r.)
Na de lagere school
bij de Broeders van
Liefde in Temse
volgde hij de humaniora in het Xaveriuscollege van
Borgerhout. Hij
promoveerde aan
de KUL 1960 en
behaalde in 1961
de titel van licen
tiaat arbeidsgeneeskunde.
Van 1961 tot 2005 was hij huisarts in Temse
en van 1963-1967 bedrijfsarts bij Upjohn in
Puurs. In 2005 ging hij met pensioen. Nu
heeft hij interesse voor alles.
Dokter Astère DHONDT van Gent
(UGent 1960 - Huisarts)
Hij volgde college
te Eeklo. Daarna
studeerde hij geneeskunde aan de
RUG en tropische
geneeskunde in
Antwerpen. Hij
werd een solo-werkende huisarts, bijgestaan door zijn
echtgenote en is
nog steeds beperkt actief. Hij heeft twee kinderen, waaronder één dochter collega. Hij
houdt van tennis en deed aan wedstrijdzeilen
tot 1996. Als hobby zorgt hij voor een kleinkind en is een verwoed doe-het-zelver.
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Dokter Marie-Claire EVENEPOEL
van Aalst (KUL 1960 - Anestesist o.r.)
Zij werd geboren te Ninove op 22.11.1933 en
is gehuwd met Dr. A. Boghaert. Ze heeft vijf
kinderen en achttien kleinkinderen.
Ze volgde Grieks-latijnse humaniora in het
lnstituut “Dames de Saint-André” te Ixelles.
Daarna werden de studies Genees-heel-verloskunde aangevat aan de franstalige afdeling
van de Universiteit van Leuven en een volgde
zij de opleiding Anesthesiologie. Ze bekwaamde zich verder in de Obstetrische
Analgesia in het Kingston Hospital in Engeland.
Van 1964 en tot 1993 was ze voltijds en zonder onderbreking werkzaam in het O.L.Vrouw
Ziekenhuis te Aalst in de diensten Anesthesie, Intensieve Zorgen en Pijntherapie.
Dokter Luc GOEMINNE van Deinze
(UGent 1960 - Internist o.r.)
Dr. Luc Goeminne
behaalde tijdens en
na zijn medische
studies aan de RUG
ook het diploma
van Licentiaat in
Politieke en Sociale
Wetenschappen.
Van 1966 tot 2005
was hij als internist
verbonden aan het
Sint-Vincentius Ziekenhuis te Deinze. Van
1972 tot 2005 was hij Consul van de Republiek Mauritanië in België. In 1980 behaalde
hij de graad van Kandidatuur in de Geschiedenis en in 1986 het brevet van Internationaal Privaat Piloot. Vanaf 1980 ook beheerder
van vennootschappen. Talrijke publicaties
over Medische Genetica, Plaatselijke geschiedenis en Molengeschiedenis. Hij is auteur van een werk over de Consulaire
Functies.

Hij werd geboren in Ronse op 9 september
1935, volgde Latijn-Griekse Humaniora aan
het Sint-Antoniuscollege in Ronse en studeerde af als Dokter in de Genees-, Heel- en
Verloskunde aan de KUL in 1960. Hij deed
Tropische Geneeskunde te LOVANIUM in
Léopoldville/Kinshasa. Na 6 maanden vervangingen van collega’s volbracht hij zijn legerdienst te SOEST in Duitsland. Hij
vestigde zich als huisarts te Ronse. Waar hij
praktijk had tot 2004. De artsenstaking van
1964 was wel een speciale belevenis voor een
beginnend huisarts. Naast zijn activiteiten
als arts was hij lesgever in het Rijksinstituut
voor Verpleegkunde te Ronse voor verpleegkundigen Al en kinesisten. Hij behaalde het
Diploma Bedrijfsgeneeskunde aan UZ Gent
in 1971. Daarna was hij verbonden aan het
Interbedrijfsgeneeskundige dienst Interpromed Ronse/Gent. Hij was actief in de sportwereld (basket, atletiek, wielrennen). Grote
interesse in geneeskunde, geschiedenis, politieke en sociale analyses, natuur en sport.
Dokter Jozef MERTENS van Beveren
(KUL 1960 - Huisarts)
Afgestudeerd als militair geneesheer is hij
eerst zes jaar werkzaam geweest bij de BSD
(Belgische strijdkrachten in Duitsland).
Daarna werd hij overgeplaatst naar het Militair Hospitaal van Antwerpen, waar hij zijn
militaire werkzaamheden kon combineren
met mijn praktijk als huisarts in Beverenwaas. Sinds een tiental jaren is de praktijk
overgenomen door zijn zoon met wie hij samenwerk. Zijn medische activiteit is tot een
strikt minimum beperkt.
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Dokter André LESENNE van Ronse
(KUL 1960 - Huisarts o.r.)

Dokter Annie MORRAYE van Gent
(UGent 1960 - N.K.O-specialist. o.r.)
Ze werd geboren te
Gent op 20-021935. Zij volgde
Grieks-L atijnse
humaniora aan het
instituut “NieuweBosch” te Gent en
daarna werd ze
Dokter in de geneeskunde aan de
R.U.G. Ze is gehuwd met collega Jean Rappe en heeft 3 zonen. Ze specialiseerde in de Oto-Rhino-Laryngologie aan de R.U.G. Aanvankelijk was
ze werkzaam in de Kliniek Sint Amandus te
Sint Amandsberg en de Kliniek VercauterenDrubbel te Gent en daarna in de Kliniek Toevlucht van Maria en de Kliniek Maria Middelares eveneens te Gent en dit tot 2000.
Dokter Gilbert PENNE van Kalken
(UGent 1960 - Huisarts)
Geboren te KALKEN op 19-011934. Hij promoveerde aan de
universiteit Gent,
was stageleider
voor de universiteit Leuven en
Gent. In het totaal
passeerden meer
dan 100 stagiairs
in de zeer drukke praktijk. Hij stond in voor
heel wat bevallingen in de streek.
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Dokter Erik Victor RANSCHAERT
van Baasrode (KUL 1960 - Huisarts)
Hij werd geboren te Sleidinge op 09-04-1935
en volgde aldaar Lagere School in de Gemeentelijke Jongensschoolen en daarna de
Grieks-Latijnse Humaniora in het Sint-Vincentiuscollege te Eeklo. Hij deed zijn geneeskundestudies aan de KUL. Daarna werd hij
Huisarts te Baasrode en is nog steeds actief
onder andere als CRA van het Woonzorgcentrum Sint-Vincentius te Baasrode.
Dokter Jean RAPPE van Gent (UGent
1960 - Gynaecoloog)
Hij werd geboren
te Gent op 09-051934 en volgde
Grieks-L atijnse
humaniora aan het
St Barbara College
te Gent. Daarna
werd hij Dokter in
de geneeskunde in
de R.U.G. Hij is
Gehuwd met collega Annie Morraye en heeft 3 zonen. Hij
specialiseerde zich in de Gynecologie en Verloskunde aan de R.U.G. was werkzaam in de
Kliniek Toevlucht van Maria en de Kliniek
Maria Middelares te Gent tot 2003.
Dokter Herman STALPAERT van
Okegem (KUL 1960 - Huisarts)
Na het St.Catharina-college in Geraardsbergen ging
hij in 1953 geneeskunde studeren
aan de K.U.L. Na
het behalen van
zijn diploma van
geneesheer met
onderscheiding en
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het vervullen van zijn legerdienst vestigde hij
zich 1962 als huisarts in Okegem, waar toen
nog geen dokter was. In 1966-1968 volgde hij
de lessen arbeidsgeneeskunde aan de U.L.B.
en behaalde er het diploma van arbeidsgeneesheer. Naast zijn taak van huisarts, die hij
bleef vervullen, was hij van 1968 tot 1998 ook
geneesheer-directeur van de “Interbedrijfsgeneeskundige Dienst van Ninove” en van
1999 tot 2000 arbeidsgeneesheer van “Intermedicale”. Ondertussen nam hij ook deel aan
de aanvullende militaire opleidingen die
leidden tot de graad van luitenant-kolonel in
het reservekader. Via het N.W.K. kregen ook
de kleinsten zijn zorgen tot 1996. Sinds het
jaar 2000 heeft hij zijn zorgen beperkt tot de
oudjes in zijn huisartsenpraktijk.
Dokter Johan SUYS van Mere (KUL
1960 - Huisarts)
Hij werd geboren
te Mere op 12-031935 en volgde
Grieks-L atijnse
humaniora aan het
Jezuietencollege te
Aalst. Daarna studeerde hij van 1953
tot 1960 genees-,
heel-, en verloskunde aan KUL
Leuven. Hij vestigde zich als huisarts in zijn
geboortedorp. Hij was eveneens geneesheer
van de Rijkswacht en verzorgde gedurende
meerdere jaren de raadpleging voor de kinderen van het kinderwelzijn (huidig Kind en
Gezin). Hij werkt nog steeds als huisarts verder, zij het rustiger aan.

Robert Van Oudenhove werd geboren te Denderhoutem op 20 juli
1934 als oudste van
vier, toen nog aan
huis op de keukentafel met twee
ooms huisarts. Na
enkele jaartjes in
de dorpsschool
was hij op internaat in het Catharinacollege
in Geeraardsbergen van 1943 tot 1947, dan
Sint Aloysiuscollege van Ninove en eindigde
zijn humaniora in H.M Maagdcollege te
Dendermonde. Van 1953 tot 1960 studeerde
hij af als geneesheer te Leuven. Na maanden
legerdienst vestigde hij zich te Lebbeke als
huisarts. Hij was lid van vele verenigingen in
Lebbeke. Hij was ook gedurende 25 jaar
diestdoende bij de toen nog rijkswachtbrigade van Lebbeke-Buggenhout. Eind 2000
nam zijn zoon Steven zijn praktijk over en
werd hij in vele verenigingn actief als sociaal
gemotiveerde met uiteraard vele van zijn oudere patiënten.
Dokter Marie-Christine VAN
POTTELBERGHE van Zaffelare
(UGent 1960 - adviserend geneesheer
o.r.)
Ze werd geboren te
Gent op 08-121934 en volgde
Grieks-L atijnse
Humaniora in Regina-Coeli lyceum
te Dilbeek. Na beëindigen van de
studies geneeskunde aan de RUG in
1960 werkte ze van
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Dokter Robert VAN OUDENHOVE van
Lebbeke (KUL 1960 - Huisarts o.r.)

1960 tot 1970 als assistente in de dienst inwendige geneeskunde-endocrinologie in de
kliniek Maria-Middelares Gent. Van 1970 tot
1995 werkte ze als adviserend geneesheer
voor de Landsbond van de Neutrale Mutualiteiten.
*
* *
De jubilarissen werd gevraagd een korte
boodschap aan de pasafgestudeerde collega’s
te formuleren. Dit is de samenvatting hiervan:
De besparingswil van de bewindvoerders is
begrijpelijk, maar heeft ook zijn grenzen. In
het licht daarvan zijn ethisch en moreel verantwoord handelen en evidence-based medicine dan ook van grote waarde zowel voor
de patiënt als voor de geneesheer.
Oefen uw beroep eerlijk uit, met liefde en
overtuiging. Tracht goede clinici te worden:
wees luisterbereid en weet dat een correcte
anamnese en fysisch onderzoek de grondslag
vormen van uw praktijk.
Onze generatie zag geneeskunde vooral als
een roeping. Moge de motivatie waarom u
geneeskunde studeerde zich weerspiegelen
in een blijvende empathie bij uw menselijke
benadering en bij het verstrekken van uw
medische zorg voor patiënten, die toch in u
vertrouwen stellen. Wees leergierig en geef
de moed nooit op.
Tot slot wens ik te vermelden dat hier vandaag twee collega’s aanwezig zijn die 60 jaar
geleden gepromoveerd zijn.
Het betreft:
collega Leo Bouckaert uit Zwijnaarde en
collega Marcel Rosier uit Lokeren
aan wie ik zou willen vragen om ook eventjes
recht te staan zodat we ook hen een gericht
en hartelijk applaus kunnen geven.
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Dokter Jozef Casneuf
namens de jubilarissen

Geachte vergadering,
40 jaar ervaring samenvatten in 4 minuten,
ik probeer het in 4 punten.
Maar ik permitteer mij eerst een korte inleiding voor de jongere generatie:
“Geniet van elk moment in uw familiaal leven want hoe snel 40 jaren voorbijgaan, dat
hebt u niet geleerd aan de universiteit.”
En nu punt 1
Ik vertel niets nieuws als ik zeg dat we goede
geneeskunde doen met een grondige anamnese en een volledig klinisch onderzoek.
Toch zijn wij, ouden van dagen, vaak ontgoocheld wanneer we een jonge collega raadplegen.
Die vraagt aan zijn computerscherm hoe oud
wij zijn, raadpleegt dan wellicht de Journal
of Internet want er verloopt een ijzige stilte
en met een automatisch geprint briefje worden we verwezen naar radiologie.
Beste jonge collegae, het vertrouwen van uw
patiënt kan u maar winnen door aandacht
voor hem te hebben met een warme communicatie. Hij moet voelen dat u zijn probleem belangrijk vindt.
Iedereen weet ook dat laboratoriumonderzoek verantwoord moet blijven.
Controle hierop is nuttig.
Als zoon van een dorpsonderwijzer zag ik
jaarlijks twee inspecteurs over de vloer komen. Ik durf voor een analoge controle in de
geneeskunde pleiten.
Een zeer werkzaam instrument hier is “de
peer review”. Geen inspecteurs maar gelijken
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op de werkvloer evalueren en becommentariëren elkaars manier van doen en denken.
Uit deze discussies kan heel wat worden bijgeleerd over het nut en/of de noodzaak van
het aanvragen van een bepaalde laboratoriumtest in een welbepaalde diagnostische
context.
Trouwens dit controlesysteem hebben we
ook gekend tijdens onze opleiding: “Waarom
hebt u geen urine onderzocht vooraleer u tot
een appendicectomie besliste?
En waarom liet u hier schildkliertesten uitvoeren?”
Punt 2
“Verwijs vaak naar uw collega’s en u zal
veel leren.”
Dit kregen wij te horen de eerste dag van de
stage vanwege de geneesheer-directeur van
het ziekenhuis.

Ik heb ontzettend veel doorgestuurd omdat
ik zelden een zekerheidsdiagnose had en ik
heb ook zeer veel bijgeleerd.
Mijn dank daarom, beste collegae, voor uw
hulp en omgekeerd ook mijn bewondering
voor de terechte differentiële diagnostiek
waarmee u een kind naar ons verwees.
Punt 3
Als grootste blaam heb ik aangevoeld het
hele accrediteringssysteem.
Een blaam vooral op mijn geweten.
Mijn geweten – maar ik ben ervan overtuigd
ook dat van de meeste collegae – heeft mij
altijd ertoe aangespoord mijn kennis op een
zo hoog mogelijk peil te houden en ik vond
niet dat ministers het recht hadden ons als

da n k wo or d
jubi l a r i s sen

“Als u twijfelt, handel dan alsof het uw eigen kind zou zijn.”
Dit zijn de woorden van Professor Hooft.

kinderen te verplichten punten te verzamelen.
Punt 4 en ook het laatste
In ons vijfde jaar waren wij fier nu eindelijk
eens iets te vernemen over echte ziekten.
Een les duurde anderhalf uur en professor
Hoet sprak anderhalf uur over collegialiteit.
Men kon een muis horen lopen.
Jonge generatie, laat u niet misleiden door
wat de televisie ons te slikken geeft, het kinderachtig gekibbel van politici die nooit eens
kunnen toegeven: “U hebt dat goed gedaan”.
“Spreek geen kwaad over uw collega want
dat komt op uw eigen hoofd terecht.”
Met deze woorden van professor Hoet wens
ik af te sluiten.
Ik dank u.
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1. Ontslag patiënt uit ziekenhuis zonder medisch advies – ondertekening geschreven formulering door patiënt op vraag van behandelaar.

Een hoofdarts van een ziekenhuis stelt volgende vraag :
“Kan de Orde der Geneesheren ons haar
standpunt laten geworden inzake de juridische implicaties en/of het aangewezen zijn
om patiënten (of vertrouwenspersonen, familieleden), bij een ontslag zonder medisch advies, een geschreven formulering te laten
ondertekenen op vraag van de behandelaar?”
Advies van 2 juni 2010 :
“Bij ontslag van een patiënt uit een ziekenhuis zonder medisch advies, kan alleen de
patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger
een dergelijke geschreven verklaring ondertekenen.
In dit verband wensen wij u tevens te wijzen
op het verschil tussen de bevoegdheden van
de wettelijke vertegenwoordiger en de vertrouwenspersoon, zoals overigens uiteengezet in bijgevoegde nota.”
Nota :
De vertrouwenspersoon en de vertegenwoordiger van de patiënt
(Hippocrates nr. 56, juni 2008)
Er wordt soms vastgesteld dat de begrippen vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger van de
patiënt niet steeds consistent worden gebruikt.
Nochtans dient een zeer duidelijk onderscheid
te worden gemaakt tussen de bevoegdheden die
aan deze rechtsfiguren worden toegekend.
Dit onderscheid wordt gekenmerkt door het al
dan niet bekwaam zijn van de patiënt.
Een vertrouwenspersoon veronderstelt een bekwame patiënt die dus zelf zijn rechten kan uitoefenen. De regeling van de vertegenwoordiger
geldt wanneer de patiënt niet meer voldoet aan
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de vereisten van wils- en handelingsbekwaamheid.
De figuur van de vertrouwenspersoon duikt op
in verschillende wetgevingen :
- de Wet op de bescherming van de persoon van
de geesteszieke (de gedwongen opname) ;
- de Wet op de bescherming van de goederen
van onbekwame personen (de regeling van de
voorlopige bewindvoering) ;
- de Wet op de rechten van de patiënt.
Zo voorziet de Wet op de bescherming van de
geesteszieke onder meer dat de persoon voor wie
een gedwongen opname wordt gevraagd dient
geïnformeerd te worden dat hij het recht heeft
een vertrouwenspersoon aan te wijzen. Deze
vertrouwenspersoon ontvangt eveneens afschrift van het verzoekschrift waarbij de gedwongen opname wordt gevraagd, alsook afschrift van het vonnis.
Inzake de Wet op de bescherming van de goederen van de onbekwame personen (voorlopige
bewindvoering) kan onder meer worden verwezen naar de bepaling die zegt dat de beschermde persoon het recht heeft om zich voor de volledige duur van de voorlopige bewindvoering te
laten bijstaan door een vertrouwenspersoon die
hij zelf kiest. De vertrouwenspersoon geeft advies aan de vrederechter over de nood aan een
beschermingsmaatregel en over de keuze van de
aan te stellen bewindvoerder. De beschermde
persoon kan te allen tijde afzien van de bijstand
van de eerder door hem aangewezen vertrouwenspersoon en kan steeds een andere aanwijzen. Overigens kan ook de vrederechter steeds,
in het belang van de beschermde persoon, beslissen dat de vertrouwenspersoon zijn functie
niet meer kan uitoefenen.
De Wet op de rechten van de patiënt stipuleert
omtrent de vertrouwenspersoon wat volgt : “De
patiënt heeft recht zich te laten bijstaan door
een vertrouwenspersoon of het recht op (…)
informatie uit te oefenen via deze persoon. Op
zijn verzoek kan de patiënt zich laten bijstaan
door of zijn inzagerecht uitoefenen via een door
hem aangewezen vertrouwenspersoon. Indien

a dvi e z en
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Adviezen Raad Oost-Vlaanderen

Hoewel de wetgever geen voorwaarden voorziet
waaraan een vertrouwenspersoon moet voldoen, heeft de Nationale Raad eerder gesteld dat
dit niet wil zeggen dat een beroepsbeoefenaar
zonder meer de door de patiënt gemaakte keuze
moet aanvaarden. In zijn advies van 16 februari
2002 stelt de Nationale Raad “dat er niet alleen
een vertrouwensrelatie dient te zijn tussen de
patiënt en een aangewezen persoon maar dat er
ook een vertrouwensrelatie moet kunnen ontstaan tussen deze persoon en de beroepbeoefenaar. Van een beroepsbeoefenaar kan niet worden verwacht dat hij confidentieel informatie
over een patiënt meedeelt aan een persoon die
hij niet vertrouwt”.
Overigens is de Nationale Raad van mening dat
alleen natuurlijke personen die in eigen naam
handelen als vertrouwenspersoon kunnen aangewezen worden en dus bijvoorbeeld geen bedienden van openbare besturen of ziekenfondsen noch personen die in naam van een vzw of
een vennootschap handelen.
De vertegenwoordiging van patiënten wordt
geregeld door de artikelen 12 – 15 van de Wet op
de patiëntenrechten.
Wanneer patiënten wettelijk of feitelijk wilsonbekwaam zijn dan worden hun rechten in hun
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deze laatste een beroepsbeoefenaar is, heeft hij
ook inzage in de (…) persoonlijke notities.” Alle
informatie die nodig is om een inzicht te krijgen
in de gezondheidstoestand kan, wanneer de patiënt hierom verzoekt, meegedeeld worden aan
de vertrouwenspersoon. De wet voorziet eveneens dat de vertrouwenspersoon moet worden
gehoord wanneer de patiënt vraagt dat aan patiënt zelf geen informatie wordt verstrekt en dat
de vertrouwenspersoon wordt ingelicht wanneer de beroepsbeoefenaar bepaalde informatie
uitzonderlijk aan de patiënt onthoudt wanneer
het meedelen ervan klaarblijkelijk een ernstig
nadeel voor de gezondheid van de patiënt meebrengt (artikel 7). Ook kan de vertrouwenspersoon een rol spelen bij de uitoefening van het
klachtrecht van de patiënt.

plaats uitgeoefend door een vertegenwoordiger.
■■ minderjarigen : in principe worden hun
rechten uitgeoefend door hun ouders of
voogd. De minderjarige patiënt wordt
hierbij zo veel mogelijk betrokken rekening houdend met zijn leeftijd en maturiteit. In functie hiervan kan de patiënt
zelf geheel of gedeeltelijk beslissen over
zijn rechten als patiënt, zonder tussenkomst van ouders of voogd.
■■ onbekwaam verklaarde meerderjarige :
ook hier worden de patiëntenrechten uitgeoefend door ouders of voogd. Weliswaar moet de patiënt eveneens zoveel
mogelijk bij de uitoefening van zijn rechten worden betrokken maar gelet op zijn
handicap is hier geen sprake van een zelfstandig uitoefening van zijn rechten. De
ouders of voogd oefenen dus de rechten
in zijn plaats uit.
■■ wilsonbekwame meerderjarige : (demente
patiënten, comateuze patiënten) hier is
een trapsgewijze vertegenwoordiging
voorzien :
a. vertegenwoordiger aangeduid door de patiënt zelf :
op het ogenblik dat een patiënt nog bij volle bewustzijn is, kan hij een vertegenwoordiger aanduiden om in zijn plaats zijn rechten uit te oefenen. De aanduiding van deze
zelf benoemde of “formele” vertegenwoordiger moet schriftelijk worden vastgelegd.
Het mandaat kan steeds herroepen worden.
De patiënt dient er zelf voor te zorgen dat
de arts weet dat hij een vertegenwoordiger
heeft aangeduid, bijvoorbeeld door de aanduiding te laten opnemen in het patiëntendossier.
De Nationale Raad benadrukt dat het niet
alleen aangewezen is de patiënten er op attent te maken dat zij tijdig van deze mogelijkheid gebruik moeten maken maar dat zij
ook gelijktijdig een voldoende aantal personen, waaronder hun huisarts of behandelaar, moeten in kennis stellen van de aanwij-
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zing van een “benoemde vertegenwoordiger”.
b. informele vertegenwoordiger :
heeft de patiënt geen vertegenwoordiger
aangeduid dan wordt hij vertegenwoordigd
door de samenwonende echtgenoot of de
wettelijk of feitelijk samenwonende partner.
Bij ontstentenis hiervan (of waneer deze
weigeren) moet een beroep worden gedaan
op volgende personen, in dalende volgorde :
een meerderjarig kind, een ouder, een meerderjarige broer of zus.
c. er is geen vertegenwoordiger :
bij gebrek aan naaste verwanten of wanneer
men geen akkoord kan bereiken over de vertegenwoordiging, is het de zorgverstrekker
zelf die de belangen van de patiënt behartigt. In dit geval is voorzien dat er multi
disciplinair moet overlegd worden.
(L. Ascoop)
2. Kindermishandeling vertrouwenscentrum
– verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
vertrouwensarts.

Een kinderarts formuleert 4 concrete vragen :
1. Ben ik aansprakelijk voor alle dossiers in
het vertrouwenscentrum? Ook voor dossiers die ik niet heb gevolgd? Ook voor
dossiers waarvan ik op de hoogte ben,
doch waarin ik niet actief werk?
2. Wanneer ik in een dossier werk, ben ik
dan aansprakelijk voor alle stappen in het
dossier of enkel voor de activiteiten die ik
zelf deed (telefoons, klinisch onderzoek,…)
3. Hoe bindend is mijn advies aan een psycholoog of maatschappelijk werker van
mijn dienst?
4. Moeten deze vragen anders beantwoord
worden wanneer onze dossiers medische
dan wel multidisciplinaire dossiers zouden zijn?
Antwoord van 2 juni 2010 :
“Op uw concrete vragen kunnen wij u meedelen wat volgt :
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1. in het vertrouwenscentrum bent u alleen
aansprakelijk voor deze dossiers waar u persoonlijk bent in tussengekomen of waar u
supervisie in hebt uitgeoefend;
2. u bent enkel aansprakelijk voor de eigen
activiteiten ontwikkeld in het kader van een
dossier;
3. de medewerkers in een vertrouwenscentrum zijn, behoudens anders overeengekomen, autonoom. Uw advies naar psycholoog
of maatschappelijk werker toe is bijgevolg
niet bindend;
4. in de beantwoording van uw vragen dient
geen onderscheid gemaakt tussen medische
dan wel multidisciplinaire dossiers.”
3. Opnemen van gesprekken op band die patiënten voeren met de wachtdienst – toelaatbaarheid.

Naar aanleiding van problemen die zijn gerezen binnen een wachtkring, wordt het Bureau geconfronteerd met de problematiek
betreffende het opname op band van gesprekken die patiënten voeren met het centraal
oproepnummer van de wachtdienst.
Aangezien deze problematiek wellicht in
meerdere wachtkringen aan de orde is, wordt
hierover advies gevraagd aan de Nationale
Raad, inzonderheid wat betreft de vrijwaring
van het medisch beroepsgeheim en de privacy
van de patiënten.
Advies Nationale Raad van 17 april 2010 :
“De organiserende huisartsenkring is verantwoordelijk voor de bekendmaking aan de
bevolking van de wachtdienst (K.B. 8 juli
2002 art. 5, 5° - 8°), in het bijzonder ook voor
het communicatiesysteem via een centraal
oproepnummer van de wachtdienst.
De Nationale Raad verwijst naar zijn advies
van 1 oktober 2005 (TNR nr. 110, p. 8) dat
stelt een wachtdienst gebonden is door de
discretieplicht eigen aan zijn dienstsituatie.

In een aanvullende adviesvraag wordt aan de
Nationale Raad gevraagd of door de wachtorganisatie geen werkwijze mag worden ingevoerd die voor gevolg heeft dat gesprekken die
worden doorgeschakeld naar de individuele
arts met wachtdienst, door de betrokken arts
die opneemt, zelf beantwoord wordt met de
vermelding dat het gesprek wordt opgenomen
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Daarom stelt de Nationale Raad dat elke
derde die tijdens de wachtdienst in contact
komt met zorgvragen, en dit ongeacht het
gebruikte communicatiesysteem, met de
huisartsenkring een arbeidsovereenkomst
afsluit waarin de discretieplicht expliciet is
opgenomen.
De Nationale Raad verwijst naar zijn advies
van 15 juli 2006 (TNR nr. 113, p. 6), waarbij
geantwoord werd op een analoge vraag gesteld naar het registreren van alle communicaties op de dienst spoedgevallen van een
ziekenhuis.
De Nationale Raad onderzocht de wetgeving
ter zake (o.m. de wet van 8 december 1992
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens) en vroeg advies bij de
Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De voorzitter van deze Commissie verwees
naar art. 125 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
(hierna “WEC”).
De Nationale Raad concludeert dat in afwachting van de door de WEC voorziene
uitvoeringsbesluiten - en dit onder voorbehoud dat de huisartsenwachtdiensten en
desgevallend ook dispatching- en/of callcenters die tussenkomen bij die wachtdienst gelijkgesteld kunnen worden met de in wet
geciteerde “hulp- en nooddiensten” - er
vooralsnog geen mogelijkheid bestaat om tot
opname van een telefoongesprek over te
gaan, en handhaaft hierbij zijn negatief advies.”

en het gesprek daadwerkelijk door hem wordt
opgenomen.
Deze werkwijze zou elke tussenkomst uitschakelen van niet-artsen (directie, communicatie-verantwoordelijke, receptie …).
Antwoord Nationale Raad van 10 juni 2010 :
“Het opnemen van telefoongesprekken, ook
enkel door artsen, is in de in het Nationale
Raadadvies geschetste context wettelijk niet
toegelaten.”
4. Controlegeneeskunde – telefonische contactname van controlearts – waarborgen
identiteit controlearts.

Een huisarts stelt de vraag of het deontologisch
kan dat een controlearts via een telefoon vragen stelt over een patiënt. Wie zegt dat de persoon aan de telefoon wel een arts is?
Advies van 23 juni 2010 :
“Ingeval bij de behandelend huisarts twijfel
zou bestaan omtrent de identiteit van de
controlearts die telefonisch contact opneemt
met de behandelend arts, behoort het tot de
verantwoordelijkheid van de behandelend
arts de authenticiteit van de oproep en dus
de identiteit van de controlearts na te gaan.”
5. Niet verschijnen van patiënten op consultatie – houding arts.

Wat kan/mag een arts doen in geval van het
niet nakomen door patiënten van een consultatie op afspraak zonder te verwittigen?
Advies van 23 juni 2010 :
“Artikel 77 van de Code van Geneeskundige
Plichtenleer vermeldt : “Een schadeloosstelling mag gevraagd worden voor een nutteloos geworden huisbezoek of voor een
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verzuimde afspraak indien zij niet tijdig werden afgezegd.”
Wanneer een patiënt een afspraak met een
arts niet nakomt waardoor deze arts schade
lijdt, dan kan de patiënt tot vergoeding van
de schade worden aangesproken. In dat geval
zal de arts wel moeten aantonen dat hij schade heeft geleden en dat de patiënt foutief
handelde door de afspraak niet na te komen
of niet tijdig af te zeggen.
In dit verband merkt de Nationale Raad ook
nog op dat het bedrag dat door de patiënt
zou betaald worden bij niet-nakoming van
een afspraak, een schadevergoeding is en
geen honorarium. De arts heeft immers voor
die patiënt geen medische prestatie verricht
en het is alleen voor geleverde prestaties dat
een arts recht heeft op honoraria.”
6. Dossierbeheer : a. opvragen dossiers door
collega – bewaren origineel; b. ingescand papieren dossier – origineel nog te bewaren?

Een huisarts werkzaam binnen een groepspraktijk stelt volgende vragen i.v.m. dossierbeheer :
a. dient het origineel van het dossier bewaard,
indien een (nieuwe) collega binnen een
groepspraktijk de gegevens van een patiënt
opvraagt? Dient in dit geval het ganse dossier
te worden gekopieerd en de kopie doorgestuurd?
b. indien een papieren dossier (bv. via inscannen) volledig kan gereproduceerd worden,
mag het papieren dossier dan worden vernietigd?
Advies van 28 juli 2010 :
“Op uw eerste vraag kunnen we bevestigen
dat het origineel van het medisch dossier inderdaad steeds dient bewaard te worden
door de arts die het dossier heeft samengesteld.
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Bij opvraging van een medisch dossier door
de patiënt dient bijgevolg een kopie afgeleverd.
Het papieren dossier mag alleen worden vernietigd na reproductie op elektronische drager op voorwaarde dat sluitende waarborgen
worden geboden dat de gereproduceerde gegevens in het nieuw elektronische systeem
niet kunnen gewijzigd worden. Op dit ogenblik zou bijvoorbeeld een overname van gegevens in Word niet kunnen aanvaard
worden wegens mogelijkheid tot wijziging.
Opslag in PDF-formaat daarentegen is wel
aanvaardbaar (niet wijzigbaar, onbewerkbaar).”
7. Destijds overgenomen dossier van een collega – stopzetting praktijk – quid bewaring
van deze dossiers.

Een arts heeft destijds een bestaande praktijk,
met inbegrip van de medische dossiers, van
een collega overgenomen. De arts wenst nu op
zijn beurt zijn praktijk stop te zetten. Wat
dient er te gebeuren met de medische dossiers
van patiënten van zijn voorganger, die deze
arts nooit heeft gezien?
Advies van 28 juli 2010 :
“Wanneer u destijds een bestaande praktijk
hebt overgenomen met inbegrip van de medische dossiers en u hierover geen andersluidende overeenkomst hebt afgesloten met
deze collega, dan bent u inderdaad de bewaarder van deze medische dossiers en dient
u de wettelijke termijnen terzake in acht te
nemen.
De verjaringstermijn van 30 jaar die van toepassing is op het bewaren van medische dossiers, gaat in op het ogenblik van het laatste
patiëntencontact.”

Een arts wordt, in het kader van een betwisting omtrent een schenking door een inmiddels overleden patiënt, geconfronteerd met de
vraag van een advocaat van een aanverwant
van deze patiënt tot het leveren van een kopie
van het medisch dossier of tot inzage ervan.
Advies van 28 juli 2010 :
“In dit verband dient het Bureau onder meer
te verwijzen naar artikel 9 § 4 van de Wet van
22 augustus 2002 betreffende de rechten van
de patiënt.
Bijgaand vindt u eveneens een omstandig advies van de Nationale Raad, uitgebracht op 1
september 2007, en waarbij het eerder advies
van de Nationale Raad omtrent beroepsgeheim
en testamentaire betwistingen van 19 juni 2004
werd gewijzigd dan wel gepreciseerd.
Hierin oppert de Nationale Raad onder meer
de mening dat het in het belang van de gemeenschap is en in het bijzonder van de ouderen dat inzage van het medisch dossier na
overlijden voor de betwisting van de geldigheid
van een testament niet aanvaard wordt indien
er geen ernstige elementen zijn om ervan uit
te gaan dat het testament werd opgesteld op
een ogenblik waarop de erflater niet over de
vereiste geestesbekwaamheid beschikt.
Motivering van de Nationale Raad om het
beroepsgeheim te vrijwaren werd uitvoerig
uitgelegd in zijn adviezen van 16 februari
2002, 26 juni 2003 en 19 juni 2004.”
Advies Nationale Raad van 1 september
2007 :
Beroepsgeheim en testamentaire betwistingen
“De inzage van het medisch dossier na overlijden van de patiënt met het oog op de be-
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8. Erfenis – betwisting schenking – overdracht kopie medisch dossier aan of inzage
door verwanten.

twisting van een testament leidt tot heel wat
vragen bij artsen, hoofdzakelijk i.v.m. de toepassing van artikel 9, § 4, van de wet van 22
augustus 2002 betreffende de rechten van de
patiënt.
In zijn vergadering van 1 september 2007
heeft de Nationale Raad beslist zijn advies
van 19 juni 2004 (TNR nr. 105, september
2004, p. 2) betreffende het beroepsgeheim na
(het) overlijden (van de patiënt) licht te wijzigen, naar aanleiding van de antwoorden
van minister Demotte op de vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Sociale zaken en Volksgezondheid
over de “inzage van het medisch dossier door
nabestaanden” (Vragen en antwoorden, nr.
13675, 16 januari 2007).
De volgende passage wordt geschrapt uit dit
advies :
“De Nationale Raad blijft echter van mening
dat het begrip “uitdrukkelijk” ruim dient geïnterpreteerd te worden. Wanneer een overledene bij leven zijn naaste verwanten niet
informeerde over de aard van zijn aandoening en niet wenste dat zij daarover geïnformeerd werden door de behandelaar, dient dit
als een uitdrukkelijk verzet tegen inzage beschouwd te worden. Zo is het uitgesloten dat
de naasten pas door indirecte inzage van het
medisch dossier zouden vernemen dat bijvoorbeeld euthanasie toegepast werd.”
In aanvulling van zijn advies van 19 juni 2004
stelt de Nationale Raad de artsen en de provinciale raden die hiermee geconfronteerd
worden tevens de volgende handelwijze voor.
Het spreekt voor zich dat het aangewezen
blijft, om discussies over de geldigheid van
een testament te voorkomen, preventief te
handelen door het eventueel uitdrukkelijk
verzet van de patiënt tegen inzage van bepaalde gegevens van het dossier duidelijk en
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gedateerd in het patiëntendossier te noteren
en door de oudere patiënt die gezond van
geest is aan te raden een beroep te doen op
een notaris voor het maken van zijn testament (zie het advies van 19 juni 2004).
1. Overleg met de provinciale raad
De Nationale Raad raadt elke arts aan, alvorens inzage van het medisch dossier van
een overledene toe te staan op grond van
een betwisting van het testament van de
overledene, met het bureau van zijn provinciale raad overleg te plegen.
Dit overleg heeft tot doel na te kijken of de
inzage deontologisch aanvaardbaar is en
of de door de wet van 22 augustus 2002
betreffende de rechten van de patiënt vastgelegde voorwaarden om de inzage toe te
staan in de praktijk vervuld zijn. Deze
voorwaarden zijn hoofdzakelijk voorzien
in artikel 9, § 4 :
“Na het overlijden van de patiënt hebben
de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner, de partner en de bloedverwanten tot en met de tweede graad van de
patiënt, via een door de verzoeker aangewezen beroepsbeoefenaar, het in § 2 bedoelde recht op inzage voorzover hun
verzoek voldoende gemotiveerd en gespecifieerd is en de patiënt zich hiertegen niet
uitdrukkelijk heeft verzet. De aangewezen
beroepsbeoefenaar heeft ook inzage in de
in § 2, derde lid, bedoelde persoonlijke notities.”
2. Uitdrukkelijk verzet
De patiënt heeft het recht zich te verzetten
tegen inzage van zijn patiëntendossier
door zijn nabestaanden na het overlijden.
Te vermelden is dat het uitdrukkelijk verzet tegen inzage van bepaalde gegevens
van het dossier door de overledene niet
alleen schriftelijk maar ook mondeling
kan, al doet de arts er goed aan dit geda-
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teerd in het medisch dossier te noteren.
Zoals gezegd in het advies van de Nationale Raad 26 juli 2003 kan een patiënt zich
enkel verzetten tegen de inzage post mortem indien hij op dat ogenblik nog bekwaam was zijn patiëntenrechten uit te
oefenen.
3. Indirecte inzage
De wet bepaalt dat het recht op inzage van
de naaste verwanten enkel uitgeoefend
kan worden “via een door de verzoeker
aangewezen beroepsbeoefenaar”.
Verschillende deontologische aanbevelingen zijn van toepassing op de aangezochte arts.
De Nationale Raad herinnert in dit verband aan de aanbevelingen opgenomen in
zijn advies van 19 juni 2004 :
“De Nationale Raad is van oordeel dat de
aangezochte arts ervan moet overtuigd zijn
dat een verzoek tot indirecte inzage van het
medisch dossier de meest aangewezen weg
is voor de naaste verwanten om de verlangde informatie te bekomen. Hij dient er rekening mee te houden en er de verzoeker
op attent te maken dat de behandelende
arts van de overledene, zoals bepaald in artikel 9, § 2, van de wet, tot 15 dagen na ontvangst van het verzoek tot inzage tijd heeft
om er gevolg aan te geven en dat de wet niet
voorziet in een recht op afschrift van het
dossier van de overledene. Het is evident
dat de aangezochte arts over de nodige
competentie dient te beschikken om na inzage van het dossier van de overledene de
verzoeker correct en volledig te kunnen
informeren. Niet alleen de dossierhoudende artsen maar ook de voor indirecte inzage aangezochte arts moeten van oordeel
zijn dat het verzoek tot inzage “voldoende
gemotiveerd en gespecifieerd is”.
Van de aangewezen arts mag worden verwacht dat hij met kennis van zaken de verzoeker adviseert om tot een vlotte en
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snelle afwikkeling van de inzage van het
dossier te komen. Zo dient hij erop toe te
zien dat de verzoeker de beroepsbeoefenaars aanschrijft die verantwoordelijk waren voor het zorgvuldig bijhouden en
veilig bewaren van die onderdelen van het
patiëntendossier waarvan indirecte inzage
nuttig kan zijn. Het medisch dossier is
slechts een onderdeel van het patiëntendossier zodat een verzoekschrift voor inzage gericht aan de arts die instond voor
de behandeling van de overledene geen
indirect recht op inzage geeft van bijv. het
verpleegkundig dossier. Te vermelden is
dat de hoofdarts van een ziekenhuis niet
bevoegd is om inzage te geven van een
medisch dossier.
De Nationale Raad is van mening dat de
aanwijzing van één enkele beroepsbeoefenaar volstaat om indirecte inzage te bekomen van de nuttige onderdelen van het
patiëntendossier maar alle verzoeken
moeten voldoende gemotiveerd en gespecificeerd zijn. In zijn gemotiveerd advies
van 26 juli 2003 stelt de Nationale Raad
dat enkel artsen kunnen aangewezen worden om het medisch dossier van een overledene in te zien en de Nationale Raad
handhaaft dit standpunt.
De Nationale Raad blijft bovendien van mening dat “een raadgevende arts van een verzekeringsmaatschappij, in het kader van
zijn opdrachten, niet de beroepsbeoefenaar
kan zijn door wiens tussenkomst de verwant van de overledene recht zou kunnen
hebben op inzage van het medisch dossier
van deze laatste, in toepassing van artikel
9, § 4, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt” (zie
advies van 25 november 2006 over de inzage van het medisch dossier van een overledene door de raadgevende arts van een
verzekeringsmaatschappij, TNR nr. 115,
maart 2007, p. 3).

4. De motivering
Zoals de Nationale Raad opmerkte in zijn
advies van 19 juni 2004 is het knelpunt bij
indirecte inzage van het patiëntendossier
na overlijden door de naaste verwanten de
in artikel 9, § 4, voorziene voorwaarde
“voorzover hun verzoek voldoende gemotiveerd en gespecifieerd is.”
De Nationale Raad is van mening dat het in
het belang van de gemeenschap is en in het
bijzonder van de ouderen dat inzage van
het medisch dossier na overlijden voor de
betwisting van de geldigheid van een testament niet aanvaard wordt indien er geen
ernstige elementen zijn om ervan uit te
gaan dat het testament werd opgesteld op
een ogenblik waarop de erflater niet over
de vereiste geestesbekwaamheid beschikte.
De motivering van de Nationale Raad om
het beroepsgeheim te vrijwaren werd uitvoerig uitgelegd in zijn adviezen van 16 februari 2002, 26 juli 2003 en 19 juni 2004.
Het beroepsgeheim heeft als grondslag
zowel de individuele belangen van de patiënt (in dit geval : de overledene) als het
algemeen belang om de volledige zekerheid te waarborgen van degenen die de
artsen in vertrouwen moeten nemen en
om eenieder in de mogelijkheid te stellen
de verzorging te krijgen die uit hoofde van
zijn toestand, ongeacht de oorzaak ervan,
vereist is (zie Cass., 16 december 1992, Arr.
Cass., nr. 801). De patrimoniale belangen
van de erfgenamen zijn niet van dien aard
dat ze toelaten de vertrouwelijkheid van
medische gegevens te doorbreken. In zijn
advies van 19 juni 2004 heeft de Nationale Raad aangetoond dat andere bewijsgronden aangehaald kunnen worden om
het testament in twijfel te trekken.
Er zijn echter omstandigheden waaruit de
arts en/of de erfgenamen over ernstige
elementen beschikken om ervan uit te
gaan dat het testament opgesteld werd op
een ogenblik waarop de erflater geestes-
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onbekwaam was. Deze omstandigheden
maken de zaak complexer op het vlak van
de in aanmerking te nemen belangen.
In een arrest van 19 januari 2001 heeft het
Hof van Cassatie het volgende beslist :
“het medisch beroepsgeheim heeft tot
doel de patiënt te beschermen, zodat het
niet tot gevolg mag hebben dat de bescherming voortvloeiend uit artikel 901
van het Burgerlijk Wetboek aan de geesteszieke wordt ontnomen en dat deze niet
wordt beschermd tegen zijn eigen daden.”
Artikel 901 van het Burgerlijk Wetboek
bepaalt :
“Om een schenking onder de levenden te
kunnen doen of een testament te kunnen
maken, moet men gezond van geest zijn.”
Dit artikel beoogt de bescherming van de
geesteszieke tegen zijn eigen handelingen.
In specifieke gevallen waarin ofwel de arts,
ofwel de erfgenamen over ernstige elementen beschikken die de vereiste geestesonbekwaamheid op het ogenblik van
het opstellen van het testament laten vermoeden kan de inzage van het medisch
dossier, in het belang van de overleden patiënt zelf, aangewezen zijn.
Alvorens indirecte inzage van het medisch
dossier toe te staan is het voor de arts, samen met zijn provinciale raad, aanbevolen
na te kijken of :
• er ernstige elementen zijn om ervan uit
te gaan dat het testament werd opgesteld op een ogenblik waarop de erflater
niet over de vereiste geestesbekwaamheid beschikte;
• de inzage van het medisch dossier de
bescherming van de overleden patiënt
tegen zijn eigen handelingen beoogt.
De Nationale Raad verzoekt de provinciale raden de aanvragen tot inzage van het
medisch dossier met het oog op testamentaire betwistingen geval per geval in over-
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leg met de arts te beoordelen en daarbij
het algemeen belang (bewaren van het geheim) af te wegen tegen het persoonlijke
belang van de overleden persoon (het
recht op bescherming tegen zijn eigen daden). Het patrimoniaal belang van de erfgenamen van de patiënt mag de arts niet
beïnvloeden in zijn keuze.
5. De inzage
De Nationale Raad herhaalt zijn reeds in
zijn advies van 19 juni 2004 ingenomen
standpunten:
• enkel de stukken die relevant zijn voor
de gegeven motivering kunnen het
voorwerp uitmaken van de inzage;
• alle gegevens die betrekking hebben op
derden zijn uitgesloten van inzage;
• de erfgenamen beschikken niet over een
recht op afschrift.”
9. Instelling mentaal gehandicapte volwassenen – slikproblemen bij sommige bewoners – ouderpaar niet akkoord met advies
artsen i.v.m. blix-maaltijd bij dochter - verantwoordelijkheid.

Een bewoonster van een instelling voor mentaal gehandicapte volwassenen met slikproblemen krijgt in de instelling, op medisch
advies, steeds haar blix-maaltijden toegediend. Thuis weigeren de ouders dit evenwel
te doen. Ook in de instelling hebben de ouders
verscheidene malen zelf hun dochter een niet
geblixte maaltijd gegeven, terwijl deze wel
aanwezig was en ook aangeboden werd door
de opvoeders.
Hoever reikt de gedeelde medische verantwoordelijkheid van de arts, van de instelling
en van de opvoeders?
Advies van 25 augustus 2010 :
“Voor het toedienen van een medische behandeling aan een persoon met het statuut

10. Euthanasie psychiatrisch patiënte – inzage medisch dossier door familie via vertrouwensarts – quid informatie over derden/
familieleden?

De familie van een psychiatrisch patiënte, die
overleed met behulp van euthanasie, heeft
een vertrouwensarts aangesteld om het dossier in te kijken, ten einde meer duidelijkheid
te verschaffen over het beslissingsproces van
patiënte en verantwoordelijke artsen om tot
euthanasie te komen en de gehanteerde zorgvuldigheid hierbij.
In het dossier is er zeer regelmatig verwijzing
naar familie in het algemeen of meer specifiek
naar bepaalde familieleden.
Valt deze informatie over de familie onder het
begrip “informatie over derden” en is zij aldus
uitgesloten van het inzagerecht?
Advies van 25 augustus 2010 :
“Inzage door de familie van het medisch dossier van patiënte is niet toegestaan indien
patiënte zich hier bij leven heeft tegen verzet.
Bij gebrek aan verzet, kan het medisch dossier via een vertrouwensarts wel worden ingezien met uitsluiting van informatie over
derden/familieleden.”
11. Wachtdienst – telefonisch advies arts van
wacht – verplichting om zich te verplaatsen.

N.a.v. een vraag om advies in het kader van
een concreet rechtsgeding, werden volgende adviezen van de Nationale Raad in herin-
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van verlengde minderjarigheid heeft u het
informed consent nodig van de wettelijke
vertegenwoordiger(s).
In geval van hoogdringendheid of bij een
levensbedreigende toestand, heeft het oordeel van het behandelingsteam voorrang op
de beslissing van de wettelijke vertegen
woordiger(s).”

nering gebracht (advies van 25 augustus
2010) :
a. Telefonisch advies door een arts – Ereloon
(advies van 16 februari 2008)
b. Wachtdienst voor huisartsgeneeskunde :
plicht tot deelname – verplaatsing van de
huisarts van wacht – telefonische triage (advies van 6 december 2008)
c. Huisartsenwachtdienst – verplichting van
de wachtarts om zich te verplaatsen (advies
van 8 mei 2010).
a. Advies Nationale Raad van 16 februari
2008 :
Telefonisch advies door een arts - Ereloon
“Een medisch advies langs telefonische weg
vereist grote voorzichtigheid. Een medisch
advies veronderstelt in de regel, ter vermijding van risico’s voor de patiënt, een voorafgaand medisch onderzoek, wat telefonisch is
uitgesloten. Derhalve is “zonder dat het nodig
is dat ze op dat ogenblik lichamelijk onderzocht worden” zeer omzichtig te beoordelen
(zie o.m. als bijlage een bijdrage van dr. Michel
Deneyer “Telefoongeneeskunde kan uw gezondheid ernstige schade aanrichten”).
De adviesverlenende (huis)arts draagt ook
m.b.t. door een door hem zeer goed gekende
patiënt gevraagde adviezen - een niet-gekende patiënt moet uiteraard steeds “gezien”
worden - strafrechtelijke, civielrechtelijke en
tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid voor de gevolgen van iedere, ook lichte, fout.
Wat het aanrekenen van een ereloon voor
een telefonisch medisch advies betreft, dient
te worden opgemerkt dat daarvoor geen
RIZIV-nomenclatuurnummer bestaat.
Het is de Nationale Raad niet duidelijk wat
in de gezegde context een overeenkomst
voor ereloon kan zijn. Wat betekent dit inhoudelijk? Reeds op te merken is dat een
betrokken arts elke overeenkomst die de uitoefening van de geneeskunde raakt ter be-
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oordeling dient voor te leggen aan de
provinciale raad op wiens Lijst hij is ingeschreven.”
Bijlage :
Telefoongeneeskunde kan uw gezondheid
ernstige schade aanrichten.
Mededelingen Brabant (N) - Symposium
15.10.2005
Dokter Michel Deneyer
Voorzitter van de Provinciale Raad van Brabant (N)
Telegeneeskunde betekent letterlijk het beoefenen van geneeskunde op afstand. In verschillende disciplines van de geneeskunde ziet
men met de expansie van het internet het
voorzetsel “tele” opduiken (teleradiologie, teledermatologie, telecardiologie, etc.).
De meest verbreide vorm van telegeneeskunde is zeker het “telefonisch advies”. Meer
en meer ingeburgerd wordt het door de patiënt als handig, makkelijk en als een verworven recht ervaren.
Dat aan de andere kant van de lijn een geneesheer gesolliciteerd wordt zonder remuneratie, die verantwoordelijk kan gesteld
worden zonder te beschikken over de nodige
“gegevens” om zijn vak terdege te kunnen
uitoefenen, laat de modale “beller” koud.
Recente studies en eigen cijfers tonen de belangrijkheid aan van het fenomeen, dat zich
aanvankelijk alleen bij huisartsen en laagdrempelige specialisten afspeelde en zich
later verspreidde over alle disciplines. Het
aantal adviezen over “acute” symptomen is
onrustwekkend hoog. Slechts in een kwart
van de gevallen kan een vraag voor advies,
waarin spoedeisende zorg aan de orde is, met
de nodige overredingskracht omgebogen
worden in een raadpleging. Anderzijds wordt
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het woord “dringend” meermaals “verkracht”,
niet in het minst om zijn agenda op te dringen aan die van de arts. Langs deze weg probeert de “beller” meermaals oneigenlijke
voordelen af te dwingen zoals welwillendheidattesten, voorschriften, etc.
Het feit dat patiënten bij hun arts terecht
moeten kunnen voor een “pertinente vraag”
of een advies kunnen inwinnen kort nadat ze
op raadpleging zijn geweest wordt absoluut
niet betwist. Daarentegen het telefonisch
vragen van raad in geval van acute ziekte om
een raadpleging te omzeilen is een dagelijkse
werkelijkheid. Dit kan verklaard worden
mede door het uitsterven van de mantelzorg
alsook door de attitude van de patiënt, die
zich opstelt als een consument met als motto “ alles moet kunnen”.
Vele artsen ervaren het “onterecht” telefonisch consult als storend tijdrovend, gevaarlijk en onnuttig wegens het gebrek aan
essentiële elementen waarvan het klinisch onderzoek de hoeksteen is en blijft. Wanneer de
arts vaag blijft in zulke telefonische consulten,
wordt hem dikwijls verweten niet inschikkelijk en toegankelijk te zijn. Dit creëert een
polarisatie bij het publiek met “goede” en
“slechte” artsen “tot gevolg. De “goede” - lees
artsen waar de patiënt (consument) de scepter
zwaait - en de “slechte” die rechtlijnig streven
naar een kwaliteitsgeneeskunde.
De groeiende “telefoonstroom” maakt de arts
vleugellam. Om desondanks de patiënten de
beste zorg te blijven aanbieden, lassen sommige artsen “een vragenuurtje” in; anderen
neutraliseren de telefoon en laten bv. één oproep binnen per patiëntencontact. Deze uit
noodzaak in het leven geroepen lapmiddelen
vergemakkelijken het werk, doch lossen de
kern van het probleem niet op.
Een campagne met een positieve boodschap
naar arts en patiënt zou het aantal telefonische adviezen” beheersbaar” moeten maken.

Recentelijk ziet men dat zowel solo- als
groepspraktijken, praktijkassistenten en callcenters inlassen om de telefoonstroom te
beheersen en toe te laten aan de arts zijn beschikbare tijd maximaal aan de patiënt in zijn
spreekkamer te besteden.
Naast vele voordelen, waaronder de “kwaliteit van leven”, zijn er enkele mindere kanten
aan deze vorm van praktijkvoering. Deze
dienen voorafgaand voldoende bestudeerd
om de nodige kwaliteit te verzekeren. Zo het
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De arts moet herinnerd worden dat hij enkel
advies kan uitbrengen aan een gekende en
geïdentificeerde patiënt nadat hij deze onderzocht heeft, in de continuïteit der zorg
(bv. evaluatie, aanpassing medicatie nevenwerkingen, ...).
Aan een ongekende of een niet geïdentificeerde patiënt (situatie tijdens wachtdienst)
zal het telefonisch advies kort en voorzichtig
gehouden worden en een consultatie voorgesteld worden. In beide gevallen wordt nota
genomen in het dossier respectievelijk
wachtverslag.
De patiënt moet geïnformeerd worden over
het feit dat een arts onmogelijk een diagnose
kan stellen zonder anamnese en fysiek onderzoek. Het telefonisch interpreteren van
acute symptomen is onbegonnen werk en
houdt risico’s in voor de volksgezondheid.
Bovendien dat het “zomaar” bellen als storend en afleidend wordt ervaren door de arts
en de patiënt die op dat ogenblik op spreekuur is.
De kwaliteit van praktijkvoering wordt alzo
uitgehold voornamelijk door de verloren tijd
en de opgestapelde ergernis.
Deze informatie zou de stroom aan telefo
nische adviezen moeten reduceren tot alleen
“pertinente” vragen en adviezen volgend op
een raadpleging. Andere oproepen kunnen de
relatie patiënt-arts alleen maar verzuren. Triviaal gesteld: de éne wil iets bekomen, wat de
andere partij met de beste wil niet mag en niet
kan geven.

pijnlijke voorval uit een buurland waarbij
een schoolgaand kind om het leven komt
door een geperforeerde appendicitis met peritonitis. Nochtans hadden de ouders vier
dagen ervoor hulp gezocht bij hun arts en
van diens praktijkassistenten tot tweemaal
toe advies gekregen zoals gebruikelijk aldaar.
Een lichamelijk onderzoek kwam er slechts
post-mortem aan te pas.
Een analyse van deze casus maakt duidelijk dat
men bij het werken met “tussenstations” over
een geschreven protocol moet beschikken met
de nodige kwaliteitsgaranties zoals de afbakening van de taken, verplichte overdracht van
informatie, bepalen van verantwoordelijkheid,
opvolging en feedback. Minimale deontologische vereisten zoals vrije patiëntenkeuze, discretieplicht, effectief gezag op medisch vlak,
dienen ook in deze schriftelijke overeenkomst
opgenomen te worden. Ter toetsing wordt
deze voorafgaandelijk voorgelegd aan de bevoegde Provinciale Raad.
b. Advies Nationale Raad van 6 december
2008 :
Wachtdienst voor huisartsgeneeskunde :
plicht tot deelname – verplaatsing van de
huisarts van wacht – telefonische triage
“1. Plicht tot deelname aan de wachtdienst:
wettelijk en deontologisch kader.
De bevolkingswachtdienst wordt ingericht
volgens het koninklijk besluit nr. 78 van 10
november 1967 betreffende de uitoefening
van de gezondheidszorgberoepen, art. 9, § 1.
Dit artikel verwijst naar ‘een regelmatige en
normale toediening van de gezondheidszorgen’ en expliciet ook ‘ten huize’: de bevolkingswachtdienst heeft dus als hoofddoel de
normale medische zorg zoals deze courant
door huisartsen wordt verstrekt, inclusief
ook huisbezoeken.
Conform art. 8. van het KB nr. 78. is dit niet
verwonderlijk aangezien de continuïteit van
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zorg voor huisartsen meestal wordt waargenomen door andere huisartsen (dit wegens
de vereiste kwalificatie “erkend huisarts” (cf.
ook de erkenningscriteria) binnen het kader
van de georganiseerde wachtdiensten(1).
De patiënt heeft – tijdens de wachtdienst en
binnen het kader van die continuïteit – recht
op een analoge/gelijkwaardige zorgverlening, alsof die zorg door de eigen vaste huisarts zou worden verstrekt.
De te dien einde opgerichte groeperingen
van huisartsen zijn de Huisartsenkringen,
die hun wettelijk statuut krijgen via het koninklijk besluit van 8 juli 2002 tot vaststelling
van de opdrachten verleend aan de huisartsenkringen. Het is aan de beroepsgroep om
die wachtdiensten te organiseren, in alle autonomie maar ook met volle verantwoordelijkheid.
In het geval van tekortkomingen van de bevolkingswachtdienst, zal de PGC (Provinciale Geneeskundige Commissie, cf. KB nr. 78,
art. 9, §3) de nodige maatregelen nemen, en
desgevallend een aanvullend beroep doen op
de lokale huisartsenkring. In geval van blijvende ontoereikendheid kan de PGC artsen
zelfs de medewerking aan de wachtdienst
opleggen, en deze verplichting wordt gesanctioneerd (cf. KB nr. 78, art. 38, § 1, 3°).
Het ministerieel besluit van 21 februari 2006
tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen stelt duidelijk de voorwaarden voor het behoud van die erkenning
(art. 10, 1°- 4°- 5°) en dus voor de deelname
aan de wachtdienst.
De deontologische regels tot deelname aan
de wachtdienst zijn vervat in Hoofdstuk III
van de Code van geneeskundige plichtenleer : de continuïteit van de verzorging, de
wachtdiensten en de dringende medische
hulp, in het bijzonder art. 117.
In het algemeen sluiten de deontologische
bepalingen aan bij de vigerende wettelijke
verplichtingen tot deelname aan de wachtdienst.
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2. Verplaatsing van de huisarts van wacht.
Zoals aangegeven door het KB nr. 78, art. 9,
is de bevolkingswachtdienst er om regelmatige en normale ‘gezondheidszorgen’ toe te
dienen, ook ten huize.
De toediening handelt dus niet (alleen) over
dringende medische zorg, doch over de courante, dagelijkse medische zorg van de huisartspraktijk.
De beroepsgroep is zich bewust van het feit
dat een aantal patiënten wellicht (ook) op
raadpleging zouden kunnen komen, i.p.v. de
huisarts zelf een huisbezoek in loco te laten
afleggen in soms moeilijke omstandigheden.
De publieke herkenbaarheid van de vaste
huisartsenwachtposten – in stedelijke agglomeraties – heeft daar reeds toe bijgedragen,
evenals de bewustmaking (ook in de dagelijkse huisartsenpraktijk) van de bevolking
om bij voorkeur steeds op raadpleging te
gaan en het huisbezoek voor te behouden
voor uitzonderlijke omstandigheden.
Dit sluit volledig aan bij het advies van de
Nationale Raad d.d. 21.04.2007 (punt 7.), met
de duidelijke hint naar het grotere kwaliteitsaspect van de raadpleging versus het
huisbezoek; dat laatste dient preferentieel te
worden voorbehouden voor de patiënt die
‘zich niet kan verplaatsen’.
Het heikele punt van beoordeling is uiteraard
het ‘zich niet kunnen verplaatsen’ van de patiënten: voor de bevolkingswachtdienst van
huisartsen is geen georganiseerd medisch
vervoer voorzien, dit in tegenstelling tot de
intramurale geneeskunde en de spoedopnames, waarvoor het concept van de erkende
ambulancediensten werd ontwikkeld.
In afwachting van een mogelijk analoge ambulanceregeling, en zelfs dan nog onder
strikt voorbehoud daarvan, dient de huisarts
zich derhalve zelf te verplaatsen ‘ten huize’,
steeds op uitdrukkelijke vraag van de patiënt
of zijn omgeving.
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Het probleem van de ‘medische opportuniteit’ of de relevantie van de aanvraag van een
huisbezoek stelt zich niet alleen bij de wachtdienst; ook bij de normale uitoefening tijdens de week wordt elke huisarts daarmee
– quasi dagelijks – geconfronteerd. Het belangrijkste verschil blijft dat de huisarts de
aanvraag voor eigen patiënten beter en correcter kan inschatten en beoordelen.
De medische zorgvraag komt van de patiënt
– of van de naaste omgeving – en dient
steeds een “passend gevolg” te krijgen door
de huisarts, in het bijzonder tijdens de
wachtdienst voor patiënten die onbekend
zijn: d.w.z. zeker niet telefonisch of van op
afstand zonder die patiënt te zien, maar integendeel met een degelijk, persoonlijk, lichamelijk onderzoek , dit teneinde
aanklachten van schuldig verzuim te vermijden wegens het miskennen van mogelijks
ernstige ziektetoestanden.
Het laat geen twijfel dat het “huisbezoek” –
naast de “raadpleging” – een essentieel en
volwaardig onderdeel is van het normale geneeskundige handelen van de huisarts, die
zich daarmee van de gespecialiseerde geneeskunde onderscheidt.
De geneeskundige nomenclatuur (RIZIV) is
duidelijk: “onder bezoek bij de rechthebbende thuis wordt verstaan, de verstrekking
die de rechthebbende aanvraagt daar waar
hij gewoonlijk of tijdelijk woont (…).”
Het kan derhalve niet ontkend worden dat het
een basisrecht van elke patiënt is om in ons
gezondheidsstelsel een huisbezoek aan te vragen bij een huisarts, ongeacht onderliggende
motivatie(s) of medische relevantie daarvan.
Die deskundige medische appreciatie kan
trouwens er slechts zijn na het medisch onderzoek van betrokken patiënt, en dan nog
door de huisarts zelve.
Het niet ingaan op die zorgvraag stelt de
huisarts, zeker tijdens de wachtdienst, bloot
aan ernstige juridische en deontologische
gevolgen; afwijzen van de zorgverlening –
zoals wettelijk gedefinieerd (KB nr. 78,

art. 9) – voldoet niet aan de opdracht van de
door huisartsenkringen georganiseerde bevolkingswachtdiensten en brengt ernstige
schade toe aan het imago van het huisartsenberoep.
3. Telefonische triage.
Telefonische triage, zelfs door goed opgeleid
niet-medisch personeel, biedt noch een wettelijke noch een deontologische oplossing
voor de ‘strikte afwijzing’ door een derde van
de zorgvraag van een patiënt die expliciet
een huisbezoek aanvraagt tijdens de wachtdienst, omwille van het feit dat de patiënt
geacht wordt zich zelf te kunnen verplaatsen.
Zoals door het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen zelf gesteld, blijft dergelijke triage –
via de telefoon én door een niet-medicus
– een ‘inschatting’ van de situatie van de patiënt, maar wél onder de eindverantwoordelijkheid van een arts, i.c. de huisarts van
wacht.
***
Tot besluit is de Nationale Raad dan ook van
oordeel dat alle adviezen nopens de wachtdienst relevant blijven.
In het bijzonder de deontologische plicht tot
deelname aan de wachtdienst en de verplichting om tijdens de wachtdienst alle uitdrukkelijk door patiënten of hun naaste omgeving
aangevraagde huisbezoeken uit te voeren,
blijven intact.
Telefonische triage als het voorgestelde
strikte afwimpelen van bepaalde aanvragen
i.c. het huisbezoek door een derde niet-medicus is weinig relevant en brengt de eindverantwoordelijkheid van de huisarts van
wacht in het gedrang.”
(1) Ministerieel besluit van 21 februari 2006
tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen

hipp o c r ate s 61 | januari 2011

43

a dvi e z en

c. Advies Nationale Raad van 8 mei 2010 :
Huisartsenwachtdienst – Verplichting van
de wachtarts om zich te verplaatsen
“De Nationale Raad besprak op 8 mei 2010
de problematiek van de wachtdiensten – in
het bijzonder de verplichting van de huisarts
van wacht om zich te verplaatsen – op basis
van juridische documenten en artikels in de
medische pers, aangebracht door dr. X die
alternatieven voorstelde om de triage van
oproepen te laten uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de overheid, via callcenters.
Die informatie is bekeken vanuit de huidige
stand van zaken wat betreft het strafrecht,
het burgerlijk recht, het wettelijk medisch
kader en de deontologie.
1. Strafrecht
De aangebrachte juridische denkpiste is dat,
als de huisarts niet zelf antwoordt op een telefonische oproep, hij niet op de hoogte is
van de toestand van de patiënt zolang de persoon die wel de telefoon beantwoordt hem
niet op de hoogte heeft gebracht. Als die persoon dan oordeelt dat de toestand “niet ernstig” is en dat er geen reden is om een huisarts
ter plaatse te sturen, zal de huisarts ook niet
verwittigd worden en is hij dus niet op de
hoogte van een eventueel “ernstig gevaar”.
Aldus zouden de voorwaarden van art.
422bis SW (hulpverleningsplicht) niet vervuld zijn, in hoofde van de huisarts.
Het uitgangspunt is dus om de wettelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid –
volgens art. 422bis SW – van de huisarts van
wacht juridisch te omzeilen door het creëren
van een soort tussenstation (dispatching- of
callcenter waar de zorgaanvraag én -triage
door een “derde” wordt behandeld) als een
feitelijke barrière tussen de patiënt (of zijn
omgeving) en de huisarts van wacht, die dan
“niet meer persoonlijk” akte kan nemen van
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“de toestand die hem is beschreven door degenen die zijn hulp inroepen. (...) en indien
hij op grond van de omstandigheden waarin
hij werd verzocht te helpen kon geloven dat
het verzoek niet ernstig was of dat er gevaar
aan verbonden was”, dan kan hij niet gestraft
worden.
Een eerste vraag is of een huisarts van
wacht zich in de geest van art. 422bis SW zo
permanent “onbereikbaar” kan opstellen
voor de ontvangst én de beoordeling van de
zorgvraag – met de inherente verantwoordelijkheid en beroepsaansprakelijkheid – van
“degenen die zijn hulp inroepen” door dit
systematisch aan een “derde” over te laten
en/of dit op deze af te wentelen bij eventuele problemen.
De toepasbaarheid van art. 422bis SW op
artsen is nochtans evident (cf. jurisprudentie). Bovendien wordt de hulpverleningsplicht nog eens verzwaard in het kader van
de uitoefening van de wachtdienst versus
artsen die niet van wacht zijn (en die juist
door het bestaan van een wachtdienst eventueel een verzachtende omstandigheid kunnen aanwenden).
In elk geval mag een arts – zeker hij die van
dienst is tijdens een wachtdienst – zich niet
in de onmogelijkheid plaatsen om de ernst
van een gevaar te (kunnen) inschatten, omdat bij de hulpverlening deskundigheid een
belangrijke factor is.
De arts mag zich niet tevreden stellen met
een beschrijving van de toestand door diegene die zijn hulp inroept (zelfs niet via een
collega); de arts moet integendeel “actief ”
informatie inwinnen en moet zich zo een
nauwkeurig oordeel vormen van de situatie.
Er wordt verwacht dat de arts zich exact op
de hoogte stelt en dat hij zich bij twijfel (o.a.
telefonische oproepen met onduidelijkheid)
ter plaatse begeeft.
Bij de werking van de wachtdienst – en in het
kader van art. 422bis SW – speelt het onderscheid tussen hulp “verlenen” (venir en aide)

■■

Een tweede vraag is of een toepassing van
dergelijk procédé de uitvoering van art.
422bis SW onmogelijk maakt versus enerzijds de “uitvoerende” huisarts van wacht en
de “organiserende” huisartsenkring, en anderzijds wat de verantwoordelijkheid én aansprakelijkheid wordt van die “derde”.
De meeste huisartsenkringen werken met
een lokaal centraal oproepnummer, dat ofwel direct opgenomen wordt door de huisarts van wacht zelf, ofwel indirect via een
telefonische receptionist die dan – zonder
zorgtriage maar met beschrijving van de
zorgvraag – elke oproep gestandaardiseerd
en onmiddellijk doorgeeft aan de huisarts
van wacht. Soms kan de huisarts van wacht
dan zelf persoonlijk contact opnemen met de
patiënt en aanvullend directe(re) informatie
inwinnen.
In beide gevallen blijft de huisarts van wacht
dus “bereikbaar” en draagt hij de volledige
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van
de zorgvraag en voor de hulpverleningsplicht
conform art. 422bis SW.
Bij het voorgestelde systeem van een dispatching- of callcenter wordt daarentegen de
zorgvraag daar telefonisch ontvangen én ook
daar beoordeeld – naar ernst én uitvoering –
door een “derde”: die beslist over een eventuele verplaatsing van de huisarts.
De kwalificatie van die “derde” staat ter discussie: is het al dan niet een arts? Kan het
systematisch beoordelen van een medisch
probleem – seu zelfs het stellen van een diagnose en het daaraan al dan niet verbinden
van een (be)handeling – gebracht worden

■■
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en hulp “verschaffen” (procurer une aide) :
het eerste is de plicht om zelf te handelen,
het tweede is deze om hulp in te roepen van
een ander en dit dan nog nadat men zelf eerst
hulp heeft verleend.
Het zich “onbereikbaar” opstellen kan enkel
voor artsen die niet van wacht zijn, juist omdat er een wachtdienst bestaat en zij daarop
beroep doen voor de continuïteit van de zorg.

onder de noemer “(onwettige) uitoefening
van de geneeskunde”?
Blijft de gekende problematiek van het
telefonisch inschatten van een medisch probleem zonder onderzoek (telefonisch consult/advies), zelfs door een arts.
De communicatie van de zorgvraag of van
het medisch probleem naar de huisarts van
wacht is in het voorgestelde systeem zeker
problematisch, waarbij blijkbaar ook een
eventuele “weigering” van het sturen van de
huisarts van wacht en dus een non-informatie van die huisarts – cf. de geciteerde “wettelijke” verschoningsgrond van art. 422bis
SW – tot de mogelijkheden behoort.
Er bestaat een telefonische “triage” van dringende geneeskundige oproepen via de dienst
“100”. Dit valt onder de Wet Dringende Geneeskundige Hulpverlening (8 juli 1964). Er
wordt echter via de “100” in elk geval een
passend gevolg gegeven aan elke oproep én
men geeft zelfs een opvorderingsrecht aan
de receptionist (art. 4): “Op aanvraag van de
aangestelde van het eenvormig oproepstelsel, welke persoonlijk tot een geneesheer
wordt gericht, is deze verplicht zich op de
aangeduide plaats te begeven en er de eerste
noodzakelijke zorgen toe te dienen aan de
personen bedoeld in het eerste artikel.”
Het belangrijkste probleem blijft de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van
die “derde” persoon die systematisch ingeschakeld wordt als tussenstation tussen de
zorgvragende patiënt en de huisarts van
wacht en die ook belast wordt met de triage
van de zorgvraag en de beslissing om al dan
niet de huisarts uit te sturen om hulp te verlenen.

■■

Aansluitend is dan de vraag wie daarvan
de organisatie desgevallend op zich zal nemen: de staat (personne publique) of een
privaat rechtspersoon (personne privée).
Uit de voorliggende juridische analyse blijkt
echter dat de eerste optie, TASRE (tri des

■■
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appels sous la responsabilité de l’Etat), als
niet voor de hand liggend wordt beoordeeld. De tweede optie is dan de oprichting
van dispatching- of callcenters door private
rechtspersonen. De allusie die in de analyse
gemaakt wordt is het afwentelen van de verantwoordelijkheid van de “derde” persoon
(personeelslid) die instaat voor de telefonische receptie en beoordeling van de zorgvragen naar die “rechtspersonen”: die dan wél
verantwoordelijk zouden kunnen gesteld
worden voor een slechte organisatie.
In het kader van de oprichting van die geciteerde dispatching- en callcenters en de mogelijkheid tot zorgtriage door een “derde”,
verwijzen de voorliggende juridische documenten naar het wettelijk kader van huisartsenkringen: het KB. 8 juli 2002 tot vaststelling
van de opdrachten verleend aan huisartsenkringen, art. 5, 8°(aangevuld KB. 9 december
2004 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 8 juli 2002 tot vaststelling van de opdrachten verleend aan huisartsenkringen)
“het eventuele gebruik van een systeem van
centraal oproepnummer gebeurt volgens de
artikelen 2, 5°, en 4 van het KB 4 juni 2003
tot vaststelling van de voorwaarden (...) die
een financiële tegemoetkoming verleent aan
de huisartsenkringen (...).
Uit de lezing van die KB’s blijkt dat dergelijke conclusies zowel structureel als inhoudelijk verkeerd zijn en dat ze dan ook ten
onrechte geëxtrapoleerd worden naar een
systeem van dispatching- of callcenter mét
een zorgtriage.
De meeste huisartsenkringen hebben zoals
reeds gesteld een eigen lokaal centraal oproepnummer. De kring krijgt een basisfinanciering voor haar opdrachten doch niet voor
dat oproepnummer, maar kan wél “aanvullend financiering” verkrijgen indien dat oproepnummer operationeel wordt gemaakt
(binnen de zorgzone van één of meer erkende kringen) “als een systeem van centraal
oproepnummer (...) in wederzijdse samen-
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werking met andere beroepsdisciplines van
de eerste lijn op contractuele basis.”
Het is primo structureel duidelijk dat dit
“systeem van centraal oproepnummer” volledig onder het beheer én de verantwoordelijkheid van de organiserende huisartsenkring
vzw. valt én blijft, doch hier enkel contractueel (!) opengesteld wordt naar andere beroepsdisciplines op de eerste lijn.
Secundo is er inhoudelijk op geen enkel
ogenblik sprake van enige medische zorgtriage, doch in voorkomend geval enkel van een
“dispatching” van een oproep – in de betekenis van een gewone “doorverwijzing” – naar
de desbetreffende aangesproken beroeps
discipline(s) op de eerste lijn.
2. Burgerlijk recht
De organisatie van de huisartsenwachtdienst
is toegekend aan de huisartsenkringen Het
KB 8 juli 2002 – Opdrachten huisartsenkringen – Afdeling II. art.5 bepaalt de normen
waaraan voldaan moet worden: in het bijzonder 5, 3° de opstelling van een huishoudelijk
reglement van de wachtdienst en 5, 5°, de
duidelijke bekendmaking van de wachtdienst
aan de bevolking, waarbij dus én het systeem
én de modaliteiten van die communicatie
met de bevolking moet worden verstaan.
De huisartsenkring vzw is de wettelijke organisator, de lokale huisarts de uitvoerder.
Tussen beiden bestaat er een “contractuele
band” via het huishoudelijk reglement van de
wachtdienst, nagezien en goedgekeurd door
de PGC en de PRO.
De burgerlijke aansprakelijkheid situeert
zich dus in het exact uitvoeren van de “contractuele” opdracht van de wachtdienst,
waarbij de huisartsenkring en huisarts van
wacht partij zijn en daarnaast ook alle lokale
huisartsen aangezien die een beroep doen op
de wachtdienst (zowel in de weekends en
feestdagen maar ook tijdens de week voor de
normale continuïteit van de zorg), en tot slot
de huisartsen en de huisartsenkring geza-

3. Wettelijk kader
De basis voor de huisartsenwachtdienst is
het KB 78 van 10 november 1967 betreffende
de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, art. 8, § 1, (continuïteit van de zorgen) en art. 9 (instellen van wachtdiensten):
beide artikels hebben met elkaar gemeen dat
ze als doel hebben de beschikbaarheid en
bereikbaarheid van artsen te waarborgen .
In de voorliggende juridische documenten wordt een aanpassing voorgesteld aan
het KB. 78, art. 9, waarbij de normen zouden
bepaald worden waaraan de werking van de
systemen van gecentraliseerde oproep tijdens de wachtdienst zouden moeten voldoen: in het bijzonder de bepaling dat die
dispatching- en callcenters autonoom zouden kunnen beslissen over de noodzaak om
(g)een geneesheer te sturen.
Dit principe sluit aan bij het project “1733”
volgens het KB 28 november 2008 (Charlerloi, Centre et Binche, Mons), een “Project
voor een registratie van de activiteit van de
huisartsgeneeskunde tijdens de wachtperiodes en de analyse van de haalbaarheid van de

■■
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menlijk versus de bevolking (wachtdienst)
en/of de individuele patiënt (continuïteit van
de zorg).
De wachtdienst van huisartsen – op de eerste
lijn – staat echter vooral in voor “een regelmatige én normale toediening van de zorgen”
en niet in de eerste plaats “dringende geneeskundige zorgen” (DGH waarvan de organisatie een afzonderlijk wettelijk kader heeft
en behoort tot de tweede lijn), wat de fundamentele tegenstelling is in de proefprojecten
“1733” e.a. (cf. hieronder).
Derhalve dient een voorbehoud gemaakt
voor een al te exclusieve benadering van de
aansprakelijkheid enkel vanuit het oogpunt
van de hulpverleningsplicht (art. 422bis SW.)
alhoewel uiteraard toepasselijk in functie
van de ernst van de zorgvraag.

organisatie van een dispatching van de huisartsgeneeskunde onder coördinatie van een
groepering van huisartsenkringen” en het
analoog project “HA-disp” KB 5 februari
2009 (Brugge) en nu ook uitgebreid naar de
ganse provincie Luxemburg (KB’s 26 januari
2010): deze projecten hebben als gezamenlijk
doel “een regulering van de medische oproepen voor de huisartsgeneeskunde en de nodige wijzigingen aan de wetgeving (...)”.
Een van de uitgangspunten van de geciteerde
projecten “1733” e.a. is (citaat): “dat de verplaatsing van de huisartsen naar de patiënten
thuis in een aantal gevallen niet nodig is of
kan worden uitgesteld, een verlies van doeltreffendheid en een hoge kost met zich meebrengt, en de missies actief kunnen geschift
worden zoals dat gebeurt bij de schifting van
middelen door de 100-centrale bij oproepen
voor dringende hulpverlening.” (einde citaat)
De FOD Volksgezondheid stelt een nieuw
“centraal eenvormig oproepnummer” voor
dat door hen georganiseerd wordt en dat samenwerkt met de “lokale eenvormige oproepnummers” (van de huisartsenkringen
KB 8 juli 2002, art. 5, 8°) volgens protocollen
die in het project moeten worden vastgelegd.
Dat FOD-centraal eenvormig oproepnummer sluit nauw aan bij het analoog “eenvormig oproepstelsel (dienst 100) tot inrichting
van de dringende geneeskundige hulpverlening” (KB 2 april 1965 houdende vaststelling
van de modaliteiten tot inrichting van de
dringende geneeskundige hulpverlening en
houdende aanwijzing van gemeenten als centra van het eenvormig oproepstelsel, art.
6quinquies) en beoogt in fine een integratie
in de dienst 100.
De projecten “1733” e.a. staan in direct verband met de “Algemene Beleidsnota” (Kamer
van Volksvertegenwoordigers – 31 oktober
2008) van minister Onkelinx, onder punt 8.
“Verbetering van de dringende medische
hulpverlening” (pag. 39).
Dergelijke integratie van alle medische oproepen, ook deze bestemd voor huisartsen
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voor een “normale en regelmatige toediening
van de zorgen” zowel in de wachtdienst (KB
78, art. 9) als voor de continuïteit van de dagelijkse zorgen (KB 78,art. 8, §1), in het kader
van de organisatie van “de dringende geneeskundige hulp” (DGH, “100”) – met een eigen
wettelijk kader – is op zijn minst onnatuurlijk en controversieel: niet enkel door een
medische zorgtriage die hierbij als standaard
voorgesteld wordt en de eventuele inschakeling van de huisarts van wacht in het systeem
van de DGH, maar vooral door de reeds
voorziene optie om zelfs helemaal géén huisarts uit te sturen.
De Nationale Raad verwijst naar het advies van de Nationale Raad van 6 december
2008 “Wachtdienst in huisartsgeneeskunde
– Wijziging van advies van 4 oktober 2008”
“Wachtdienst voor huisartsgeneeskunde –
begeleiden van een patiënt met een ambulance” TNR 123, waarbij – voor de inschakeling van de huisarts van wacht in dringende
geneeskundige hulp – aandacht wordt gevraagd voor een aantal cruciale wrijvingspunten.
Indien er echter een analoog centraal eenvormig oproepnummer komt net zoals de
dienst “100” of zelfs daarin geïntegreerd, dan
volgt daaruit onmiddellijk een analoog opvorderingsrecht van die regulator t.o.v. de
huisarts van wacht.

■■

Het Jaarverslag 2006 van de Federale
Ombudsdienst “Rechten van de patiënt”
geeft verslag van klachtmeldingen over de
dokter van wacht: het niet-tussenkomen van
de dokter van wacht na een telefonische oproep is steeds de aanleiding.
(citaat) “De federale ombudsdienst benadrukt het belang van het vertrouwen dat de
patiënt moet kunnen stellen in een wachtdienst, die de patiënt een kwaliteitsvolle
dienstverstrekking aanbiedt, waarop de patiënt recht heeft, in navolging van zijn telefonische oproep voor een volgens de patiënt

■■
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dringend geval. Een telefonisch advies van
een arts beantwoordt op geen enkele wijze
aan een kwaliteitsvolle zorgverlening.
De federale ombudsdienst stelt zich eveneens de vraag wat de patiënt kan verstaan
onder de inhoud van een kwaliteitsvolle
zorgverstrekking door een beroepsbeoefenaar in het kader van de continuïteit van de
zorgen of dringende hulpverlening.” (einde
citaat)
De correcte uitvoering van de Wet patiëntenrechten (WPR 22 augustus 2002) speelt
in deze dus een essentiële rol: de patiënt is
de natuurlijke persoon aan wie gezondheidszorg wordt verstrekt al dan niet op eigen verzoek, o.a. op verzoek van zijn vertegenwoordiger (art. 12-15) of in een situatie van
spoedhulp (art. 8, §5).
De Nationale Raad verwijst in zijn advies
van 8 mei 2010 binnen dat kader van de WPR
naar enkele basisrechten van de patiënt:
WPR art. 5. De patiënt heeft, met eerbiediging van zijn menselijke waardigheid en zijn
zelfbeschikking en zonder enig onderscheid
op welke grond ook, tegenover de beroepsbeoefenaar recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking die beantwoordt aan zijn
behoeften.
De arts – ook de huisarts als beroepsbeoefenaar tijdens de wachtdienst – moet zich voor
die kwaliteitsvolle dienstverlening gedragen
overeenkomstig de zorgvuldigheidsnormen
zoals bepaald in het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht, en dit volgens de geldende standaarden en de wetenschappelijke normen.
Tijdens de wachtdienst behandelt de huisarts
meestal patiënten die hij niet kent en hij kan
dus noch de medische antecedenten noch de
sociofamiliale context inschatten. De moeilijkheid bestaat erin om een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen medisch
objectieve/objectiveerbare “behoeften” en
eerder subjectieve “wensen”.
Het blijft precair als beslissingen enkel genomen worden op basis van communicatie van

■■

4. Deontologie
De wettelijke opdracht van de Nationale
Raad is bepaald in het KB nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren. Zij bestaat o.m. uit de opstelling
van de beginselen en regelen die de Code van
medische plichtenleer vormen, met de volgende verwijzing in art. 15. §1:
“de code bevat inzonderheid de regelen betreffende de continuïteit van de verzorging
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op afstand (cf. telefonische consulten, dispatching- en/of triagesystemen) zonder enig
onderzoek door de wachtarts van de betrokken “patiënt” in loco. (Advies van de Nationale Raad van 16 februari 2008 “Telefonisch
advies door een arts – Ereloon” TNR 120, p. 5
– Advies van de Nationale Raad van 7 juni
2008 “Telefonisch advies door een arts –
Ereloon” TNR 121, p. 6 – Adviezen van de
Nationale Raad van 6 december 2008
“Wachtdienst in huisartsgeneeskunde – Wijziging van advies van 4 oktober 2008” en
“Wachtdienst voor huisartsgeneeskunde –
begeleiden van een patiënt met een ambulance” TNR 123).
WPR art. 6. De patiënt heeft recht op vrije
keuze van de beroepsbeoefenaar en recht op
wijziging van deze keuze behoudens, in beide gevallen, beperkingen opgelegd krachtens
de wet.
Tijdens de wachtdienst is die vrije keuze echter de facto beperkt (als er meer dan één
huisarts van wacht is) of is zelfs onbestaande
(slechts één huisarts van wacht). Dat feit
heeft een belangrijke impact op de rechtsverhouding die zo ontstaat tussen de arts en
de patiënt,, gezien de evidente noodzaak
voor elke patiënt in die omstandigheden een
beroep te moeten doen op die arts(en) van
wacht waardoor een behandelingsovereenkomst – voor beide partijen – veel minder
vrijblijvend wordt, laat staan dat ze al kan
geweigerd worden door de huisarts van
wacht.

waartoe ook het inrichten van de wachtdienst behoort (...).”
De relatie met de deontologie in het genoemde KB nr. 78 zijn ook duidelijk én wettelijk
bepaald.
Zoals reeds vermeld zijn beide volgende
artikels complementair en bepalen ze de bereikbaarheid en beschikbaarheid van artsen:
Art. 8, § 1. het verzorgen van de continuïteit
van de zorgen door de artsen wordt beoordeeld door de provinciale raden van de Orde.
Art. 9, § 1. de huisartsen die deelnemen aan
de wachtdiensten moeten het huishoudelijk
reglement van de wachtdienst “onderschrijven” en ze moeten zich houden aan de deontologische regels.

■■

Het is voor de ordinale organen een belangrijke wettelijke opdracht om de werking van
de wachtdienst nauwgezet te blijven toetsen
aan de deontologie en de Code van geneeskundige plichtenleer.
Art. 27 (Code). Vrije keuze van de patiënt:
is hier onvermijdelijk beperkt door de praktische organisatie van de wachtdienst én met
een permanent kwaliteitsvol zorgaanbod.

■■

Beperkt = de patiënt kan niet anders dan beroep te doen op die huisarts die van wacht
is, zodat er een quasi obligate behandelingsovereenkomst ontstaat.
Permanent = belangrijk is dat de continuïteit
van de zorg in de overgrote meerderheid van
de gevallen wordt waargenomen via de inschakeling van de wachtdienst.
Kwaliteitsvolle zorgverlening is een essentieel onderdeel van de wachtdienst, staat in
correlatie met de WPR (Wet patiëntenrechten) en moet zeer nauw aansluiten bij de courante huisartsgeneeskundige zorgen in het
kader van de continuïteit.
Het is de beroepsgroep die de voorwaarden
daartoe opneemt in het huishoudelijk reglement van de wachtdienst.
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Art. 28 (Code). “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 (...) ervan in kennis stelt, de continuïteit
van de verzorging verzekert...”
Tijdens de wachtdienst treedt de huisarts
van wacht op als ‘plaatsvervanger’ van de
andere huisartsen, die immers – volgens afspraak – beroep doen op die wachtdienst
voor de continuïteit van de zorg aan hun patiënten, en dit in de ruime betekenis van de
normale medische zorg die gangbaar is binnen de huisartsgeneeskunde.
De “weigering” in het kader van de wachtdienst: de patiënt doet een beroep op de
huisarts van wacht juist omdat die de opdracht en de verantwoordelijkheid voor die
zorgcontinuïteit op zich heeft genomen, zodat “weigeren” onder die omstandigheden
onmogelijk is.

■■

Art. 34. § 1 (Code). Zowel voor het stellen
van een diagnose als voor het instellen en
voortzetten van een behandeling, verbindt de
geneesheer er zich toe de patiënt zorgvuldig
en gewetensvol de zorgen toe te dienen die
stroken met de thans geldende wetenschappelijke kennis.
De huisarts van wacht die zich structureel
afschermt van elke directe zorgvraag van patiënten en zich op die manier bewust en formeel “onbereikbaar” opstelt (cf. art. 422bis
SW) door de dispatching én de beslissing tot
zorg aan een “derde” over te laten, kan moeilijk beschouwd worden als zorgvuldig en gewetensvol.
Het is onverantwoord de beslissing om al
dan niet in te gaan op een zorgvraag over te
laten aan of af te wentelen op een “derde”,
ongeacht de (medische?) kwalificatie.

■■
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Art. 55. > 57 (Code). Het beroepsgeheim.
Het inschakelen van een “derde” bij de dispatching van de zorgvraag van een patiënt
schept problemen op het gebied van het beroepsgeheim en de privacy.
Men moet zich ernstige vragen stellen bij de
praktische modaliteiten waarbij een “derde”
telefonisch in de mogelijkheid is om alle
noodzakelijke en relevante “medische informatie” op te vragen in dergelijk contact met
een patiënt, teneinde een gegronde beslissing tot bv. een “medische interventie” te
kunnen nemen.
In welke mate kan ook van een patiënt (of
zijn omgeving) gevraagd/geëist worden om
eerst te antwoorden op mogelijks delicate
en/of indiscrete vragen van een “derde”, alvorens de garantie te krijgen dat dan – én pas
dan – een huisarts van wacht die zorgvraag
professioneel zal uitvoeren met een consultatie en/of een huisbezoek.

■■

Art. 113. > 118 (Code). Continuïteit van
de verzorging, de wachtdiensten en de dringende medische hulp.
Art. 116. “(...) De werkingsmodaliteiten van
deze diensten en de wachtrol dienen aan de
provinciale raad te worden medegedeeld.”
Art. 117. “(...) Het beoordelen van tekortkomingen aan de deontologische verplichtingen met betrekking tot de wachtdiensten
behoort tot de bevoegdheid van de provinciale raden.”
Art. 118. een geneesheer mag zich “slechts
aan een dringende oproep onttrekken na
zich ervan overtuigd te hebben dat er geen
gevaar bestaat (...)”
Dat houdt in, primo dat de huisarts van wacht
zelf een directe beoordeling heeft gemaakt of
kan maken van de zorgvraag (i.c. de oproep)
én secundo dat hij zelf autonoom de beslissing
tot interventie neemt of kan nemen.
Dat kadert volledig in de juridische problematiek van art. 422bis SW.

■■

Art. 181 (Code). Bij hun beroepscontacten
met hun paramedische medewerkers, zullen
geneesheren ieder initiatief vermijden dat
deze ertoe zou kunnen aanzetten de geneeskunde op onwettige wijze uit te oefenen.”
De kwalificatie én de exacte bevoegdheden van
de “derde” binnen een systeem van centrale
dispatching zijn op dit ogenblik onduidelijk.
Gezien de triage van “medische problemen”,
moet de vraag naar de onwettige uitoefening
van de geneeskunde worden gesteld volgens
KB.78. art. 2, §1 en §2:
“een handeling” behoort tot de uitoefening
van de geneeskunde wanneer zij” tot doel
heeft, of wordt voorgesteld tot doel te hebben,
bij een menselijk wezen, hetzij het onderzoeken van de gezondheidstoestand, hetzij het
opsporen van ziekten en gebrekkigheden, hetzij het stellen van de diagnose, het instellen of
uitvoeren van een behandeling van een fysische of psychische werkelijke of vermeende
pathologische toestand (...).”
***

■■
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Art. 166 (Code). Betreffende overeenkomsten gesloten tussen geneesheren “ (...)
De statuten, contracten en huishoudelijke
reglementen moeten stroken met de bepalingen van de geneeskundige plichtenleer.
Elke bepaling die indruist tegen de plichten
die ontstaan uit het stilzwijgend verzorgingscontract dat de geneesheer met zijn
zieke verbindt, is verboden.”
De toepassing van een systeem van centrale
dispatching door een “derde” zal desgevallend
onderworpen moeten worden aan strikte deontologische voorwaarden, indien dergelijke
systemen al “contractueel” haalbaar zouden
blijken.
In elk geval lijken de voorgestelde modellen
niet verenigbaar met de deontologische plichten van de huisarts van wacht en de inherente behandelingsovereenkomst met de patiënt.

■■

BESLUIT
De Nationale Raad is zich bewust van een
aantal praktische problemen rond de organisatie van de huisartsenwachtdienst. De uitwerking van oplossingen vergt echter een zeer
grondige analyse van de diverse oorzaken en
mogelijke gevolgen, met aandacht voor de geschetste complexe invalshoeken en de aansprakelijkheid én verantwoordelijkheid, zowel
op wettelijk als deontologisch vlak.
De deontologie is daarbij een belangrijke
hoeksteen omdat wachtdiensten enerzijds
steunen op collegialiteit en solidariteit onder
artsen en anderzijds omdat de rechten van
de patiënt een kwaliteitsvolle gezondheidszorg vereisen, a fortiori ook tijdens de wachtdienst én voor de continuïteit van de zorg bij
afwezigheid van de eigen arts.
De Nationale Raad heeft in het kader van de
wachtdienst reeds gewezen (Advies NR 21
april 2007 betreffende het wachtdienst voor
huisartsgeneeskunde, TNR 116, p. 9) op de
kwalitatieve meerwaarde van een consultatie
op het kabinet versus het huisbezoek. De
verplichting van de huisarts van wacht om
zich te verplaatsen moet derhalve genuanceerd worden: net als in de courante dagelijkse praktijk kunnen patiënten gedurende
de wachtdienst actief uitgenodigd worden
om zelf op raadpleging te komen in het kabinet of naar de huisartsenwachtpost, eerder
dan gebruik te maken van het huisbezoek.
Dit vergt een pragmatische aanpak en een
dialoog tussen de zorgvragende patiënt en de
huisarts van wacht, om in onderling overleg
de mogelijkheden/moeilijkheden van de
verplaatsing(en) van/met elkaar te bespreken
en daaromtrent duidelijk af te spreken, zodat
de individuele zorgvraag in elke casuïstiek
een passend gevolg krijgt.”
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12. Huisarts – week- en weekendwacht –
overnachten buiten wachtgebied.

Is het een huisarts, woonachtig buiten het
wachtgebied waarin hij werkzaam is, toegelaten tijdens de week- en weekendwachten te
overnachten buiten dit wachtgebied?
Advies van 25 augustus 2010 :
“Wij zijn van oordeel dat u, mits akkoord van
de wachtdienst, buiten het wachtgebied mag
overnachten. Evenwel dient u steeds bereikbaar te zijn voor huisbezoeken en raadplegingen : daartoe dient u te beschikken over
een volledig uitgerust kabinet binnen het
praktijkgebied.”
13. Arts werkzaam als spoedarts en sportarts
– (verplichte) aansluiting bij huisartsenkring/wachtienst.

Een huisarts is werkzaam als spoedarts in een
ziekenhuis en tevens als sportarts in een professionele sportvereniging. Hij wenst zich als sportarts te vestigen binnen een huisartsenkring.
Dient deze arts zich aan te sluiten bij deze
huisartsenkring en moet hij zich inschrijven
in en actief deelnemen aan de georganiseerde
wachtdienst?
Advies van 8 december 2010 :
“De bevolkingswachtdienst wordt ingericht
volgens het koninklijk besluit nr. 78 van 10
november 1967 betreffende de uitoefening
van de gezondheidszorgberoepen, art. 9, § 1.
Dit artikel verwijst naar ‘een regelmatige en
normale toediening van de gezondheidszorgen’ en expliciet ook ‘ten huize’: de bevolkingswachtdienst heeft dus als hoofddoel de
normale medische zorg zoals deze courant
door huisartsen wordt verstrekt, inclusief
ook huisbezoeken.
Conform art. 8. van het KB nr. 78. is dit niet
verwonderlijk aangezien de continuïteit van
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zorg voor huisartsen meestal wordt waargenomen door andere huisartsen (dit wegens
de vereiste kwalificatie “erkend huisarts” (cf.
ook de erkenningscriteria) binnen het kader
van de georganiseerde wachtdiensten.
De patiënt heeft – tijdens de wachtdienst en
binnen het kader van die continuïteit – recht
op een analoge/gelijkwaardige zorgverlening, alsof die zorg door de eigen vaste huisarts zou worden verstrekt (cfr. advies van de
Nationale Raad van 6.12.2008).
De wachtdienst voor huisartsgeneeskunde is
er dus om de gezondheidszorg van de huisartsgeneeskunde te waarborgen. De verplichting om deel te nemen aan de wachtdienst voor huisartsgeneeskunde slaat op alle
huisartsen.
Daarenboven dient er eveneens op gewezen
dat de deelname aan de wachtdienst een erkenningscriterium vormt voor de huisartsen
(MB van 21 februari 2006 tot vaststelling van
de criteria voor erkenning van huisartsen).
De deelname aan de wachtdienst in de huisartsgeneeskunde vereist dat de huisarts erkend is, of kandidaat huisarts in opleiding is,
volgens de voorwaarden (artikel 8) van het
MB van 21 februari 2006.
Zoals eerder gesteld moet, in het belang van
de zieke, een wachtdienst worden georganiseerd onder artsen die de geneeskunde op dezelfde of althans op analoge wijze uitoefenen.
Wanneer een arts uitsluitend de sportgeneeskunde beoefent en geen erkend huisarts is,
kan hij niet deelnemen aan een wachtdienst
waaraan alleen huisartsen deelnemen.
Op uw vraag of een arts zich verplicht moet
aansluiten bij de huisartsenkring, dient negatief geantwoord te worden. Inschrijving in
de wachtdienst daarentegen is wel verplicht
voor zover vanzelfsprekend is voldaan aan de
hoger vernoemde voorwaarden.”

Als er op de dienst radiologie van een ziekenhuis tijdens de wacht een contraststoftoediening nodig is, moet de radioloog effectief
aanwezig zijn tijdens het toedienen van de
contraststof, of volstaat het dat een andere
arts, bijvoorbeeld de spoedarts, aanwezig is?

■■

Advies van 8 december 2010 :
“U gelieve bijgaande een advies te willen vinden van de Nationale Raad dat van toepassing is op uw probleemstelling.”
Advies Nationale Raad van 6 december
2008 :
“De Nationale Raad van de Orde van geneesheren besprak in zijn vergadering van 6 december 2008 uw adviesvraag per e-mail van
22 mei 2008 betreffende de fysieke aanwezigheid van de geneesheer-radioloog bij het uitvoeren van röntgenonderzoeken die de IV.
injectie van contrastmiddelen vereisen.
Artikel 1, § 4 bis, van het koninklijk besluit
van 25 juli 1994 dat een bijlage is bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot
vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, stelt dat bij het uitvoeren
van een RX-onderzoek :
■■

■■

een erkende verpleger(ster) voor röntgenologie of de radiotechnieker(ster) hun
onderzoeken uitvoeren onder toezicht en
verantwoordelijkheid van een geneesheer-radioloog;
de fysieke aanwezigheid van de geneesheer-radioloog vereist is voor de therapeutische handelingen tijdens de volledige
duur van het werk van zijn gekwalificeerde
helpers en voor de diagnostische handelin-

■■

a dvi e z en

14. Ziekenhuis – wachtdienst radiologie –
aanwezigheid radioloog tijdens toedienen
contraststof.

gen, tijdens de duur van het werk van de
meeste van zijn helpers, dat wil zeggen tijdens de normale werkuren van de Dienst
Radiologie. Dit geldt zowel voor de privaatals de hospitaalradiologie.
buiten de normale openingsuren van de
hospitaaldienst RX de fysieke aanwezigheid van de radioloog niet vereist is voor
zover geen aanspraak gemaakt wordt op
het maximaal terugbetalingsforfait type 3.
Wel dient te allen tijde de continuïteit van
zorg verzekerd te zijn door een te bereiken
of oproepbare geneesheer-radioloog van
wacht voor dringend advies over de uitgevoerde technische verstrekkingen.
in ieder geval moeten alle uitgevoerde
technische prestaties geprotocoleerd worden binnen de 24 uur.

De intraveneuze injectie van jodiumhoudende contrastmiddelen dient te geschieden onder medisch toezicht. Het komt alleen de
geneesheer-radioloog toe te beslissen of het
aangevraagde onderzoek al dan niet met contrastinjectie moet gebeuren. Hij alleen oordeelt over de meest efficiënte techniek van
onderzoek.
De belangrijkste verwikkelingen betreffen de
contrast-extravasatie ter hoogte van de veneuze punctie, maar voornamelijk de allergische problematiek, die in zeldzame gevallen
zelfs aanleiding kan geven tot een letale anafylactische shock. Het erkennen van deze verwikkelingen is een medische diagnose en kan
bijgevolg niet gedelegeerd worden aan een
medewerker niet-medicus. Dit vereist dat de
opgeroepen geneesheer ter plaatse is. Wel kan
een beroep gedaan worden op het toezicht
door een bevoegde collega niet-radioloog . Dit
veronderstelt echter een voorafgaandelijke en
duidelijke afspraak tussen collega’s.”
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Beslissingen Raad Oost-Vlaanderen
1.TENLASTELEGGING :
Welwillendheidattest –
arbeidsongeschiktheid

het afleveren van een welwillendheidattest ter bevestiging van een
arbeidsongeschiktheid.

(…)
De Orde van Geneesheren Provinciale Raad
Oost-Vlaanderen werd gevat door een schrijven van een zaakvoerder van een schoonmaakbedrijf, die er zich over beklaagde dat een
tijdelijke werknemer van hem op 31 juli 2009
een klein ongeval had gehad maar na zijn aansluitende vakantie, lopende van 1 augustus
2009 tot en met 17 augustus 2009, zich niet
meer had aangeboden op het werk.
Na een aangetekend schrijven uitgaande van
de werkgever zou die tijdelijke werknemer een
attest van werkonbekwaamheid hebben bezorgd, lopende van 18 augustus 2009 tot en met
31 augustus 2009, attest opgesteld door de betrokken arts.
Volgens klager had de betrokken arts zich hierdoor schuldig gemaakt aan het uitschrijven van
een welwillendheidattest.
Ten aanzien van de onderzoekscommissie verklaarde de betrokken arts dat hij de betrokken
werknemer op consultatie had gehad op 31 augustus 2009 waarbij hij toen had vastgesteld
dat waar de op 31 juli 2009 opgelopen enkelverstuiking genezen was, de patiënt van de ribcontusie nog steeds last had.
De betrokken arts zou zijn patiënt geïnterpelleerd hebben over het feit dat hij hem op 18
augustus 2009 niet was komen opzoeken maar
oordeelde niettemin toch vanaf die datum een
attest te moeten uitschrijven omdat het zijn
overtuiging was dat indien zijn patiënt nog last
had op 31 augustus 2009, dit ook het geval
moet zijn geweest voor de periode daaraan
voorafgaand.
In zijn verdediging ter terechtzitting voegde de
betrokken arts er nog aan toe dat hij de patiënt
ook reeds had gezien de dag na het ongeval, met
name op 1 augustus 2009 en toen werd er geen
verlenging van de arbeidsongeschiktheid voorgeschreven omdat de patiënt met vakantie ging.
Het attest door de betrokken arts uitgeschreven op 31 augustus 2009 is een welwillendheid
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attest in die zin dat met retrograde werking een
arbeidsongeschiktheid werd uitgeschreven, dit
met ingang van 18 augustus 2009, terwijl de
patiënt toen niet werd onderzocht.
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 dit welwillendheidattest 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 deze
niet te moeten bestraffen met een tuchtsanctie.
Immers werd de patiënt de dag na het ongeval
wel degelijk door de betrokken arts gezien en
dit nadat door de Dienst Spoedgevallen de diagnose werd gesteld van contusio rechter ribrooster en rechter enkel.
Er werd toen geen verlenging arbeidsongeschiktheid voorzien om de eenvoudige reden
dat de patiënt met vakantie was.
De betrokken arts handelde weliswaar op foutieve wijze door, zonder patiënt gezien te hebben,
te attesteren dat de patiënt arbeidsonbekwaam
was met ingang van 18 augustus 2009 maar gezien de bijzondere omstandigheden (wel consultatie op 1 augustus 2009, geen verlenging arbeidsongeschiktheid wegens vakantie, consultatie op
31 augustus 2009 en het feit dat de patiënt met
ingang van 18 augustus 2009 ook erkend werd als
zijnde vallend onder de Wet Arbeidsongevallen)
komt het niet opportuun voor deze inbreuk met
een tuchtsanctie te bestraffen.
De Raad verklaart de tenlastelegging bewezen
doch acht het in casu niet aangewezen om
hiervoor een tuchtsanctie op te leggen.
(…)
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

(…)
1.
Bij schrijven van een provinciale Raad van de
Orde Van Geneesheren werd de Voorzitter van
de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen in
kennis gesteld van een schrijven uitgaande van
het RIZIV en betrekking hebbende op de betrokken arts.
Het RIZIV was een onderzoek opgestart naar
het voorschrijfgedrag van de betrokken arts
met betrekking tot gammaglobulines en totale
parenterale nutritie.
Het betreft hier geneesmiddelen die alleen
maar vergoedbaar zijn in een aantal door de
wet bepaalde indicaties en waarvoor de voorafgaandelijke toestemming van de adviserend
geneesheer noodzakelijk is.
De aanvragen werden ingediend voor patiënten die hoofdzakelijk de klassieke CVS-klachten vertoonden : vermoeidheid, keelpijn, spierpijn, anamnese van recidiverende infecties
(huid, bovenste luchtwegen, lage urinewegen),
vage intestinale klachten en stem
m ings
stoornissen.
Tijdens zijn verhoor verklaarde de betrokken
arts :
“...U vraagt me waarom ik deze patiënten geen
CVS-patiënten noem.
Bij CVS moet je eerst alle andere pathologie
uitsluiten. Bij de meeste CVS-patiënten vind ik
bijna altijd iets zoals coeliakie, immunodefi–
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2. 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 zich ertoe verbindt
gewetensvol toedienen
zijn patiënten zorgvuldig en gewetensvol de zorgen toe te dienen
van zorgen – onnodig
die stroken met de thans geldende wetenschappelijke kennis;
voorschrijven van
dure onderzoekingen
b. een arts, die weliswaar beschikt over de diagnostische en theen behandelingen of
rapeutische vrijheid, niettemin zal vermijden onnodige dure onverrichten van overbodige
derzoekingen en behandelingen voor te schrijven of overbodige
verstrekkingen
verstrekkingen te verrichten en zich te allen tijde bewust dient te
zijn van zijn sociale verantwoordelijkheid;
c. het verboden is, onder welke vorm ook, patiënten te ronselen,
feiten waarvan sprake in de brief en bijgevoegd dossier van de
Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV
van 12 juni 2008, toegestuurd door de provinciale Raad van Antwerpen aan de Raad van Oost-Vlaanderen op 16 juli 2008, de brief
van 28 april 2009 van de Provinciale Geneeskundige Commissie
van Oost-Vlaanderen, de brief van 22 september 2009 van de geneesheer-inspecteur Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en
Controle van het RIZIV, de brief, met bijlagen, dd. 26 november
2009 van de Provinciale Geneeskundige Commissie van OostVlaanderen en de brief van 7 december 2009 van klaagster, toegestuurd door de provinciale Raad van Brabant bij brief van 21
januari 2010.
ciëntie, groeihormoondeficiëntie, lupus, sjogren
enz. Addisson, NK-deficiëntie en hemochromatose, MGUS...
Voor behandeling van de zogezegde CVS patiënten heb ik 4 bedden op elk van de 4 interne
diensten...CVS bestaat niet; dat zijn subjectieve
klachten die altijd een onderliggende oorzaak
hebben. Al de patiënten die hier komen met
CVS hebben allen een afwijking”.
Volgens het RIZIV is het aantal gevallen van
systemische lupus erythematosus, Addisson,
coelakie en groeihormoondeficiëntie in de
praktijk van de betrokken arts onrustwekkend
en ver boven wat men zou kunnen verwachten
uitgaande van de Belgische prevalenties, in het
bijzonder stelt zij zich ook vragen bij de wijze
waarop hierbij telkens opnieuw de diagnostiek
plaatsvindt.
Met betrekking tot de aanvraag en/of behandeling met gammaglobulines stelde de betrokken
arts in zijn verhoor :
“U vraagt me de prevalentie van primaire immunodeficiëntie in België. In België moeten er
ongeveer 20.000 zijn met iets meer bij vrouwen.
Ik verklaar het hoger aantal vrouwen bij mijn
cliënteel door het feit van de invloed van de oestrogenen op het immuunsysteem. U zegt me dat
chronische moeheid en al de andere CVS-fibromyalgie-like klachten geen typische klachten
zijn bij primaire immunodeficiëntie.
Bij hypogammaglobulinemie zijn die klachten
wel aanwezig.”
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Volgens het RIZIV is het zo dat :
■■

■■

■■

de betrokken arts voor geen enkele van de
onderzochte verzekerden ernstige recidiverende of chronische bacteriële infecties kon
aantonen;
er geen evidentie is voor het bestaan van
een symptomatische chronische infectie
door mycoplasma of chlamydia;
de wetenschappelijke waarde van sommige
door de betrokken arts aangehaalde biologische testen niet bewezen zijn;

Met betrekking tot de aanvraag home-TPN is
het zo dat de betrokken arts verklaarde geen
rekening te houden met de BMI en verklaarde
hierover het volgende :
“...U vraagt me de indicaties op te noemen voor
parenterale voeding. Patiënten met malnutritie
of proteïnemalnutritie en gastro-intestinale
mobiliteits- en malabsorptiesyndromen...
Om iemand op TPN te zetten gebruik ik de volgende criteria :
de BCM : als die > 10 % verlaagd is;
de anorexieklachten + algemene toestand;
vooral iemand met een sterk verlaagde BCM
moet onmiddellijk op TPN gezet worden omdat
zijn darmabsorptie te laag is...”
Er bestaat hier omtrent nog geen echte evidencebased medecine...”
Het RIZIV stelde hieromtrent ondermeer het
hiernavolgende :
“...Om aan te tonen dat deze motoriekstoornis
aanleiding geeft tot een ernstige intestinale insufficiëntie baseert hij zich hoofdzakelijk op de
BCM (body cell mass = is een begrip dat nog
vrij experimenteel is en op dit ogenblik klinisch
totaal onbruikbaar; zou een maat zijn voor het
percentage metabool actieve lichaamsweefsel
(organen, spieren).
Essentiële onderzoeken zoals een dieetonderzoek, een faecesonderzoek om eventuele malabsorptie op te sporen, of het bepalen van de body
mass index (BMI) worden hierbij niet weerhouden als standaardonderzoeken. Dit leidt tot
situaties waarbij iemand met manifeste obesitas (BMI van 33) toch behandeld wordt met
TPN.
Darmdysbiose is volgens de betrokken arts een
belangrijk etiologisch element. Dysbiosis staat
voor een belangrijke verstoring van de gastrointestinale microbiologische flora. Volgens de
literatuur zou er een verband bestaan tussen
dysbiose en een resem ziekten zoals de ziekte
van Crohn, ulceratieve colitis, post antibiotica
diarrhee, bronchitis en zelfs obesitas, reumatoïde artritis en spastisch colon. Voor geen een
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van deze ziekten is het causaal verband reeds
voldoende aangetoond. Van een eventueel verband tussen dysbiose en het klachtenpatroon
van de betreffende patiënten en de behandeling
met TPN is er in de literatuur geen sprake.
De betrokken arts probeert ook een etiologische
verklaring te geven voor het ziektebeeld van zijn
patiënten : een gedaalde immuniteit, uitgelokt
door eventueel een andere ziekte, zou leiden tot
darmdysbiose wat op zijn beurt leidt tot gastroparese en een gestoorde darmfunctie met als
gevolg caxechie (gemeten met de BCM!) en een
versterking van de immunodeficiëntie.
Conclusie : bij geen enkele patiënt kon de betrokken arts een ernstige intestinale insufficiëntie aantonen met de gangbare algemeen aanvaarde onderzoekstechnieken.
Tenslotte moet vermeld worden dat sommige
patiënten onder behandeling van TPN drager
zijn van een maagring.”
Naar aanleiding van zijn onderzoek kwam
het RIZIV dan ook tot de hiernavolgende
conclusie :
“2.1.
Het onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat
het aanvragen/voorschrijven van zowel gammaglobulines als van home-TPN onnodig waren.
2.2.
Het onderzoek heeft ook aangetoond dat de behandeling voorgeschreven werd zonder rekening
te houden met de regels van goede praktijkvoering.
Uitgebreide literatuurstudie leverde geen enkel
argument op dat de voorgeschreven behandeling rechtvaardigt. Ook de professoren C en B
waren overduidelijk in hun oordeel.
De hoge frequentie waarmee de betrokken arts
allerlei zeldzame ziekten vaststelt en de manier
waarop hij de diagnose stelt doen ook ernstige
vragen rijzen omtrent het wetenschappelijk verantwoord handelen van collega.
2.3.
TPN is een zware behandeling die niet zonder
invloed is op de normale fysiologie van het spijsverteringsstelsel en daarom slechts in uitzonderlijke omstandigheden mag gegeven worden.
TPN geeft ook gemakkelijk aanleiding tot katheterinfectie en -sepsis. Dit onderwerp maakte
geen feitelijk deel uit van ons onderzoek. Toch
valt op te merken dat de ziekenhuis hygiëniste
gewag maakt van herhaalde ontstekingen/sepsis bij patiënten op TPN. Ze heeft aan dit onderwerp zelfs een voordracht gewijd (zie annex
lijst met patiënten en voordracht). We hebben
weet van twee gedocumenteerde gevallen van

Het RIZIV haalde vervolgens in zijn verslag 9
gevallen aan waarin de door de betrokken arts
gestelde diagnose ofwel geen bevestiging vond
ofwel onjuist was.
De onderzoekscommissie stelde vervolgens de
vraag aan de betrokken arts om, na kennis te
hebben genomen van het RIZIV-dossier met
de duidelijke bevindingen van o.m. Prof. B, hier
schriftelijk op te reageren.
Op 26 november 2008 stuurde de betrokken
arts een schrijven naar de onderzoekscommissie waarin hij ondermeer stelde :
“...Tot mijn grote ontgoocheling moest ik vaststellen dat sommige artsen zeer weinig kennis
hebben van endocrinologie, immunologie en
nutritiepathologie.
Het betreurt mij ten zeerste dat Prof B, stelt dat
BCM een niet gekende nutritionele wetenschappelijke parameter is terwijl in de literatuur
BCM één van de belangrijkste parameters is.
Daarnaast zijn er ook een aantal collega’s endocrinologen die de endocrinologie niet al te
nauw nemen en geen stimulatietesten uitvoeren
bij patiënten die zogezegd als CVS bestempeld
worden.
Bij een second opinion, die vaak door de huisarts wordt aangevraagd omdat hij niet gelooft
in de diagnose van Addisson, wordt deze Addis-

son dan met veel plezier weerlegd door de collega’s endocrinologen.
Het toedienen van Hydrocortisone en groeihormoon in fysiologische dosissen is zeker niet iatrogeen en is bij patiënten met partiële of
volledige deficiëntie ten zeerste aangewezen. De
toediening van TPN bij cachexie is eveneens een
normale behandeling. Dit wordt echter door
artsen die geen weet hebben van nutritiepathologie steeds geout als inadequaat.
Daarnaast worden ook bij patiënten met beginnende lupus en auto-immuniteit lichte dosissen
immunosuppressiva voorgeschreven wat volledig in de lijn is van de klinische behandeling. Er
bestaat ook nog zoiets als therapeutische vrijheid en indien deze goed kan verantwoord worden en goed wordt opgevolgd zoals steeds bij
mijn patiënten gebeurt.
Besluitend kan ik stellen dat er momenteel via
de CM een hetze aan de gang is waarbij men
het probleem van fibromyalgie en CVS probeert
te psychiatriseren. Hierbij wordt de leer gevolgd
van de Leuvense school die zegt dat CVS een
psychiatrische aandoening is terwijl in de literatuur eigenlijk blijkt dat CVS geen diagnose is
doch eerder een symptoomcomplex en dat vaak
zeldzame pathologieën zoals partiële Addison,
Addison, groeihormoondeficiëntie, posttraumatische hypofysaire uitval, coeliakie, hemochromatose, hypogammaglobulinemie, NK-cel
dysfunctie, enz. aan de grondslag liggen. Deze
casus worden door de referentiecentra of door
de interne diensten steeds voldoende onderzocht en eigenlijk worden heel wat interessante
en complexe pathologieën gemist en behandeld
met cognitieve gedragstherapie. Dit verklaart
ook de recente aanvallen op de referentiecentra
en ook het onderzoek dat door het RIZIV zelf
werd ingesteld, door het kenniscentrum, waarbij blijkt dat de referentiecriteria overbodig en
zelfs schadelijk zijn voor de patiënt.”
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sepsis : X die een bijna dodelijke sepsis heeft gehad en Y. De behandeling van patiënten met
CVS-klachten met TPN kan niet anders dan als
experimenteel worden beschouwd. Toch heeft
de betrokken arts niet aan de nodige administratieve en deontologische voorwaarden voor
het uitvoeren van een medische studie voldaan
(o.a. de goedkeuring van het ethisch comité).
Dusdanig heeft hij het leven en de gezondheid
van zijn patiënten aan weliswaar moeilijk in te
schatten maar reële en onnodige gevaren blootgesteld.
Het opstarten van behandelingen met Imuran
en corticoïden, waarvan de bijwerkingen toch
algemeen als ernstig worden beschouwd, zonder
dat een duidelijke diagnose van SLE of ziekte
van Addisson werd gesteld.
Tot besluit kan men stellen dat de betrokken
arts mensen behandelt op een totaal onconventionele manier, los van alle aanbevelingen van
goede praktijkvoering en in afwezigheid van
enige wetenschappelijke basis. Daardoor heeft
hij herhaaldelijk patiënten blootgesteld aan
mogelijke iatrogene effecten of hen een adequate behandeling onthouden (bvb. aangepaste
CVS-behandeling).”

De betrokken arts werd gehoord door de onderzoekscommissie en verklaarde aldaar dat :
hij zich meer en meer is gaan toeleggen op
CVS problematiek en fybromyalgie;
■■ dit 50 % van zijn patiënten vertegenwoordigt, de overige 50 % diabetespatiënten zijn;
■■ hij geconventioneerd is doch niet geaccrediteerd;
■■ de kennis van het RIZIV op medisch vlak
ontoereikend is;
De onderzoekscommissie besliste vervolgens
advies in te winnen bij specialisten ter zake, dit
om in het bijzonder het medisch handelen van
de betrokken arts te analyseren.
■■
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Uiteindelijk Prof. Z de opdracht aanvaardde en
zijn verslag aan de onderzoekscommissie overmaakte.
Zijn verslag betrof in het bijzonder die aspecten die betrekking hadden op de endocrinologische behandeling en betrof niet het toepassen
van parenterale nutritie en gammaglobulines
dat uiteindelijk reeds door het RIZIV waren
onderzocht.
In het bijzonder richtte hij zijn aandacht op het
toedienen door de betrokken arts van hydrocortisone bij patiënten waarbij de diagnose van
bijnierinsufficiëntie werd gesteld en van groeihormoon bij patiënten bij wie de diagnose werd
gesteld van partiële groeihormoondeficiëntie.
Met betrekking tot de verschillende onderzochte dossiers stelde Prof Z :
“a) dossier eerste patiënt : noch het instellen
van een behandeling met testosteron, noch het
instellen van van een behandeling met hydrocortisone, noch het voorstel van het opstarten
van een behandeling met groeihormoon bij deze
patiënt is wetenschappelijk onderbouwd en het
instellen van deze behandeling beantwoordt
niet aan de geldende normen van de goede medische praktijk in de endocrinologie in België of
in het buitenland;
b) dossier tweede patiënt : er is geen enkel ernstige wetenschappelijke basis om de diagnose te
stellen van bijnierschorsinsufficiëntie door een
hypofysaire (of hypothalame) oorzaak, en bijnierschorsinsufficiëntie is niet aangetoond en in
deze context is het instellen van een behandeling met hydrocortisone niet beantwoordend
aan de goede medische praktijk in de endocrinologie. Ook de documentatie van een groeihormoondeficiëntie is onvoldoende om over te gaan
tot behandeling met groeihormoon;
c) dossier derde patiënt : het lijkt dat ook bij
deze patiënt het instellen van een behandeling
met hydrocortisone niet medisch verantwoord
was, maar de beschikbare gegevens zijn beperkt;
d) dossier vierde patiënt : het lijkt dan ook dat
bij deze patiënt de diagnose van bijnierschorsinsufficiëntie onvoldoende gedocumenteerd is
maar de gegevens vervat in het dossier zijn beperkt om hierover te kunnen besluiten;”

m.b.t. de endocrinologische behandelingen niet
in overeenstemming is met de gangbare normen
van de goede medische praktijk in de endocrinologie. De werkwijze beantwoordt niet aan de
geldende aanbevelingen voor de diagnostiek en
behandeling van hormonale deficiënties. In het
bijzonder, lijkt er een patroon te bestaan van
het regelmatig onterecht stellen van de diagnose van bijnierschorsinsufficiëntie en vermoedelijk ook groeihormoondeficiëntie en het ten
onrechte instellen van behandelingen met hydrocortisone en groeihormoon. Voor dit afwijkend medisch handelen heb ik geen onmiddellijke verklaring. Inderdaad is het medisch handelen van de betrokken patiënt in elk geval niet
in overeenstemming met de opleiding in de
Endocrinologie zoals gegeven wordt in de verschillende Belgische universiteiten en wijkt zijn
medisch gedrag ook af van de algemeen geldende normen in België en in het buitenland.
Het medisch handelen zoals blijkt uit dit dossier is ook niet in overeenstemming met de gegevens uit de vakliteratuur in de Endocrinologie.”
2.
Ook de Provinciale Geneeskundige Commissie diende een klacht in met betrekking tot
onverantwoord voorschrijfgedrag, waarop de
betrokken arts bij schrijven van 31 januari
2010 ondermeer het hiernavolgende antwoordde :
■■
■■

■■

■■

■■

■■
■■

Ook de onderzochte dossiers konden bij de deskundige geen bijval vinden in die zin dat ofwel
een stimulatietest ontbrak of te vaag onderbouwd was.
Algemeen besluitend, stelde Prof. Z :
“Het geheel van de elementen van dit dossier in
overweging nemend, kan ik enkel besluiten dat
het medisch handelen van de betrokken arts
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■■

■■

juist het niet toedienen van een adequate therapie is schadelijk voor de volksgezondheid;
de argumenten van de RIZIV-inspecteur,
Prof. B zijn zeer onwetenschappelijk en eigenlijk op een trieste manier geformuleerd;
CVS is een uitsluitingdiagnose en wordt te
pas en te onpas gebruikt voor zeldzame
aandoeningen;
het hier gaat over een samenwerking, steunende op laster, tussen enkele katholieke
professoren en Prof. B;
er geen klacht voorhanden is van een patiënt en de meesten nog steeds in behandeling zijn;
het hier gaat over een hetze waarbij én de
CM én het RIZIV samenwerken;
de therapeutische vrijheid hem toelaat een
behandeling in te stellen die adequaat is;
er geen sprake kan zijn van een gebruik buiten het wettelijk kader gezien alle patiënten
een toestemming van de adviserend arts
hebben, dus ook voor het gebruik van groeihormonen;
hij samen met prof. M een artikel heeft gepubliceerd over het gebruik van gammaglo-

3.
Tenslotte is er nog de klachtbrief van de
klaagster waarin zij het ondermeer had over :
■■

■■

■■

■■

■■
■■
■■

zij bij de betrokken arts ging wegens pijnklachten, pijn in de rechterheup en uitstraling naar het rechterbeen;
er enkel een bloedonderzoek werd verricht
zonder bepaling CEA, er geen huidbiopsie
werd verricht noch een scanner van de pijnlijke streek maar de betrokken arts niettemin toch de diagnose van lupus
vooropstelde;
er werd een behandeling opgestart maar de
pijnklachten namen niet af en na een tweede opinie bij Prof. B in A werd de diagnose
van lupus uitgesloten;
door een gastro-enteroloog werd evenwel
een tumor vastgesteld waarna een verschrikkelijke periode van radiotherapie en
chirurgie volgde, op dit ogenblik reeds de
18de chemotherapie bezig is;
een week op twee voelt zij zich niet misselijk en kan zich thuis wat behelpen;
er minstens 1 jaar verloren is gegaan in de
diagnosestelling;
door de roekeloze behandeling met zware
immunosuppresiva haar natuurlijke afweer
tussen oktober 2007 en juli 2008 volledig
was uitgeschakeld;

In zijn reactie op het verslag van Prof. Z verklaarde de betrokken arts dat :
■■
■■
■■
■■

■■

■■

■■

de dossiers zeer onvolledig zijn;
hij zeer veel spreekt over zijn gevoel, zijn
onvoldoende basis en kennis;
dr. B tegen hem een ware kruistocht is begonnen;
hij bij deze tegen deze geneesheer ook een
klacht indient wegens eerroof, laster en afpersing;
de adviserend arts van de CM speelt Dr. B
dossiers door zonder medeweten van de
patiënt zelf;
hij een onderhoud wenst met de onderzoekscommissie omdat deze twee artsen
tegen hem samenzweren;
waar gesteld wordt dat bio-impedantiemeting een waardeloos onderzoek is, heeft
prof. Z blijkbaar geen weet van het feit dat
Hydrocortisone absoluut dient te worden

■■

gegeven bij reumapatiënten en patiënten
met chronische inflammatoire aandoeningen;
er dient te worden nagegaan wat de link is
tussen beide artsen;
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bulines bij patiënten met een zogenaamd
CVS-beeld waarbij het duidelijk bleek te
gaan om een auto-immune pathologie en
het bovendien patiënten betrof die in A verzeild waren geraakt in de dienst psychiatrie;

4.
De Provinciale Raad Oost-Vlaanderen van de
Orde van Geneesheren had ondertussen bij
brief ook de Koninklijke Academie Voor Geneeskunde van België om advies verzocht, meer
in het bijzonder aangaande de behandeling van
fibromyalgie en chronisch vermoeidheidssyndroom met hoge dosissen corticosteroïden,
groeihormonen en gammaglobulines.
In haar schrijven ontleedde deze wetenschappelijke instelling de vooropgestelde geschetste
behandeling op basis van wetenschappelijke
literatuur en kwam daarbij tot het volgende
besluit :
“De evidentie omtrent de werkzaamheid van
corticosteroïden, immunoglobulines en groeihormoon bij chronisch vermoeidheidssyndroom
en bij fibromyalgie is zwak tot afwezig. Het gaat
daarbij om geneesmiddelen met belangrijke ongewenste effecten. Op basis daarvan meent de
academie dat, in lijn met wat in de richtlijnen
staat, het voorschrijven van deze middelen bij
deze aandoeningen niet gewettigd is.”
Op de terechtzitting verwees de betrokken arts
naar zijn diverse brieven en schriftelijke verdediging maar voegde daar ook nog aan toe dat :
■■
■■
■■

■■
■■

■■
■■
■■

alle patiënten wel degelijk een goedkeuring
hadden van de adviserend arts;
er geen cognitieve therapie is voor lupus;
de aanpak niet van psychiatrische aard kan
en mag zijn maar een passende behandeling
vereist is;
ten onrechte heel wat mensen in de psychotherapie terecht komen;
hij het nadeel heeft van een afwijkend voorschrijfprofiel en daarom de C.M. hem zoekt,
de achtergrond in de sfeer van de levensverzekeringen is te situeren;
hij altijd een insuline tolerantie test doet;
de adviserend arts verplicht de patiënten
om naar A te gaan;
het dossier van Z is onvolledig;

Overwegende dat de Raad de eerste twee tenlasteleggingen samenneemt omwille van hun
samenhangend karakter;
Overwegende dat de Raad, wat de derde tenlastelegging betreft, van oordeel is dat er geen
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doorslaggevend bewijs voorligt van een door
de betrokken arts begane deontologische inbreuk zodat hij hiervoor dient te worden vrijgesproken;
Overwegende dat de Raad, wat de eerste en
tweede tenlastelegging betreft, wel degelijk van
oordeel is dat deze beiden bewezen zijn.
Overwegende dat de hiernavolgende argumenten en/of overwegingen zich opdringen.
Overwegende dat de Raad moet vaststellen
dat de betrokken arts ten overstaan van het
gefundeerd opgesteld deskundig verslag van
dr. Z geen wetenschappelijk ondersteunde argumenten aanbrengt maar zich louter ertoe
beperkt dit verslag af te doen als zijnde onvolledig.
Overwegende dat de betrokken arts evenwel
zelf geen stukken of wetenschappelijke kennis
aanreikt ter weerlegging van alle bovenstaande
bevindingen.
Overwegende dat de Raad niet het forum is
waar de betrokken arts zijn klacht voor laster
en eerroof dient in te dienen maar het hem uiteraard vrij staat dit te doen voor de bevoegde
gerechtelijke instanties;
Overwegende dat de betrokken arts er zich toe
beperkt de klassieke academische geneeskunde
af te doen als voorbijgestreefd en onbetrouwbaar doch hiertoe geen bewijskrachtige gegevens aanreikt;
Overwegende dat de Raad ook moet vaststellen
dat de betrokken arts elementen uit wetenschappelijke studies volledig uit hun context
rukt om deze nadien op zijn eigen theorieën
toe te passen (de theorieën rond CVS, het congres van het european society of Parenteral
and Enteral nutrition met betrekking tot het
begrip cachexie);
Overwegende dat de voorgelegde labo-interpretaties zelden of nooit kunnen worden bevestigd door andere collegae endocrinologen;
Overwegende dat het verslag van Prof. Z heeft
aangetoond dat de gestelde diagnoses meestal
onvoldoende gedocumenteerd waren en niet
zelden in tegenspraak met klassieke regels van
de endocrinologie;
Overwegende dat de casus van V heeft aangetoond dat de werkwijze en methodiek in diagnosestelling zelfs gevaarlijk te noemen is;
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Overwegende dat de diagnostiek van de betrokken arts te vaag en te los is, niet gesteund
is op een stevige onderbouwde wetenschappelijke basis, hij als het ware uitgaat van een
“grijze diagnose” en dan maar begint te handelen en te behandelen;
Overwegende dat hij doorgaans een kunstmatige partiële Addison creëert en van daaruit
verder werkt zonder dit op voldoende wijze te
testen (de begindata zijn onvoldoende, corticotherapie wordt gestart en indien na therapie
een dynamische test wordt uitgevoerd, bevestigt dit de partiële Addison (maar nu iatrogeen). In de voorliggende dossiers is niet zelden
een laag namiddag cortisolspiegel aanwezig als
startgegeven. Vooraleer te starten voert een
zorgvuldig endocrinoloog een dynamische test
met ACTH uit, vermits gezonde patiënten zonder Addison ook een laag namiddag cortisol
vertonen);
Overwegende dat het bewezen is dat een onaangepast gebruik en/of toedienen van groeihormoon belangrijke negatieve bijwerkingen
kan hebben (gekende maligniteitsrisico bij
acromegalen);
Overwegende dat het schrijnend te noemen is
dat de betrokken arts in grote mate gammaglobulines voorschrijft terwijl er in België een tekort is voor de behandeling van bijvoorbeeld
brandwondenpatiënten;
Overwegende dat de nefaste gevolgen voor de
Volksgezondheid bewezen zijn, enerzijds door
het opstarten van nutteloze en vaak gevaarlijke behandelingen, anderzijds door het onthouden van de patiënt van een aangepaste
behandeling;
Overwegende dat dergelijk onethisch en onwetenschappelijk beoefenen van de geneeskunde
afkeuring verdient en daarom een strenge bestraffing vraagt;
Overwegende dat de Raad, op grond van bovenstaande goed onderbouwde wetenschappelijke gegevens dan ook van oordeel is dat de
eerste en tweede tenlastelegging samengenomen bewezen zijn en de hiernavolgende
tuchtsanctie zich dan ook opdringt;
(…)

Verklaart de eerste en tweede tenlastelegging
samengenomen, bewezen en spreekt de
tuchtsanctie uit van de SCHORSING gedurende een periode van TWEE JAAR.

(…)
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De Raad verklaart de derde tenlastelegging niet
bewezen en spreekt dienvolgens de betrokken
arts vrij.

BESLISSING RAAD :
a. juncto b. twee jaar schorsing
c. geen sanctie

3. 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, een en ander door
aangelegenheden –
het opstellen van een verklaring, waarin hij zich o.m. uitlaat over
verklaring, zonder
het verblijf van de kinderen, verklaring die werd aangewend in het
therapeutische weerslag
kader van een gerechtelijke procedure.
Feiten waarvan sprake in de brief van de jeugdrechter in hoger beroep bij het Hof van Beroep.
(…)

Ten aanzien van de Onderzoekscommissie
voegde hij daar nog aan toe dat :
■■

De Orde van Geneesheren, Provinciale Raad
Oost-Vlaanderen werd in kennis gesteld van
een schrijven van de kamervoorzitter, jeugdrechter in hoger beroep waarin deze klacht
neerlegde ten aanzien van de betrokken arts
omdat hij een attest had opgemaakt aangaande
de verblijfssituatie van kinderen zonder die te
hebben gezien of gehoord.

■■

■■

Het attest zelf luidt als volgt :
“Ondergetekende verklaart heden bovengenoemde patiënte te hebben gezien op consultatie.
Uit de verklaring van patiënte blijkt dat de gezondheid van haar kinderen acuut in het gedrang komt.
De wisselende thuissituaties die de kinderen
momenteel wettelijk moeten ondergaan, liggen
aan de basis van deze problemen.
Een dringende herziening en onderzoek van de
thuissituaties is noodzakelijk.
Ook een voorlopige opvang door bovengenoemde patiënte en natuurlijke mama lijkt na ondervraging medisch zeer verantwoord.”
In zijn schriftelijk antwoord van 21 februari
2010 verklaarde de betrokken arts patiënte
V.H. te hebben gezien en aanhoord met betrekking tot haar lichamelijke klachten die zij relateerde aan het feit dat haar kinderen slaap- en
eetproblemen bleken te hebben wanneer ze
weer naar de vader dienden terug te gaan.
Volgens hem vroeg patiënte een verslag op te
stellen om gehoor te vinden maar in het verslag
staat niet dat hij de kinderen gezien heeft.

■■
■■
■■

het een typisch probleem is in echtscheidingen dat een kind soms niet terug wil
naar de natuurlijke vader en dan te kampen
heeft met diverse problemen;
als hulpverlener wordt je dan geconfronteerd met dergelijke schrijnende situaties
en meestal wordt op vraag van een advocaat
dan ook gevraagd het een en ander op papier te zetten;
hij niet de behandelend arts is van de natuurlijke vader;
hij dit enkel had gedaan in de hoop dat iets
aan de situatie zou worden gedaan;
hij dacht een dixit-attest te hebben opgemaakt;
maar hij ook toegeeft zich door sentimentaliteit te hebben laten meeslepen en hij in
de toekomst daar dan ook voorzichtig zou
mee omspringen;

Ter terechtzitting bevestigde de betrokken arts
zijn voorheen afgelegde verklaringen en voegde er nog aan toe dat hij inderdaad zelf geen
vaststellingen heeft gedaan maar zich louter en
alleen beperkt heeft tot het opstellen en weergeven van de verklaring van zijn patiënte.
Overwegende dat de Raad, wat deze tenlastelegging betreft, op grond van bovenvermelde
gegevens, van oordeel is dat de betrokken arts
door het afleveren van voornoemd attest, zich
in familiale aangelegenheden heeft gemengd
zodat hij wel degelijk een inbreuk heeft begaan
op het deontologisch beginsel zoals ondermeer
vervat in artikel 9 van de Code Geneeskundige
Plichtenleer.
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Overwegende dat de Raad in het bijzonder
moet vaststellen dat de betrokken arts in de
door hem afgeleverde verklaring tot conclusies
komt die hij zelf niet heeft waargenomen en
getoetst maar louter en alleen voortvloeien uit
wat patiënte hem had verteld.
Overwegende dat het vast staat dat hij noch de
kinderen noch de natuurlijke vader aanhoord
of gezien heeft.
Overwegende dat het niet aan de betrokken
arts toekomt om bepaalde conclusies te trekken, maar wel aan de daartoe bevoegde sociale
en gerechtelijke instanties, temeer nu hij zelf
geen objectieve waarnemer was van de zaken
die hij had verklaard.

De tenlastelegging komt dan ook bewezen voor
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 naar zijn
patiënte toe en niet met verkeerde of anders te
interpreteren bedoelingen), deze slechts te
moeten bestraffen met de tuchtsanctie van de
waarschuwing.
De Raad verklaart de tenlastelegging bewezen.
(…)
BESLISSING RAAD : WAARSCHUWING

4. TENLASTELEGGING : het niet-naleven van het beginsel dat:
a. zowel voor het stellen van een diagnose als voor het instellen
Z.IV. – ten onrechte en
en voortzetten van een behandeling, een arts zich ertoe verbindt
verkeerdelijk attesteren
zijn patiënt zorgvuldig en gewetensvol de zorgen toe te dienen die
van G.V.V.H. – opstellen en
stroken met de thans geldende wetenschappelijke kennis;
bijhouden patiëntendossier
b. een arts, die weliswaar beschikt over diagnostische en therapeutische vrijheid, niettemin zal vermijden onnodige dure onderzoekingen en behandelingen voor te schrijven of overbodige verstrekkingen te verrichten, een en ander door :
-- het aanrekenen van prestaties voor het nemen van cervicale en
vaginale uitstrijkpreparaten met het oog op een cytopathologisch onderzoek door een geneesheer specialist;
-- het aanrekenen van méér dan 3 echografieën voor bekken in
geval van zwangerschappen zonder gewoon risico, terwijl die
prestatie enkel en alleen méér dan 3 maal mag worden aangerekend in geval van zwangerschappen met ongewoon risico;
-- het ten onrechte aanrekenen van prestaties 469490-469501 N
50 voor een echografie van het abdomen en/of het kleine bekken
in het kader van het toezicht tijdens eenzelfde zwangerschap,
terwijl de NGV een specifieke code voorziet voor de echografische evaluatie van een zwangerschap;
-- het aanrekenen van prestaties van echografieën zonder dat een
geschreven protocol werd opgemaakt;
-- het aanrekenen van bijkomende prestaties van echografieën tijdens de heelkundige ingreep, terwijl die prestatie in dat geval
deel uitmaakt van die heelkundige ingreep;
-- het aanrekenen van colposcopieën, zonder dat daaromtrent in
de betreffende dossiers de nodige aanwijzingen zijn terug te
vinden;
-- het doseren van glucose en van totale proteïnen d.m.v. sticks,
wat niet toelaat de exacte waarden te bepalen en zodat bijgevolg
ook niet voldaan is aan de voorwaarden om de in casu gebruikte nomenclatuurnummers aan te rekenen;
-- het aanrekenen van verstrekkingen met een hogere sleutelletter
dan de werkelijk verleende verstrekkingen (8 chirurgische ingrepen);
c. een arts ertoe gehouden is van elke patiënt een goed bijgehouden dossier op te stellen en te bewaren.
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(…)
Voorafgaandelijk werd de betrokken arts in
kennis gesteld van een materiële vergissing in
de tenlastelegging in die zin dat waar onder
punt b, tweede alinea staat :
■■

het aanrekenen van méér dan 3 echografieën
voor bekken in geval van zwangerschappen
zonder gewoon risico, terwijl die prestatie
enkel en alleen méér dan 3 maal mag worden aangerekend in geval van zwangerschappen met ongewoon risico;

dit dient gelezen te worden als :
■■

het aanrekenen van méér dan 3 echografieën
voor bekken in geval van zwangerschappen
zonder ongewoon risico, terwijl die prestatie
enkel en alleen méér dan 3 maal mag worden aangerekend in geval van zwangerschappen met ongewoon risico;

De betrokken arts nam kennis van deze materiële rechtzetting in de tenlastelegging en verklaarde zich hiermee akkoord.
(…)
De Orde van Geneesheren, provinciale Raad
Oost-Vlaanderen, werd in kennis gesteld van
een schrijven van het RIZIV waarin die mededeelde dat zij de betrokken arts op zijn aangerekende verstrekkingen had onderzocht en
daarbij tal van onregelmatigheden had vastgesteld.
Aan de betrokken arts werd de terugbetaling
opgelegd van een bedrag van 18.598,76 EUR
alsmede een bijkomende administratieve geldboete voor het zelfde bedrag.
Met betrekking tot de tenlasteleggingen stelde
het RIZIV in haar beslissing :
“Tenlastelegging 1 betreft aanrekeningen voor
het nemen van cervicale en vaginale uitstrijkpreparaten met het oog op een cytopathologisch
onderzoek door een geneesheer specialist. In
werkelijkheid werd deze prestatie evenwel aangerekend voor microscopisch onderzoek van
fluor, waarvoor in de NGV een specifiek presta-

tienummer is voorzien. Er werd inzake geen
verschilregel toegepast met prestatie 126814126825 (microscopisch onderzoek), aangezien
betrokkene ook niet kon aantonen dat dit laatste onderzoek daadwerkelijk steeds werd uitgevoerd. De tenlastelegging komt bewezen voor,
gelet op de verklaringen van de de betrokken
arts. De tenlastelegging dient te worden weerhouden.
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Feiten waarvan sprake in de brief en bijgevoegde synthesenota van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV,
en in eveneens bijgevoegd eensluidend verklaard afschrift van de beslissing van de leidend ambtenaar, betekend aan betrokkene.

Tenlastelegging 2 betreft het aanrekenen van
méér dan 3 echografieën voor bekken in geval
van zwangerschappen zonder ongewoon risico,
terwijl die prestatie enkel en alleen méér dan
drie maal mag worden aangerekend in geval
van zwangerschappen met ongewoon risico. Bij
het opmaken van de tenlastelegging werd het
begrip “risicozwangerschap” ruim geïnterpreteerd, in het voordeel van de betrokken arts. De
weerhouden gevallen komen bewezen voor en
worden tevens door de betrokken arts aangemerkt als zwangerschappen zonder ongewoon
risico. De tenlastelegging dient te worden weerhouden.
Tenlastelegging 3 betreft het ten onrechte aanrekenen van prestatie 469490-469501 N 50 voor
een echografie van het abdomen en/of het kleine bekken in het kader van het toezicht tijdens
een zelfde zwangerschap, terwijl de NGV een
specifieke code voorziet voor de echografische
evaluatie van een zwangerschap. Voor wat betreft de weerhouden gevallen werd bijgevolg een
te hoge sleutelletterwaarde gehanteerd. De tenlastelegging wordt door de betrokken arts ten
gronde niet betwist, komt bewezen voor en dient
te worden weerhouden.
Tenlastelegging 4 betreft de aanrekening van
echografieën zonder dat een geschreven protocol
werd opgemaakt. De weerhouden gevallen worden door de betrokken arts toegegeven voor wat
betreft het ontbreken van protocol. De tenlastelegging komt bewezen voor en dient te worden
weerhouden.
Tenlastelegging 5 betreft de bijkomende aanrekening van echografieën tijdens de heelkundige
ingreep, terwijl die prestatie in dat geval deel
uitmaakt van die heelkundige ingreep. De tenlastelegging dient in casu dan ook te worden
weerhouden omdat voor deze gevallen hoe dan
ook telkens het protocol ontbreekt (cf. tenlastelegging 4). De tenlastelegging komt bewezen
voor gelet op het ontbreken van protocol voor
alle gevallen en dient om die reden te worden
weerhouden.
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Tenlastelegging 6 betreft de aanrekening van
colposcopieën, zonder dat daaromtrent in de
betreffende dossiers de nodige aanwijzingen zijn
terug te vinden. De weerhouden gevallen worden toegegeven door de betrokken arts, die verklaart dat zijn administratie ter zake te kort
schiet. De tenlastelegging komt bewezen voor en
dient te worden weerhouden.

■■
■■
■■
■■

■■

Tenlastelegging 7 betreft het doseren van glucose en van totale proteïnen d.m.v. Sticks, wat
niet toelaat de exacte waarden te bepalen en
zodat bijgevolg ook niet voldaan is aan de voorwaarden om de in casu gebruikte nomenclatuurnummers aan te rekenen.
Tenlastelegging 8 betreft 8 chirurgische ingrepen waarbij verstrekkingen met een te hoge
sleutelletterwaarde werden aangerekend. De
betrokken arts gaat akkoord met de toegepaste
verschilregels. De tenlastelegging komt bewezen
voor en dient te worden weerhouden.”
In zijn schriftelijk antwoord verklaarde de betrokken arts ondermeer dat :
■■
■■
■■
■■
■■

hij zich bij de opgelegde terugbetaling en
geldboete heeft neergelegd;
hij nooit iets heeft aangerekend dat hij niet
heeft verricht;
de boete te hoog is maar hij zijn declaraties
niettemin heeft aangepast;
hij zijn handelen niet altijd schriftelijk heeft
vastgesteld in de laptop;
hij zijn medisch handelen niet heeft veranderd en nog altijd diverse onderzoeken doet
maar nu gratis, zonder ze te declareren.

Ten aanzien van de Onderzoekscommissie
voegt hij er nog aan toe dat :
■■

■■
■■
■■
■■

■■
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hij bij prof. Matton had geleerd veel onderzoeken te doen, maar daar slechts summier
nota van nam;
hij meer tijd besteedt aan de anamnese dan
aan de onderzoeken;
hij met twee vingers typt en zijn nota’s daarom eerder beknopt zijn;
zijn laptop automatisch synchroniseert met
de back-upschijf thuis;
van een heleboel dingen door het RIZIV
werd aangenomen dat hij ze niet had uitgevoerd, hij deze prestaties niet zwart op wit
kon aantonen;
hij met mensen uit een arme bevolking te
maken heeft en hij heel veel het remgeld
niet heeft gevraagd;
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hij nu gestopt is met de nummers te declareren;
hij slechts 3 echografieën per zwangerschap
aanrekent;
hij een echte pietlut is in zijn werk;
hij het als een belediging beschouwt om te
worden beschuldigd van fraude met prestatienummers uit eigen gewin;
hij alles heeft uitgevoerd maar het jammer
genoeg niet kan bewijzen.

Ter terechtzitting bevestigde de betrokken arts
de door hem afgelegde verklaringen maar
voegt er nog aan toe dat hij patiënten over de
vloer krijgt die soms maar na 2 à 3 jaar langskomen en hij meer tijd uittrekt voor een gesprek dan voor het eigenlijk typen.
De betrokken arts beklemtoonde bovendien
dat de opgelegde terugbetaling en vastgestelde
boete hem financieel hebben ontredderd, gezien zijn toch wel relatief kleine praktijk.
Overwegende dat de Raad vaststelt dat de betrokken arts zich reeds tijdens het door het
RIZIV gevoerde onderzoek akkoord verklaarde
met de tenlasteleggingen en hij uiteindelijk ook
geen administratief beroep heeft ingesteld tegen de door het RIZIV genomen beslissing.
Overwegende dat de Raad geen redenen heeft
om aan te nemen dat de betrokken arts te kwader trouw zou hebben gehandeld maar goede
trouw en/of onwetendheid van de zorgverlener
zijn geen redenen om op onzorgvuldige wijze
tewerk te gaan en zich administratief in regel
stellen maakt nu eenmaal deel uit van het takenpakket van een arts.
Overwegende dat van iedere arts mag worden
verwacht dat hij/zij voldoende kennis heeft van
de vigerende bepalingen, de nomenclatuurcodes in het bijzonder, en men toch moet beseffen dat alleen de naleving van deze regeling er
kan voor zorgen dat ons sociaal zekerheidssysteem behoorlijk functioneert.
Overwegende dat de deontologische inbreuk bewezen is en de Raad het dan ook opportuun acht
de hiernavolgende tuchtsanctie op te leggen.
(…)
BESLISSING RAAD : BERISPING

(…)
De Nationale Raad van de Orde van Geneesheren werd in kennis gesteld van een schrijven
van klagers, schrijven dat vervolgens aan de
Orde van Geneesheren, provinciale raad OostVlaanderen, werd overgemaakt.

■■

■■
■■
■■

In dit schrijven werd met betrekking tot de betrokken arts het volgende aangehaald :
■■
■■

■■

■■

■■

■■

de betrokken arts reeds verschillende keren
Rohypnol had voorgeschreven voor hun
28-jarige dochter die reeds twee zware ongevallen had gehad en heel labiel was;
als zij het product neemt, zij als “een blok”
in slaap valt maar nadien agressief wordt en
door het lint gaat;
zij hierdoor haar vriend verwondde met een
mes, en zij zich thans in de gevangenis bevindt;
zij na een tijdje niet meer op consultatie is
geweest en bij een volgend bezoek toch opnieuw een voorschrift kon bekomen, een
dergelijk voorschrift werd overigens in huis
aangetroffen;
daarnaast de betrokken arts ook nog Reductil voorschreef, een vermageringsproduct terwijl hun dochter nauwelijks 50 kg
weegt;

In zijn schriftelijk antwoord stelde de betrokken arts dat :
■■

■■

■■

zijn laatste contact met haar dateert van 1
februari 2008, datum waarop het voorschrift werd opgesteld dat de ouders terugvonden;
het contact daarvoor dateert van 25 juni
2007 en in het gehele jaar 2007 werd slechts
drie keer het middel Rohypnol voorgeschreven;
de aanklacht gebaseerd is op een verzoek
van de advocaat in een poging voor haar
verzachtende omstandigheden te bekomen;

Ten aanzien van de Onderzoekscommissie
voegde hij er op 16 december 2008 nog aan toe
dat :

■■

■■
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5. TENLASTELEGGING : het niet-naleven van het beginsel dat zowel voor het stellen van
een diagnose als voor het instellen en voortzetten van de behandeNiet zorgvuldig en geweling, een arts zich ertoe verbindt zijn patiënten zorgvuldig en getensvol toedienen van zorwetensvol de zorgen toe te dienen die stroken met de thans gelgen – instellen en voortzetdende wetenschappelijke kennis, inzonderheid door het
ten behandeling – overmatig voorschrijfgedrag
voorschrijfgedrag van betrokken arts bij de dochter van klagers.
de ouders niet de volledige waarheid vertelden vermits hun dochter ook amfetaminen,
XTC en andere verdovende middelen nam;
deze vrouw eerder marginaal is en ook een
dergelijk leven leidt;
ze uiteindelijk maar drie keer bij hem is geweest;
hij nog patiënten heeft aan wie hij zelfs gedurende 30 jaar één tabletje Rohypnol voorschreef;
de reden van het voorschrijven van het vermageringsmiddel had met haar depressieve
toestand te zien, ze had complexen over enkele “vetrolletjes”;
het probleem met die mensen is dat je ze
maar één keer ziet, ze soms lange tijd wegblijven en deze patiënte in het bijzonder ook
niet is ingegaan op zijn advies om specialistische hulp in te roepen;
het feit dat op hetzelfde voorschrift drie
keer Rohypnol werd aangeduid is te wijten
aan het feit dat de patiënte in kwestie niet
bemiddeld genoeg was om drie consultaties
te betalen;

De onderzoekscommissie besliste vervolgens
om zich te wenden tot apotheker inspecteur van
de Farmacie Oost-Vlaanderen, en dit teneinde
een beter zicht te krijgen op het voorschrijfgedrag van de betrokken arts betreffende Rohypnol.
Deze vraagstelling werd vervolgens overgemaakt aan de Provinciale Geneeskundige
Commissie van Oost-Vlaanderen die aan de
Raad liet weten dat het voorschrijfgedrag van
de betrokken arts correct was te noemen.
Daarop werd door de Onderzoekscommissie
beslist het RIZIV te bevragen die op haar beurt
liet weten dat er geen aanwijzingen waren, zeker niet in 2007 of 2008, van veel voorschriften
en bovendien op de gekende voorschriften zowel vergoedbare als niet-vergoedbare geneesmiddelen voorkwamen. Opzoekingen naar
voorschriften inzake Rohypnol konden niet
plaatsvinden omdat deze in haar databank niet
voorkwamen. (het betreft hier immers een niet
door het RIZIV vergoed product)
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Op de terechtzitting voegde de betrokken arts
er nog aan toe dat de feiten juist zijn, hij zich
wel bevraagd had bij andere collega’s en waar
de ouders in hun schrijven suggereren dat hij
de voorschriften zou hebben opgesteld op basis
van dewelke zij naar de apotheker is gegaan, dit
onjuist is vermits hij haar gedurende 6 à 7
maanden niet meer heeft gezien.
Overwegende dat de Raad begrip heeft voor
het feit dat patiënten met een dergelijke pathologie niet altijd goed op te volgen zijn en zeker
ook aanleiding kunnen geven tot een “verloop”
waardoor controle nog moeilijker wordt.
Het Onderzoek in extenso gevoerd door de
Onderzoekscommissie heeft geen aanleiding
gegeven tot het vaststellen van een zeker overmatig voorschrijfgedrag in hoofde van de be-

trokken arts en het is inderdaad niet bewezen
dat achter de voorgelegde, zich in het dossier
bevindende, betalingsbewijzen, voorschriften
schuil gaan die van de hand van de betrokken
arts zouden zijn.
Overwegende dat de Raad, wat deze tenlastelegging betreft, op grond van bovenvermelde
gegevens, dan ook van oordeel is dat er geen
doorslaggevend bewijs voorligt van een door
de betrokken arts begane deontologische inbreuk.
De Raad spreekt de betrokken arts vrij.
(…)
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

6. TENLASTELEGGING : het afleveren van een welwillendheidattest, 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 en het niet-naleven van het beginsel
aangelegenheden –
dat een arts, behoudens uitdrukkelijk vastgestelde uitzonderinberoepsgeheim
gen, 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. werd verwezen naar de toestand
en het gedrag van de echtgenoot van patiënte.
(…)
1.
De Provinciale Raad Oost-Vlaanderen, Orde der
Geneesheren, werd gevat door een niet gedateerd schrijven van klager waarin hij er zich over
beklaagde dat de betrokken arts, huisarts van
zijn echtgenote, een attest had geschreven ten
voordele van zijn echtgenote, en dit naar aanleiding van een procedure voor de Vrederechter.
Volgens klager zou de betrokken arts bij hem
thuis zijn geweest, dit op verzoek van zijn echtgenote, om hem uit te leggen wat hij wel allemaal niet verkeerd deed en hoe slecht hij wel
was.
De betrokken arts zou een attest hebben opgesteld voor de rechtbank waarin over hem een
diagnose werd gesteld en dit attest zou zelfs
nooit zijn overgemaakt aan de huisarts van klager. Dit volgens klager toch wel bezwarend te
noemen is daar de betrokken arts ook medicijnen had voorgeschreven.
In zijn schriftelijk antwoord stelde de betrokken arts dat :
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■■

■■

■■

■■

■■

hij klager voor het eerst in oktober 2008
had gezien en dit op verzoek van de echtgenote van klager omdat er toen een voorstel
voor relatie- en/of psychotherapie werd gedaan;
een tweede maal gebeurde dit in november
2008 met het voorstel een psychiater te
consulteren omdat er wel degelijk een gedragsstoornis was;
het attest geschreven januari 2009 was met
de bedoeling een oplossing te bieden aan de
onhoudbare situatie ten huize van de echtgenoten;
de advocaat van de echtgenote het attest
heeft gebruikt om de Vrederechter te overtuigen een oplossing te zoeken voor de onhoudbare thuissituatie;
hij hem slechts één maal medicatie had
voorgeschreven en hem daarbij ook had
doorverwezen naar een andere arts.

Ten aanzien van de onderzoekscommissie verklaarde hij het hiernavolgende :
■■

hij echt de intentie had om te pogen een gezinsprobleem op te lossen;

■■

■■

de man in kwestie geen patiënt is maar de
situatie onhoudbaar was geworden omdat die
man een zeer groot tergend gedrag vertoont;
wat hij over die man heeft geschreven moeilijk als schending van een geheim kan worden aanzien nu daar niet veel “geheim” aan
was;
hij deontologisch gezien in zijn attest niet
over “derden” had mogen spreken;

In zijn besluiten alsmede mondelinge verdediging beklemtoonde de betrokken arts nogmaals
dat :
■■
■■

■■
■■
■■
■■

■■

■■
■■

het attest in kwestie niet als een welwillendheidattest mag en kan aangezien worden;
het getuigschrift werd meegegeven aan de
echtgenote en had als bedoeling een einde te
maken aan een zeer slechte situatie ten huize van klager;
hij klager tweemaal had gezien;
de betrokken arts zich niet doelgericht heeft
ingelaten met de familiale aangelegenheden;
zowel klager als zijn echtgenote zijn bij hem
op consultatie geweest;
het medisch beroepsgeheim niet absoluut is
en er een duidelijke evolutie bestaat van een
absolutistische visie naar een meer functionele visie;
hij alleen maar had gehandeld ter bescherming van de fysische en psychische integriteit van mevrouw Verbist en haar zwangere
dochter;
de feiten dermate zijn dat er geen reden bestaat om enige tuchtsanctie op te leggen;
minstens de lichtste straf zich opdringt nu
hij al sedert 30 jaar een gewaardeerd huisarts is, hij nog geen enkele tuchtsanctie had
opgelopen, hij in moeilijke en delicate familiale omstandigheden steeds de passende
voorzichtigheid aan de dag heeft gelegd, hij
een gezin heeft met drie jongens waarvan
één de opleiding geneeskunde volgt.

Samenvattend vraagt de betrokken arts :
■■
■■
■■

■■

de vrijspraak hetzij
het dossier naar de Voorzitter te verwijzen
om de zaak met hem te bespreken;
indien de feiten bewezen zijn, te stellen dat
er geen redenen zijn om een tuchtsanctie
op te leggen;
minstens de lichtste tuchtsanctie, zijnde de
waarschuwing, uit te spreken;

2.
Het attest dat het voorwerp uitmaakt van de
ingediende klacht, luidt als volgt :

“ Geachte,
Hierbij bevestig ik, Dr. X, dat Mr. Y, echtgenoot
van Z momenteel een duidelijk paranoïd beeld
vertoont. (eerste vaststelling 10/2008 waardoor
de situatie thuis relationeel onleefbaar is).
Echtgenote meldt mij sinds meer dan 3 maanden, dat de echtgenoot dit gedrag reeds meer
dan 1 jaar vertoont en dit toeneemt.
Mr. Y wil zich ook niet laten behandelen noch psychologisch extern begeleiden. (zie verslag Dr. V)”
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■■

De taak van een arts beperkt zich tot het arts
zijn, hij is geen rechter, advocaat en ook geen
gerechtsdeurwaarder.
Waar attesten worden opgesteld om de leefomstandigheden van iemand te bespreken en/of
te omschrijven , zijn deze attesten meestal wel
goed bedoeld maar zijn zij niettemin ontoelaatbaar, want in strijd met de regels en principes van de medische deontologie.
Een medisch attest is een getuigschrift dat een
feit van medische aard vaststelt en bevestigt op
grond van eigen ondervraging en onderzoek en
de arts die het gedrag of handelingen van derden beschrijft in een medisch attest schendt
hierdoor zijn beroepsgeheim.
Overwegende dat de betrokken arts zich heel
goed bewust was van het feit of minstens kon
zijn dat het “attest” zoals hij het had geredigeerd wel degelijk voor andere doeleinden kon
worden aangewend.
Overwegende dat het attest in kwestie duidelijk niet handelde over de persoon als patiënt
aan wie het werd afgegeven en dat het attest in
kwestie ontegensprekelijk medische akten bevatte die betrekking hadden op de pathologie
van een “derde”, zijnde niet diegene ten behoeve van wie het werd opgesteld en aan wie het
werd overhandigd.
Overwegende dat de schending van het medisch beroepsgeheim in deze dan ook een feit
is en dat de benadering als zou het hier gaan
om een toepassing van de meer functionele,
eerder dan absolutistische, visie over het medisch attest zelfs niet aan de orde is.
Overwegende immers dat deze twee stromingen, aangehaald door de betrokken arts in zijn
besluiten, betrekking hebben op een attest dat
wordt opgemaakt ten behoeve van dezelfde
persoon aan wie het wordt overhandigd of aan
wie het zou moeten overhandigd worden en de
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vraag betreft wie al dan niet als derde daarvan
kennis mag en kan nemen.
Overwegende dat het in deze zaak gaat over
een attest dat werd opgesteld betreffende een
welbepaalde patiënt doch als het ware overhandigd aan een andere patiënt met doeleinden die geen medische akten of handelingen
beogen en/of vooropstellen.
Overwegende dat in die omstandigheden de argumentatie van de betrokken arts faalt in rechte.
Overwegende dat de Raad, wat deze tenlastelegging betreft, op grond van bovenvermelde gegevens, dan ook van oordeel is dat er wel
degelijk een bewijs voorligt van de door de betrokken arts begane deontologische inbreuk.
Overwegende dat de Raad in deze ook in het
bijzonder wijst op haar maatschappelijke taak
naar de bevolking toe en er ten allen tijde dient

over te waken dat de patiënten kunnen rekenen
op de zo belangrijke geachte discretie en anderzijds medische attesten niet kunnen en mogen
aangewend worden dan voor die doeleinden
waarvoor ze ook bestemd zijn.
Overwegende dat de betrokken arts weliswaar
nog geen tuchtsanctie heeft opgelopen maar
anderzijds de bestraffing van dien aard moet
zijn dat hij beseft welke de draagkracht is van de
door hem ontoelaatbaar gestelde handelingen.
Overwegende dat het dan ook passend voorkomt
de hiernavolgende tuchtsanctie op te leggen.
(…)
BESLISSING RAAD : CENSUUR

7. TENLASTELEGGING : a. het niet-naleven van het beginsel dat de verwoording en vormgeving van publiciteit, evenals de hierbij gebruikte methoden en
Publiciteit – opening
technieken, inclusief de wijze van bekendmaking door artsen van
nieuwe praktijk –
hun medische activiteit aan het publiek, moeten beantwoorden
verstrekken van misleidende
aan de vereiste dat de verstrekte informatie waarheidsgetrouw,
en onjuiste informatie
objectief, relevant, verifieerbaar, discreet en duidelijk moet zijn
en zij niet aanzet tot ronselen van patiënten, door het verspreiden
van een uitnodigingskaart;
b. het niet-naleven van het beginsel dat een arts, die weliswaar de
door hem uitgeoefende specialiteit mag vermelden, geen gewag
mag maken van een bevoegdheid die hij niet bezit en een arts
desgewenst alleen een tak van de geneeskunde mag vermelden die
niet voorkomt op de lijsten wanneer hij kan aantonen in deze tak
een bijzondere bekwaamheid te bezitten, de uitoefening van deze
tak zijn hoofdactiviteit is en de eigenheid van deze tak van de
geneeskunde door de medische middens aanvaard is, een en ander
door het vermelden van titels, erkenningen, bekwaamheden op
haar naambord en in de hoger vernoemde uitnodigingsfolder.
Feiten waarvan sprake in een naamloos toegestuurde brief.
(…)
De betrokken arts verklaarde zich volledig akkoord met het verslag zoals weergegeven door
de verslaggever, zij het met de nuancering dat
zij niet meer werkzaam is als spoedarts.

we praktijk, klacht die betrekking heeft op het
verstrekken van misleidende en onjuiste informatie.
De betrokken arts schreef een brief naar de
Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren Oost-Vlaanderen waarin zij ondermeer
verklaarde dat :
■■

1.
Er werd een anoniem klachtschrijven uitgestuurd naar de Orde van Geneesheren Provinciale Raad Oost-Vlaanderen betreffende een
uitnodiging verzonden door de betrokken arts
naar aanleiding van de opening van haar nieu-
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■■

zij verbaasd was over de klacht nu het
slechts om een eenmalige bekendmaking
ging;
zij zich niet verantwoordelijk voelt voor de
inhoud van het krantenartikel dat zij voorafgaandelijk niet heeft kunnen en mogen
verbeteren;

■■
■■

zij zich nooit voor stomatoloog heeft uitgegeven;
zij reeds 5 jaar lang dr. X assisteert in het
AZ Sint-Lucas;
zij in de toekomst de bewoording “stomatologie” zal achterwege laten;

Ten aanzien van de Onderzoekscommissie verklaarde zij het volgende :
■■

■■

■■
■■
■■

haar echtgenoot zich met de bekendmaking
en verspreiding van de folder had bezig gehouden;
zij dit had gedaan in navolging van een collega uit haar buurt die net hetzelfde had
gedaan;
zij de mening was toegedaan dat een eenmalige bekendmaking kon en mocht;
zij de opleiding voor botoxbehandelingen
in Engeland heeft gevolgd;
de maxillofaciale chirurgie bijna uitsluitend
de behandeling van wijsheidstanden inhoudt;

Op de terechtzitting beklemtoonde zij nogmaals zich nooit als stomatoloog te hebben
aangediend zodat deze ‘titelvermelding’ in het
krantenartikel fout is, zij zich hier niet verantwoordelijk voor voelt.
Overwegende dat de Raad, wat de eerste tenlastelegging betreft, van oordeel is dat waar er
geen bezwaar bestaat tegen de bekendmaking

van een “eerste opening” van een praktijk, deze
bekendmaking niettemin discreet moet zijn,
waarheidsgetrouw, objectief en steeds verifieerbaar.
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■■

De uitnodiging aan deze voorwaarden niet voldoet nu er al minstens sprake is van misleiding
door uitdrukkelijk te verwijzen naar de specialisatie stomatologie terwijl de betrokken arts
in kwestie geen stomatoloog is.
Zij in haar hoedanigheid van ‘arts’ er toch moet
voor waken alle mogelijke verwarring te vermijden door duidelijke, waarheidsgetrouwe
informatie te verstrekken.
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 wat de tweede tenlastelegging betreft, er onvoldoende bewijzen voorhanden zijn zodat alhier de vrijspraak zich
opdringt.
(…)
BESLISSING RAAD : a. WAARSCHUWING
b. GEEN SANCTIE

8. TENLASTELEGGING : het niet-naleven van het beginsel dat zowel voor het stellen van
een diagnose als voor het instellen en voortzetten van de behandeNiet zorgvuldig en
ling, een arts zich ertoe verbindt zijn patiënten zorgvuldig en gegewetensvol toedienen van
wetensvol de zorgen toe te dienen die stroken met de thans gelzorgen die stroken met de
dende wetenschappelijke kennis, door het inadequaat behandelen
geldende wetenschappelijke
kennis – inadequaat
van een patiënt ter gelegenheid van de wachtdienst.
behandelen patiënt

(…)
1.
De Orde van Geneesheren Provinciale Raad
Oost-Vlaanderen werd in kennis gesteld van
een klacht met betrekking tot de wijze en de
manier waarop zij was behandeld naar aanleiding van een consultatie bij de betrokken arts.
Haar zoontje was tachypnee, had een piepende
en steunende ademhaling en vertoonde een
sterke tirage en neusvleugelen.
Ze werd echter door de betrokken arts ontvangen in een rokerige ruimte waar de gevulde
asbak op het bureau stond.

Na auscultatie van haar zoontje zou hij als behandeling hebben voorgesteld : antibiotica en
lysomucil.
Toen zij aandrong om aerosol op te starten, zou
de betrokken arts hebben gezegd dat hij daar
niets van kende en als zij wist hoe het moest,
zij het dan maar moest doen.
Zij als pediatrisch verpleegkundige heel goed
weet dat de voorgestelde behandeling bij een
astmatisch kind geen enkel effect heeft en zij
om die reden naar de dichtstbijzijnde spoedgevallendienst is gereden waar zij wel op een
juiste manier werd geholpen.
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In zijn schriftelijk antwoord stelde de betrokken arts dat :

ning in kwestie niet met antibiotica diende te
worden behandeld.

hij amoclane en lysomucil voorschreef;
toen de verpleegkundige sprak over aerosoltherapie en vermeldde dat zij er de nodige apparatuur en medicatie voor had, hij
daar volledig mee akkoord was;
hij geen ervaring heeft met kindjes, hij haar
nog de weg uitlegde naar de apotheker van
wacht en terug;
het hem onduidelijk is waarom zij toch naar
de spoedgevallendienst is gegaan;
er nooit een conflict was;

Overwegende dat een arts, zeker wanneer hij
ook is ingeschakeld in een wachtdienst, mag
verondersteld worden ook de meest elementaire noodzakelijke hulp te kunnen verlenen
aan patiënten, ongeacht of die al dan niet tot
zijn normaal patiëntenbestand behoren.

■■
■■

■■

■■
■■

Ten aanzien van de onderzoekscommissie
voegde hij er nog aan toe dat :
■■
■■
■■
■■

■■

hij verrast was, hij het raar vond dat zij geen
huisbezoek aanvroeg;
er van spoed geen sprake was, de klachten
voor hem ook overdreven waren;
hij de consultatie als een gewone raadpleging had gecatalogeerd;
er enkel wat as was afgeklopt van zijn sigaret maar er zeker geen volle asbak stond, hij
wat administratief werk had verricht;
er geen reden tot spoed was;

Op de terechtzitting van 23 juni 2010 voegde
hij er nog aan toe dat het toedienen van de antibiotica volgens hem te linken was aan een
vastgestelde spastische bronchitis en hij bij de
auscultatie een piepende ademhaling had vastgesteld.
Volgens hem had de dame in kwestie ook niet
aangedrongen op een aerosolbehandeling en
daar zij beschikte over een toestel en medicatie, zij ook op de hoogte was hoe het een en
ander diende te gebeuren.
2.
Overwegende dat de Raad van oordeel is dat
het een arts niet betaamt om patiënten te ontvangen in een rokerige ruimte, kortom consultaties nooit mogen plaatsvinden in plaatsen
waar er wordt gerookt.
Overwegende dat de voorgeschreven behandeling ook verkeerd was in die zin dat de aandoe-
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Overwegende dat de betrokken arts door blijk
te geven van een inadequate behandeling en
het niet gepast reageren op de vraagstelling van
een patiënt, op risicovolle wijze is tewerk gegaan en alvast niet zoals het een eerstelijns
hulpverlener, zoals de huisarts, betaamt.
Overwegende dat de Raad hier zwaar aan tilt
omdat men hierdoor heeft gehandeld op een
wijze met mogelijke nefaste gevolgen naar de
patiënt toe.
Overwegende dat de Raad, wat deze tenlastelegging betreft, op grond van bovenvermelde
gegevens, dan ook van oordeel is dat er wel degelijk een bewijs voorligt van de door de betrokken arts begane deontologische inbreuk.
Overwegende dat de Raad in deze ook in het
bijzonder wijst op haar maatschappelijke taak
naar de bevolking toe en ten allen tijde er dient
over te waken dat de patiënten de meest passende en juiste behandeling krijgen zodat hun
vertrouwen in de geneeskunde, en de eerstelijnsarts in het bijzonder, ten allen tijde wordt
gevrijwaard.
Overwegende tenslotte dat de betrokken arts
reeds een tuchtsanctie heeft opgelopen zodat,
gelet op de hiervoor uiteengezette overwegingen, het passend voorkomt de hiernavolgende
tuchtsanctie op te leggen.
(…)
BESLISSING RAAD :
VIER DAGEN SCHORSING

(…)
De Orde van Geneesheren, provinciale Raad
Oost-Vlaanderen, werd gevat door een
klachtschrijven betreffende volgens haar door
de betrokken arts begane fouten.

■■

■■

■■

In dit schrijven stelde zij ondermeer dat :
■■

■■

■■

zij tot tweemaal toe door de betrokken arts
werd geopereerd (inkorting dunne darm en
wegname van klein stukje dikke darm) maar
nadien veel buikpijn kreeg;
na de laatste ingreep zij zeer zwaar ziek is
geworden, een totaal wrak geworden en afhankelijk van anderen;
zij bijna 1,5 jaar in het ziekenhuis heeft gelegen en wekelijks met het ziekenhuis in
contact staat.

In een eerste schriftelijke reactie stelde de betrokken arts ondermeer dat :
■■

■■

■■

■■

■■

de patiënte bij hem ettelijke operaties onderging i.v.m. haar hardnekkige obesitas en
een persisterende constipatie;
haar laatste ingreep voor constipatie, in oktober 2005, een erg gecompliceerd verloop
kende met sepsis, fistulisaties, langdurig
verblijf op intensieve zorgen...;
de uitleg van mevrouw dat ze veel naar toilet
moest niet klopt daar zij juist werd behandeld voor de problematiek van constipatie;
een “pellet” studie ter documentatie van
een vertraagde colon transit kon moeilijk
worden uitgevoerd omwille van de duodenale switch constructie;
de colon pathologie door hem werd omschreven als Hirschsprung-like maar niet
als de aandoening Hirschsprung zelf;

bij patiënte zich ongelukkigerwijze een sutuurloslating voordeed ter hoogte van de
ileorectale anastomose;
een pak van factoren samen met een heropflakkering van eetstoornissen ligt aan de
basis van de huidige toestand van patiënte;
patiënte rechtstreeks naar een ander ziekenhuis is gegaan en hij haar dus niet verder
heeft kunnen opvolgen.

Ten aanzien van de Onderzoekscommissie verklaarde de betrokken arts het hiernavolgende :
■■

■■

■■

Prof. Y. ,verbonden aan het ziekenhuis, stelde
dat er bij de betrokken patiënte nooit een
symptomatologie van een ziekte van Hirschsprung aanwezig was en al evenmin werd er
ooit een aganglionose vastgesteld. Volgens
hem was er dan ook sprake van grove medische
onzorgvuldigheid met ernstige gevolgen op het
functioneren en de gezondheid van de dame in
kwestie.
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9. TENLASTELEGGING : het niet-naleven van het beginsel dat zowel voor het stellen van
een diagnose als voor het instellen en voortzetten van de behandeNiet zorgvuldig toedienen
ling, een arts zich ertoe verbindt zijn patiënten zorgvuldig en gevan zorgen – medische fout
wetensvol de zorgen toe te dienen die stroken met de thans geldende wetenschappelijke kennis, een en ander ter gelegenheid van
de medische behandeling van klaagster bij wie 3 operaties werden
uitgevoerd.

■■

■■

indien er geen constipatie was, zou hij uiteraard nooit een colectomie uitvoeren,
aangezien hij werk genoeg heeft;
de gesuggereerde diagnostische pelletstudie is niet betrouwbaar en onnodig gezien
de reeds gekende transiteit;
hij vanaf nu alles op band opneemt, de patiënte in kwestie immers liegt over haar
constipatie;
het probleem niet bij de colectomie was gelegen, maar wel bij de opgetreden complicatie van sutuurloslating;
vanuit het ziekenhuis werd er met hem
nooit contact opgenomen, wat te betreuren
is nu de “stent” niet mocht blijven zitten;

In een bijkomend schrijven van 12 september
2010 voegde de betrokken arts er ondermeer
nog aan toe dat :
■■

■■

■■

■■

hij zich wel degelijk bijschoolt, nieuwe technieken tot zich neemt en alleen daarvoor al
aan verschillende congressen deelneemt en
overigens ook zelf tal van conferenties geeft;
hij hoofdstukken in handboeken heeft geschreven, overal ter wereld workshops organiseert over laparoscopische heelkunde
en meer in het bijzonder over obesitasheelkunde;
de patiënte in kwestie een jammere complicatie heeft gekend van een ingreep waar hij
nog steeds achter staat;
het de bedoeling is van zijn collega’s om
hem in diskrediet te brengen en hij hoopt
dat de dame in kwestie niet het voorwerp is
van een afrekening tussen concurrerende
specialisten.
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Ter terechtzitting onderschreef de betrokken
arts zijn schriftelijke verklaringen en voegde er
nog aan toe dat hij het bijzonder jammer vindt
die patiënte niet verder te hebben kunnen helpen.
In het bijzonder betreurt hij hierbij het gebrek
aan collegialiteit in hoofde van zijn collega’s.
Overwegende dat de Raad vaststelt dat klaagster
zich inderdaad in een zeer erbarmelijke situatie
bevindt en hiervoor alle begrip heeft.
Overwegende dat de Raad ook vaststelt dat een
procedure hangende is bij de rechtelijke instanties en aldaar zal moeten worden uitgemaakt of

door de betrokken arts al dan niet een medische
fout werd begaan, doch het niet aan de Raad
toekomt hierover een oordeel te vellen.
Overwegende dat de Raad zich enkel dient te
buigen over de al dan niet naleving van de deontologische beginselen en het voorliggende
dossier, in haar huidige vorm, niet toelaat een
deontologische inbreuk te weerhouden.
Overwegende dat in die omstandigheden de
betrokken arts dient te worden vrijgesproken.
(…)
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

10. TENLASTELEGGING : a. het nalaten gevolg te geven aan een telefonische oproep tot dringende medische hulpverlening tijdens de wachtdienst;
Wachtdienst – nalaten
b. het dientengevolge in het gedrang brengen van de continuïteit
gevolg te geven aan
van verzorging van de zieken.
telefonische oproep –
continuïteit van verzorging

(…)

■■

1.
Via het Bureau van de Nationale Raad van de
Orde der Geneesheren werd de provinciale
Raad van Oost-Vlaanderen in kennis gesteld
van een e-mail van klaagster die wenste klacht
neer te leggen tegen de betrokken arts omwille van de volgende redenen :

2.
In zijn schriftelijke reactie verklaarde de betrokken arts ondermeer dat :

■■

■■

■■

■■

■■

■■
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haar moeder de strijd tegen longkanker
heeft verloren en dit hoewel de chemo behandelingen en bestralingen aanvankelijk
een gunstig effect hadden gehad op de tumoren;
op een bepaald ogenblik was ze van haar
middel af verlamd geraakt en de medicijnen
sloegen niet aan;
op donderdag 15 oktober 2009 kreeg ze een
ernstige schimmelinfectie in keel en mond
waardoor ze niet meer goed kon slikken en
ademen;
haar vader had haar opgebeld omdat de toestand van haar moeder verslechterde en
zijzelf had haar vader aangeraden de dokter
van wacht te telefoneren;
de betrokken arts zou telefonisch hebben
gezegd dat hij niets meer kon doen en dat
de patiënte gewoon wat water tot zich
moest nemen;
er werd dan uiteindelijk én de thuisverpleegster én de huisarts gecontacteerd en
rond 13u30 is haar moeder overleden;

hipp o c r ate s 61 | januari 2011

■■

■■

■■

■■

■■

■■

zij het de betrokken arts kwalijk neemt dat
hij niet langs is geweest en haar moeder aan
haar lot had overgelaten;

hij reeds 30 jaar huisarts is en tot op heden
op nog geen enkel ogenblik ook maar enige
klacht mocht ontvangen;
hij die bewuste zaterdagmorgen enkel om
advies werd gevraagd; er werd zelfs geen
naam en adres vermeld;
hij niettemin toch dieper navraag had gedaan en aldus kon vaststellen dat de patiënte
reeds een maximale hoeveelheid corticoïden
kreeg, in combinatie met een morfinepreparaat en blijkbaar de huisarts de dag voordien
nog was langs geweest om een antimycoticum voor te schrijven;
het toedienen van comfortzorg in die omstandigheden het meest aangewezen was en
het regelmatig bevochtigen van de lippen of
het geven van water alsdan aangewezen is;
er nooit een vraag werd gesteld om langs te
komen of de angst van de echtgenoot weg
te nemen;
iedere vraag tot consult moet worden beantwoord en hij dit tot op heden steeds
nauwgezet heeft toegepast.

geïnformeerd naar de concrete situatie van de
betrokken patiënte.

patiënte werd behandeld voor de slikproblematiek;
het verhogen van de dosis zou neer komen
op euthanasie, wat werd afgewezen;
het niet om doodsreutels ging zodat er geen
reden was om nog aanvullend scopalamine
toe te dienen.

Klaagster heeft hij zelf niet aan de lijn gehad en
haar verhaal wordt ook niet bevestigd door de
vader die uiteindelijk de persoon is met wie de
betrokken arts heeft gecommuniceerd.

■■
■■
■■

Ter terechtzitting bevestigde de betrokken arts
de inhoud van zijn voorheen afgelegde verklaringen maar wees er wel uitdrukkelijk op dat hij
klaagster zelf nooit aan de telefoon heeft gehad.
Overwegende dat er geen enkel concreet bewijs voorligt van het feit dat de betrokken arts
werd gevraagd om langs te komen en uit zijn
antwoord blijkt dat hij op afdoende wijze heeft

Beslissingen Raad
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Ten aanzien van de Onderzoekscommissie
voegde de betrokken arts er nog aan toe dat :

Overwegende dat er dan ook geen doorslaggevende argumenten zijn om te stellen dat de
betrokken arts zich zou hebben schuldig gemaakt aan de ondeontologische handelwijze
die hem heden wordt ten laste gelegd.
In de gegeven omstandigheden dringt de vrijspraak zich dan ook op.
(…)
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

11. TENLASTELEGGING : het afleveren van een genezingsattest op een ogenblik dat zij patiënte niet zelf persoonlijk heeft gezien.
Afleveren van een genezings
attest zonder patiënt te
hebben onderzocht

(…)
De Orde der Geneesheren, Provinciale Raad
Oost-Vlaanderen werd in kennis gesteld van
een klacht uitgaande van klaagster die zich erover beklaagde dat de betrokken arts naar aanleiding van een haar overkomen arbeidsongeval
ten behoeve van de verzekeraar een “onjuist”
genezingsattest had opgemaakt.
Meer bepaald zou de betrokken arts in dit attest verklaard hebben de patiënte te hebben
gezien en onderzocht op 29 oktober 2009 terwijl de laatste consultatie in werkelijkheid
reeds dateerde van 6 augustus 2009.

■■

■■

■■

■■

In haar schriftelijk antwoord stelde de betrokken arts dat :
■■

■■

■■

■■

zij patiënte op 18 mei 2009 had gezien naar
aanleiding van een werkongeval haar overkomen op 14 mei 2009;
méér bepaald had zij nekpijn die naar de
schouders uitstraalde en een eerste arbeidsongeschiktheid werd voorzien van 18 mei
tot en met 31 mei 2009;
op 29 mei 2009 de patiënte terugkeerde en
een aansluitende arbeidsongeschiktheid
werd voorzien van 1 juni 2009 tot en met 5
juni 2009;
de patiënte uiteindelijk het werk hervatte
op 6 juli 2009;

zij op dinsdag 4 augustus 2009 patiënte terugzag voor een andere aandoening maar
toen ook naar de nek werd gekeken die volledig mobiel bleek;
twee dagen later kwam patiënte opnieuw
langs voor het abces dat niet verbeterde en
zeer pijnlijk was en tijdens deze consultatie
zou de patiënte haar papieren hebben afgegeven voor de verzekeraar maar deze zouden
zijn blijven liggen tot eind oktober 2009;
zij inderdaad pas op 29 oktober 2009 het
verzekeringsattest had ingevuld maar het
voor de betrokken arts duidelijk was dat zij
reeds op 6 augustus 2009 genezen was;
pas nadat de verzekeraar aan patiënte een
brief had toegestuurd zou eerstgenoemde
opnieuw pijn hebben gehad en heeft zij Dr.
X geconsulteerd maar deze laatste zou hebben bevestigd dat er tot dan geen arbeidsongeschiktheid is geweest te wijten aan
nekklachten;

Ten aanzien van de Onderzoekscommissie
voegde de betrokken arts er nog aan toe dat :
■■

■■

patiënte zowel op 4 augustus 2009 als 6 augustus 2009 is langs geweest, zij het voor
andere klachten;
op het moment dat patiënte de papieren
overhandigde, was zij er ook mee akkoord
dat zij genezen was;
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■■

■■

zij het formulier bij haar administratie had
laten liggen en zij het dus pas veel later
heeft ingevuld;
de schouderklachten van patiënte niets met
de nekklachten te zien hadden;

Overwegende dat de Raad van oordeel is dat
de betrokken arts inderdaad een deontologische fout heeft begaan door een genezingsattest op te stellen gedateerd 29 oktober 2009 en
waarin verklaard werd patiënte te hebben onderzocht op diezelfde datum terwijl dit niet het
geval was.
Overwegende dat de betrokken arts het haar
overhandigde genezingsattest onmiddellijk
had moeten invullen en doorsturen op het
ogenblik dat zij patiënte gezien en ook onderzocht had, met name op 6 augustus 2009.

Overwegende dat de nalatige handelwijze van
de betrokken arts mogelijks nefaste gevolgen
kon hebben voor haar patiënte.
Overwegende anderzijds dat de Raad vaststelt
dat dit eenmalig incident niet van aard is om
hiervoor een tuchtsanctie te moeten opleggen
en zij ervan overtuigd is dat de betrokken arts
op deze wijze voldoende gewaarschuwd werd
om haar administratie voortaan een andere en
méér patiëntgerichte wending te geven.
De Raad verklaart de tenlastelegging bewezen
docht acht het niet opportuun hiervoor een
tuchtsanctie op te leggen.
(…)
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

12. TENLASTELEGGING : het nalaten gevolg te geven aan een oproep tot medische hulpverlening tijdens de weekwachtdienst.
Wachtdienst – nalaten
gevolg te geven aan een
oproep tot medische hulp
verlening – ontvankelijkheid
tuchtprocedure

(…)
1.
De Orde der Geneesheren, Provinciale Raad
Oost-Vlaanderen, werd in kennis gesteld van
een klacht uitgaande van klagers die zich erover beklaagden dat de betrokken arts tijdens
haar wachtdienst niet ter plaatse was gekomen
om zich persoonlijk van de toestand van hun
vader, respectievelijk schoonvader, te vergewissen maar er zich toe zou hebben beperkt
een telefonisch advies te geven, zij het met de
vermelding dat er na het verstrijken van een
bepaalde tijdsduur opnieuw met haar kon worden contact opgenomen.
Klagers hadden blijkbaar daarop zelf het initiatief genomen om de hulpdiensten te verwittigen en in het ziekenhuis aangekomen zou hun
vader/schoonvader zijn overleden, dit nadat de
bloeddruk opeens was weggevallen.
Klagers stellen zelf niet te weten of er een oorzakelijk verband bestaat tussen het overlijden
en het nalaten hulp te bieden maar willen, althans volgens hun eigen zeggen, met hun
klacht voorkomen dat de betrokken arts nog
mensen in de kou zou laten staan.
2.
In haar schriftelijke reactie op deze klacht stelde de betrokken arts ondermeer dat :
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■■
■■

■■

■■

■■

■■

■■

aanvankelijk de oproeper anoniem bleef en
zeker geen huisbezoek had aangevraagd;
na een kwartier, de persoon in kwestie terugbelde met de mededeling dat de betrokken
patiënt had overgegeven en waarschijnlijk
buikgriep had en met de vraag welk medicijn
hij hem diende toe te dienen;
opnieuw niet om een huisbezoek werd gevraagd en zij duidelijk hoorde dat de “betrokken patiënt” in kwestie hardop riep “dat
hij niet ziek was, nooit ziek was geweest, er
geen medicijnen in huis waren en hij geen
dokter nodig had”;
zij de betrokken persoon had aangeraden
één motilium (en geen perdolan!) toe te dienen en haar na een half uur terug te bellen;
de insinuatie als zou zij niet zijn gekomen
omwille van het slechte weer onjuist is nu
zij diezelfde nacht, omstreeks 4 uur, een
huisbezoek had afgelegd in A, en dit in zeer
barre weersomstandigheden;
zij als ondervoorzitter van de huisartsenkring zeer plichtsbewust is en er ook op
staat dat elke opgeroepen wachtarts handelt
overeenkomstig de richtlijnen van de plaatselijke wachtregeling;
er enkel om telefonisch advies was verzocht
geweest;

Wanneer de onderzoekscommissie vervolgens
had beslist om de betrokken arts vooralsnog te

Ter terechtzitting werden besluiten neergelegd
door de advocaat van de betrokken arts, die
voorafgaandelijk de onontvankelijkheid (nietigheid ?) van de tuchtprocedure inriep en wel
op de hiernavolgende gronden :
■■

■■
■■
■■

schending van de rechten van verdediging
door de afwezigheid van een raadsman bij
het verhoor tijdens het onderzoek en de
positieve meldingsplicht terzake;
afwezigheid van een verzoeningspoging;
afwezigheid van verslaggeving door de aangeduide verslaggever dr. COESSENS;
afwezigheid van motivering van de beslissing van 22.09.2010 om de zaak op te roepen voor de Provinciale Raad;

Voorafgaandelijk zal de Raad deze opgeworpen
excepties ontmoeten en beoordelen.
3.
De betrokken arts stelt vooreerst dat het niet
langer is betwist dat het E.V.R.M.-verdrag van
toepassing is in tuchtzaken.
Volgens haar werden haar rechten van verdediging geschonden omdat in navolging van de
SALDUZ-rechtspraak de vervolging door de
Raad was gesteund op afgelegde verklaringen
zonder bijstand van een raadsman, deze doctrine in casu dan ook zou zijn geschonden.

neer de bijstand van een advocaat systematisch
zou worden onmogelijk gemaakt door de interne regelgeving, er automatisch sprake is van
de schending van het recht op een eerlijk proces.
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horen, verklaarde laatstgenoemde ondermeer
dat :
■■ de persoon in kwestie de schoonzoon van
de patiënt bleek te zijn;
■■ de patiënt zelf verklaarde niet ziek te zijn en
geen doktersbezoek te willen;
■■ de man haar nooit heeft teruggebeld maar
zelf de MUG had opgebeld;
■■ de patiënt in kwestie geen huisarts zou hebben, zijn doodsoorzaak haar onbekend is en
zij op geen enkel ogenblik van de familie
feed-back had gekregen;
■■ er nooit melding was gemaakt van gastrointestinale pijnen;
■■ zij die nacht nog huisbezoeken had gedaan;

Auteur DEJEMEPPE zou in een bepaalde bijdrage (Liber Amicorum Luc HUYBRECHTS)
er ook op hebben gewezen dat het noodzakelijk
zou zijn om de SALDUZ-leer toe te passen in
medisch tuchtrechtelijke onderzoeken.
3.1.
De Raad onderschrijft uiteraard in eerste instantie het gegeven dat ook in tuchtrechtelijke
aangelegenheden “de rechten van de mens”,
waaronder het recht op een eerlijk en rechtvaardig proces haar volle uitwerking moet hebben en krijgen.
Wel merkt de Raad op dat de betrokken arts in
haar verdediging het voortdurend heeft over
de “onontvankelijkheid” van de procedure, het
gegeven dat deze procedure niet rechtsgeldig
zou zijn aanhangig gemaakt maar zij anderzijds, in haar vorderend gedeelte, de nietigheid
vraagt van de gehele tuchtprocedure, enige nuancering zich hier dan ook aandient.
Immers waar de betrokken arts zich in hoofdzaak steunt op het zogenaamde SALDUZ-arrest (EHRM, 27 november 2008, Salduz v.
Turkije, Appl. nr. 36391/02) merkt de Raad op
dat het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens, indien zij een inbreuk op haar verdragsbepalingen vaststelt, zelf stelt dat de meest passende vorm van herstel bestaat in het
“hernemen van het proces”, dit keer met een
gebeurlijke eerbiediging van de geschonden
verdragsbepalingen.
Het gebeurlijk niet naleven van bepaalde principes , ver vat en uitge werkt in het
E.V.R.M.-verdrag, kan dan ook nooit aanleiding geven tot een “ontslag van tuchtvervolging” maar gebeurlijk dient de zaak te worden
overgedaan.

Uit de zaken LOPATA en PANOVITS, arresten
van het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens, zou bovendien blijken dat er een positieve verplichting bestaat om de verdachte op
de hoogte te brengen van zijn recht op bijstand
en de raadsman ook moet aanwezig zijn tijdens
het verhoor.

3.2.
Voorafgaandelijk merkt de Provinciale Raad
Oost-Vlaanderen op dat in de door betrokken
arts aangehaalde arresten van het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens het telkens
gaat over situaties en landen (Turkije, Rusland,...) waar het recht op bijstand van een advocaat systematisch is verboden.

Nog volgens de betrokken arts zou het arrest
DAYANAN hebben duidelijk gemaakt dat wan-

De situatie in België hiervan toch gevoelig verschilt in die zin dat het gewoon niet voorzien of
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geregeld is, maar dus ook niet verboden en er al
helemaal geen sprake is van een systematisch
verbod.
In tegenstelling tot wat de betrokken arts ook
poneert, heeft het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens moeten uitspraak doen in zaken
waar een gehele vervolgings- en strafrechtelijke
procedure was gesteund op een belastende verklaring, alwaar de betrokkene zich als het ware
zelf (onder dwang) had moeten incrimineren, en
dit alles in afwezigheid van een advocaat.
Het Hof van Cassatie werd recentelijk een eerste maal geconfronteerd met het ingeroepen
Salduz-arrest en stelde hierbij in haar arrest
van 23 maart 2010 :
“Overeenkomstig de thans geldende interpretatie van het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens, verplichten noch artikel 6.1 noch artikel 6.3, c E.V.R.M. de onderzoeksgerechten om
op staande voet de opheffing te bevelen van de
aanhouding van een persoon om de enkele reden dat, nog voor hij voor de onderzoeksrechter
werd voorgeleid, hij door de politie werd verhoord en bekentenissen aflegde zonder dat hij
vanaf zijn eerste verhoor de bijstand mocht krijgen van een advocaat.” (Cass. 23/03/2010, Rolnummer P.10.0474.N)
In haar zeer recent arrest van 23 november
2010(www.cass.be, 23/11/10) ging het Hof van
Cassatie nog dieper in op deze problematiek en
stelde hierbij onomwonden het volgende :
“1. Het recht op bijstand van een advocaat gewaarborgd bij artikel 6.3 EVRM, zoals uitgelegd
door het Europees Hof van de Rechten van de
Mens, houdt in dat er gedurende het volledige
vooronderzoek toegang moet zijn tot een advocaat, tenzij is aangetoond dat er wegens de bijzondere omstandigheden van de zaak dwingende
redenen zijn om dit recht te beperken. Zelfs in
dat geval mag een dergelijke beperking, wat ook
de rechtvaardiging ervan is, niet onrechtmatig
de rechten van de beklaagde zoals beschermd bij
artikel 6.1 en 6.3 EVRM beperken.
12. Het recht van verdediging en het recht op een
eerlijk proces zijn in de regel geschaad als incriminerende verklaringen die werden afgelegd
tijdens een politieverhoor zonder mogelijkheid
van bijstand van een advocaat, worden gebruikt
voor een veroordeling.
13. Deze omstandigheid heeft nochtans niet automatisch voor gevolg dat het definitief onmogelijk is de zaak van een verdachte en vervolgens
beklaagde op eerlijke wijze te behandelen. Wanneer de rechter de verklaringen niet als doorslaggevend bewijs gebruikt, er kennelijk geen
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misbruik of dwang is gebruikt en de beklaagde
zich op het ogenblik van het verhoor en tijdens
het onderzoek niet in een kwetsbare positie bevond, of aan de kwetsbare positie van de beklaagde op een daadwerkelijke en passende
wijze is geremedieerd, blijft het eerlijke karakter
van het proces gevrijwaard.
14. Het feit dat de Belgische wetgeving niet voorziet in de bijstand van een advocaat tijdens het
verhoor door de politiediensten, dient te worden
beoordeeld in het licht van het geheel der wettelijke waarborgen die diezelfde wetgeving de beklaagde biedt ter vrijwaring van zijn recht van
verdediging en van zijn recht op een eerlijk proces.
15. De vormvereisten die bij artikel 47bis Wetboek van Strafvordering voor het verhoor van
de beklaagde zijn opgelegd, de korte duur van
de grondwettelijke termijn van de vrijheidsberoving, de onmiddellijke overhandiging aan de
verdachte, op het ogenblik van de betekening
van het bevel tot aanhouding, van alle in de
artikelen 16, § 7, en 18, § 2, Voorlopige Hechteniswet bedoelde stukken, het recht van de verdachte onmiddellijk vrij verkeer te hebben met
zijn advocaat overeenkomstig artikel 20, § 1 en
5, van de voormelde wet, de inzage van het dossier alvorens voor het onderzoeksgerecht te verschijnen, zoals dat in artikel 21, § 3, van die wet
is geregeld, alsook de rechten die met name in
de artikelen 61ter, 61quater, 61quinquies, 127,
135, 136 en 235bis Wetboek van Strafvordering
zijn bedoeld, de inzage van het dossier en het
vrij verkeer van de beklaagde met zijn advocaat
tijdens de procedure voor de feitenrechter, kunnen in hun geheel daadwerkelijke en passende
remedies zijn op de afwezigheid van bijstand
van een advocaat tijdens het politieverhoor. Zij
laten de beklaagde immers toe zijn recht van
verdediging ten volle uit te oefenen en waarborgen zijn recht op een eerlijk proces.
16. In zoverre het middel ervan uitgaat dat het
gebrek aan bijstand van een advocaat tijdens
een politieverhoor het recht van verdediging en
recht op een eerlijk proces steeds onherstelbaar
aantast, faalt het naar recht.
“17. Het staat de rechter ook aan de hand van
de concrete gegevens van de zaak na te gaan of
de afwezigheid van bijstand van een advocaat
bij een verhoor door de politie of de onderzoeksrechter het recht op eerlijk proces en het recht
van verdediging van de verdachte en latere beklaagde of beschuldigde onherstelbaar heeft
aangetast.”
Terzake kan in het bijzonder worden verwezen
naar de diverse uitspraken aangehaald in de
hieronder geciteerde voetnoten 1 tot en met 15.

“Het Europees Hof heeft inderdaad in die zin
geoordeeld in zijn arresten van 19 november
2009(16) en 2 maart 2010(17), maar in het licht
van de thans voorliggende zaak, lijkt het niet
zonder belang te preciseren dat beide arresten
betrekking hadden op een systematische wettelijke beperking van het recht op de bijstand
van een advocaat in de fase van de “garde à vue”
of bij het eerste verhoor door de onderzoeksrechter in het kader van de wet op de voorlopige
hechtenis. Rekening houdend met het gegeven
dat het Europees Hof in de SALDUZ-rechtspraak vooral oog heeft voor het feit dat de verdachte zich op dat ogenblik in een zeer kwetsbare positie bevindt, kan de vraag gesteld
worden of dit standpunt van het Europees Hof
zomaar kan uitgebreid worden tot de andere
stadia van de procedure.
Wel wordt in het arrest van 13 oktober 2009(18)
van het Europees Hof gepreciseerd dat de verdachte of beklaagde (die van zijn vrijheid is
beroofd) recht heeft op het uitgebreide gamma
van tussenkomsten die een advocaat kan bieden, zoals de bespreking van de zaak, de organisatie van de verdediging, het zoeken naar
elementen à décharge, de voorbereiding van de
ondervragingen, de bijstand aan de verdachte
in nood en de controle van de detentievoorwaarden.
Het onderzoek naar eventuele andere compenserende of remediërende waarborgen blijft dus
wel degelijk relevant.
Uw Hof heeft dit reeds gedaan in zijn arresten
van 5 mei 2010(19) en 26 mei 2010(20). In deze
arresten werd onder meer erop gewezen dat de
vormvereisten die bij artikel 47bis Wetboek van
Strafvordering voor het verhoor van de verdachte zijn opgelegd, de korte duur van de grondwettelijke termijn van de voorlopige hechtenis, de
onmiddellijke overhandiging aan de in verdenking gestelde, op het ogenblik van de betekening
van het bevel tot aanhouding, van alle in de
artikelen 16, §7, en 18, §2, Voorlopige Hechteniswet bedoelde stukken, het recht van de in verdenking gestelde om onmiddellijk vrij verkeer te
hebben met zijn advocaat overeenkomstig artikel 20, §1 en 5, van de voormelde wet, de inzage
van het dossier alvorens voor het onderzoeksgerecht te verschijnen, zoals dat in artikel 21, §3,
van die wet is geregeld, alsook de rechten die
met name in de artikelen 61ter, 61quater,
61quinquies, 136 en 235bis Wetboek van Strafvordering zijn bedoeld, de inzage van het dossier en het vrij verkeer van de beklaagde met

zijn advocaat tijdens de procedure voor de feitenrechter, in hun geheel daadwerkelijke en passende remedies zijn tegen de afwezigheid van
bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor, omdat zij de beklaagde toelaten zijn
recht van verdediging ten volle uit te oefenen en
omdat zij zijn recht op een eerlijk proces waarborgen.
Benevens dit onderzoek in abstracto van de
compenserende waarborgen die het intern
rechtstelsel biedt, meen ik bovendien dat het
Hof, in navolging van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens, zelf ook tot een onderzoek
in concreto van het voorliggende individuele
geval moet overgaan. Uw Hof heeft reeds in die
zin beslist in zijn arrest van 27 oktober 2010(21)
door te oordelen dat er dient nagegaan te worden of de verhoren van de eiser, die gebeurden
buiten de aanwezigheid van de advocaat, een
dusdanig effect gehad hebben op het verloop van
het proces dat dit niet langer meer als eerlijk
kan worden beschouwd.
Wanneer het Hof tot dit nazicht in concreto
overgaat en dit nazicht combineert met de andere criteria die het Europees Hof hanteert, zal
het dienen vast te stellen, op grond van de stukken waarop het vermag acht te slaan, dat:
- eiser II niet aanvoert dat er sprake was van
ongepaste dwang
- eiser II zich tijdens het verhoor en tijdens het
onderzoek niet in een kwetsbare positie bevond,
noch in een positie die vergelijkbaar is met deze
van een verdachte op het ogenblik van het eerste
politieverhoor of het verhoor door de onderzoeksrechter in het kader van de voorlopige
hechtenis
- eiser II reeds naar aanleiding van zijn voorleiding voor de onderzoeksrechter op 24 april
2007 keuze van raadsman had gedaan
- deze advocaat hem heeft bijgestaan in het verder verloop van de procedure, bij voorbeeld bij
de verschijningen voor de raadkamer en voor de
kamer van inbeschuldigingstelling in het kader
van de voorlopige hechtenis
- eiser II op het ogenblik van zijn verklaring op
23 mei 2007 reeds de bijstand van een advocaat
had en dat hij en zijn advocaat de gelegenheid
hadden inzage te nemen van het dossier, zodat
hij kon genieten van “het uitgebreide gamma
van tussenkomsten die een advocaat kan bieden, zoals de bespreking van de zaak, de organisatie van de verdediging, het zoeken naar
elementen à décharge, de voorbereiding van de
ondervragingen, de bijstand aan de verdachte
in nood en de controle van de detentievoorwaarden”
- de appelrechters de gewraakte verklaring van
23 mei 2007 weliswaar bespreken in het bestre-
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den arrest, maar enkel in het licht van de verweermiddelen die eiser II tegen deze verklaring
aanvoerde
- de appelrechters weliswaar oordelen dat “er
dan ook geen redenen zijn om de verklaring van
(eiser II) niet te gebruiken”, maar dat zij met
eigen redenen en met overname van de redenen
van het beroepen vonnis oordelen dat eiser II
schuldig is aan de ten laste gelegde feiten op
grond van de tijdens het onderzoek uitgevoerde
observaties, de resultaten van de huiszoeking en
van het uitgevoerde deskundigenonderzoek, zodat de gewraakte verklaring van 23 mei 2007
van eiser II niet doorslaggevend was om de veroordeling op te steunen
- dat alle elementen aan de tegenspraak van de
partijen werden onderworpen en eiser II zowel
in eerste aanleg als in hoger beroep werd bijgestaan door zijn raadslieden.
In zoverre het derde middel van eiser II ervan
uitgaat dat het loutere feit van de niet-aanwezigheid van zijn advocaat bij zijn verhoor van
23 mei 2007 “automatisch” zijn recht van verdediging en zijn recht op een eerlijk proces onherstelbaar en onherroepelijk heeft aangetast,
faalt het naar recht.
In zoverre het derde middel ervan uitgaat dat
uit het nazicht in concreto van het verloop van
de rechtspleging moet blijken dat de appelrechters zijn recht van verdediging en zijn recht op
een eerlijk proces hebben miskend, kan het niet
worden aangenomen.
Conclusie: verwerping van de cassatieberoepen.”
___________________
(1) Cass. 10 jan. 2006, AR P.05.0812.N, A.C., 2006, nr. 25
met concl. adv.-gen. Timperman.
(2) Zie onder meer EHRM, 11 dec. 2008, Panovits t. Cyprus; 3 feb. 2009, Çimen t. Turkije; 17 feb. 2009, Ibrahim
Öztürk t. Turkije; 19 feb. 2009, Shabelnik t. Oekraïne; 31
maart 2009, Plonka t. Polen; 21 april 2009, Soykan t.
Turkije; 30 juni 2009, Artimenco t. Roemenië; 28 juli
2009, Zeki Bayhan t. Turkije; 24 sept. 2009, Pishchalnikov t. Rusland; 13 okt. 2009, Güvenilir t. Turkije; 8 dec.
2009, Savas t. Turkije; 18 feb. 2010, Aleksandr Zaichenko t. Rusland.
(3) EHRM, 27 nov. 2008, <Salduz> t. Turkije, r.o. 55
(4) EHRM, 24 nov. 1993, Imbrioscia t. Zwitserland
(5) EHRM, 27 nov. 2008, <Salduz> t. Turkije, r.o. 54.
(6) EHRM, 8 feb. 1996, Murray t. Verenigd Koninkrijk
(7) EHRM, 27 nov. 2008, <Salduz> t. Turkije, r.o. 55
(8) EHRM, 27 nov. 2008, <Salduz> t. Turkije, r.o. 51
(9) EHRM, 27 nov. 2008, <Salduz> t. Turkije, r.o. 51
(10) EHRM, 23 nov. 1993, Poitrimol t. Frankrijk
(11) EHRM, 11 dec. 2008, Panovits t. Cyprus
(12) EHRM, 27 nov. 2008, <Salduz> t. Turkije, r.o. 52;
2 maart 2010, Bouglame t. België
(13) EHRM, 27 nov. 2008, <Salduz> t. Turkije, r.o. 52;
2 maart 2010, Bouglame t. België.
(14) EHRM, 18 feb. 2010, Aleksandr Zaichenko t.
Rusland.
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(15) EHRM, 1 juni 2010, Gäfgen t. Duitsland.
(16) EHRM, 19 nov. 2009, Dayanan t. Turkije.
(17) EHRM, 2 maart 2010, Bouglame t. België
(18) EHRM, 19 nov. 2009, Dayanan t. Turkije.
(19) Cass. 5 mei 2010, AR P.10.0257,F.
(20) Cass. 26 mei 2010, A.R. 9.10.0503, F.
(21) Cass. 27 okt. 2010, A.R. P.10.1372,F.

3.3.
Los van het gegeven dat het hier niet gaat over
een strafrechtelijke procedure maar over een
tuchtrechterlijke aangelegenheid en de betrokken arts ten onrechte als het ware hier geen lijn
meer tussen trekt, dienen de hiernavolgende
overwegingen in ogenschouw te worden genomen.
Huidige procedure werd gestart met een klacht
van klagers, klacht overgemaakt aan de Raad op
6 januari 2010. Deze klacht werd vervolgens door
het Bureau aan de onderzoekscommissie overgemaakt bij haar Beslissing van 3 februari 2010.
Voornoemde onderzoekscommissie besliste
vervolgens op 9 februari 2010 om de betrokken
arts toe te laten voorafgaandelijk schriftelijk
haar visie mede te delen en de betrokken arts
kreeg op 10 februari 2010 een schrijven waarin
ondermeer te lezen stond :
“…Ten einde de feiten met kennis van alle elementen op deontologisch vlak te kunnen onderzoeken en vooraleer u hierover desgevallend te
horen, verzoeken wij u ons schriftelijk uw visie
met betrekking tot de geschetste feiten mede te
delen.
Vanzelfsprekend kunt u dit desgewenst staven
door toevoeging van relevante stukken, of afschrift ervan…”
De betrokken arts ging vervolgens op deze uitnodiging in en maakte haar schriftelijke visie
over de feiten over.
Op dat ogenblik had zij reeds een raadsman
kunnen consulteren en deze had hetzij samen
met haar hetzij zelfs namens zijn cliënte dit
schriftelijk verweer kunnen opmaken en overmaken.
Het loutere gegeven dat niet werd ter kennis
gebracht dat dit “kon en/of mocht” is terzake
irrelevant nu er, in tegenstelling tot wat de betrokken arts voorhoudt, niet alleen geen wettelijke positieve verplichting hiertoe bestaat
maar dit al evenmin uit de hiervoor aangehaalde arresten kan worden afgeleid.
En wanneer de onderzoekscommissie vervolgens op 9 maart 2010 besliste om de betrokken

Er zij dan ook geen redenen om op dit punt de
tuchtvordering onontvankelijk te verklaren,
laat staan dat er sprake is van nietigheid.

Immers heeft de betrokken arts vooreerst geen
enkele “belastende” verklaring afgelegd, laat
staan een verklaring onder dwang, waarop vervolgens de gehele tuchtrechtelijke vervolging
zou zijn gesteund.

4.
De betrokken arts beklaagt er zich vervolgens
over dat dr. Lornoy de vereiste hoedanigheid
van verslaggever mist en derhalve niet zou voldoen aan de eigen bindende procedure van
artikel 20 Artsenwet.

Zoals reeds werd aangegeven, heeft zij haar
schriftelijke verklaring in alle vrijheid kunnen
opmaken en weergeven, had zij zich hierbij gerust kunnen laten bijstaan door een raadsman
maar heeft zij ook haar aanvullende mondelinge
toelichting in alle vrijheid kunnen weergeven en
werd zij op geen enkel ogenblik genoodzaakt
voor haar belastende verklaringen af te leggen.

Artikel 20 van het K.B. nummer 79 stelt enkel
dat de verslaggever verslag uitbrengt bij de provinciale Raad maar voorziet nergens hoe dit
praktisch moet gebeuren, laat staan dat het
onmogelijk zou zijn dat op het ogenblik van het
verslag aan de Raad, een ander lid van de onderzoekscommissie niet als verslaggever zou
kunnen en mogen fungeren.

Wanneer de Raad vervolgens besliste om haar
bij schrijven van 28 oktober 2010 op te roepen
voor de zitting van 24 november 2010 werd
haar uitdrukkelijk op het hiernavolgende
gewezen :
“…Het is U toegelaten u te laten bijstaan door
één of meerdere raadslieden, waarvan minstens
één advocaat is, ingeschreven aan de Balie.
Ondertussen hebt u, evenals uw raadsman, het
recht op het secretariaat van de provinciale
Raad kennis te nemen van het dossier…”

Belangrijk om te vermelden is dat én dr. Coessens én dr. Lornoy, als permanente leden van
de onderzoekscommissie, ab initio bij het onderzoek aanwezig waren en hier ook actief bij
betrokken waren.

En wat nog belangrijker is :
“…Tot slot herinneren wij er aan dat u, in voorkomend geval, gebeurlijke opmerkingen bij het
verslag van uw onderhoud met de Onderzoekscommissie, schriftelijk aan de Raad ter kennis
kunt brengen uiterlijk acht dagen voor uw verschijnen voor de provinciale Raad.”
Niet alleen werd er uitdrukkelijk gewezen op het
recht op bijstand van een advocaat, wat méér is,
nog voor het “verschijnen voor de Raad” had de
betrokken arts als enige en laatste nog de mogelijkheid om gebeurlijk bijkomende opmerkingen
te maken op het verslag van de Onderzoekscommissie en kon zij zich uiteraard ook hiervoor
weer laten bijstaan door een advocaat.
Ook het verder verloop van de tuchtprocedure
(tot en bij de Raad van Beroep) voorziet in voldoende waarborgen voor een eerlijk proces en
het recht en de garantie op een behoorlijke verdediging zodat de loutere afwezigheid van een
raadsman bij een “bijkomende” mondelinge
toelichting (niet te aanzien als een belastende
verklaring !) niet kan worden aanzien als een
schending van het recht van verdediging.
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arts te horen en dit geschiedde buiten de afwezigheid van een raadsman om, haar rechten
van verdediging toch voldoende werden gewaarborgd en gevrijwaard.

Zo blijkt uit het uittreksel van de notulen van
de onderzoekscommissie dat én dr. Lornoy én
dr. Coessens, in aanwezigheid van rechter Vermeir beslisten om de betrokken arts toe te laten
haar schriftelijke visie weer te geven. Ook bij
de kennisname en de beslissing om de betrokken arts te horen, waren alle voornoemde personen aanwezig. (uittreksel notulen dd. 9 maart
2010)
En wanneer tenslotte op 14 september 2010 de
betrokken arts werd gehoord, was ook dr. Lornoy hier bij aanwezig.
Niets belette dan ook dr. Lornoy verslag uit te
brengen, de onderzoekscommissie immers één
en ondeelbaar is.
Overigens geeft de betrokken arts ook niet aan
in welke mate haar belangen hierdoor zouden
zijn geschaad en voorziet artikel 20 K.B.’79 niet
in een sanctie wanneer een ander lid van de
onderzoekscommissie zou verslag uitbrengen.
Het middel faalt naar recht.
5.
Al evenmin overtuigend is het argument dat de
rechtspleging nietig zou zijn wegens schending
van de verplichting te verzoenen.
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In artikel 20 K.B. ’79 is weliswaar voorzien dat
in geval van klacht het Bureau tracht de partijen te verzoenen en gebeurlijk eventueel hiervan een proces-verbaal wordt opgemaakt maar
opnieuw is hier geen verplichting opgelegd,
laat staan dat deze verplichting op straffe van
nietigheid zou zijn voorgeschreven.
Ook dit argument faalt derhalve naar recht.

7.
Overwegende dat de Raad van oordeel is dat,
los van het gegeven of er al dan niet een oorzakelijk verband bestaat tussen het overlijden
van de betrokken patiënt en het niet komen
opdagen van de betrokken arts tijdens haar
wachtdienst, een arts wanneer zij de wachtdienst uitoefent steeds ter plaatse moet komen.

6.
Tenslotte verwijst de betrokken arts naar artikel 24,3° K.B. d.d. 06/02/1970 overeenkomstig
hetwelk de Raad bij een met redenen omklede
beslissing moet oordelen welk gevolg zij aan de
zaak wil verlenen.

Overwegende dat het geven van een telefonisch
advies steeds bepaalde risico’s kan inhouden en
men hoe dan ook door op deze wijze te handelen
nooit aan een goede diagnostiek kan doen.

In tegenstelling tot wat de betrokken arts voorhoudt, is de beslissing van de Raad om de betrokken arts op te roepen wel degelijk met
redenen omkleed in die zin dat bij de beslissing
genomen op 22 september 2010 zij uitdrukkelijk stelt dat de betrokken arts zich dient te
verantwoorden omwille van “ondeontologisch
te hebben gehandeld door het nalaten gevolg te
geven aan een oproep tot medische hulpverlening tijdens de weekwachtdienst, feiten waarvan sprake in de klachtbrief.”
Deze motivering, opgenomen in de tenlastelegging, schraagt duidelijk de beslissing van de
Raad om de betrokken arts tuchtrechtelijk te
vervolgen zodat ook aan de motiveringsplicht
is voldaan en ook dit laatste middel faalt naar
recht.

Overwegende dat de betrokken arts zich dan
ook wel degelijk heeft schuldig gemaakt aan
een schending van het deontologisch beginsel
erin bestaande dat men steeds het passend gevolg moet verlenen aan een oproep tot medische hulpverlening, en men als arts in het
bijzonder voorzichtig moet zijn wanneer het
gaat over mensen die niet zijn patiënten zijn.
Overwegende anderzijds dat de betrokken arts
een onberispelijke staat van diensten heeft en
zij zich voorheen nog nooit aan een deontologische inbreuk heeft schuldig gemaakt.
Overwegende dat in die omstandigheden de
hiernavolgende tuchtsanctie passend is.
(…)
BESLISSING RAAD : WAARSCHUWING

13. TENLASTELEGGING : het niet-naleven van het beginsel dat elk ontwerp van statuten,
huishoudelijk reglement of oprichtingsakte van een vennootschap
Samenwerkingsovereenof vereniging, elk ontwerp van overeenkomst, evenals elk stuk
komst – niet-voorlegging
waarnaar daarin verwezen wordt, alsook elk ontwerp van wijziaan de Orde
ging van om het even welk van deze stukken, voorafgaandelijk
door elke arts ter goedkeuring aan zijn provinciale raad dient te
worden voorgelegd die de conformiteit van de voorgelegde stukken met de medische deontologie in het algemeen en de bepalingen inzake de professionele samenwerking tussen artsen in het
bijzonder nagaat, een en ander door het niet-voorleggen van haar
samenwerkingsovereenkomst met Dokter X.
(…)
De betrokken arts verklaarde zich akkoord met
het beknopt verslag zoals weergegeven door
Dokter W. Lornoy met dien verstande dat waar
zij ten aanzien van de onderzoekscommissie
nog had verklaard zich niet meer te herinneren
dat haar samenwerkingsovereenkomst met
Dokter X werd voorgelegd, zij zich thans herinnerde dit wel gedaan te hebben, méér zelfs zij
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zou ook een onderhoud hebben gehad met de
contractencommissie belast met het viseren
van de overeenkomsten.
De Raad besliste daarop de zaak in voortzetting
te zetten teneinde het een en ander te kunnen
nagaan, wat effectief ook geschiedde.
De Raad daarop heeft vastgesteld dat de betrokken arts haar samenwerkingsovereen-

De Raad verklaart de tenlastelegging zonder
voorwerp.

Op haar zitting beslist zij dan ook om de tenlastelegging zonder voorwerp te verklaren.

BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

Beslissingen Raad
O o s t - Vl a a n d e r e n

komst, onder de vorm van een Reglement van
Inwendige Orde, wel degelijk ter goedkeuring
aan de Orde der Geneesheren, Provinciale
Raad Oost-Vlaanderen had voorgelegd.

(…)

14. TENLASTELEGGING : het opstellen van een medisch attest zonder betrokken patiënte
te hebben ondervraagd en onderzocht en het laten afleveren van
Welwillendheidattest –
dit attest aan patiënte door de administratie van de dienst.
afleveren attest zonder
patiënt te hebben
onderzocht

(…)
De Orde van Geneesheren Provinciale Raad
Oost-Vlaanderen werd gevat door een e-mail.
Klaagster beklaagde er zich over dat de betrokken arts haar een ziekte-attest had afgeleverd
waarop vermeld stond : “verklaart heden persoonlijk te hebben ondervraagd en onderzocht” terwijl dergelijke handeling in
werkelijkheid nooit had plaatsgevonden.
In haar schrijven aan de onderzoekscommissie
verdedigde de betrokken arts zich door ondermeer op het hiernavolgende te wijzen :
■■
■■

■■

■■

■■

Klaagster al jaren een psychische-psychiatrische problematiek kent;
Zij al verschillende conflicten heeft gehad
met diverse instanties en zelfs op een bepaald bijna gedwongen werd opgenomen
omdat zij de politie stalkte;
Mensen uit haar omgeving steeds ten onrechte in een slecht daglicht worden geplaatst;
Het gevraagde attest betrof een attest om
haar afwezigheid aan de muziekschool te
staven;
Zij nu een attest heeft opgemaakt waarin
deze “standaard-vermelding” werd weggelaten;

Naar aanleiding van een mondeling onderhoud
met de leden van de onderzoekscommissie
voegde zij er nog aan toe dat :
■■

■■

De afwezigheid van de patiënt reeds bestond vanaf 13 maart en die afwezigheid was
geattesteerd tot 30 maart waarna ze nog
enkele keren werd verlengd;
Het juist is dat ze op “het onthaal” is langs
geweest en zij de patiënt toen inderdaad
niet had gezien;

■■

Zij niet begrijpt waarom de patiënte in
kwestie haar heeft nagetrapt en na haar
hierover telefonisch te hebben gecontacteerd, de patiënte een onsamenhangende
uitleg gaf;

Ter terechtzitting bevestigde de betrokken arts
haar voorheen afgelegde verklaringen maar
voegde in het bijzonder er nog aan toe dat het
zeker geen gewoonte van haar is om attesten
uit te schrijven zonder de patiënt te onderzoeken maar zij hoe dan ook ondertussen de vermelding in kwestie “als standaardformulering”
heeft weggelaten.
Overwegende dat het argument als zou het attest toch geen nut en/of waarde kan hebben
gehad niet overtuigt en terzake zelfs irrelevant
is nu het hoe dan ook een medisch attest betreft dat volledig waarheidsgetrouw moet worden opgesteld.
Overwegende dat, in tegenstelling tot wat de
betrokken arts voorhoudt, het ook zo is dat in
de meeste onderwijsinrichtingen, dag –en/of
avondonderwijs, afwezigheden wel degelijk
door medische attesten dienen te worden geattesteerd.
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 attest zonder de
patiënte te hebben onderzocht, méér zelfs door
dit te laten afleveren door haar administratie,
een inbreuk heeft begaan op het deontologisch
beginsel zoals ondermeer vervat in artikel 9 van
de Code Geneeskundige Plichtenleer.
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De tenlastelegging dan ook bewezen voorkomt
maar de Raad wel van mening is, gelet op de
concrete omstandigheden van de zaak (ondermeer dat het vooralsnog een eenmalig feit bleek
te zijn en voorheen de betrokken arts zich nog
niet aan deontologische inbreuken schuldig had

gemaakt) de betrokken arts te moeten bestraffen met de hiernavolgende tuchtsanctie.
(…)
BESLISSING RAAD : WAARSCHUWING

15. TENLASTELEGGING : het afleveren van welwillendheidattesten.
Welwillendheidattest –
arbeidsongeschiktheid

(…)
De Orde van Geneesheren Provinciale Raad
Oost-Vlaanderen werd in kennis gesteld van een
klachtschrijven van een zaakvoerder van een
vennootschap, die zich erover beklaagde dat de
betrokken arts twee welwillendheidattesten had
uitgeschreven ten behoeve van zijn werknemer.

■■

■■

■■

Volgens klager wijst het eerste attest erop dat
zijn werknemer bij de betrokken arts op visite
is geweest op 20 april 2009 doch niettemin een
retrograde attest werd uitgeschreven, met ingang van 16 april 2009.
■■

Aangaande het tweede attest stelt klager dat
zijn werknemer werkonbekwaam was van 31
juli 2009 tot en met 1 augustus 2009 doch afwezig bleef zonder een verlenging binnen te
brengen.
De werknemer zou dan op 10 augustus 2009
effectief bij de betrokken arts zijn langs geweest die daarop een attest uitschreef met een
werkonbekwaamheid van 1 augustus 2009 tot
en met 14 augustus 2009.
In zijn schriftelijk verweer, gericht aan de Onderzoekscommissie, stelde de betrokken arts
ondermeer dat :
■■

■■

■■
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Hij op 12 augustus 2009 een pedante telefoon had gekregen van een zekere heer X
die vroeg of de werknemer op 10 augustus
2009 bij hem op consultatie was geweest;
Mocht hij geweten hebben dat het de werkgever betrof, hij de vraag niet zou beantwoord hebben maar hij in de mening
verkeerde dat het een zaak voor het BIVV
betrof waarvoor hij ten behoeve van de patiënt ook bezig was;
Hij voor de eerste maal op avondbezoek
werd geroepen bij de patiënt en hij vervolgens op die datum een attest van werkonbekwaamheid opstelde;
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■■
■■

Hij de begindatum niet geantidateerd had
maar hij wel wist dat de patiënt 4 dagen onwettig afwezig was maar wat moest hij dan
doen ?
Aangaande het tweede attest het zo is dat
de patiënt op 1 augustus 2009 bij hem is
langs gegaan op raadpleging voor een verlenging tot en met 14 augustus 2009;
Bij het dateren zat hij nog in gedachte op de
3 van de maand juli en had hij gemakshalve
de 3 overschreven met een 1, en de gehele
heisa in het feit ligt dat de vraag naar de
consultatie op 10 augustus 2009 bij het
BIVV te situeren was;
Hij wel degelijk de patiënt heeft gezien én
op 1 augustus 2009 en op 10 augustus 2009;
De klacht tegen hem het gevolg is van een
weddenschap;
Het een en ander buiten zijn wil om is gebeurd, hij zich hiervoor verontschuldigt;

De Raad heeft na nazicht van de stukken gemeend te moeten oordelen dat aangaande het
attest van 1 augustus 2009 het voordeel van de
twijfel speelt in die zin dat het attest wel degelijk werd opgesteld op 1 augustus 2009 en een
werkonbekwaamheid attesteerde voor de periode van 1 augustus 2009 tot en met 14 augustus
2009.
Er ligt geen doorslaggevend bewijs voor van
het feit dat het een attest van 10 augustus 2009
zou behelzen en bovendien maakt de betrokken arts, aan de hand van het voorleggen van
enkele stukken, aannemelijk dat hij inderdaad
op 10 augustus 2009 de patiënt in kwestie gezien heeft voor een totaal andere zaak. (BIVV)
Wel heeft de betrokken arts een deontologische fout begaan met betrekking tot het eerste
attest in die zin dat hij nooit kon en mocht attesteren dat zijn patiënt werkonbekwaam was
sedert 16 april 2009 wanneer hij hem slechts
voor het eerst op consultatie zag op 20 april
2009.

Overwegende dat de Raad, wat deze tenlastelegging betreft, op grond van bovenvermelde
gegevens dan ook van oordeel is dat de betrokken arts door het uitschrijven van een manifest
welwillendheidattest 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
en de Raad van mening is, gelet op de concrete
omstandigheden van de zaak, deze passend te
moeten bestraffen met een tuchtsanctie, zoals
hierna bepaald.

Beslissingen Raad
O o s t - Vl a a n d e r e n

Door aldus te handelen, heeft de betrokken
arts de mogelijkheid tot het plegen van misbruik gecreëerd en het past een arts hoegenaamd niet om hieraan mee te werken.

(…)
BESLISSING RAAD : CENSUUR

16. TENLASTELEGGING : het niet-naleven van het beginsel dat zowel voor het stellen van
een diagnose als voor het instellen en voortzetten van de behandeWachtdienst – nalaten
ling, een arts zich ertoe verbindt zijn patiënten zorgvuldig en gegevolg te geven aan
wetensvol de zorgen toe te dienen die stroken met de thans geltelefonische oproep tot
dende wetenschappelijke kennis, door het nalaten gevolg te geven
medische hulpverlening
aan een telefonische oproep tot medische hulpverlening.
(…)
1.
De Orde van Geneesheren, Provincie OostVlaanderen, werd in kennis gesteld van een
klacht omwille van het feit dat klaagster in de
nacht de betrokken arts, die toen wachtdienst
had, had moeten contacteren omdat haar echtgenoot was onwel geworden.
Volgens haar verklaring moest haar man voortdurend bloed uitbraken en was er in zijn stoelgang ook bloed bij.
Aan de betrokken arts zou zij gezegd hebben
dat het niet de eerste keer was dat haar echtgenoot dit overkwam maar de betrokken arts
zou enkel gevraagd hebben welke medicijnen
zij in huis had en haar vervolgens hebben geadviseerd om “Primpéran” toe te dienen.
Wanneer er geen verbetering optrad in de toestand van haar echtgenoot zou zij de betrokken
arts opnieuw hebben opgebeld met de vraag of
hij wou langskomen maar deze achtte het niet
nodig en zou haar geadviseerd hebben om de
dag nadien bij haar huisarts langs te gaan.

■■

■■

■■

■■

■■

■■

In een aanvullende verklaring voegde hij er nog
aan toe dat :
■■

Klaagster zou daarop zelf het initiatief hebben
genomen om de ziekenwagen te bellen en volgens haar was dit ook nodig geweest daar het
anders voor haar echtgenoot fataal had kunnen
aflopen.
2.
In zijn schriftelijk antwoord stelde de betrokken arts dat :

hij zich herinnerde tweemaal te zijn opgebeld maar toen telkens de indruk had dat ze
enkel om advies verzocht en niet om een
huisbezoek;
de dame in kwestie zeker niet over bloed
heeft gesproken, noch bloedbraken, noch
meleana ;
hij anders nooit zou weigeren een thuisbezoek af te leggen bij een patiënt die anamnestisch duidelijk een gastro-intestinale
bloeding deed;
zij bij de tweede oproep wel bloedbraken
vermeldde maar hij opnieuw uit haar vraagstelling kon afleiden dat zij het niet op prijs
stelde dat hij eerst zou langs komen en een
nachtbezoek zou moeten aanrekenen om
dan toch te moeten beslissen tot hospitalisatie over te gaan;
hij vermoedde dat de wrevel was ontstaan
toen ze aan de ambulancier geen verwijsbrief kon voorleggen;
hij tenslotte meent dat het een en ander aan
een communicatiefout is te wijten;

de dame effectief pas bij de tweede oproep
gewag maakte van bloedbraken en meleana
en hij zeker nooit heeft gezegd : “Wacht tot
de morgen”;

Ter terechtzitting bevestigde de betrokken arts
zijn voorheen afgelegde verklaringen en voegde er nog aan toe dat er mogelijk sprake was
van een vergissing of verkeerde interpretatie
van haar woorden : “vroeger opgenomen”.
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Hij verder bij zijn verklaring blijft dat hij overduidelijk de indruk had dat de dame in kwestie
enkel om advies verzocht.
3.
Overwegende enerzijds dat de Raad van oordeel is dat het een arts “van wacht” betaamt om
bij een nachtelijke oproep steeds langs te gaan,
in het bijzonder omdat hij normaliter de oproeper als patiënt niet kent.
Overwegende dat het ook vast staat dat men
langs de telefoon geen diagnose kan stellen en
men door niet langs te gaan een onaanvaardbaar risico neemt met mogelijke nefaste gevolgen naar de patiënt toe.
Overwegende overigens dat dit feit nog het best
bewezen wordt door de betrokken arts zelf daar
hij toegaf dat bepaalde uitlatingen en/of mede-

delingen “langs de telefoon” mogelijkerwijze
verkeerd waren geïnterpreteerd of begrepen.
Overwegende dat de Raad, wat deze tenlastelegging betreft, op grond van bovenvermelde
gegevens, dan ook van oordeel is dat er wel degelijk een bewijs voorligt van de door de betrokken arts begane deontologische inbreuk.
Overwegende anderzijds dat de betrokken arts
nog niet het voorwerp is geweest van een
tuchtrechterlijke beslissing zodat dit gegeven
in overweging moet worden genomen bij het
opleggen van de hiernavolgende tuchtsanctie.
(…)
BESLISSING RAAD : WAARSCHUWING

17. TENLASTELEGGING : het niet-naleven van het beginsel dat een arts er steeds dient over
te waken correct te zijn en geen daden te stellen die de eer of de
Eer en waardigheid van het
waardigheid van het beroep zouden kunnen schaden of in opberoep – belagen van een
spraak brengen door, te A en bij samenhang te B, meermaals in
persoon
een periode van 14 maanden, een persoon te hebben belaagd terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust
van die bewuste persoon ernstig zou verstoren.
Feiten waarvan sprake in het definitief arrest
uitgesproken door het Hof van Beroep te
Gent.
Ter terechtzitting is de betrokken arts niet verschenen, hoewel behoorlijk opgeroepen zijnde.

■■

Naar aanleiding van een bijkomend verhoor
verklaarde de betrokken arts dat :
■■

De Raad beslist daarop de zaak bij verstek te
behandelen.
De Raad heeft vervolgens de stukken ingezien
en het verslag aangehoord van de verslaggever
van Onderzoekscommissie II.
Bij schrijven van de advocaat-generaal bij het
Hof van Beroep, werd de Orde van Geneesheren,
provinciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis
gesteld van een arrest van het Hof van Beroep
waarbij de betrokken arts strafrechtelijk werd
veroordeeld wegens belaging of “stalking” van de
genaamde.
In zijn schriftelijke reactie aan de Onderzoekscommissie verklaarde de betrokken arts ondermeer dat :
■■

■■
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de strafrechtelijke uitspraak het gevolg is
van een “vechtscheiding” met de dochter als
voorwerp;
hij zijn onschuld blijft bepleiten;
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hij het slachtoffer is van zijn ex-echtgenote
en haar nieuwe vriend.

■■
■■

■■

■■

het de bedoeling was van zijn ex-echtgenote om het co-ouderschap af te bouwen;
hij op een bepaald ogenblik het gevoel had
te worden gevolgd;
hij het niet onwaarschijnlijk acht dat bepaalde personen in zijn buurt die anonieme
telefoontjes hebben gepleegd om hem in
diskrediet te brengen;
zijn problematiek in de pers is verschenen
met allerlei nadelige gevolgen voor zijn
praktijk;
hij zich reeds voldoende gestraft voelde.

Overwegende enerzijds dat de Raad, na kennisname van de stukken, in het bijzonder dan
de schriftelijke verklaring van de betrokken
arts en het verslag van de Onderzoekscommissie, van oordeel is dat laatstgenoemde zich aan
een inbreuk op de deontologische beginselen
heeft schuldig gemaakt.
Immers is het wel juist dat de feitelijkheden
zich in de private sfeer situeren maar dit neemt
niet weg dat de ruchtbaarheid eraan gegeven

Het is uiteindelijk de betrokken arts zelf die er
de oorzaak is van geweest dat hij niet alleen
strafrechtelijk werd vervolgd maar ook effectief
werd veroordeeld, en de Orde der Geneesheren, provinciale Raad Oost-Vlaanderen, is niet
het forum om de strafrechtelijke verdediging
over te doen, als het ware fungerend als een
soort van derde aanleg.
De betrokken arts gaf uiteindelijk ook zelf aan
dat zijn private leven een publiek staartje heeft
gekregen, zelfs tot op het professionele vlak
toe, maar vergeet hierbij dat hijzelf, door zijn
onwaardig gedrag, hier minstens mede aan de
oorzaak van ligt.
De deontologische inbreuk staat dan ook vast.

werd gestraft en zij er ook oog voor heeft dat
deze arts als het ware de draad weer heeft opgenomen.

Beslissingen Raad
O o s t - Vl a a n d e r e n

wel degelijk maakt dat de eer en waardigheid
van het beroep werd geschaad.

De Raad, in die omstandigheden, deze door de
betrokken arts nieuw ingeslagen weg niet wil
hypothekeren.
Derhalve acht het de Raad niet opportuun om
de betrokken arts bijkomend, disciplinair, te
sanctioneren.
De Raad verklaart de tenlastelegging bewezen
doch acht het niet opportuun hiervoor een
tuchtsanctie op te leggen.
(…)
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

Overwegende anderzijds dat de Raad ook van
oordeel is dat de betrokken arts reeds genoeg
18. TENLASTELEGGING : het niet-beantwoorden van brieven van de Orde, uitgaande van
de Commissie Vennootschappen Specialisten en van de OnderNiet beantwoorden van
zoekscommissie en het niet-ingaan op de veelvuldige verzoeken
brieven van de Orde –
van voornoemde Commissie tot aanpassing van de statuten van
niet aanpassen statuten
haar BVBA.
vennootschap
(…)
De Orde van Geneesheren Provinciale Raad
Oost-Vlaanderen werd gevat door een schrijven van notaris X, waarbij een ontwerpakte
voor de oprichting van een vennootschap werd
meegedeeld, dit ter bespreking en goedkeuring.
De betrokken arts had immers de bedoeling
een burgerlijke vennootschap onder de vorm
van een BVBA op te richten.
De Commissie Vennootschappen Specialisten
besprak de haar voorgelegde tekst en stuurde bij
schrijven haar opmerkingen door met het verzoek de tekst aan te passen conform de gedane
opmerkingen.
Hierop kwam geen reactie en er werden daaropvolgend 3 herinneringsbrieven uitgestuurd.
Op haar raadszitting besliste de Orde van Geneesheren Provinciale Raad Oost-Vlaanderen
om het dossier naar het Bureau te verwijzen.
Het Bureau besliste hierop om de Onderzoekscommissie te gelasten met een deontologisch

onderzoek wegens het niet reageren op de verzoeken van de Commissie Vennootschappen
Specialisten in verband met het voorleggen van
de statuten van haar op te richten vennootschap.
Aan dit gevraagde onderzoek kon geen verder
gevolg worden verleend omdat de betrokken
arts op geen enkele uitnodiging van de onderzoekscommissie is ingegaan, ook uitgestuurde
herinneringsbrieven konden hierin geen verandering brengen.
Op de terechtzitting verklaarde de betrokken
arts dat haar nalatigheid juist is en onvergeeflijk en zij verontschuldigde zich hiervoor.
Ze wijst er verder op dat het een en ander zich
situeert in een periode dat ze verwikkeld was
in een echtscheidingsprocedure en als alleenstaande moeder de zorgen had over twee kinderen samen met een zware schuldenlast, haar
opgezadeld door haar ex-echtgenoot.
De samenwerking met haar boekhouder zou
ook niet rimpelloos zijn verlopen, ze had zich
volledig op hem verlaten en meende dan ook
dat alles wel in orde zou komen.
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Overwegende dat de Raad, wat deze tenlastelegging betreft, op grond van bovenvermelde
gegevens hoe dan ook van oordeel is dat de
betrokken arts niet alleen blijk heeft gegeven
van een elementair gebrek aan beleefdheid
maar haar houding ook getuigt van een zekere,
onaanvaardbare nonchalante houding ten aanzien van een professionele beroepsinstantie die
nochtans juist in het leven werd geroepen om
de deontologische belangen van artsen, en dus
ook die van haar, te behartigen.
Zij heeft dus wel degelijk een inbreuk begaan
op het deontologisch beginsel zoals ondermeer
vervat in artikel 9 van de Code Geneeskundige
Plichtenleer.
Anderzijds heeft de Raad ook wel begrip voor
de bijzondere moeilijke omstandigheden waar-

in de betrokken arts op een bepaald ogenblik
verkeerde en zij daarenboven ondertussen ook
haar goede wil heeft getoond in die zin dat haar
notaris bij schrijven van 3 februari 2010 heeft
laten weten dat, voor 17 februari 2010, de statuten zouden worden aangepast.
Gezien deze bijzondere omstandigheden, de
Raad van oordeel is dat deze inbreuk niet moet
worden bestraft met een tuchtsanctie.
De Raad verklaart de tenlastelegging bewezen
doch acht het in casu niet aangewezen om
hiervoor een tuchtsanctie op te leggen.
(…)
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

19. TENLASTELEGGING : het niet-naleven van het beginsel dat een arts zijn beroep steeds
zorgvuldig en gewetensvol dient uit te oefenen en dit onder voorKwaliteit van zorgen –
waarden die de kwaliteit van de zorgen niet in het gedrang brencorrecte informatie aan
gen, hetgeen onder meer inhoudt dat een arts zijn patiënt steeds
patiënt – manipulatie labocorrect zal informeren, een en ander door het manipuleren van
resultaten
labo-resultaten betreffende ferritine-waarden bij patiënte.
Feiten waarvan sprake in de brief van de hoofdarts van een ziekenhuis, en in zijn verdere
mondelinge toelichting ter gelegenheid van
zijn onderhoud met het Bureau.
(…)
1.
Bij mail stelde de ombudsvrouw van het ziekenhuis de hoofdarts in kennis van een klacht
uitgaande van de echtgenoot van patiënte.
Patiënte was voor chromatose in behandeling
bij de betrokken arts, en dit sinds juli 2008.
De afspraak was hierbij dat patiënte om de drie
weken haar bloed liet controleren en vervolgens contact nam met de betrokken arts. Afhankelijk van de uitslag gebeurde dan, al dan
niet, een aderlating.
Volgens de betrokken arts zouden de ferritinewaarden sinds februari aan het zakken zijn geweest, en de laatste drie keren zelfs maar
waarden vertoonden rond de 400 zodat een
mogelijkheid tot stopzetting van de behandeling voorhanden was.
Wanneer patiënte evenwel naar aanleiding van
een bloedonderzoek in het labo haar labo-uit-
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slagen te zien kreeg, diende ze vast te stellen
dat haar ferritine-waarden niet 400 bedroegen
maar boven de 900 klommen.
Ze vroeg vervolgens aan de betrokken arts om
haar labo-uitslagen op papier te krijgen en tot
haar verbazing diende zij vast te stellen dat op
twee data de ferritine-waarden van de labouitslagen waren gewijzigd :
■■

■■

op 8 mei 2009 bedroeg de ferritine-waarde
afkomstig van het labo + 913 terwijl die van
de betrokken arts 443 bedroeg;
op 30 mei 2009 bedroeg de ferritine-waarde afkomstig van het labo +914 terwijl die
van de betrokken arts +400 bedroeg;

De hoofdarts vroeg vervolgens een onderhoud aan met het Bureau van de Orde der
Geneesheren, Provinciale Raad Oost-Vlaanderen en legde hierbij de stukken neer, zijnde
de uitslagen van het labo, waarop duidelijk te
zien was dat er een manipulatie had plaatsgevonden in die zin dat de ferritine-waarden
rechtstreeks afkomstig van het labo waren
gewijzigd in andere waarden, zoals hiervoor
ook aangegeven.
Het zijn deze gemanipuleerde waarden die patiënte van de betrokken arts mocht ontvangen.

■■
■■

■■
■■

■■

■■

de betrokken arts slechts 4 van de 12 resultaten had meegedeeld aan de patiënte;
de patiënte de uitslagen had bekeken en
diende vast te stellen dat sommige cijfers als
het ware met een dikkere stift waren genoteerd waarop de betrokken arts zou gezegd
hebben dat het een kopij betrof van een origineel waarop bepaalde zaken met fluo-stift
waren aangeduid;
de betrokken arts geen verklaring kon geven voor de wijziging van de bloedwaarden;
de betrokken arts hem verklaarde dat het
een drukke dag was, wellicht iemand anders
of de patiënte zelf met de formulieren had
geprutst;
er een duidelijk verschil is tussen de originele uitslagen en de uitslagen die aan patiënte werden meegegeven;
de deur van het secretariaat blijkbaar niet
gesloten was zodat volgens patiënte zelf “teveel mensen te gemakkelijk in het secretariaat de stukken hadden kunnen inzien of
manipuleren”;

Het Bureau besliste daarop de onderzoekscommissie te gelasten met een onderzoek naar
de feiten zoals ze zich hadden voorgedaan.
3.
In haar schriftelijk antwoord ten aanzien van
de Onderzoekscommissie verklaarde de betrokken arts op 24 september 2009 :
“Patiënte meldde zich aan in november 2008
voor behandeling van hemochromatose dmv
flebotomieën. Deze gebeurden op regelmatige
basis telkens na controle labo, waarbij sedert
december 2008 stabiele ziekte ontstond.
Op 02 juni 2009 meldde zij zich in deze setting
opnieuw aan op consultatie nadat zij telefonisch de laboresultaten opgevraagd had via
mijn secretariaat. Deze werden dan ook klaar
gelegd op het secretariaat.
Op consultatie ontdekten patiënte en ik samen
dat er kopijen vervalst waren. Kopijen op papier
werden op die avond vergeleken met de werkelijke waarden, aanwezig op het centraal dossier,
deze bleken verschillend. De waarde was in die
mate gewijzigd dat er noch therapeutisch noch
evolutief implicaties waren.
Voor dergelijke gebeurtenissen kan ik onmogelijk een verklaring vinden, noch u uitleggen wie
hierbij enige baat kan hebben.”

De onderzoekscommissie richtte daarop een
schrijven naar het diensthoofd van het laboratorium Klinische Biologie met het verzoek haar
de werkwijze van het labo te schetsen alsmede
alle noodzakelijke elementen aan te brengen
die de onderzoekscommissie zou kunnen toelaten meer inzicht te krijgen in de algemene
werkwijze van het labo.
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2.
In zijn onderhoud met het Bureau verklaarde
de hoofdarts ondermeer dat :

In zijn antwoord stelde de apotheker-bioloog
namens het klinisch labo :
“Bij deze wil ik u er op wijzen dat fraude van
laboratorium resultaten in een dienst klinische
biologie onmogelijk is.
Enerzijds worden de rapporten op een sluitende
wijze elektronisch aangemaakt via bidirectionele koppeling met de analyse apparatuur en
hiervan wordt nadien een kopij uitgeprint. Anderzijds wordt deze systeemwerking software
matig gelogd volgens het principe van GLPlogging. Dit betekent dat iedere wijziging van
een resultaat of andere actie kan worden getraceerd. Hierbij toont zulke logging aan door wie
en wanneer zulke interventie zou zijn uitgevoerd.
Op uw verzoek zend ik in bijlage een originele
print out van bedoelde protocollen.
Bovendien zend ik U voor beide rapporten de
GLP-logging van de analyse ferritine. Zoals u
kan vaststellen werden de bedoelde resultaten
nooit gewijzigd.
Ik hoop met deze verduidelijking aan te tonen
dat fraude van laboratorium resultaten in de
dienst klinische biologie onmogelijk is.”
In aansluiting hiermee verklaarde de betrokken
arts dat :
■■
■■
■■
■■
■■

zij die uitslagen die op de verpleegpost lagen, niet had ingezien;
iedereen daar binnen en buiten kan;
niemand er belang bij heeft om de cijfers te
veranderen;
zij niet weet of er een strafklacht is geweest;
zij reeds 8 jaar in het ziekenhuis werkt maar
nog nooit problemen heeft gehad;

De hoofdarts werd vervolgens nogmaals als
getuige opgeroepen en verklaarde ondermeer
dat :
■■

■■

het wijzigen van labo-waarden is slechts
mogelijk wanneer iemand manueel een andere waarde boven de originele kleeft;
de labo-resultaten worden eerst per computer weergegeven maar nadien ook nog
eens op papier gezet;
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■■

■■

■■

■■

■■

wie de vervalsing heeft gepleegd moet wel
heel goed op de hoogte zijn geweest van de
pathologie van de patiënte;
de secretaresse dit niet kan gedaan hebben,
ze kan dit onmogelijk op eigen houtje hebben gedaan;
het denkbaar is dat de betrokken arts zelf,
nadat ze haar fout had vastgesteld, deze vergissing heeft willen rechtzetten door de
waarden zelf op de uitgeprinte versie te wijzigen;
de betrokken arts zelf geen enkel initiatief
heeft genomen om het probleem aan hem
voor te leggen;
uiteindelijk slechts 3 tot 4 personen effectief
wisten dat op dat bewust ogenblik de kopieën van die patiënte in die welbepaalde
ruimte lagen;

Op zijn beurt werd de apotheker-bioloog, nogmaals als getuige verhoord en deze beklemtoonde nogmaals dat er die dag maar één
bepaling is geweest en het absoluut uitgesloten
is dat iemand van buiten de dienst die elektronisch genoteerde waarden zou kunnen manipuleren.
In haar mondelinge verdediging verklaarde de
betrokken arts dat zij nog steeds niet weet hoe
het een en ander heeft kunnen plaatsvinden en
zelfs het opzet of de bedoeling van de doorgevoerde wijzigingen niet begrijpt, laat staan wie
daarbij enig belang zou kunnen hebben.
Zelf kijkt zij altijd op de computer, ook met
patiënte, en dus ook wanneer iemand telefonisch om inlichtingen verzoekt.
Zij wel voortaan de deur goed afsluit zodat een
dergelijk voorval zich niet meer kan herhalen.
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Overwegende dat de Raad vaststelt dat de gepleegde “vervalsing” wel degelijk vast staat en
onherroepelijk bewezen is.
Overwegende dat het de Raad voorkomt dat
het inderdaad uitgesloten is dat de vervalsing
in het labo zelf heeft plaatsgevonden, a fortiori alles aldaar ook op automatische wijze
wordt verwerkt.
Overwegende dat het verder aannemelijk voorkomt dat de feitelijkheden enkel en alleen kunnen gepleegd zijn geweest door drie personen,
met name de betrokken arts, de patiënt zelf of
de secretaresse, hoewel de laatste uitdrukkelijk
wordt uitgesloten als mogelijke dader door de
hoofdarts.
Overwegende dat nooit een strafklacht werd
neergelegd, geen gerechtelijk onderzoek werd
gevoerd zodat de Raad hier dan ook niet kan
op terugvallen om uitsluitsel te krijgen omtrent
de ware toedracht van het gebeuren.
Overwegende dat er dan ook geen bewijskrachtige, doorslaggevende argumenten voorhanden zijn die zouden kunnen toelaten de
betrokken arts als dader aan te wijzen en vermoedens hiertoe uiteraard niet volstaan.
Overwegende dat elke twijfel moet spelen in
het voordeel van diegene die het voorwerp uitmaakt van een tuchtprocedure.
De Raad spreekt de betrokken arts vrij op
grond van twijfel.
(…)
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE
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20. TENLASTELEGGING : ondeontologisch gehandeld te hebben door het niet-naleven van
het beginsel dat een arts, zowel voor het stellen van een diagnose
Wachtdienst ziekenhuis –
als voor het instellen en voortzetten van een behandeling, er zich
niet ingaan op vraag om
dient toe te verbinden zijn patiënten steeds zorgvuldig en gewemedisch advies – kwaliteit
tensvol de vereiste zorgen toe te dienen, door niet adequaat en
medische zorgen
kwaliteitsvol te hebben gereageerd op een vraag om medisch advies van de verpleegkundige van het ziekenhuis waar patiënt was
opgenomen omtrent een probleemstelling gerezen bij betrokken
patiënt, en dit op het ogenblik dat hij de wachtdienst had overgenomen van Dokter X en hij dus verantwoordelijk was voor de continuïteit van de medische zorgverstrekking, en dit in het bijzonder
door zich niet ter plaatse van de ernst van de medische situatie
van de patiënt te hebben vergewist met het oog op een optimale
medische zorgverstrekking.
(…)
■■ de procesgang werd door het Hof van Cassatie getoetst en juist bevonden;
■■ hij geen medische fouten heeft begaan zoDe Provinciale Raad Oost-Vlaanderen werd in
dat de verwijten van patiënt volkomen ten
kennis gesteld van een klacht lastens de betrokonrechte zijn;
ken arts waarbij hij ondermeer aanhaalde dat :
■■ het schrijven van patiënt is gericht op het
■■ hij als 20-jarige voetbalspeler op 10 maart
bekomen van een schadevergoeding waar1991 een gesloten scheen- en kuitbeenbreuk
voor de tuchtrechter niet bevoegd is;
■■
opliep tijdens een officiële voetbalwedstrijd;
■■ zijn behandelende arts Dr. V was maar deze
Ten aanzien van de onderzoekscommissie van
de daaropvolgende nacht werd vervangen
deze Raad voegde de betrokken arts er nog aan
door de betrokken arts;
toe dat :
■■ deze, ondanks hevige pijn, niet zou zijn
■■ op het ogenblik dat patiënt werd binnengelangs gekomen, enkel pijnstillers had voorbracht was dr. V van dienst;
geschreven;
■■ de dag nadien het compartimentsyndroom
■■ de dag nadien, op maandag, werd hij door
werd vastgesteld met als gevolg dat zijn
collega V gevraagd om zijn wachtdienst
been diende te worden geamputeerd;
over te nemen;
■■ waar de gerechtsdeskundigen duidelijk ge■■ in de loop van de nacht werd hij door de
wag maakten van een medische fout en/of
verpleging gecontacteerd omdat de patiënt
nalatigheid, de eerste rechter hen volgde en
veel pijn had, de pijnmedicatie werd daarop
de artsen veroordeelde maar het Hof van
aangepast;
■■ hij dit gemeld had aan zijn collega en de dag
Beroep daarop de artsen vrijsprak;
■■ hij in behandeling is bij een psycholoog en
nadien, dinsdagvoormiddag, werd hij door
psychiater om zijn problemen te verwerken;
de moeder op consultatie aangesproken
waarna een fasciotomie werd uitgevoerd en
In haar zitting besliste het Bureau van de Prouiteindelijk ingevolge het ondertussen ontvinciale Raad van Oost-Vlaanderen om de zaak
wikkelde compartimentsyndroom, tot amdoor te verwijzen naar de Onderzoekscommisputatie diende te worden overgegaan;
■■ eigenlijk was op dat ogenblik betrokken pasie.
tiënt reeds de patiënt van een andere arts.
De betrokken arts maakte bij schrijven zijn
Op de Raadszitting legde de betrokken arts
dossier met stavingstukken over en verklaarde
besluiten neer waarin door hem werd gesteld
ondermeer dat :
dat :
■■ hij het schrijven van patiënt als een nood■■ gelet op het feit dat rechter Vermeir én deelkreet beschouwde maar hij hoe dan ook
nam aan de Onderzoekscommissie én deeldeze persoon steeds op een juiste manier
nam aan de Provinciale Raad toen deze
heeft behandeld;
■■ het Hof van Beroep na rijp beraad en mits
besliste om tot dagvaarding over te gaan,
deskundigenadvies tot een vrijspraak is geniet alleen de beslissing van 28 oktober
komen;
2009 door nietigheid is aangetast maar ook
■■ ook het verslag van Prof. X bevestigt zijn
de dagvaarding van 17 december 2009;
juist handelen;
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■■

■■

■■

■■

■■
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

een dergelijke laattijdige klacht hem niet de
bescherming van artikel 6.1 E.V.R.M.-verdrag
kan ontnemen zodat de vordering minstens
onontvankelijk is op grond van miskenning
van de redelijke termijn;
er de meest uiteenlopende verklaringen bestaan en zelfs voor de opeenvolgende colleges van deskundigen en magistraten,
mede ten gevolge van het tijdsverloop, het
niet mogelijk was om een waarheidsgetrouwe reconstructie te doen;
hij enkel door de verpleging werd gecontacteerd om een aanpassing van de pijnmedicatie en hij niet werd verzocht om naar het
ziekenhuis te komen;
de dagvaarding voorziet geen geïncrimineerde periode zodat de vordering onontvankelijk is, minstens ongegrond;
de notulen van de onderzoekscommissie
zijn niet aan hem tegenstelbaar;
Dokter V was van maandag op dinsdag van
wacht maar hij nam deze wacht over op
maandagavond tot en met middernacht;
Hij werd op dinsdag om 17 uur in urgentie
aangesproken en de lege artis werd een fasciotomie uitgevoerd;
patiënt was geen getuige van de telefonische
oproep en kan omtrent het tijdstip dan ook
geen verklaringen afleggen;
er van een alarmoproep nooit sprake is geweest, enkel een verzoek om de pijnmedicatie aan te passen;
er geen bewijs voorligt dat een andere arts,
in dezelfde omstandigheden geplaatst, op
een andere manier zou hebben gehandeld;
de ongegrondheid van de tenlastelegging
blijkt ook uit het verslag van het College van
Deskundigen;
pas enkele uren na middernacht is de toestand van patiënt beginnen verslechteren;

1.
In het dispositief van zijn neergelegde besluiten vordert de betrokken arts enkel de nietigheid van de DAGVAARDING terwijl hij
voorheen de nietigheid inriep van de bestreden
beslissing van de Raad waaraan rechter A. Vermeir zou hebben deelgenomen.
Ter terechtzitting, na hiermee te zijn geconfronteerd, stelde de betrokken arts via zijn
raadsman, dat hij wel degelijk beoogde de nietigheid te horen vaststellen van de bestreden
beslissing dd. 28 oktober 2009 waarbij de Raad
besliste om tot tuchtrechtelijke vervolging over
te gaan.
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Het is uiteraard vooreerst zo dat de betrokken
arts niet de nietigheid kan vragen van een “instrumentum” (dagvaarding) en vervolgens in
één adem de onontvankelijkheid ervan, immers indien er geen “instrumentum” meer is,
is er ook geen vordering.
Er kan ook niet de nietigheid van de dagvaarding gevraagd worden nu in het kader van de
tuchtprocedure de artsen niet worden opgeroepen bij betekening van een dagvaarding
zoals voorzien in het Gerechtelijk Wetboek of
Wetboek van Strafvordering maar wel bij aangetekend schrijven.
In dat opzicht het gevorderde alleen al ongegrond is.
Waar de betrokken arts vervolgens de nietigheid vordert van de bestreden beslissing zelf,
de hiernavolgende overwegingen aan de orde
zijn.
Ten einde juist in het licht van artikel 6 E.V.R.Mverdrag de rechtsonderhorige een waarborg te
bieden op een onafhankelijke en onpartijdige
behandeling van zijn zaak, de provinciale raden
met twee magistraten werken, zijnde één belast
met het verlenen van advies op het vlak van onderzoeksverrichtingen en één die daadwerkelijk
deelneemt aan de Raadszittingen, eveneens met
adviesverlenende stem.
Het Hof van Cassatie heeft principieel de toepasselijkheid van de bepalingen van het
E.V.R.M.-verdrag aanvaard maar herinnerde er
wel aan dat de verwijzing naar de waarborgen
van artikel 6.1. E.V.R.M.-verdrag relatief zijn. Zo
vereist die bepaling niet dat het tuchtgerecht in
eerste aanleg aan die eisen van het E.V.R.M. voldoet, als een rechterlijke instantie met volle
rechtsmacht, die bevoegd is om de in eerste aanleg gewezen beslissingen in feite en in rechte na
te gaan, die eisen in hoger beroep vervult. (Cass.
4 februari 1993, Arr.Cass.1993, nr. 74; Cass. 1 december 1998, Arr.Cass. 1998, nr. 191)
Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie
volgt verder dat een dergelijk gebrek niet kan
worden afgeleid uit “de aanwezigheid, in de
provinciale raad van de orde(van geneesheren),
van de magistraat-assessor die zowel aan het
onderzoek, de behandeling van de zaak als beraadslaging deelneemt, maar de stemming niet
bijwoont.” (Cass., 15 januari 1993, Arr.Cass.,
1993, nr. 28)
De magistraat-assessor of de plaatsvervangende magistraat van de tuchtraad zijn geen rech-

De plaatsvervangende magistraat-assessor was
enkel aanwezig op de Raad om de verslaggever
van de onderzoekscommissie bij te staan waar
zij inderdaad deel van uitmaakt, net als van
commissies waarin zij toen zetelde.
Uit niets blijkt, en dat gaat zelfs op voor de magistraat-assessor, dat zij aan de stemming en de
beslissing heeft deel genomen, méér zelfs, beide
magistraten hebben die bevoegdheid niet.
Dit is bijvoorbeeld ook de reden waarom de
tuchtraad in haar beslissingen ook telkens melding maakt van het feit dat de magistraat-assessor wel aanwezig was bij de beraadslaging
maar aan de stemming en beslissing nooit
deelneemt.
De argumenten van de betrokken arts zijn terzake dan ook niet dienend daar er van een
schending van de rechten van verdediging, in
het bijzonder dan wat de onpartijdigheid en
onafhankelijkheid betreft, de lege nooit sprake
kan zijn.
Er is dan ook geen enkele reden voorhanden
om de bestreden beslissing van 28 oktober
2009 nietig te verklaren. (voor zover de Raad
al haar eigen beslissingen kan nietig verklaren,
quod non)
2.
Wat de ingeroepen miskenning van de redelijke termijn betreft, is het zo dat de tuchtvordering in beginsel los staat van de strafvordering
en de burgerlijke rechtsvordering.
Artikel 417 Ger.W. is een bepaling die het
tuchtrecht van de magistraten regelt dewelke
evenwel ook wordt beschouwd als de neerslag
van een algemeen rechtsbeginsel dat ook buiten het tuchtrecht van de magistraten van toepassing is, het ontleent immers zijn autonomie
aan zijn eigenheid als groepsrecht.
Het is juist dat de vereiste van de redelijke termijn in tuchtprocedures in acht is te nemen
zoals dat voor alle jurisdictionele procedures
het geval is.

De omstandigheid dat de tuchtvordering niet
verjaart, ontslaat de tuchtrechter immers niet
van de plicht om rekening te houden met het
vereiste van de redelijke termijn.
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ters in de zin van de art. 6 E.V.R.M. en 14§1.
I.V.B.P.R. en artikelen 2 en 828,8° Ger.W. daar
zij slechts over een raadgevende stem beschikken en geen beslissingen nemen. (Cass. 24 december 1993, Arr.Cass. 1993, nr. 550 en Cass. 9
december 1994, Arr.Cass. 1994, nr. 547)

De regel dat de pleger van een strafbaar feit
niet meer vervolgd wordt na het verstrijken
van een termijn die schommelt naargelang van
de ernst van het vergrijp, geldt evenwel niet in
tuchtzaken wegens het verschil in doelstelling :
de tuchtoverheid moet van geval tot geval oordelen of de vordering is ingesteld en behandeld
binnen een redelijke termijn, meer bepaald bij
de vaststelling van de aard en de zwaarte van
de sanctie. ( Cass. 3 september 1998, Arr.Cass.,
1998, nr. 381 )
Dit veronderstelt derhalve eerst een onderzoek
ten gronde, waarover hierna meer.
3.
Het argument van de betrokken arts dat de
“dagvaarding” geen geïncrimineerde periode
voorziet, gaat evenmin op.
Vooreerst, zoals hiervoor uiteengezet, is er
geen sprake van een dagvaarding, de betrokken
arts wordt immers gewoon opgeroepen bij
aangetekende brief.
Artikel 6.3.a. E.V.R.M., krachtens hetwelk eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, het recht heeft om op de hoogte te
worden gebracht van de aard en de reden van
de tegen hem ingebrachte beschuldiging, wordt
in tuchtzaken op een minder strikte wijze toegepast dan in strafzaken aangezien het tuchtrecht morele plichten bestraft, die niet altijd
nauwkeurig in een tekst kunnen worden vastgelegd.
De oproepingsbrief vermeldt duidelijk waarvoor de betrokken arts dient te verschijnen, de
daarin opgenomen en omschreven tenlastelegging geeft duidelijk aan waarom de betrokken
arts dient te verschijnen en in het bijzonder
dient de aandacht te worden gevestigd op de
brief van 7 oktober 2008 van patiënt, brief die
mee in de tenlastelegging werd opgenomen.
Overigens heeft de betrokken arts zich met
kennis van zaken verdedigd wat alleen maar
kan indien hij heel goed wist of besefte waarvoor hij tuchtrechtelijk werd aangesproken.
4.
De betrokken arts wijst er vervolgens op dat de
notulen van de onderzoekscommissie hem niet
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tegenstelbaar zijn, deze immers niet aan hem
werden meegedeeld en/of “voor akkoord” ondertekend.
Volgens hem zou de weergegeven inhoud niet
overeenstemmen met de verklaring die door
hem werd afgelegd.
Dienaangaande stelt de Raad vast dat de betrokken arts in zijn geschreven verklaring overgemaakt aan de Raad geen afwijkende of
tegenstrijdige zaken neerschreef, deze eigenhandig geschreven verklaring dan ook in grote
mate overeenstemt met de verklaring die hij
zou hebben afgelegd tegenover de onderzoekscommissie en zoals die ook werd weergegeven
in de notulen.
Overigens moet de procesvoering in haar geheel bekeken worden en is er niets dat de betrokken arts zou beletten om zijn oorspronkelijk
afgelegde verklaringen te verduidelijken, te verbeteren en/of aan te vullen. In dit verband dient
eveneens verwezen naar de laatste alinea van
de oproepingsbrief aan betrokken arts waarin
is gestipuleerd : “Tot slot herinneren wij er aan
dat u, in voorkomend geval, gebeurlijke opmerkingen bij het verslag van uw onderhoud met de
Onderzoekscommissie, schriftelijk aan de Raad
ter kennis kunt brengen uiterlijk acht dagen voor
uw verschijnen voor de provinciale Raad.”,
waarbij de Raad vaststelt dat betrokken arts
hier geen gebruik van heeft gemaakt.
Ook deze argumentatie is derhalve ongegrond.
5.
Wat de grond van de zaak betreft, verwijst de
betrokken arts én naar de bevindingen van de
deskundigen in het kader van de strafprocedure én naar de opeenvolgende deskundige
verslagen.
Een vrijspraak staat op zichzelf een tuchtvervolging niet in de weg.( Droit judiciare civil, I.
Larcier 1974, p. 583, noot 7 )
Maar het beginsel van de autonomie, dat de
tuchtvordering beheerst, wordt getemperd
door het beginsel van het gezag van gewijsde,
in die zin dat de tuchtrechter rekening moet
houden met de omstandigheid dat de vaststelling van de feiten door de strafrechter verbindend is voor de tuchtrechter, die niettemin
bevoegd blijft om de feiten vanuit strikt professioneel oogpunt te omschrijven. ( R.v.St. 7 oktober 1980, Pas. 1982,IV,20 )
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Het strafrechtelijk ontslag van de vervolgde
persoon is in de regel geen omstandigheid die
het instellen van de tuchtvordering belet.
(Cass. 25 juni 1998, Arr.Cass. 1998, nr. 342 )
Uiteindelijk draait alles rond het tijdstip en de
inhoud van de telefonische oproep van de verpleging naar de betrokken arts die op dat ogenblik, zoals hij zelf verklaarde, de wachtdienst
had overgenomen van zijn collega.
Waar derhalve het “tijdstip” van het optreden
van de betrokken arts centraal staat, hieraan
immers de vraag is gerelateerd, of hij een inbreuk heeft begaan op de regels van de medische plichtenleer, het Hof van Beroep te Gent
in haar arrest van 6 mei 2008 ondermeer stelde :
“- dat mede gelet op het feit dat aan de hand
van de medische fiches bleek dat in de nacht van
11 op 12.03.1991 patiënt om 01u00 een Dafalgan
bruistablet, om 03u00 een IM inspuiting Dipidolor 1,5 ampulle en om 05u00 een 1,5 ampulle Fortal (zwaar pijnstillend middel) kreeg
(pag. 34 t.e.m. 36 desk. Verslag d.d. 21.12.2007)
het Hof aanneemt dat de betrokken arts door
de verpleging op 12 maart 1991 wellicht pas omstreeks 05u00 ’s morgens, nl. vooraleer het voormeld sterk geneesmiddel Fortal werd toegediend,
werd opgebeld;
- dat het college van deskundigen blijkens de
verklaringen afgelegd onder eed als getuigendeskundigen ter terechtzitting van het Hof van
20 mei 2003 o.m. ook verklaarden : “…Eens dat
een compartimentsyndroom zich heeft ingesteld
dan is dat onomkeerbaar maar hoe vroeger
men ingrijpt hoe beperkter de gevolgen. In welke mate een tussenkomst in de morgen van dinsdag een verschil zou hebben uitgemaakt is
moeilijk te stellen.”
En verder Dr. Y niet tegengesproken door de andere gerechtsdeskundigen:
“…Ik blijf er evenwel bij dat er niet kan worden
uitgemaakt dat de restletsels verschillend zouden zijn geweest zo werd geopereerd op dinsdagmorgen om 05u00.”;
wat er naar het oordeel van het Hof op wijst dat
deze gerechtsdeskundigen tevens de mening toegedaan zijn dat de betrokken arts pas op 12
maart 1991 omstreeks 05u00 ’s morgens telefonisch op de hoogte werd gebracht van de toestand van patiënt in de zin zoals hiervoor reeds
aangehaald, zodat er geen zekerheid bestaat
dat er op dat ogenblik medisch nog iets kon verholpen worden aan de wellicht definitief ingetreden gevolgen van het acuut compartimentsyndroom;”

Overwegende dat de Raad, wat deze tenlastelegging betreft, op grond van bovenvermelde
gegevens dan ook van oordeel is dat er onvoldoende bewijs voorhanden is van het feit dat
de betrokken arts, een inbreuk heeft begaan op

het deontologisch beginsel zoals ondermeer
vervat in artikel 9 van de Code Geneeskundige
Plichtenleer.
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Het onderzoek gevoerd door de onderzoekscommissie heeft geen nieuwe of andersluidende gegevens aan het licht gebracht die het
onomstotelijk bewijs zouden leveren van een
inbreuk op de deontologische beginselen.

In de gegeven omstandigheden dringt de vrijspraak zich dan ook op.
(…)
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

21. TENLASTELEGGING : a. het niet-naleven van het beginsel dat zowel voor het stellen van
een diagnose als voor het instellen en voortzetten van de behandeNiet zorgvuldig en
ling, een arts zich ertoe verbindt zijn patiënten zorgvuldig en gegewetensvol toedienen van
wetensvol de zorgen toe te dienen die stroken met de thans gelzorgen die stroken met de
dende wetenschappelijke kennis, met name door het behandelen
geldende wetenschappelijke
kennis – alternatieve
van een patiënt ter gelegenheid van de huisartsenwachtdienst op
geneeswijze – niet
zaterdag 18 juli 2009, mede op basis van een alternatieve geneesbereikbaarheid tijdens
wijze, en dit in strijd met het beginsel dat in het belang van de
wachtdienst
zieken de artsen van wacht tijdens de wachtdienst de geneeskunde op dezelfde of althans op analoge wijze moeten uitoefenen,
alsmede door het uitoefenen van deze alternatieve geneeswijze
tijdens zijn dagelijkse praktijk, feiten waarvan sprake in de klachtbrief en zoals blijkt uit de verklaringen van de betrokken arts zelf;
b. het niet beschikbaar zijn voor het verzekeren van de weekwacht
op 4 augustus en 2 september 2009, tijdstip waarop hij voor deze
wachtdiensten instond, en het dientengevolge in het gedrang brengen van de continuïteit van de zorgverstrekking van patiënten.
Feiten waarvan sprake in de brief van de voorzitter van de regionale wachtdienst.
(…)
1.
Met betrekking tot de eerste tenlastelegging
werd de Orde van Geneesheren, Provinciale
Raad Oost-Vlaanderen in kennis gesteld van
een klachtschrijven van klager die met betrekking tot de betrokken arts stelde dat :
■■

■■

■■

hij na zijn reis in Zuid-Frankrijk te kampen
had met koorts, hoesten, kortademigheid,
keelpijn, snelle vermoeidheid en een gebrek
aan eetlust, gevolg waarvan hij op zaterdag
de dienstdoende arts consulteerde, zijnde
betrokken arts;
de betrokken arts na hem onderzocht te
hebben zou gezegd hebben dat het een
schimmelinfectie betrof, en hij het kon weten want dit zijn specialisatie was;
ondanks het nemen van de voorgeschreven
schimmeltabletten werd de situatie niet beter en is hij naar zijn eigen huisarts gegaan
die na een grondig onderzoek tot de diag-

nose van het Cytomegalovirus kwam met
aantasting van longen, milt en lever;
In zijn schriftelijk antwoord stelde de betrokken arts dat :
■■
■■

■■

■■

■■
■■

het volgens hem wel degelijk over een
schimmelinfectie ging;
hij voor 2/3 een klassieke huisarts is maar
daarnaast ook de toegepaste kinesiologie
beoefent, een holistische complementaire
geneeswijze waarmee je via spiertesten allerhande dingen kunt vaststellen;
hij via deze methode bij een infectie kan
vaststellen of het over een schimmel, bacterie of virus gaat;
het een wetenschappelijke technische en
reproduceerbare methode is en uit ervaring
is gebleken dat 60 % van alle infecties het
gevolg zijn van schimmels;
hij goed beseft dat het straffe en niet-academische verklaringen zijn;
hij geen fervente alternatieveling is maar in
de grond een exacte wetenschapper is;
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2.
Aangaande de tweede tenlastelegging werd de
Orde van Geneesheren, Provinciale Raad OostVlaanderen, gevat door een schrijven de verantwoordelijke van de regionale wachtdienst,
die aangaande de betrokken arts klacht neerlegde op grond van volgende elementen :
■■

wanneer de betrokken arts van wacht was,
was hij niet te bereiken, in het bijzonder op
4 augustus 2009 en 2 september 2009 en dit
hoewel men goed op voorhand een planning krijgt, wisselen mogelijk is maar dit
uiteraard vereist dat men dit goed opvolgt;

In een bijkomend schrijven stelde de verantwoordelijke van de wachtdienst de Orde in kennis van een bijkomend feit aangaande de
betrokken arts in die zin dat deze al eens weigert
zich te verplaatsen maar bovendien andere collega’s er ook op wijzen dat de betrokken arts zich
tijdens de wachtdienst bedient van allerlei rare
opmerkingen naar patiënten toe zoals de verkeerde oriëntatie van een bed en dit vervolgens
dan aangeeft als een oorzaak van pathologieën.
In zijn, hiervoor aangehaalde, schriftelijke toelating gaf de betrokken arts toe dat hij twee
keer was vergeten de wachtdienst waar te nemen maar in het vervolg hier bijzondere aandacht zou aan schenken.
Hij wel nooit weigert om op huisbezoek te gaan
maar de mensen wel soms vraagt om een pijnstiller te nemen en hem opnieuw te contacteren als het niet zou hebben geholpen.
Tenslotte voegde hij er nog aan toe dat hij inderdaad geen opmerkingen kan en mag geven
over de oriëntatie van een bed en dat hij zich
in het vervolg van dergelijke uitlatingen zal
onthouden.
In een bijkomende mondelinge toelichting ten
aanzien van de Onderzoekscommissie verklaarde hij op 9 februari 2010 ondermeer het
hiernavolgende :
■■

■■
■■

■■
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de diagnose van de schimmelinfectie werd
gesteld op basis van de toegepaste kinesiologie;
hij het technisch niet kan bewijzen;
je alles aan het lichaam kan vragen, ondermeer door er iets op te leggen maar wel
weet hij niet of hieromtrent studies bestaan;
het betreft een reproduceerbare methode
die hij heeft geleerd van de manuele therapeuten;
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■■

■■

de wachtdienstverantwoordelijke weinig toegankelijk is en zelf alle beslissingen neemt;
hij net als de andere artsen in de regio bereid is te participeren maar de wachtdienstverantwoordelijke dit niet toelaat;

Overwegende dat de Raad, wat de eerste tenlastelegging, betreft erop wijst dat de door de
betrokken arts aangehaalde “toegepaste kinesiologie” geen wetenschappelijk onderbouwde
en academische geneeswijze betreft die zelfs,
zoals ook uit het geval van klager blijkt, een
gevaar vormt voor de maatschappij, de gezondheid van mensen in het bijzonder.
Overwegende dat de Raad ook vaststelt dat de
betrokken arts dit niet ontkent, noch het feit dat
hij deze alternatieve geneeswijze toepast noch
het feit dat er daarvan geen proefondervindelijke of wetenschappelijk onderbouwde studies
bestaan.
Overwegende dat het niet strookt met de thans
geldende wetenschappelijke kennis dat men
mensen behandelt door zaken op het lichaam
te leggen of uit te gaan van niet wetenschappelijk onderbouwde premisses als dat alles vanuit “schimmels” zou moeten kunnen verklaard
en/of uitgelegd worden.
Overwegende dat de Raad van oordeel is dat
de betrokken arts hierdoor schade kan berokkenen en het dan ook vereist is dat hij zich
hierover eens goed moet bezinnen, reden
waarom de Raad, 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;
Overwegende dat de Raad, wat de tweede tenlastelegging betreft, van oordeel is dat deze inderdaad bewezen is, de betrokken arts ook heeft
toegegeven op dat punt in de fout te zijn gegaan.
Overwegende dat de betrokken arts hierdoor
ontegensprekelijk de continuïteit van de zorgverstrekking in het gedrang heeft gebracht zodat de Raad van oordeel is dat ook ook hier een
inbreuk op de medische deontologie voorligt
en het dienvolgens passend voorkomt de hiernavolgende tuchtsanctie op te leggen;
(…)
BESLISSING RAAD :
a. TWEE MAANDEN SCHORSING
b. WAARSCHUWING

Feiten waarvan sprake in de brief met bijgevoegd de betwiste attesten, van de leerkracht.

■■

(…)
De Orde van Geneesheren, provinciale raad
Oost-Vlaanderen, werd in kennis gesteld van
een klacht van een leerkracht.
In dit schrijven beklaagde zij er zich over dat
de betrokken arts nogal gemakkelijk afwezigheidattesten uitschreef voor één van haar leerlingen.

In haar zitting besliste het Bureau van de Orde
van Geneesheren, provinciale Raad Oost-Vlaanderen om de zaak over te maken aan de onderzoekscommissie, dit alles in toepassing van art.
20, par.1, al.2 van het K.B. van 10 november 1967.
De betrokken arts stelde in haar schrijven dat :
■■

■■

■■

■■

■■

het patiëntje in kwestie aan obesitas lijdt,
verlegen van aard is, polyallergisch is en te
kampen heeft met heel wat dyscalculie problemen;
zij sedert het vijfde leerjaar, in het bijzonder
omwille van haar schuchterheid en obesitas, te maken heeft met pesterijen, vernederingen tot zelfs doodsbedreigingen toe;
zij niet meer wou zwemmen omdat zij schrik
had zich om te kleden, de dyscalculie haar
cijfers naar beneden trok en zij verder tal van
psychosomatische klachten ontwikkelde;
de school zelf naar de ouders belde om hun
dochter te komen halen en de vraag om
hulp vanwege de ouders werd nooit door de
school of de leerkrachten beantwoord;
de relatie tussen ouders en school verzuurde en op het einde werd het getuigschrift
van lager onderwijs zelfs geweigerd omwille van de dyscalculie, dit in weerwil van
het gegeven dat patiëntje op andere vakken
wel zeer goed scoorde;

soms was het enige dat patiëntje hielp een
korte time-out, zij niettemin bewondering
opwekte door, in het licht van de voor haar
moeilijke omstandigheden, toch telkens
weer naar school te gaan;

Ten aanzien van de Onderzoekscommissie
voegde de betrokken arts er nog aan toe dat :
■■
■■
■■

Het zou gaan om in totaal 20 afwezigheidattesten voor een periode van 48 dagen en sommigen ervan zouden zijn geantidateerd.
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22. TENLASTELEGGING : a. het afleveren van welwillendheidattesten;
b. het niet-naleven van het beginsel dat zowel voor het stellen van
Welwillendheidattesten –
een diagnose als voor het instellen en voortzetten van de behandeschool – afwezigheidattesten
ling, een arts er zich toe verbindt zijn patiënten zorgvuldig en
gewetensvol de zorgen toe te dienen die stroken met de thans geldende wetenschappelijke kennis,
een en ander door het afleveren van tal van attesten ter bevestiging
van de medische ongeschiktheid van patiënte om de lessen te volgen.

■■

zij de attesten steeds heeft geschreven na
het kind effectief gezien te hebben;
patiëntje wel degelijk klachten vertoonde en
zij haar ook naar een diëtiste doorverwees;
de tussenkomsten van het CLB geen soelaas
brachten;
de laatste tijd gaat het goed met patiënt, zij
ook de richting beroepsonderwijs volgt;

In haar mondelinge verdediging bevestigde de
betrokken arts haar geschreven verklaringen
maar voegde er wel aan toe dat zij misschien
beter zelf het CLB had moeten contacteren
maar de problematiek van de slechte en verzuurde relatie tussen ouders en de leerkracht
in kwestie, als onderliggende problematiek, in
haar geheel niet mag worden onderschat.
Overwegende dat de Raad, na kennisname van
de stukken en de betrokken arts gehoord in zijn
verdediging, van oordeel is dat laatstgenoemde
zich niet aan een inbreuk op de deontologische
beginselen heeft schuldig gemaakt.
De patiënt in kwestie werd telkens onderzocht,
er kon geen onregelmatigheid worden vastgesteld in het uitschrijven van de medische attesten en het komt a fortiori bevreemdend
voor dat de klacht uiteindelijk uitgaat van één
enkele leerkracht, niet van de schooldirectie of
het CLB of de CLB-arts wat alleen maar het
vermoeden bevestigt dat de verzuurde relatie
tussen ouders en de leerkracht effectief aan de
basis ligt van de thans neergelegde klacht.
De Raad betreurt dat het meisje, met de problematiek zoals hiervoor omschreven, niet beter geholpen werd door de school en/of het
CLB en hoewel de betrokken arts toegaf dat zij
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misschien beter zelf het CLB had gecontacteerd, dit haar niet ten kwade kan geduid worden nu haar taak in eerste instantie er toch één
is van medische zorgverlening en niet van opvoedende of sociaalbemiddelende aard.
Het gegeven dat de school, de leerkracht en/of
het CLB faalde, wordt nog het best geïllustreerd door het feit dat de school soms zelf de
ouders opbelde om patiënt te komen halen hetzij patiënt door de leerkracht in kwestie werd
weggestuurd.

Hun falen kan dan ook niet in de schoenen van
de betrokken arts worden geschoven.
Overwegende dat de Raad, wat deze tenlastelegging betreft, op grond van bovenvermelde
gegevens dan ook van oordeel is dat de betrokken arts geen deontologische inbreuk heeft
begaan.
(…)
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

23. TENLASTELEGGING : het afleveren van een welwillendheidattest.
Welwillendheidattest –
school – afwezigheidattest

(…)
De Orde der Geneesheren, provinciale Raad
Oost-Vlaanderen, werd in kennis gesteld van
een schrijven van de voorzitter van een schoolgemeenschap waarin die stelde :
“ Op datum van 04/09/2009 ontving de directie
van onze school het attest van de betrokken arts,
wat u in bijlage vindt.
Dit attest werd ons bezorgd door onze medewerkster nadat ze vruchteloos had getracht
haar lessenrooster te herschikken om op vrijdag
vrij te zijn.
Het advies van de dokter om onze medewerkster
elke vrijdag vrij te geven lijkt ons vrij verdacht
gezien de omstandigheden. Wij kunnen ons ook
niet inbeelden welke ziekte hier aan de basis
zou kunnen liggen. Wij betwijfelen of dit voorschrijfgedrag in lijn is met de deontologie van
het beroep van arts. Wij vonden het dan ook
onze plicht u als orde van geneesheren hiervan
op de hoogte te stellen.”

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Het attest in kwestie bevatte de volgende inhoud :
“ Geachte, hierbij bevestig ik, dat X, om medische redenen haar 2 vrije halve dagen op vrijdag
moet kunnen opnemen.”
In haar schriftelijke toelichting stelde de betrokken arts ondermeer dat :
■■

■■

96

haar patiënte om familiale redenen gestopt
is met werken in een bedrijf en vervolgens
naar het onderwijs is overgestapt;
in het schooljaar 2008-2009 heel wat veranderingen werden doorgevoerd, zoals de
verdeling van het aantal leerlingen per klas,
herverdeling van de lesopdracht, herverde-
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ling van studiejaren, dit alles ter bevoordeling van een andere leerkracht;
haar patiënte hierdoor niet alleen méér
werk diende te verzetten maar ook psychisch onderdoor ging en zelfs medicatie
diende te nemen;
haar patiënte ziekteverlof weigerde omdat
ze haar klas niet wou in de steek laten en
men vanuit de school ook had beloofd met
haar klachten rekening te zullen houden;
bij de start van het nieuwe schooljaar de
beloften niet werden ingelost waardoor
haar geestelijke gezondheidstoestand aan
het wankelen ging;
zij haar patiënte opnieuw een antihypertensivum diende voor te schrijven alsmede een
antidepressivum;
zij het dan ook aangewezen vond dat deze
vrouw haar werkweek diende in te korten
en eerder dan “springuren”, halve dagen zou
moeten hebben, het liefst aansluitend met
een weekend;
zij aldus deze patiënte, vanuit een echte bezorgdheid, wou bijstaan om haar toe te laten de draad van haar leven weer op te
nemen.

Ten aanzien van de Onderzoekscommissie
voegde de betrokken arts er nog aan toe dat :
■■
■■
■■

het in juni 2009 noodzakelijk was dat zij in
vakantie kon gaan, haar activiteit kon staken;
zij haar patiënte méér ademruimte wou geven;
het nooit de bedoeling was geweest om haar
patiënte een lang weekend te bezorgen.

Ter terechtzitting bevestigde zij haar voorheen
afgelegde verklaringen en voegt er ook nog aan

Overwegende dat de Raad, wat deze tenlastelegging betreft, op grond van bovenvermelde gegevens van oordeel is dat de betrokken arts door
het afleveren van voornoemd attest, te beschouwen als een welwillendheidattest, wel degelijk
een inbreuk heeft gepleegd op het deontologisch beginsel zoals ondermeer vervat in artikel
9 van de Code Geneeskundige Plichtenleer.
Overwegende dat de bekommernis van de betrokken arts, waar de Raad wel van overtuigd
is, niet wegneemt dat zij door het schrijven van
het betwiste attest, zij zich als het ware mengde in de interne keuken van de school en de
uurregelingen van het lerarenkorps, als het
ware haar wil opleggend aan de directie.
Overwegende dat de betrokken arts geen arbeidsgeneesheer is, ze had moeten doorverwijzen en niet zelf het initiatief in handen moeten
nemen op een dan nog zeer ongelukkige wijze.

Overwegende dat er geen doorslaggevende argumenten of beweegredenen voorhanden zijn
om aan te nemen dat de door de betrokken arts
voorgestelde uurregeling wel degelijk, vanuit
medisch-therapeutisch oogpunt, de enige juiste en meest efficiënte was.
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toe dat haar patiënte ondertussen ook met de
zelfmoord van haar echtgenoot werd geconfronteerd.

Overwegende dat het een arts niet betaamt
zich in te laten met de interne werking van een
schoolgemeenschap, lessenprogramma, uurrooster of wat dan ook...
De tenlastelegging komt dan ook bewezen
voor, 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 naar
haar patiënte toe en niet met verkeerde of anders te interpreteren bedoelingen), deze slechts
te moeten bestraffen met de tuchtsanctie van
de waarschuwing.
(…)
BESLISSING RAAD : WAARSCHUWING

24. TENLASTELEGGING : a. het afleveren van een welwillendheidattest;
b. het niet-naleven van het beginsel dat een arts, behoudens uitWelwillendheidattest –
drukkelijk vastgestelde uitzonderingen, in alle omstandigheden
inmenging in familiale
door het beroepsgeheim is gebonden,
aangelegenheden –
een en ander door het opstellen en afleveren van een attest, gedaberoepsgeheim
teerd 19 januari 2009, ten einde te dienen om gebruikt te worden
in het kader van een lopende rechtszaak omtrent het hoederecht
van de zoon van X op wiens verzoek en aan wie het attest werd
overhandigd en waarin o.m. verwezen wordt naar de handelwijze
van de echtgenote van de heer X.
(…)
De Orde van Geneesheren Provinciale Raad
Oost-Vlaanderen werd gevat door een schrijven
van de klaagster die er zich over beklaagde dat
in het kader van een procedure voor de jeugdrechtbank haar ex-echtgenoot had gebruik gemaakt van een attest, uitgaande van de betrokken
arts, waarin bepaalde zaken over haar werden
neergeschreven.
Volgens klaagster had de betrokken arts hierdoor haar beroepsgeheim geschonden.
In haar schrijven aan de verslaggever van de
Onderzoekscommissie verdedigde de betrokken arts zich door ondermeer op het hiernavolgende te wijzen :
■■

Het attest in kwestie werd opgesteld op verzoek van de heer X die door haar op regel-

■■

■■

■■

■■

matige basis werd gezien in de periode van
26 oktober 2001 tot en met 6 juni 2003;
Op 19 januari 2009 is de heer X een getuigschrift komen vragen in het kader van een
lopende rechtszaak omtrent het omgangsrecht van zijn zoon;
De gegevens opgenomen in het attest komen rechtstreeks voort uit het dossier van
de heer X;
De tekst bevat uitsluitend gegevens die de
heer X zelf heeft gezegd en waarvan hij eertijds ook had gevraagd ze te attesteren;
Er geen sprake is van schending van het beroepsgeheim ten opzichte van de zoon die
bij haar niet in behandeling was;

Ten aanzien van de Onderzoekscommissie
voegde zij er nog aan toe dat haar attest als een
“dixit-attest” kan worden beschouwd en naar
aanleiding van haar mondelinge verdediging
verduidelijkte zij zich door erop te wijzen dat
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ze noch de vader noch het kind zelf in behandeling had maar eertijds de vader wel door haar
was begeleid geweest.
Het attest bevatte volgens haar enkel een zuiver woordelijke weergave van hetgeen de vader
eertijds tegen haar had verteld, reden waarom
de betrokken arts de mening was toegedaan
helemaal niet lichtzinnig tewerk te zijn geweest.

de hoogst gekwalificeerde was binnen het multidisciplinair overleg waarbij en de heer X en
zijn zoon , in het kader van een begeleiding,
waren betrokken.
Zij bij het afleveren van het attest in kwestie
dan ook informatie heeft vrijgegeven van toepassing op een derde en zij hierdoor in zekere
mate haar beroepsgeheim heeft geschonden.

De Raad er vooreerst op wijst dat een “dixitattest” op medisch vlak geen enkele waarde
heeft wat evenwel niet wegneemt dat het attest
in kwestie met het gezag van de betrokken arts
is bekleed, en wanneer aangewend in het kader
van een gerechtelijke procedure, het toch zijn
belang kan hebben daar het bij een beoordeling
ten gronde mee in de “weegschaal” wordt gelegd.

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 welwillendheidattest, alsmede het hierdoor vrijgeven van
vertrouwelijke informatie over een derde
(schending van het beroepsgeheim), een inbreuk heeft begaan op het deontologisch beginsel zoals ondermeer vervat in artikel 9 van
de Code Geneeskundige Plichtenleer.

Zelfs al bevat het attest in kwestie enkel de
woordelijke weergave van hetgeen de heer X
zelf had verklaard, men toch niet omheen de
vaststelling kan dat het attest wel degelijk informatie over derden bevatte, in casu van
klaagster.

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 te goeder
trouw handelde), deze niet te moeten bestraffen met een tuchtsanctie.

De betrokken arts misschien niet de rechtstreeks behandelende geneesheer was van de
heer X en diens zoon maar zij anderzijds wel

(…)
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

25. TENLASTELEGGING : - het niet-naleven van het beginsel dat een arts er steeds dient over
te waken correct te zijn en geen daden te stellen die de eer of de
Eer en waardigheid van het
waardigheid van het beroep zouden kunnen schaden of in opberoep – weerspannigheid
spraak brengen door zich weerspannig te hebben opgesteld naar
t.a.v. politiediensten –
de politiediensten toe, bestaande uit het negeren van herhaalde
continuïteit van verzorging
aanmaningen tot stoppen en vervolgens zelf een inspecteur van
de politie met de wagen te hebben aangereden;
-- het niet-beschikbaar zijn voor het verder verzekeren van de
wachtdienst en het dientengevolge in het gedrang brengen van de
continuïteit van de zorgverstrekking van patiënten, en dit ingevolge diens arrestatie na vernoemde feiten.
Feiten waarvan sprake in het definitief vonnis
uitgesproken door de Rechtbank van Eerste
Aanleg.
(…)
De Orde van Geneesheren Provinciale Raad
Oost-Vlaanderen werd gevat door een schrijven van de heer Procureur des Konings waarbij
deze een in kracht van gewijsde gegaan vonnis
op verzet van de Correctionele Rechtbank
overmaakte betreffende de betrokken arts.
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Uit dit overgemaakt vonnis blijkt dat de betrokken arts vervolgd en ook werd veroordeeld
voor het hiernavolgend wanbedrijf :
“Tegen de inspecteur en hoofdinspecteur van de
lokale politie B, dragers of agenten van de openbare macht, officieren of agenten van de administratieve of gerechtelijke politie, wanneer zij
handelden ter uitvoering van de wetten, van de
bevelen, of de beschikkingen van het openbaar
gezag, van rechterlijke bevelen of van vonnissen,
weerspannigheid zijnde elke aanval, elk verzet
met geweld of bedreiging te hebben gepleegd, de

■■

■■

Er werd aan de betrokken arts de straf opgelegd
van de OPSCHORTING, en dit voor een duur
van DRIE JAAR.
Uit het aangelegde strafdossier blijkt dat de
betrokken arts omstreeks 21.30 uur, door de
politie zou zijn aangemaand te stoppen en dit
wegens het plegen van verschillende verkeersinbreuken (verboden keren van voertuig, niet
handenvrij telefoneren, niet dragen van een
veiligheidsgordel).
De betrokken arts zou deze aanmaning in de
wind hebben geslagen en zijn weg verder hebben vervolgd, dit zelfs ondanks het aanwenden
van de zwaailichten in combinatie met het
voorziene geluidstoestel.
Nadat zij hem nogmaals tot stoppen zouden
hebben aangemaand, zelfs hun dienstwapen
hadden getrokken, zou de betrokken arts toch
zijn weg hebben vervolgd en daarbij zelfs één
van de agenten hebben aangereden.
Hij werd vervolgens in de boeien geslagen op
het moment dat hij, als dokter van wacht, de
oproepende patiënt aan een onderzoek wou
onderwerpen.
Vervolgens, nog steeds volgens de gegevens
van het strafdossier, zou de betrokken arts geweigerd hebben zich aan een bloedproef te
onderwerpen.
De betrokken arts zelf ontkende ab initio één
van de agenten te hebben aangereden en beklemtoonde dat beide agenten zeer zenuwachtig waren en op overdreven wijze hun pistool
op hem hadden gericht.
Ten aanzien van de onderzoekscommissie verklaarde de betrokken arts dat :
■■
■■
■■

■■

hij spijt heeft over wat gebeurd is;
hij de wachtdienst van een collega had overgenomen;
hij een week voor de feiten reeds een incident had gehad met de politie naar aanleiding van het gegeven dat ze geen bijstand
hadden verleend op het ogenblik dat hij
hierom had gevraagd, dit naar aanleiding
van een verkeerd geparkeerde wagen;
hij nooit één van de agenten heeft aangereden, op de spoedopname ook niets te zien
was;

bij een poging tot het afnemen van de
bloedtest is men er gewoon niet in geslaagd
om in de ader te prikken;
de gehele hetze eigenlijk voortvloeit uit een
conflict dat hij tien jaar geleden had met een
politiecommissaris;

Beslissingen Raad
O o s t - Vl a a n d e r e n

weerspannigheid door een enkele persoon, voorzien van wapens, gepleegd zijnde, met name
door gebruik van een voertuig.”

Ter terechtzitting voegde de betrokken arts er
nog aan toe dat hij de verkeersinbreuken wel
degelijk had gepleegd maar niet de aanrijding
en dat zijn gehele, overigens af te keuren houding, voortvloeit uit recente en in het verleden
bestaande incidenties met de lokale politie.
Overwegende dat de Raad vooreerst vaststelt
dat de betrokken arts strafrechtelijk enkel werd
vervolgd voor het wanbedrijf weerspannigheid
maar niet voor het misdrijf van het toebrengen
van opzettelijke slagen en verwondingen.
Hij uiteindelijk hiervoor ook op definitieve
wijze werd veroordeeld, zij het met de opschorting gedurende drie jaar. (de feiten werden bewezen verklaard maar er werd geen straf
opgelegd)
Overwegende dat de Raad, wat deze tenlastelegging onder punt a betreft, wel degelijk van
oordeel is dat de arts de eer en de waardigheid
van het beroep heeft geschaad in die zin dat hij,
los van het optreden en de handelwijze van de
politiediensten, onmiddellijk had moeten gevolg geven aan hun oproep om te stoppen en
hen vervolgens duidelijk te maken dat hij als
“dokter van wacht” verplicht was gevolg en
voorrang te geven aan een oproep.
De gebeurlijke verkeersinbreuken hadden vervolgens nadien, in alle sereniteit, kunnen worden afgehandeld maar thans is het in de eerste
plaats de houding van de betrokken arts zelf
die ervoor heeft gezorgd dat de toestand uit de
hand is gelopen waarbij én de betrokken arts
maar ook de politiediensten zelf mogelijkerwijze hierdoor het leven van een patiënt in gevaar hadden kunnen brengen.
Overwegende dat de Raad, wat deze tenlastelegging 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
in artikel 9 van de Code Geneeskundige Plichtenleer.
De tenlastelegging dan ook bewezen voorkomt
en de Raad van mening is, gelet op de concrete
omstandigheden van de zaak en het feit dat de
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betrokken arts nog maar éénmalig in het verleden disciplinair werd bestraft met een waarschuwing, zij het voor andere feiten, deze
passend te moeten te straffen met een
tuchtsanctie, zoals hierna bepaald.

bevond die het hem onmogelijk maakte verder
de wachtdienst te verzorgen zodat wat deze
inbreuk betreft, de vrijspraak zich opdringt.

Overwegende dat wat de tenlastelegging onder
punt b betreft, de betrokken arts zich door het
gegeven van de mogelijks onnodige en overdreven arrestatie in een overmachttoestand

BESLISSING RAAD :
a. BERISPING
b. GEEN SANCTIE

(…)

26. TENLASTELEGGING : het niet-naleven van het beginsel dat zowel voor het stellen van
een diagnose als voor het instellen en voortzetten van de behandeWachtdienst – niet
ling, een arts er zich toe verbindt zijn patiënten zorgvuldig en
zorgvuldig en gewetensvol
gewetensvol de zorgen toe te dienen die stroken met de thans geltoedienen van zorgen
dende wetenschappelijke kennis,
– nalaten patiënt te
begeleiden naar ziekenhuis
een en ander n.a.v. de feiten die zich hebben voorgedaan ter geleop vraag van ambulanciers
genheid van een interventie in opdracht van de 100-centrale te A
en waarvan sprake in de klachtbrief van de ambulanciers, toegestuurd bij brief van de Provinciale Geneeskundige Commissie van
Oost-Vlaanderen.
(…)
De Orde van Geneesheren Provinciale Raad
Oost-Vlaanderen werd gevat door een schrijven van de Provinciale Geneeskundige Commissie naar aanleiding van een klacht
uitgaande van twee ambulanciers.
Hun klacht had betrekking op de betrokken
arts en bevatte samengevat de hiernavolgende
elementen :

■■

■■

■■

■■
■■

■■

■■

■■

■■

■■

De ambulanciers kregen via de 100-centrale de opdracht om een “suffe” patiënt
over te brengen naar het ziekenhuis;
Volgens hen zou de betrokken arts, van
wacht zijnde, hebben gezegd dat de patiënt
mocht worden meegenomen;
Ambulancier de patiënte daarop onderzocht en volgens hem haar toestand (bloeddruk : 20/10, isicore pupillen, urineverlies)
dermate kritiek was dat hij de betrokken
arts zou verzocht hebben mee te gaan naar
het ziekenhuis wat hij weigerde net als dat
hij het niet nodig vond dat de MUG werd
ingeschakeld;
De ambulanciers zouden dan de MUG hebben gecontacteerd en de betrokken arts zou
gewoon zijn weggegaan zonder zich nog
over de patiënt te ontfermen;
De patiënte in kwestie zou vervolgens een
hersenbloeding hebben opgedaan;

In zijn schrijven stelde de betrokken arts dat :
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■■

Op het ogenblik van zijn onderzoek de patiënte wel suf was maar haar bloeddruk
voor het overige normaal was;
Hij met de bijkomende informatie van de
dochter en de vrees voor een lekkage thv de
hersenen, de dienst 100 had verwittigd;
De patiënte stabiel was maar zo snel mogelijk diende te worden overgegaan tot een
CT-scan om de diagnose te bevestigen;
Zij zich op minder dan 2 km van het ziekenhuis bevonden;
De ambulancier zomaar het initiatief nam
om de patiënte te onderzoeken en verzocht
om de MUG terwijl het naar zijn overtuiging veel belangrijker was om de patiënte
zo snel mogelijk over te brengen;
De patiënte op dat ogenblik niets had aan
tijdverlies door het toepassen en/of aanbrengen van een baxter, EKG, reanimatie of
zuurstoftoediening, dit allemaal tijdverlies
was;

Ten aanzien van de Onderzoekscommissie
voegde de betrokken arts er nog aan toe dat :
■■

■■
■■

Hij inderdaad niet is meegereden met de
100 omdat hij zich als wachtarts voor andere patiënten diende ter beschikking te
houden;
Volgens hem de patiënte stabiel was en hij
toch niets kon doen;
Hij nog drie onbeantwoorde oproepen
diende uit te voeren;

De betrokken arts kan gevolgd worden in zijn
redenering dat een snelle diagnose aangewezen

Anderzijds kan hij niet gevolgd worden in zijn
redenering waar hij, nadat toch duidelijk was
dat de toestand van de patiënte allesbehalve
stabiel was (bloeddruk 20/10) hij zich niet bereid verklaarde om met de ambulance mee te
rijden en dit ondanks het uitdrukkelijk verzoek
hiertoe vanwege de ambulanciers. ( minstens
te wachten tot de komst van de MUG !)
De betrokken arts moet toch wel beseffen dat
bij een onstabiele toestand van een patiënte,
assistentie steeds vereist is en zelfs noodzakelijk is en het kan de ambulanciers in kwestie
zeker niet ten kwade worden geduid dat zij
strikt de hen opgelegde regelgeving volgden en
ook effectief toepasten.

Overwegende dat de Raad, wat deze tenlastelegging betreft, op grond van bovenvermelde
gegevens dan ook van oordeel is dat de betrokken arts door geen assistentie te verlenen aan
een patiënte in kritieke toestand een inbreuk
heeft begaan op het deontologisch beginsel
zoals ondermeer vervat in artikel 9 van de
Code Geneeskundige Plichtenleer.
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was en zijn keuze op dat ogenblik wel de juiste
was, namelijk onmiddellijke overbrenging met
de ambulance naar het vlakbij gelegen ziekenhuis.

De tenlastelegging dan ook bewezen voorkomt
en de Raad van mening is, gelet op de concrete
omstandigheden van de zaak, deze passend te
moeten te straffen met een tuchtsanctie, zoals
hierna bepaald.
(…)
BESLISSING RAAD : WAARSCHUWING

27. TENLASTELEGGING : het niet in acht nemen van de regels van de collegialiteit die ondermeer inhouden dat het verboden is een collega te belasteren,
Collegialiteit
van hem kwaad te spreken of geruchten te verspreiden die hem in
de uitoefening van zijn beroep kunnen benadelen, en 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 of de waardigheid
van het beroep zouden kunnen schaden of in opspraak brengen,
een en ander door ter gelegenheid van een zitting van een minnelijke expertise zich oncollegiaal en minachtend te hebben uitgelaten over, en in afwezigheid van Professor Dokter X.
(…)
Bij e-mail werd de Orde van Geneesheren, provinciale raad Oost-Vlaanderen, in kennis gesteld van een klacht uitgaande van klager (arts)
die zich erover beklaagde dat de betrokken arts
zich op beledigende wijze had uitgelaten ten
aanzien van een andere collega, Prof. X, en dit
in het kader van een minnelijke medische expertise.
Volgens klager zou de betrokken arts onomwonden hebben gesteld dat Prof. X een verslag
zou hebben opgesteld met de bedoeling Verzekeringsmaatschappij ter wille te zijn en hierbij
zelfs zijn besluiten zou hebben aangepast.
In zijn antwoordschrijven aan de Onderzoekscommissie stelde de betrokken arts dat :
■■

■■

de feiten zich hebben voorgedaan naar aanleiding van een minnelijke medische expertise;
de aanvraag voor bijkomend radiologisch
onderzoek werd eenzijdig opgesteld door

■■
■■

de medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij;
alle regels van de minnelijke medische expertise werden overtreden;
de huidige aanklacht maakt deel uit van een
strijd van de contractueel tot schadevergoeding verplichte verzekeringen tegen elkeen
die aan hun verzekeringsartsen durft te vragen over te gaan tot de uitvoering van contractuele verplichtingen;

Aanvullend verklaarde hij nog dat :
■■
■■

■■

■■

hij nooit iemand heeft beledigd, Prof. X is
zelfs een kennis;
hij enkel uitleg heeft gegeven over wat hij
dacht van de zaak en hij ten volle de rechten
van zijn patiënt heeft verdedigd;
hij niet over partijdigheid heeft gesproken,
enkel over het gemis aan een gelijke behandeling van de zaak;
enkel de neutraliteit van de vraagsteller
werd in twijfel getrokken;
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Een andere arts werd als derde deskundige aangesteld, en die schreef aan de Onderzoekscommissie ondermeer het volgende :
■■

■■

de betrokken arts wel degelijk Prof. X omschreef als niet onpartijdig, een verzekeringsdokter, afhankelijk in de besluitvorming, en
doelbewuste auteur van foute conclusies;
hij zich uitermate heeft geërgerd aan de
houding van de betrokken arts en dit tegenover een eminent collega die zich zelfs niet
kon verdedigen;

In een lijvig schrijven maakte de betrokken arts
nogmaals een analyse over van zijn bevindingen aangaande de casus, het verloop van de
expertise en de volgens hem weinig eerbare
houding en handelwijze van zijn collega’s.
Zo schreef hij ondermeer :
“Verzekeringsmaatschappij A wenst om haar
patrimonium af te schermen
- naast de daadwerkelijke hulp van artsen die
de contractuele en wettelijke voorschriften niet
uitvoeren
- de goedkeuring van de magistratuur(4 eenzijdige besprekingen per jaar)
- ook nog de disciplinaire medewerking van de
Orde van Geneesheren... (pag 16/72)
De magistratuur wordt door de afgevaardigden
van de verzekeringsartsenvereniging planmatig bezocht. Het doet denken aan de artsenbezoekers van
de medische firma’s die hun medicijn komen aanprijzen boven dat van de concurrentie...(pag 18/72)
Op eenzijdige niet-tegenstelbare wijze wordt de
magistratuur overhaald de soms wederrechtelijke verzwijging en omzeiling van de toepasselijke arbeidsongevallenwet van 10-04-1971 door
sommige artsen-leden van de verzekeringsartsenvereniging juridisch goed te keuren...”
Ter terechtzitting voegde de betrokken arts, te
zijner verdediging, nog aan toe dat hij nooit de
bedoeling heeft gehad om iemand te beledigen
en men ook een afweging moet doen in het
kader van de geuite kritiek, met name bij toepassing van artikel 10 E.V.R.M.-Verdrag.
Aansluitend bij dit hoofdpunt van de gevoerde
verdediging, wijst de Raad erop dat artikel 10
E.V.R.M.-Verdrag luidt als volgt :
1. Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te
koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder
inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht
grenzen. Dit artikel belet Staten niet radio-om-
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roep-, en bioscoop- of televisieondernemingen te
onderwerpen aan een systeem van vergunningen.
2. Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt,
kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een
democratische samenleving noodzakelijk zijn in
het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare
feiten, de bescherming van de gezondheid of de
goede zeden, de bescherming van de goede
naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te
voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.
Het staat dus vast dat de “vrijheid van meningsuiting” waarop de betrokken arts zich beroept
haar beperkingen heeft, ondermeer “ter bescherming van de goede naam of de rechten van
anderen”, zoals duidelijk is verwoord in het tweede lid van deze internationale Verdragsbepaling.
Bovendien vergeet de betrokken arts de “geest”
van een ander artikel, met name dat eenieder
recht heeft op een behoorlijke verdediging en
men dus niet zomaar iemand kan gaan “aanvallen”
in diens afwezigheid. (artikel 6 E.V.R.M.-verdrag)
Los van deze beschouwingen, stelt de Raad vast
dat Prof. X zelf geen klacht heeft neergelegd tegen de betrokken arts en dat het hier eigenlijk
om een “woord tegen woord” situatie gaat in die
zin dat de deskundigen spreken van lasterlijke
taal terwijl de betrokken arts dit ontkent en het
omschrijft als “losgerukt uit zijn context”.
Overwegende dat de Raad, wat deze tenlastelegging betreft, op grond van bovenvermelde gegevens dan ook van oordeel is dat er geen
doorslaggevend bewijs voorligt van een door de
betrokken arts begane deontologische inbreuk.
Wel zal de betrokken arts er zich toch moeten
voor hoeden, los van welke nobele bedoelingen
ook, om in de toekomst op een eerder onbesuisde en niet altijd door bewijzen gestaafde,
of zelfs volkomen misplaatste uitlatingen en/of
beschouwingen te berde te brengen en mag en
kan van hem verwacht worden, zeker in de aangelegenheden waarmee hij dagdagelijks bezig
is, wat meer sereniteit aan de dag te leggen.
(…)
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

(…)
Bij aangetekend schrijven werd de Orde van
Geneesheren, provinciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis gesteld van een klacht uitgaande
van klaagster die zich erover beklaagde dat de
betrokken arts zich op onbetamelijke wijze had
gedragen door in schijnbaar dronken toestand
haar te hebben ontvangen alsmede haar hierbij
op onbeschofte wijze te hebben aangesproken.

■■
■■
■■

■■

■■

In het bijzonder stelde zij ondermeer dat :
■■

■■

■■

■■

■■

■■
■■
■■

zij op zijn verzoek werd doorgestuurd naar
een vrouwenarts en een medische beeldvorming;
een mammografie op 9 juni 2009 aantoonde dat alles in orde was maar op 11 juni 2009
een gezwel werd vastgesteld;
de betrokken arts op 11 juni 2009 telefonisch werd geraadpleegd en haar alsdan zou
gezegd hebben dat haar medische toestand
er zeer slecht uitzag, het zou gaan over een
“silent killer”;
zij op vrijdag 12 juni 2009 op consultatie
ging en aldaar getuige was van een hevige
ruzie waarbij de echtgenote en de dochter
de betrokken arts wou beletten om weg te
rijden, hij duidelijk had gedronken;
de betrokken arts in de spreekkamer zou
hebben gezegd dat haar situatie dramatisch
was, haar dagen “geteld waren”;
die bewuste vrijdag hij zeker 2,5 à 3 promille in zijn bloed had;
de operatie plaatsvond maar er niets kwaadaardigs kon worden vastgesteld;
zij reeds gedurende enkele jaren voordien had
gehoord dat de betrokken arts dronken was
en zijn echtgenote haar dit ook had bevestigd;

In zijn schriftelijk antwoord, toegezonden aan
de Orde van Geneesheren op 2 november
2009, verklaarde de betrokken arts ondermeer
het hiernavolgende :
■■

de patiënt zijn vrouw niet kon gesproken
hebben want die was uit gaan werken;
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28. TENLASTELEGGING : het niet-naleven van het beginsel dat:
a. een arts er steeds dient over te waken correct te zijn en geen
Eer en waardigheid van
daden te stellen die de eer of de waardigheid van het beroep zouhet beroep – behandeling
den kunnen schaden of in opspraak brengen;
patiënt in schijnbaar
b. een arts die een patiënt voorlicht over het waarom van elke
dronken toestand
voorgenomen diagnostische of therapeutische maatregel hierbij
altijd correct moet zijn en begrip dient te tonen, een en ander door
een patiënt te behandelen in kennelijke staat van dronkenschap
en door het oncorrect behandelen van een patiënt ter gelegenheid
van het meedelen van een diagnose en prognose.
hij thuis was, dus niet met zijn auto op en
af de oprit reed;
hij niet over zijn vader heeft verteld maar
de patiënt in kwestie zijn vader wel kent;
hij nooit over een “silent killer” had gesproken maar de patiënte wel had aangeraden
de kleine ingreep te ondergaan;
de patiënte een verwarde, suffe indruk gaf
en deze zelf ook medicatie neemt tegen alcoholmisbruik;
hij in stilte een begeleiding volgt voor zijn
voorheen bestaande alcoholverslaving;

Op de terechtzitting voegde de betrokken arts
er nog aan toe dat hij zeker niet had gedronken,
het allemaal grove leugens zijn en in het dorp
waar hij woont al lang de geruchtenmolen
draait omtrent zijn vermeend alcoholmisbruik.
Overwegende dat de Raad moet vaststellen dat
buiten de enkele verklaring van klaagster er geen
andere objectieve elementen voorhanden zijn die
de gebeurtenissen in hun feitelijkheid bevestigen.
Het komt alleszins eigenaardig voor dat de patiënte in kwestie zomaar met het “blote oog” het
alcoholgehalte in het bloed zou kunnen bepalen
en al evenmin is er enig bewijs voorhanden van
de beweerde “onkiese diagnostische aanpak”
vanwege de betrokken arts.
Bij schrijven van de Provinciale Geneeskundige Commissie werd de Raad in kennis gesteld
van het feit dat het dossier van de betrokken
arts wordt opgevolgd. Nergens blijkt uit dit
schrijven dat er zich op heden een acuut probleem voordoet aangaande het functioneren of
malfunctioneren van de betrokken arts.
Overwegende dat de Raad, wat deze tenlastelegging betreft, op grond van bovenvermelde gegevens, dan ook van oordeel is dat er geen
doorslaggevend bewijs voorligt van een door de
betrokken arts begane deontologische inbreuk.
(…)
BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE
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29. TENLASTELEGGING : het niet-naleven van de beginselen dat een arts:
a. zorgvuldig en gewetensvol de zorgen dient toe te dienen die
Niet zorgvuldig en
stroken met de thans geldende wetenschappelijke kennis;
gewetensvol toedienen van
b. zijn beroep enkel mag uitoefenen onder voorwaarden die de
zorgen die stroken met de
kwaliteit van de zorgen en van de medische behandeling niet in
geldende wetenschappelijke
kennis – uitoefenen van
het gedrang brengen;
het beroep – continuïteit
c. in alle omstandigheden de continuïteit van de verzorging dient
van de verzorging –
te verzekeren;
commercialisering van de
d. elke vorm van commercialisering van de geneeskunde dient te
geneeskunde
vermijden, een en ander zoals blijkt uit de e-mail van klager (arts)
en uit het hierop volgend onderzoek gevoerd binnen de provinciale Raad.
(…)
1.
Via een provinciale raad werd huidige Raad in
kennis gesteld van een e-mail van klager, huisarts, die kennis had van het feit dat de betrokken
arts zou werkzaam zijn in een commerciële instelling.
In zijn schrijven werd door de betrokken arts
meegedeeld dat :
■■

■■

hij in Nederland nog een bijkomende opleiding tot thoraxchirurgie heeft gevolgd en
hij naast zijn erkenning als algemeen chirurg ook erkend is als thoraxchirurg;
zijn hoofdactiviteit in C is maar hij daarnaast ook contractueel met het centrum in
B is verbonden voor een tijdsbestek van 6 à
8 uur per week;

Op 1 juli 2008 maakte de betrokken arts zijn
contract over dat hij had afgesloten met het
Wellnesscentrum te B.
Via een andere provinciale raad werd huidige
Raad in kennis gesteld van de activiteiten van
de betrokken arts in de kliniek te D.
Bij consultatie van de website van deze privékliniek bleek dat de betrokken arts zich omschreef als Dr. X, Plastische Chirurgie terwijl
hij deze erkenning niet bezat.
Ten aanzien van de Onderzoekscommissie verklaarde de betrokken arts op 9 maart 2010 :
■■
■■
■■
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hij binnen de plastische heelkunde uitsluitend esthetische borstchirurgie beoefent;
het contract met het centrum door een advocaat werd opgesteld en juridisch juist is;
de operaties door hemzelf worden uitgevoerd en onder sedatie, dit onder supervisie
van een erkende anesthesist;
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■■
■■

■■

■■
■■

■■
■■
■■

■■

■■
■■

wat de infrastructuur betreft is er een anesthesietoestel en monitoring;
naast het informed consent-document is er
ook nog een behandelingsovereenkomst
waarin de risico’s van de ingreep duidelijk
zijn uiteengezet;
wat de continuïteit van de zorgverstrekking
betreft, hij in A woont en de eerste 24 uur
na de ingreep sowieso steeds in de buurt is;
het operaties betreft met een minimaal
bloedverlies;
wat de sterilisatie betreft : voor laag risicoingrepen gebeurt de sterilisatie intern; voor
wat de borstchirurgie betreft wordt deze
uitgegeven aan een firma in het buitenland;
hij in D niet meer zo vaak komt en verder
anderhalve dag werkzaam is in C;
in B er nog een arts werkzaam is als plastisch chirurg;
in het centrum zijn eigen ereloon ongeveer
overeenstemt met 30 % van het totale bedrag;
de patiënten 2 à 3 uur in het centrum verblijven en na één week is er opnieuw een
verbandcontrole in het centrum;
hij 3 à 4 operaties per dag doet;
er volgens hem op de website geen commerciële links kunnen worden aangetroffen;

In een aanvullend schrijven voegde de betrokken arts er nog aan toe dat :
■■
■■

■■

■■

hij geen financiële belangen in de exploitatie van het centrum heeft;
de chirurgische ingrepen omvatten esthetische ingrepen onder lokale verdoving, er is
wel back-up van een anesthesietoestel;
verder is er ook nog laag-complexe chirurgie bestaande uit ooglidcorrectie, borstvergroting, minifacelift, minibuikwandcorrectie;
patiënten worden 10 dagen vooraf gezien en
er gebeurt ook een informed consent dat

■■

■■
■■

Ter terechtzitting bevestigde de betrokken arts
zijn voorheen afgelegde verklaringen en beklemtoonde nogmaals dat de overeenkomst
was opgesteld door een advocaat, hij zich nooit
als plastisch chirurg heeft geprofileerd en een
algemeen chirurg wel degelijk bekwaam is voor
het uitvoeren van esthetische chirurgie.
Volgens hem kan er van commercialisering
geen sprake zijn, ieder ziekenhuis heeft overigens een website die dan ook als commercialiserend kan worden aanzien.
Zijn activiteiten bestaan volgens hem uit chirurgie met zeer beperkte risico’s, onder sedatie
en met beperkt bloedverlies.
2.
Overwegende dat de Raad van oordeel is dat
de eerste tenlastelegging a onvoldoende bewezen is zodat zich hiervoor de vrijspraak opdringt.
Overwegende dat de Raad van oordeel is dat
de tweede tenlastelegging b wel bewezen is en
de hiernavolgende tuchtsanctie zich opdringt.
Overwegende immers dat de Raad van oordeel
is dat de wijze en de methodiek waarop de betrokken arts zijn beroep uitoefent geen voldoende garantie biedt op het vlak van kwaliteit
van zorgen nu de omkadering van personeel en
materiaal in een welnesscentrum niet zomaar

kan worden gelijkgesteld met dat van een ziekenhuis.
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■■

voor de ingreep wordt ingevuld en ondertekend;
anesthesie gebeurt door een erkend anesthesist;
voordelen van sedatie : snel herstel, geen
bloedverlies, weinig misselijkheid, weinig
braken
de continuïteit omvat bereikbaarheid van
het centrum via een mobiel nummer;
er zijn geen afspraken met ziekenhuizen
omwille van het concurrentieel aspect;

Overwegende dat de Raad van oordeel is dat
de derde tenlastelegging c eveneens bewezen
voorkomt en de hiernavolgende tuchtsanctie
zich opdringt.
Overwegende immers dat de beperkte beschikbaarheid van de betrokken arts ( telefonisch via
het centrum) en het ontbreken van nazorg door
daartoe opgeleid personeel en voorhanden zijnde materiaal, gelijkaardig aan dat van een ziekenhuis, maakt dat er geen voldoende zekerheid
bestaat omtrent de continuïteit van verzorging.
Overwegende dat de Raad hierbij in het bijzonder vast stelt dat noch het centrum noch de
betrokken arts een overeenkomst hebben met
een nabijgelegen ziekenhuis zodat volgens haar
de continuïteit van zorgverlening wel degelijk
in het gedrang komt.
Overwegende tenslotte dat wat tenlastelegging
d betreft ook hier de inbreuk bewezen voorkomt
nu de vermelding van “plastische chirurgie” op
de website van de kliniek en de wijze van voorstelling waarbij zelfs behandelingen mogelijk
zijn op afbetaling, maken dat hier de reden
waarom geneeskunde wordt beoefend volledig
wordt uitgehold en zij wordt voorgesteld als een
marktgegeven, gelijkaardig aan welke andere
commerciële dienstverlening ook.
Overwegende dat voor deze tenlastelegging de
navolgende bestraffing opportuun is.
(…)
BESLISSING RAAD :
a. GEEN SANCTIE
b. CENSUUR
c. BERISPING
d. 3 WEKEN SCHORSING
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Beslissingen Raad van beroep/
Hof van cassatie 2010
1.TENLASTELEGGING :
Wachtdienst – niet-kwaliteitsvol toedienen medische
zorgen – dronkenschap

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 het niet kwaliteitsvol toedienen van medische
zorgen, door tijdens de wachtdienst van vrijdagavond t.e.m. zondagmorgen, patiënten te hebben bezocht en onderzocht terwijl
hij kennelijk in staat van dronkenschap verkeerde,
feiten waarvan sprake in de brief van de secretaris van de huisartsenkring.

Raad van Oost-Vlaanderen :
(…)
De secretaris van de huisartsenkring legde
klacht neer tegen betrokken arts die zich in het
weekend van vrijdagavond tot en met zondagmorgen in zwaar dronken toestand zou hebben
bevonden, en dit terwijl hij nochtans wachtdienst had.
De huisartsenkring zou naar aanleiding van
deze feiten beslist hebben de betrokken arts
preventief te schorsen, en dit voor onbepaalde
tijd.
Het Bureau besliste vervolgens om enerzijds in
haar zitting van 7 januari 2009 het dossier over
te maken aan de Onderzoekscommissie, anderzijds de Provinciale Geneeskundige Commissie van de feiten op de hoogte te stellen.
(schrijven van 14 januari 2009)
Ten aanzien van de onderzoekscommissie verklaarde de betrokken arts ondermeer het hiernavolgende :
■■

■■

■■

■■

■■
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hij reeds in zijn schriftelijke toelichting had
toegegeven tijdens zijn wachtdienst te hebben gedronken;
hij echter niet stomdronken was en een
conciërge dit niet had kunnen zien vermits
er in Geraardsbergen geen conciërges meer
zijn, enkel verpleging met wachtdienst;
hij reeds gedurende 6 maanden in therapie
is bij dokter X, psychiater, behandeling die
nog 1 à 2 jaar zal duren, hij dagelijks antabusus neemt;
de reden van zijn alcoholprobleem de moeilijke afwikkeling van zijn echtscheiding betrof;
hij sedert januari niets meer drinkt en reeds
zwaar gestraft is door zijn schorsing om
deel te nemen aan de wachtdienst;

■■
■■

hij thans geen kalmeer-of slaapmiddelen
meer neemt, evenmin anti-depressiva;
hij bereid is om op vrijwillige basis bloedtesten te laten ondergaan, één ervan aan het
dossier werd toegevoegd;

Ter terechtzitting voegde hij er nog aan toe dat
hij thans aan de beterhand is, in behandeling
is gegaan en eigenlijk vanaf zijn opname geen
alcohol meer tot zich neemt.
Overwegende enerzijds dat de Raad vooreerst
kennis neemt van het gegeven dat de dronkenschap tijdens de uitoefening van de wachtdienst door de betrokken arts niet betwist
wordt.
Overwegende dat de Raad de feiten waaraan
de betrokken arts zich schuldig maakte, als een
zeer ernstig vergrijp beschouwt in acht genomen dat de dronken toestand van de betrokken
arts zich voordeed tijdens en gedurende de gehele periode van de wachtdienst.
Overwegende dat de betrokken arts goed moet
beseffen dat hij hierdoor niet alleen een gevaar
voor zichzelf vormde maar ook en vooral voor
de patiënten die tijdens zijn weekendwachtdienst “noodgedwongen” op hem dienden beroep te doen, hij door zijn optreden het imago
van de huisarts en de goede werking en opzet
van een wachtdienst ontegensprekelijk in diskrediet heeft gebracht.
Overwegende tenslotte dat door zijn dronken
toestand de betrokken arts de deontologische
verplichting, in te staan voor een kwaliteitsvol
toedienen van medische zorgen, niet kon garanderen.
Overwegende anderzijds dat de betrokken arts
blijk heeft gegeven tot inzicht te zijn gekomen,
hij zich heeft laten behandelen en nog steeds
in behandeling is, de op 4 juni 2009 afgelever-
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Overwegende dat de Raad, wat de weerhouden
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.
De Raad verklaart de tenlastelegging bewezen
en legt aan de betrokken arts de sanctie van
3 weken schorsing op.
Raad van Beroep :
Bij de behandeling voor de Provinciale Raad
van de Provincie Oost-Vlaanderen dd.
30.09.2009 voerde de betrokken arts zijn verweer.
Bij beslissing van 21 oktober 2009 werd aan
de betrokken arts op basis van het aldus omschreven feit een schorsing van drie weken
opgelegd.
De beslissing werd regelmatig aan de betrokken arts betekend op 26.10.2009.
De betrokken arts tekende op regelmatige wijze beroep aan op 02.11.2009.
Het beroep is tijdig en ontvankelijk.
Ter terechtzitting van de Raad van Beroep dd.
01.02.2009 is de betrokken arts in persoon verschenen en heeft hij verweer gevoerd.
Ten gronde
Volgens het klachtschrijven zou de betrokken
arts tijdens zijn wachtdienst van 05.12.2008 tot
07.12.2008 in zwaar beschonken toestand contacten hebben gehad met patiënten uit de
wachtkring. Het dossier bevat geen concrete
verklaringen omtrent de precieze toedracht
der feiten.

Betrokkene wordt gehoord omtrent hetgeen
hem ten laste wordt gelegd, ook ter terechtzitting van deze Raad van Beroep.
Hij erkent ten tijde van de feiten een acuut alcoholprobleem te hebben gehad. Hij erkent
tevens tijdens zijn wacht in een drankgelegenheid gedronken te hebben. Hij ontkent echter
te hebben verkeerd in zwaar dronken toestand.
Betrokkene houdt voor sinds begin januari
2009 te worden opgevolgd door een met naam
genoemde collega psychiater, en, mede mits
het gebruik van antabus, sinds die periode geen
alcohol meer te gebruiken.
Hij vestigt de aandacht van de Raad van Beroep
op het feit dat hij reeds een zware straf kreeg
in de vorm van schorsing van een jaar om deel
te nemen aan de wachtdienst.
Het vaststaand gedrag van de betrokken arts
tijdens zijn wachtdienst van 05.12.2008 tot
07.12.2008 is in strijd met de regelen van medische plichtenleer en de regelen over de handhaving van de eer, de bescheidenheid, de
eerlijkheid en de waarheid van de arts.
Rekening houdend met alle elementen zoals
hiervoor weergegeven past het aan
de betrokken arts de tuchtstraf van de berisping op te leggen.
OM DEZE REDENEN:
De Raad van Beroep, beslissende op tegenspraak, met de meerderheid van de stemmen
van de bij de beraadslaging aanwezig leden;
Ontvangt het beroep;
Uitspraak doende op tegenspraak en in graad
van hoger beroep;
Wijzigt de bestreden beslissing van de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen;
Verklaart de betrokken arts schuldig aan hetgeen hem ten laste wordt gelegd;
Legt hem de tuchtstraf van BERISPING op.
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de bloedtest het beste laat verhopen en hij alleszins de gelegenheid moet krijgen een
“nieuwe start” te nemen, de Raad vervolgens
tot de hiernavolgende beslissing kwam.
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2.TENLASTELEGGING :
Overeenkomst – voor te
leggen aan Orde – verboden
wanneer aanleiding tot
misbruik diagnostische
of therapeutische vrijheid;
geneeskunde opgevat als
handelszaak – verdelen/
verkopen producten

a.elke overeenkomst, of wijziging van overeenkomst, tussen artsen
of artsen-vennootschappen en niet-artsen en die een invloed kan
hebben op de deontologische aspecten van de beroepsuitoefening
van de arts, schriftelijk dient vastgelegd te worden en slechts mag
ondertekend worden nadat het ontwerp ervan op deontologisch
vlak werd goedgekeurd door de bevoegde provinciale Raad, waarbij dient aangemerkt dat dergelijke overeenkomst verboden is
wanneer ze aanleiding kan geven tot misbruik of beperking van
de diagnostische of therapeutische vrijheid of wanneer ze de kwaliteit van de zorgen in het gedrang kan brengen,
b.de geneeskunde in geen geval en op geen enkele wijze als een
handelszaak mag worden opgevat, een en ander door het verdelen
dan wel verkopen in eigen praktijk van producten verdeeld door
de N.V. waarvan hij medeoprichter was en door de oprichting van
de BVBA waarvan het doel o.m. omvat
“ de in-en uitvoer, de aan-en verkoop, de verdeling en distributie,
de productie en behandeling van alle mogelijke roerende goederen,
producten en artikelen, dit in de meest ruime zin van de term.”

Raad van Oost-Vlaanderen :
(…)
Op 30 mei 2008 ontving een Provinciale Raad
een “anonieme” fax waarin gesteld werd dat
één van haar aangesloten leden, Dokter X, producten zou verkopen in haar eigen praktijk.
Dit fax-schrijven uitging van de betrokken arts.
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literatuur met betrekking tot deze producten en
aanverwante therapiën; alle drogisterijartikelen; dit alles in de meest ruime betekenis van de
termen.”
Deze vennootschap op 17 januari 2003 een
naamswijziging onderging doch haar doel integraal behield.

Geconfronteerd met deze klacht verklaarde
Dokter X dat zij voorheen producten bestelde
bij de firma van de betrokken arts, maar daar
om allerlei praktische bezwaren mee gestopt
was en thans zelf de kwestieuze producten
(proteïnen) verdeelde op haar eigen naam.

Op 11 juli 2005 werd deze vennootschap vervolgens omgezet naar een N.V. en werd er een
kapitaalsverhoging doorgevoerd waarop de
managementvennootschap BVBA B inschreef
op nieuwe aandelen. De vennoten van deze
vennootschap waren de vader van de betrokken arts alsmede de genaamde B.

Ten aanzien van de Onderzoekscommissie verklaarde de betrokken arts op 24 januari 2009
dat de firma niet zijn firma is en het de onderzoekscommissie dan maar betaamde zich
rechtstreeks tot deze firma te richten.

Als bestuurders werden benoemd : de managementvennootschap D alsmede de managementvennootschap E waarbij als vennoten
optraden én de betrokken arts alsmede zijn
echtgenote.

Het onderzoek toonde aan dat de BVBA op 18
juli 2002 werd opgericht met als vennoten, de
betrokken arts en een aanverwant familielid.
Deze vennootschap ondermeer als doel had :
“De in-en uitvoer, de aan-en verkoop, de verdeling en distributie, de productie en behandeling
van alle dieet-en natuurproducten; gezondheidsproducten, natuurgeneeskundige producten; lichaamsverzorgingsproducten; voedingssuplementen; orthomoleculaire producten;
vitamines en mineralen; kruidentincturen;
etherische,essentiële en andere oliën; aromatherapeutica; fysiotherapeutica; bachbloesems;
edelstenen; half-edelstenen en kristallen; gezondheids-en andere voedingsmiddelen; gezondheids-en andere dranken; documentatie en

Op 19 december 2005 nam D als bestuurder
ontslag terwijl B, vertegenwoordigd door de
vader van de betrokken arts als bestuurder benoemd werd.
De vennootschap BVBA E was niet alleen managementvennootschap maar hield zich ook
bezig met “de in-en uitvoer, de aan-en verkoop,
de verdeling en distributie, de productie en behandeling van alle mogelijke roerende goederen,
producten en artikelen, dit in de meest ruime
betekenis van de term;”
De facto de vennootschap aldus bestuurd werd
door én de betrokken arts, zijn echtgenote én
zijn vader.
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Geconfronteerd met de weerhouden tenlasteleggingen verklaarde de betrokken arts én ten
aanzien van de onderzoekscommissie én ten
aanzien van de Raad ondermeer het volgende :
■■

■■
■■

■■
■■

■■

via patiënten hij vernomen had dat Dr. X
proteïneproducten verkoopt en wat hij niet
mag doen, ook een ander niet mag doen;
hij wel producten voorschreef maar ze
nooit in zijn eigen praktijk verkocht;
de N.V. staat niet in voor de productie en
distributie, dit gebeurt door de producenten;
de firma niet zijn firma is, hij enkel medeoprichter en aandeelhouder was;
de firma BVBA E inderdaad een commercieel karakter vertoont maar hij in deze vennootschap geen enkele bestuurdersfunctie
uitoefent of heeft uitgeoefend;
het verdelen van de producten van deze
firma geschiedt via diëtisten maar zelf verkoopt of verdeelt hij ze niet in zijn praktijk;

Overwegende dat de Raad, wat de eerste tenlastelegging betreft, op grond van bovenvermelde gegevens, van oordeel is dat de betrokken
arts inderdaad een deontologische fout heeft
begaan door de Raad niet in kennis te stellen
van de diverse opgerichte vennootschappen en
doorgevoerde statutenwijzigingen. De betrokken arts dit ook ter terechtzitting toegaf maar
meende te goeder trouw te hebben gehandeld.
Overwegende dat de Raad, wat de tweede tenlastelegging betreft, op grond van bovenvermelde gegevens van oordeel is dat waar het
weliswaar niet bewezen is dat de betrokken
arts de producten, verdeeld door firma’s waarin hij als vennoot toch betrokken is en belangr ijke commerc iële b el angen he ef t ,
daadwerkelijk in zijn praktijk verkocht, het
niettemin vast staat, dit werd trouwens door
hem bevestigd, dat hij deze verdeelt via de diëtisten.
Overwegende dat de betrokken arts niet zomaar kan stellen dat de N.V. en BVBA E niet
zijn firma’s zijn nu toch onomstotelijk vast
staat dat hij als vennoot van de E die nota bene
bestuurder is in de N.V. wel degelijk een belangrijke beslissingsbevoegdheid heeft in die
vennootschap die een duidelijk commercieel
en winstgevend karakter heeft.

Overwegende dat het de Raad dan ook passend
voorkomt deze door de betrokken arts gepleegde inbreuken te sanctioneren met de
hierna vermelde tuchtstraffen.
De Raad verklaart de eerste tenlastelegging bewezen en legt aan de betrokken arts de sanctie
van 14 dagen schorsing op.
Verklaart de tweede tenlastelegging bewezen
en legt aan de betrokken arts de sanctie van
14 dagen schorsing op.
Raad van beroep :
Tegen deze beslissing op tegenspraak gewezen
door de provinciale raad van de Orde van Geneesheren van Oost-Vlaanderen in tuchtzaken
en betekend op 30 november 2009, werd hoger
beroep ingesteld door de betrokken arts bij
aangetekend schrijven van 6 december 2009,
ontvangen op 8 december 2009.
De betrokken arts en zijn raadsman werden op
regelmatige wijze opgeroepen voor de zitting
van de Raad van Beroep van 1 maart 2010.
In de openbare zitting van de Raad van Beroep
op 1 maart 2010 werd het hoger beroep behandeld.
Verslag werd uitgebracht door de Kamervoorzitter.
De betrokken arts, in persoon aanwezig, werd
gehoord in zijn middelen van verdediging ontwikkeld door hemzelf en bijgestaan door zijn
raadsman, loco meester Z, die besluiten en
stukken neerlegde.
Prof. Dr. Y. werd verhoord in zijn advies namens de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren.
Het hoger beroep van de betrokken arts, regelmatig naar vorm en termijn ingesteld, is ontvankelijk.
T.a.v. de rechtsgeldigheid van het onderzoek:
Principieel werpt appellant ten aanzien van de
notulen van de onderzoekscommisie van 25
augustus 2009 een schending in van “meerdere” punten” van art. 6 van het EVRM en van
het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging.
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Deze overeenkomsten en daaropvolgende oprichtingen en statutenwijzigingen niet aan de
Provinciale Raad bekend waren.
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Concreet laat hij in het bijzonder gelden dat de
bijstand van een raadsman niet werd voorzien,
dat de notulen niet werden voorgelezen na het
verhoor, dat geen kopie werd bezorgd aan appellant zodat hij “geen vat (heeft gehad) op wat
door de onderzoekscommissie werd genoteerd”.

gen voor het verschijnen voor de provinciale
raad.

De wijze waarop het tuchtonderzoek dient te
worden gevoerd en het chronologisch verloop
ervan worden in bijzonderheden beschreven
en vastgelegd in de bepalingen van art. 20 §1
lid 2 en lid 4 van het K.B. nr 79 van 10.11.1967
betreffende de Orde van de Geneesheren en van
art. 24 lid 2 en lid 3 van het K.B. van 06.02.1970
tot regeling van de organisatie en de werking
der raden van de Orde der Geneesheren.

De raad van beroep zal met dit stuk geen rekening houden bij de beoordeling (infra) van de
grond der tenlasteleggingen.

Uit deze nauwkeurige beschrijving blijkt dat
het tuchtonderzoek (door het bureau of door
de leden van de raad door het bureau aangeduid – vaak in de dossiers voorkomend als
“onderzoeks-commissie” –) van wezenlijke belang is om de basis te vormen (in feite en in
rechte) voor de provinciale raad tot het nemen
van de uiteindelijke beslissing als onafhankelijke, onpartijdige en objectieve rechter.
Hieruit blijkt meteen de noodzakelijkheid het
tuchtonderzoek uit te voeren niet alleen conform voormelde wettelijke bepalingen maar
bovendien met eerbiediging van de normen
van art. 6 van het EVRM en van het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Dit impliceert (o.m.) dat de arts en de door
hem/haar gebeurlijk aangestelde advocaat voor
het beëindigen van het onderzoek- en derhalve
voordat de verslaggever van de onderzoekscommisie verslag uitbrengt bij de provinciale
raad en voordat deze beslist welk gevolg aan
het onderzoek te geven (conform de hiervoor
aangehaalde bepalingen van de beide koninklijke besluiten) – kennis dient te krijgen van de
volledige inhoud van dit verslag en aldus de
kans moet hebben gekregen eventuele opmerkingen t.a.v. het verslag tot uiting te brengen.
Te dezen werd aan het voorgaande niet voldaan
door in de oproeping aan appellant van
30.09.2009 (bundel, stuk 19) om te verschijnen
voor de provinciale raad (ten einde zich ten
gronde te verdedigen tegen de ingeroepen tenlasteleggingen) in fine mee te delen dat hem
eraan herinnerd werd dat hij in voorkomend
geval gebeurlijke opmerkingen bij het verslag
van de onderhoud met de onderzoekscommissie schriftelijk ter kennis kan brengen acht da-
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De grief van appellant tegen de notulen van de
zitting van de onderzoekscommissie van
25.08.2009 (bundel, stuk 17 van het provinciaal
dossier) is gegrond.

Voor het overige wordt de rechtsgeldigheid van
het onderzoek niet betwist.
De onderhavige zaak werd aanhangig gemaakt
bij de provinciale raad van Oost-Vlaanderen
door de brief (met dossier) d.d. 23 juli 2008 van
een provinciale raad “voor passend gevolg”
(bundel, stukken 1) en dit na een klacht van
appellant – gefingeerd door hem als zijnde
“anoniem” – bij de provinciale raad van
Oost-Vlaanderen aangekomen op 30 mei 2008.
De door de provinciale raad van Oost-Vlaanderen op 6 augustus 2008 aangestelde onderzoekscommissie stelde op 14 oktober 2008
appellant in kennis van het onderzoek en “ten
einde de feiten met kennis van alle elementen
op deontologisch vlak te kunnen onderzoeken
en vooraleer u hierover desgevallend te horen,
verzoeken wij u ons schriftelijk uw visie met betrekking tot de geschetste feiten mee te delen.”
(bundel, stuk 5). Uiteraard kon op dit moment
onder “geschetste feiten...” alleen bedoeld worden deze die bleken uit de voormelde klachtbrief van appellant en uit de brief van Dr. X.
van 23 juni 2008 gericht aan een provinciale
raad.
In haar schrijven van 20 januari 2009 verzocht
zij appellant schriftelijk om toelichting nopens
de “firma van de betrokken arts” en de aard van
haar werkwijze.
De oorsprong van deze informatieve vraag was
duidelijk (blijkens de samenlezing van de brieven van de onderzoekscommissie van 14 oktober 2008 en 20 januari 2009 – stukken 5 en 9)
voormelde brief van Dr. X. waarin sprake was
van “bestellingen overgemaakt naar de firma
van de betrokken arts”.
Hierbij liet appellant in zijn brief van 24 januari 2009 aan de onderzoekscommissie weten
“de firma is NIET mijn firma. Dit is trouwens
verboden door onze deontologische code. Hoe
deze firma werkt en de aard ervan u zich wen-
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Uit de stukken van het provinciaal dossier
blijkt niet dat “...een klacht geformuleerd
(werd) tegen de betrokken arts...” – in tegenstelling tot de vermelding op het zittingsblad
van de onderzoekscommissie van 6 januari
2009 – zodat dient vastgesteld te worden dat
de bevraging van de onderzoekscommissie nopens de firma het gevolg is geweest van de
klacht van appellant tegen Dr. X.

de diverse kwestieuze vennootschappen en gelet op hun benaming en hun doel, deze van die
aard waren dat ze een invloed konden hebben
op de deontologische aspecten van de beroeps
uitoefening.
De niet-naleving van de bepaling vervat in het
art. 173 §1, Code van geneeskunde plichtenleer
is derhalve bewezen. De tenlastlegging blijft
bewezen en een sanctie van acht dagen schorsing in het recht de geneeskunde uit te oefenen
komt billijk en regelmatig voor.

T.a.v. de telastleggingen ten gronde:

De telastlegging B.-

Telastlegging A.

In de telastlegging worden de feiten waarop
wordt gesteund volledig en nauwkeurig aangehaald.

De raad van Beroep verwijst naar de feitelijke
uiteenzetting in de bestreden beslissing van de
Provinciale raad met betrekking tot de oprichting van de verschillende vennootschappen,
hun doel, de doorgevoerde statutenwijzigingen
en de betrokkenheid van appellant bij deze
vennootschappen (zoals weergegeven in het
“overzicht” stuk 13 van het provinciaal dossier
met 24 pagina’s in bijlage).
Er wordt niet opgeworpen noch betwist dat de
provinciale raad deze uitgebreide informatie en
documentatie nopens de diverse vennootschappen bekwam op rechtsgeldige wijze.
Appellant stelt ten onrechte dat er met betrekking tot de voormelde vennootschappen geen
enkele meldingplicht was ten aanzien van de
Orde der Geneesheren.
Elke overeenkomst tussen artsen of artsenvennootschappen en niet-artsen die een invloed kan hebben op de deontologische aspecten van de beroepsuitoefening van de arts dient
schriftelijk vastgelegd te worden en mag slechts
ondertekend worden nadat het ontwerp ervan
op deontologisch vlak goedgekeurd werd door
de bevoegde Provinciale raad. Hetzelfde geldt
voor elke wijziging van een dergelijke overeenkomst. (artikel 173 §1., Code van geneeskundige plichtenleer).
Appellant kon noch kan er ernstig aan twijfelen
dat bij lezing van de inhoud van de akten van

Door het nieuwe onderzoek ter zitting van de
raad van Beroep gedaan en op grond van alle
gegevens en elementen vervat in het dossier
waarop de raad van Beroep vermag acht te
slaan, oordeelt deze dat de feiten ten grondslag
liggend van de telastlegging sub B.- niet bewezen zijn en derhalve geen aanleiding kunnen
geven tot het nemen van een tuchtsanctie.
OM DEZE REDENEN,
De raad van Beroep, beslissend op tegenspraak en met de meerderheid van de stemmen van de bij de beraadslaging aanwezige
leden.
Ontvangt het hoger beroep,
Bevestigt de bestreden beslissing in zover het
de feiten van de te lastelegging sub A.- bewezen verklaart. Herleidt evenwel de duur van de
schorsing in het recht de geneeskunde uit te
oefenen tot ACHT DAGEN.
Wijzigt voor de overige de bestreden beslissing:
Verklaart de feiten omschreven sub B.- niet
bewezen en de desbetreffende opgelegde sanctie van veertien dagen schorsing ongegrond.
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den tot de desbetreffende firma” (bundel, stuk
10)
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3. TENLASTELEGGING : het niet-naleven van het beginsel dat een arts
Overbodige verstrekkingen –
overconsumptie; zorgvuldig
en gewetensvol toedienen
van zorgen; aanrekenen
ereloon naaste verwanten
en familieleden; opstellen/
bewaren medisch dossier

a. die weliswaar beschikt over de diagnostische en therapeutische
vrijheid, niettemin zal vermijden onnodige behandelingen voor
te schrijven of overbodige verstrekkingen te verrichten en dat hij/
zij er dient over te waken elke vorm van overconsumptie tegen te
gaan;
b. zowel voor het stellen van een diagnose als voor het instellen
en voortzetten van de behandeling, een arts er zich toe verbindt
zijn patiënten zorgvuldig en gewetensvol de zorgen toe te dienen
die stroken met de thans geldende wetenschappelijke kennis;
c. zoals gebruikelijk is, geen ereloon aanrekent voor de verzorging
van zijn naaste verwanten en zijn medewerkers, evenmin als van
zijn collega’s en de personen ten laste van deze laatsten, met dien
verstande dat niettemin een vergoeding mag gevraagd worden
voor de kosten die hieruit voortvloeien;
d. ertoe gehouden is van elke patiënt een goed bijgehouden dossier
op te stellen en te bewaren,
door een overmatig aantal raadplegingen en bezoeken te hebben
uitgevoerd, geattesteerd in de periode van 1 september 2005 tot
en met 28 februari 2007, bij 5 verzekerden die met de betrokken
arts een meer dan louter patiënt-huisartsrelatie hadden en waarbij de hoegrootheid van prestaties niet kan verantwoord worden
op basis van de voorkomende pathologieën en het medisch dossier
van de verzekerden, feiten waarvan sprake in het dossier opgesteld
door de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle, provincie
Oost-Vlaanderen, van het RIZIV, gevoegd bij de brief van 30 juli 2008
van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.”

Raad van Oost-Vlaanderen :
De Raad heeft de stukken ingezien en op 17 juni
2009 het verslag gehoord van de verslaggever
van de Onderzoekscommissie.
Daarna hoorde de Raad de betrokken arts in
haar verdediging, hierin bijgestaan door haar
advocaat.
De betrokken arts verklaarde zich niet akkoord
met het verslag zoals weergegeven door de verslaggever.
1. Feiten-grondslag van de tenlasteleggingen.
Bij schrijven van 30 juli 2008 werd de Orde van
Geneesheren, provinciale Raad Oost-Vlaanderen in kennis gesteld van een schrijven van het
RIZIV waarin deze stelde een onderzoek te
hebben geopend wegens overconsumptie in
hoofde van de betrokken arts, zijnde een inbreuk op artikel 73 van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, wet gecoördineerd
op 14 juli 1994.
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De vaststellingen hadden betrekking op een teveel aan raadplegingen en bezoeken, geattesteerd in de periode van 1 september 2005 tot en
met 28 februari 2007, in concreto bij vijf verzekerden die met de betrokken arts een méér dan
louter patiënt-huisarts relatie hadden.
Het onderzoek toonde aan dat de betrokken
arts naast huisarts ook lasertherapie toepaste
voor de behandeling van sportletsels aan gewrichten, spieren en rugletsels; volgens het
RIZIV zijn de door de betrokken arts bijgehouden nota’s eerder summier, heeft zij een computercrash gehad en werkt zij voor familie aan
terugbetalingstarief.
De vijf verzekerden hadden volgens het RIZIV
een dominant groot aandeel in de aangerekende prestaties en betroffen respectievelijk :
schoonmoeder, vader van buurvrouw, huishoudster en buurvrouw, dochter van buurvrouw en de inwonende stiefzoon van de
betrokken arts...
Volgens het verslag van het RIZIV waren de
veelvuldige bezoeken en attestaties niet nodig
in het kader van de aanwezige pathologieën.
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■■

■■

■■

■■

alle aangerekende prestaties wel degelijk effectief uitvoerde en wanneer het patiënten
betrof in een ouderlingengesticht, zij effectief ook iedere keer op bezoek ging;
door het RIZIV een willekeurige periode
werd uitgekozen, zij geen enkel schuldbewustzijn heeft en alles uitgevoerd werd zoals het hoorde;
had moeten vaststellen dat de medische behandeling van haar schoonmoeder in het
rusthuis totaal ontoereikend was;
in dat rusthuis zelfs geen CRA aanwezig
was en zij gedurende het weekend nooit
consultatie aanrekende;
zij steeds het terugbetalingstarief vroeg;

■■
■■
■■

■■

■■
■■
■■

■■

■■

2. Argumenten en middelen van verdediging.
De betrokken arts, hierin bijgestaan door haar
raadsman, brengt ten aanzien van de tenlasteleggingen het hiernavolgend verweer :
■■
■■

■■
■■

■■

■■

■■

de tuchtprocedure nietig is wegens schending van de grondwet;
in de aanhef van de KB’s 78 en 79 van 10
november 1967 werd telkens bepaald dat
aan de publicatie ervan een adviesverlening
van de Raad van State voorafging;
beide KB’s evenwel op ongrondwettelijke
wijze tot stand zijn gekomen;
de in het B.S. gepubliceerde KB 78 en 79
stemmen niet overeen met datgene dat
door de Koning werd ondertekend en voor
advies aan de Raad van State werd voorgelegd;
tussen de adviesverlening en de ondertekening enerzijds en de publicatie in het Belgisch Staatsblad anderzijds werden nog
wijzigingen en aanpassingen doorgevoerd;
de rechten van verdediging geschonden
werden omdat de provinciale raad geen
rechterlijke instantie is die regelmatig bij
wet werd ingesteld, zij geen onafhankelijk
en onpartijdig tuchtorgaan is, het tuchtdossier niet volledig is en de oproeping door de
Raad zelf onvoldoende tot niet gemotiveerd
werd;
een tuchtorgaan moet voldoende waarborgen inzake neutraliteit bieden en mag geen
belang hebben bij een eventuele veroordeling van de vervolgde persoon;

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

terzake kan verwezen worden naar het arrest Wilson van het Hof van Justitie;
het voor haar onduidelijk is welke tenlasteleggingen haar juist worden aangewreven;
het Bureau heeft niet gepoogd de partijen
te verzoenen, het gevoerde onderzoek summier is;
de motivering van de oproepingsbeslissing
onvoldoende is, uit het dossier blijkt niet op
welke concrete feiten de Raad zich heeft
gesteund om haar op te roepen;
de door haar aangerekende prestaties waren
volkomen legitiem;
de vijf uitgekozen patiënten niet representatief zijn voor haar patiëntenbestand;
de consultaties waren noodzakelijk en het
feit dat zij aan terugbetalingstarief werkte,
is misschien een reden waarom ze vaker op
haar beroep deden;
het verblijf van haar schoonmoeder in het
rusthuis was erbarmelijk en de verzorging
liet te wensen over;
haar schoonmoeder thans in een ander
RVT verblijft, aan de beterhand is, zij hierdoor haar consultaties gevoelig heeft kunnen reduceren;
bij de heer V was een dagelijkse behandeling vereist, ondermeer naar wondinspectie
toe, deze man ook palliatief was en dus in
de laatste jaren van zijn leven méér bijstand
nodig had dan wie dan ook;
er voor mevrouw V wel degelijk een medische indicatie voor de onderzoeken en behandelingen aanwezig was;
dankzij de therapeutische GaAS-laserbehandeling van haar aandoening werden
dure zorgen en kosten ten laste van de ziekteverzekering gemeden;
ook bij mevrouw S., zij het wegens een scolioseaandoening, deze therapie de vereiste
resultaten opbracht en derhalve volkomen
medisch verantwoord;
bij de heer V., omwille van sportblessures
dit met zich meebracht dat hij gedurende
de laatste tien jaar geen dag ziekteverzuim
heeft gekend;
door het werken met deze lasertherapie andere ten laste van de ziekteverzekering vallende uitgaven vermeden werden;
zij wel haar kosten aan familieleden mag
aanrekenen maar zij dit deed aan terugbetalingstarief;
zij wel degelijk medische dossiers heeft bijgehouden maar in 2006 geconfronteerd
werd met een computercrash;
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In haar verweer ten overstaan van de Onderzoekscommissie van de Orde van Geneesheren, provinciale raad Oost-Vlaanderen verwees
de betrokken arts naar de omstandige uiteenzetting van haar raadsman maar voegde er nog
aan toe dat zij :
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3. Beoordeling naar de ontvankelijkheid en
gegrondheid van de tenlasteleggingen.
a.
De Orde der Geneesheren werd opgericht door
de Wet van 25 juli 1938(B.S. 13 augustus 1938)
en zou(omwille van de Tweede Wereldoorlog)
in werking treden in 1947.
Op 4 april 1963 werd door de Minister van
Volksgezondheid een nieuw wetsontwerp ingediend, dat een geheel nieuwe wettelijke regeling van de Orde der Geneesheren inhield(Parl.
St.Senaat 1962-63, nr. 172).
Hoewel dit ontwerp nooit wet is geworden, zijn
de toelichting en het advies van de Raad van
State van belang omdat het latere K.B. nr. 79
van 10 november 1967, dat de wet van 25 juli
1938 heeft vervangen, hierop gebaseerd is.
De Orde der Geneesheren wordt thans geregeld door het K.B. nr. 79 van 10 november
1967(B.S. 14 november 1967). Dit K.B. heeft tot
nu toe twee wijzigingen ondergaan. Door de
Wet van 13 maart 1985(B.S. 29 maart 1985) werd
artikel 24§1 gewijzigd in deze zin dat de openbaarheid van de tuchtprocedure voor de raad
van beroep als regel werd opgelegd. Een K.B.
van 26 december 1985(B.S. 10 januari 1986)
paste het K.B. nr. 79 aan de Richtlijnen van de
europese gemeenschap inzake vrije vestiging
van artsen aan.
De betrokken arts betwist de rechtsgeldigheid
van het K.B. nr. 79(net als nr. 78 van hetzelfde
jaar betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen) en stelt dat deze K.B.’s geen
rechtsgrond kunnen vormen voor een tuchtprocedure, derhalve het recht op een eerlijk
proces zou miskend zijn en de huidige tuchtvordering dienvolgens onontvankelijk is.
Door de verdediging wordt een document
voorgelegd, betiteld “Nota aan de heer A. Alen,
kabinetschef, via de heer R. D’Amour, Directeur-Generaal”.(stuk 1 dossier verdediging)
In dit document gedateerd 17 oktober 1985
wordt er gesuggereerd dat er iets mis zou zijn
met de teksten van beide K.B.’s omdat enerzijds
het advies van de Raad van State helemaal niet
of niet helemaal gevolgd werd, anderzijds omdat er sommige tekstgedeelten werden toegevoegd die niet voorafgaandelijk ter advisering
waren voorgelegd.
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In dit document stelt men ondermeer “VRAAG
is nu of deze artikelen werden bijgevoegd voor
of na de koninklijke handtekening. Gelet echter
op wat voorafgaat zou men durven veronderstellen dat een en ander gebeurde na de koninklijke handtekening.”
De betrokken ambtenaar stelt zelf dat het om
een VERONDERSTELLING gaat dat een en
ander zou gebeurd zijn na de koninklijke handtekening, derhalve dit geen ZEKERHEID betreft.
Een tweede gegeven is dat blijkbaar een strafprocedure op dat vlak aanhangig werd gemaakt
bij de onderzoeksrechter verbonden aan de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel, derhalve een strafklacht werd ingediend, maar tot
op heden hieraan nog niet het passend gevolg
verleend werd.
Dit derhalve maakt dat tot op heden beide
K.B.’s nog steeds rechtsgeldig zijn en hun volle
uitwerking hebben en ook moeten hebben in
de interne tuchtorde.
Ten onrechte verwijst de verdediging in haar
stuk 2 op een arrest van het Hof van cassatie
van 7 januari 1998, behandeld door een Franstalige kamer, waarin het Hof een beslissing van
de Franstalige Raad van Beroep verbrak, evenwel NIET omwille van de vaststaande onregelmatigheid en onwettigheid van beide voornoemde K.B.’s maar wel omdat de Raad van
Beroep de door de verdediging opgeworpen
argumentatie omtrent deze beweerde onwettelijkheid niet had ontmoet en beoordeeld.
Dit is uiteraard iets anders als thans voorhouden dat deze onwettigheid bewezen is en vaststaat.
In een andere zaak werd het Hof van cassatie
overigens geconfronteerd met een beroep ingesteld tegen de Nederlandstalige raad van
Beroep van de Orde der Geneesheren waar een
zaak was aanhangig gemaakt waarin de verdediging opwierp dat de rechten van verdediging
geschonden waren omdat de tuchtrechtelijke
veroordeling zou komen vast te staan op grond
van een regeling die slechts “voorlopig” wettelijk bevonden is en waarvan een strafvordering zou kunnen uitwijzen dat ze vervalst was.
Het Hof van Cassatie evenwel in haar arrest
van 8 november 1996 oordeelde als volgt :
“Overwegende dat, krachtens artikel 6.1 van het
Europees verdrag van 4 november 1950 tot be-
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Derhalve het eerste ontvankelijkheidsargument van de verdediging faalt nu tot op heden
beide K.B.’s nog steeds onverkort gelden en de
rechten van verdediging dan ook niet kunnen
geschonden worden wanneer men zich hierop
steunt.

zijn plaatsvervanger, verkozen door de provinciale raad binnen of buiten zijn midden, neemt
van ambtswege met raadgevende stem deel aan
de zittingen van de provinciale raad.
Uit het feit dat een rechtscollege geheel of gedeeltelijk is samengesteld uit leden die hetzelfde of een gelijkaardig beroep uitoefenen of
eenzelfde professionele hoedanigheid hebben
als de personen die voor hen verschijnen kan
niet worden afgeleid dat dit college niet onafhankelijk en onpartijdig is.(Cass. 30 april 1982,
Arr.Cass. 1982, 1061; Pas. 1982,I,933; R.W. 198384, 181)

b.
Zoals hiervoor uiteengezet de Provinciale Raad
Oost-Vlaanderen van de Orde van Geneesheren nog steeds legitiem is en derhalve de bevoegdheden kan en mag uitoefenen haar
overeenkomstig voornoemde K.B.’s verleend.

Uit de enkele omstandigheid dat de leden van
het bureau van de provinciale raad kennis hebben genomen van het dossier aangaande de aan
een arts ten laste gelegde feiten en dat zij het
dossier aan de provinciale raad hebben overgezonden, valt niet af te leiden dat zij niet de
vereiste onpartijdigheid bezaten om uitspraak
te doen over de tuchtvordering tegen die arts.
(Cass. 17 maart 1988, Arr.Cass. 1988, 941; Pas.
1988,I,866; R.W. 1988-89, 464)

De verdediging meent vervolgens te moeten
stellen dat de samenstelling van de Raad een
beletsel zou zijn voor een onafhankelijke en
onpartijdige beoordeling en verwijst hiervoor
ondermeer naar een arrest van het Hof van
Justitie van 19 september 2006 dat zij als stuk
4 in haar dossier naar voor brengt.

Het arrest van het Hof van Justitie waarnaar de
verdediging verwijst, is terzake niet relevant nu
aldaar het een kwestie betrof aangaande de verlening van toegang tot de uitoefening van een
bepaald beroep en derhalve dient gezien te
worden in het kader van het recht op vrije vestiging.

De provinciale raden zijn bevoegd om te waken
over het naleven van de regels van de medische
plichtenleer en over de handhaving van de eer,
de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van de artsen die onder hun gezag en
rechtsmacht vallen.(art.6,2° Wet Orde geneesheren).

In casu heeft de betrokken arts immers die toelating, is hij ingeschreven op de Lijst van de
provinciale Raad van Geneesheren van OostVlaanderen en bijgevolg, krachtens de daartoe
vigerende wettelijke bepalingen onderworpen
aan de regels van de medische deontologie en
het daaruit voortvloeiende tuchtrecht.

De tuchtrechtelijke opdracht wordt in eerste
aanleg uitgeoefend door de provinciale raden
van de orde die is samengesteld uit een even
aantal gewone en plaatsvervangende leden verkozen door de artsen die op zijn lijst zijn ingeschreven en niet geschorst. Voorts maakt deel
uit van een provinciale raad een gewoon en een
plaatsvervangend bijzitter die voor een termijn
van zes jaar door de Koning benoemd worden
en een raadgevende stem hebben. De bijzitters
worden gekozen uit de werkende magistraten
van de rechtbank van eerste aanleg, met uitzondering van de onderzoeksrechters en van
de leden van de parketten, alsook uit de eremagistraten van die rechtbanken. Het gewoon
lid van de Nationale raad, of bij ontstentenis

Van enige schending van het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechter zoals vastgelegd in artikel 6.1 E.V.R.M.-verdrag dan ook
geen sprake kan zijn.
c.
De verdediging voorts voorhoudt als zou er
sprake zijn van een gebrek aan concretisering
van de tenlastelegging.
Deze redenering niet wordt bijgetreden.
De tenlasteleggingen juist duidelijk omschreven zijn in die zin dat aan de betrokken arts
verweten wordt zich schuldig te hebben gemaakt aan overconsumptie, niet toedienen van
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scherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, bij het vaststellen van
zijn burgerlijke rechten en verplichtingen, eenieder onder meer recht heeft op een eerlijke behandeling van zijn zaak;
Overwegende dat dit recht op een eerlijk proces
niet wordt miskend door de rechter die zijn beslissing grondt op geldende wetsbepalingen, ook
al stelt die rechter vast dat de geldigheid van
die wetsbepalingen door een partij wordt
betwist;”(R.W. 1996-1997, pagina 1295)
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zorgen in overeenstemming met de geldende
wetenschappelijke kennis, een ereloon aan te
rekenen voor naaste verwanten, ertoe gehouden is van elke patiënt een goed bijgehouden
dossier op te stellen.

De oproeping tot verschijning wordt bij aangetekend schrijven aan de betrokken arts gestuurd, minstens vijftien dagen voor de
vergadering en hieraan is dan ook voldaan.(art.
25, eerste lid K.B. 6 februari 1970)

Verder ook uitdrukkelijk en heel concreet in de
tenlastelegging gesteld werd :
“door een overmatig aantal raadplegingen
en bezoeken te hebben uitgevoerd, geattesteerd in de periode van 1 september 2005 tot
en met 28 februari 2007, bij 5 verzekerden die
met de betrokken arts een meer dan louter
patiënt-huisartsrelatie hadden en waarbij
de hoegrootheid van prestaties niet kan verantwoord worden op basis van de voorkomende pathologieën en het medisch dossier
van de verzekerden, feiten waarvan sprake
in het dossier opgesteld door de Dienst voor
Geneeskundige Evaluatie en Controle, provincie Oost-Vlaanderen, van het RIZIV, gevoegd bij de brief van 30 juli 2008 van de
Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en
Controle.”

Na de oproeping hebben de arts en zijn raadsman het recht op het secretariaat van de provinciale raad kennis te nemen van het dossier.
(art. 25, tweede lid K.B. 6 februari 1970)

De Raad bovendien vaststelt dat de betrokken
arts zich terzake met kennis van zaken verdedigde wat nog wordt versterkt door de neerlegging van conclusies van 28 bladzijden waarin
zij zich heel concreet verdedigde op de lastens
haar weerhouden tenlasteleggingen.
Er derhalve geen betwisting kan bestaan over
het feit dat de onderscheiden tenlasteleggingen
op voldoende concrete wijze aan de betrokken
arts werden meegedeeld.
d.
De beweerde onvolledigheid van het tuchtdossier wordt niet nader verduidelijkt en raakt hoe
dan ook de grond van de zaak.
Het uiteraard aan de tuchtrechtelijke overheid
is om de volledigheid van een tuchtdossier te
beoordelen, na te gaan of er voldoende bezwarende elementen zijn om tot bestraffing over te
gaan en het loutere gegeven dat het onderzoek
in hoofdzaak gesteund is op een welbepaald
document, in casu het verslag van het RIZIV,
dit tuchtonderzoek “an sich” niet onvolledig
maakt.
e.
Het gebrek aan motivering van de beslissing
van de provinciale raad om tot tuchtrechtelijke
vervolging over te gaan, wordt niet onderbouwd door de verdediging.
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Noch de artikelen 20, 21 en 25 KB Orde geneesheren en artikel 24 K.B. 6 februari 1970 noch
het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht
van verdediging vereisen dat de beslissing van
de provinciale raad tot tuchtrechtelijke vervolging van een arts of zijn oproeping om voor de
raad te verschijnen een concrete inhoudelijke
precisering van de erin omschreven tenlasteleggingen bevatten.(Cass. 20 december 2001,
AR D. 01.009.N., onuitg.)
Dit argument derhalve evenzeer ongegrond is.
f.
Wat de grond van de zaak betreft, komt de tenlastelegging B onvoldoende bewezen voor, immers uit niets blijkt dat de betrokken arts zou
gehandeld hebben met miskenning van de beginselen en principes eigen aan de thans geldende wetenschappelijke kennis.
g.
De tenlasteleggingen A,C,D daarentegen komen wel bewezen voor.
De verdediging ten onrechte aanhaalt dat de
vijf gevallen die “geviseerd” werden niet representatief zouden zijn, zij immers hierin wordt
tegengesproken door het verslag van het RIZIV
waarin op pagina 7 te lezen staat :
“De betrokken arts had contacten met 468 verschillende verzekerden, nl. 4928 prestaties voor
een bedrag van 99.325,17 euro in de periode van
01/09/2005 tot 28/02/2007.
De groep van de 5 verzekerden in de tenlastelegging neemt hiervan een abnormaal groot deel
in, nl. :
qua aantal = 1906 prestaties=38,68 % op het
totaal van 4928 prestaties
qua bedrag = 43.600,57 euro = 43,90 % op het
totaal bedrag van 99.325,17 euro
Wanneer we aantallen en bedragen van deze 5
verzekerden vergelijken met de rest van de patiëntenpopulatie zien we dat de betrokken arts
een zeer groot deel van haar inkomen uit deze
groep betrekt.”
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Ten aanzien van patiënte X is het zo dat het
aangelegde dossier van het RIZIV heeft aangetoond dat de bezoeken in het rusthuis niet
steeds vermeld werden, er hiervoor niet altijd
een medische verantwoording was en de betrokken arts handelingen verrichtte die in feite
aan een verpleegkundige konden worden toevertrouwd. Het aangelegde medisch dossier
was nagenoeg blanco en uit niets blijkt dat patiënte in het rustoord niet de vereiste medische
verzorging zou gekregen hebben.
Patiënt Y overleed op de leeftijd van 87 jaar en
volgens de verklaring van de dochter zou de
betrokken arts op haar vraag hebben ingestaan
voor wondzorg en injecties. Dit evenwel in
feite opnieuw een verpleegkundige activiteit
betrof, voor zover nodig en noodzakelijk, er
nooit sprake was van een ernstige evacuatie
met aanleg van een drain, er geen spoor is van
een labo-onderzoek, geen vermelding van acute incidenten en tot slot zijn er noch opnames
noch verdere ingrepen op de operatiewonde
uitgevoerd.
Uit de verklaring van patiënt Y blijkt dat deze
lasertherapie kreeg daar waar er nooit opnames of operaties waren geweest, zij nauwelijks
medicatie nam, het meestal loutere stijfheid
was dat zij voelde, zij soms zelfs gewoon nood
had aan een goed gesprek.
Het onderzoek verder aantoonde dat er nooit
enige noodzaak is gebleken tot orthopedisch,
reumatologisch, gastro-enterologisch of psychologisch consult, geen noodzaak tot enig
technisch onderzoek of radiologie. Er eigenlijk
zelfs nooit een diagnose werd gesteld zodat de
frequentie van medische contacten door geen
bijzondere elementen of argumenten kon gestaafd worden.
De inwonende S kreeg bijna continu lasertherapie voor rugklachten waarbij de therapeutische noodzaak eerder twijfelachtig was en
opnieuw onvoldoende onderbouwd werd. Opnieuw zijn er geen gegevens over objectieve
vaststellingen, diagnoses en het enig voorhanden zijnde protocol toonde geen ernstige pathologie aan ter hoogte van de lumbale
wervelzuil.

Tenslotte is er patiënt Z waarvan het dossier
aantoonde dat er geen enkele klinische vastgestelde afwijking of bevinding werd opgetekend
daar waar de betrokken arts nochtans een
GMD attesteerde. Ook hier ontbrak elke vorm
van responsabilisering van de patiënt, de beweerde veelvuldige letsels nooit aanleiding zijn
geweest voor het stopzetten of aanpassen van
de fitness-activiteit en al evenmin zijn ook hier
periodes van werkonderbreking uit voortgekomen.
Waar de betrokken arts tenslotte wijst op een
computercrash in 2006 om de afwezigheid van
medische dossiers en/of gegevens te motiveren, dit geen rechtvaardiging is voor het gebrek
aan of de schaarste van medische gegevens nu
ieder zorgvuldig handelend geneesheer weet of
moet weten dat hij een reservebestand dient
aan te leggen.
Samenvattend kan gesteld worden dat de betrokken arts ten aanzien van vijf patiënten
waarvan twee zelfs inwonend en de overige
drie nauw verwant zijn met elkaar, een voorschrijfgedrag en consultatiegedrag aan de dag
heeft gelegd, zonder dat hiertoe een bewezen
medische noodzakelijkheid bestond.
Zij daarbij handelingen heeft verricht die wettelijk zelfs enkel aan verpleegkundigen zijn
voorbehouden en door de omvang van haar
handelingen ten aanzien van die beperkte
groep van patiënten, zonder dat het noodzakelijk karakter ervan bewezen is, bijna een systeem tot stand werd gebracht waar het
algemeen belang schade onder leed en waardoor er als het ware een ongelijkheid ontstond
met de “normale gebruikers” van het terugbetalingssysteem.
Overwegende dat de Raad, wat deze samengenomen tenlasteleggingen betreft, op grond van
bovenvermelde gegevens, dan ook van oordeel
is dat de betrokken arts een deontologische
fout heeft begaan.
(…)
De zaak in haar geheel hernemend gelet op de
andere samenstelling van de Raad,
De Raad verklaart de tenlastelling b ontvankelijk doch niet bewezen en spreekt de betrokken arts hiervoor dan ook vrij.
Verklaart de overige tenlasteleggingen a,c en d,
samengenomen, ontvankelijk en bewezen en
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De betrokken arts deze cijfers als zodanig niet
weerlegd heeft en deze vijf patiënten er logischerwijze uit springen omdat (zie pagina 8
RIZIV-verslag) de kloof tussen deze vijf en de
rest van de patiëntenpopulatie zeer groot is.

117

19/01/11 13:05

Beslissingen Raad
va n b e r o e p 2 0 1 0

legt hiervoor de sanctie van de schorsing op
voor een periode van zes weken.
Raad van beroep :
De beslissing van de Provinciale Raad van de
Orde van Geneesheren van 24 juni 2009 werd
bij aangetekende brief (zonder ontvangstbewijs) – van 29 juni 2009 ter kennis gebracht
van de betrokken arts.
Bij verzoekschrift van 14 juli 2009 heeft de betrokken arts binnen de door art. 25 §1 van het
Koninklijk Besluit van nr. 79 van 10 november
1967 bepaalde termijn van 15 vrije dagen op
regelmatige wijze hoger beroep heeft ingesteld.
De zaak werd behandeld in openbare terechtzitting van 14 december 2009.
Er werd verslag uitgebracht door de kamervoorzitter.
De betrokken arts werd gehoord, alsook haar
advocaat;
1. De ontvankelijkheid van de tuchtvordering:
a. Schending van de Grondwet en/of van
de wet?
In zoverre de appellante de ingeroepen onontvankelijkheid steunt op een beweerde schending van de art. 37, 105 en 108 van de Grondwet, kan de Raad van Beroep enkel vaststellen
dat hij zonder rechtsmacht is om uitspraak te
doen over de grondwettelijkheid van wetsbepalingen.
In dit verband dient te worden opgemerkt dat
het K.B. nr. 79 genomen werd krachtens de bijzondere machtenwet van 31 maart 1967 tot
toekenning aan de Koning van bepaalde machten ten einde de economische heropleving, de
bespoediging van de regionale reconversie en
van de stabilisatie van het begrotingsevenwicht
te verzekeren en dat het derhalve kracht van
wet heeft.
In zoverre de appellante zich beroept op een
schending van de voormelde habilitatiewet van
31 maart 1967 dient te worden vastgesteld dat
niet wordt aangetoond en zelfs niet aangevoerd dat het K.B. nr. 79 bepalingen omvat die
buiten het domein vallen van de door voormelde wet aan de Koning verleende bijzondere
machten.
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Door de bekendmaking in het Belgische Staatsblad van 14 november 1967 van het K.B. nr.79
(en van de in dit K.B. naderhand bij wet of op
grond van een wet aangebrachte wijzigingen)
gelden de bepalingen van het K.B. nr. 79 als
wetsbepalingen en zijn zij de wettelijke basis
(o.m.) ook voor de tuchtrechtelijke beoordelingen door de Provinciale Raad en door de Raad
van Beroep van de Orde van Geneesheren.
Er wordt niet aangetoond dat het Grondwettelijk Hof de ongrondwettigheid of de nietigheid van de aangehaalde wettelijke bepalingen
heeft uitgesproken.
Krachtens art. 6.1 van het Europees verdrag
van 4 november 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden heeft eenieder, bij het vaststellen van
zijn burgerlijke rechten en verplichtingen, onder meer het recht op een eerlijke behandeling
van zijn zaak.
De Raad van Beroep is een door voormelde
bepaling geviseerde rechter die aan de vereisten van voormelde verdragsbepaling voldoet.
Het recht op een eerlijk proces wordt niet miskend door de rechter die zijn beslissing grondt
op geldende wetsbepalingen, ook al stelt de
rechter vast dat de geldigheid van die wetsbepalingen door een partij wordt betwist.
Het is derhalve ten onrechte dat de betrokken
arts de rechtsmacht van deze raad betwist.
b. Schending van de rechten van verdediging?
Hiervoor is reeds geoordeeld dat, anders dan
voorgehouden door de betrokken arts, zowel
de Provinciale Raad als Raad van Beroep berusten op wetsbepalingen.
Deze tuchtrechtcolleges zijn bij de wet ingestelde organen die weliswaar niet behoren tot
de rechterlijke orde maar die jurisdictionele
beslissingen nemen, na een tegensprekelijk debat, door een gemotiveerde beslissing die aan
opeenvolgende instanties kan worden voorgelegd en die gezag van gewijsde heeft binnen de
perken van de bevoegdheden die de wet aan
deze colleges toekent.
Ten onrechte meent de betrokken arts de onontvankelijkheid van de tegen haar ingestelde
vordering te kunnen afleiden uit de samenstelling van de Provinciale Raad die een schending
zou inhouden van haar recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechter.
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Daaruit volgt dat de grieven die worden aangevoerd tegen de art. 7, § 1, van het K.B. nr. 79
omschreven samenstelling van de Provinciale
Raad in rechte niet dienstig zijn en geen grond
zijn om de bestreden beslissing en de hier gevoerde tuchtprocedure nietig te verklaren.
Alhoewel de betrokken arts de kritiek die zij
formuleert omtrent de samenstelling van de
Provinciale Raad niet expliciet herneemt ten
aanzien van de Raad van Beroep, hecht de
Raad eraan te verduidelijken dat geen enkele
nationale of supranationale bepaling eraan in
de weg staat dat de tucht mede wordt uitgeoefend door beoefenaars van het beroep.
De bepaling en de toepassing van de deontologie veronderstellen een grondige kennis van de
essentiële beroepsvereisten.
Op die grond heeft de wetgever geoordeeld dat
de beroepsbeoefenaars, ter bevordering van de
deskundigheid en de objectiviteit, met een voldoende aantal leden deel moeten uitmaken van
de tuchtrechtcolleges.
Uit het feit dat een rechtscollege geheel of gedeeltelijk bestaat uit leden die hetzelfde of een
gelijkaardig beroep uitoefenen of eenzelfde
professionele hoedanigheid hebben als de personen die voor hen verschijnen kan niet worden afgeleid dat dit college niet onafhankelijk
en onpartijdig is.
De bestreden beslissing heeft op goede gronden aangegeven waarom het ingeroepen arrest
van het Hof van Justitie van 19 september 2006
in de zaak X tegen de Orde van advocaten van
de balie van Luxemburg te dezen niet relevant
is.
De verwijten die de betrokken arts maakt omtrent de beweerde vooringenomenheid van de
Provinciale Raad en die zou blijken uit de onvolledigheid van het onderzoek, uit een gebrek
aan tegenspraak en aan kritische zin en diepgang bij het onderzoek, worden hierna behandeld bij de bespreking van de grond van de
zaak.

Dat de gevoerde procedure nietig en de tuchtprocedure onontvankelijk zou zijn wegens een
gebrek aan concretisering van de tenlastelegging is onjuist.
Betr. arts heeft tijdig de haar ten laste gelegde
feiten en de omschrijving ervan kunnen kennen en inzage hebben van het haar betreffende
tuchtdossier.
Dat het haar zonder meer duidelijk was dat de
tenlasteleggingen verband hielden met de feiten die worden aangehaald in het onderzoeksverslag van de arts-inspecteur X van het
R.I.Z.I.V. blijkt o.m. uit het verweerschrift dat
zij, nog voor zij bij brief van 5 november 2008
door de Onderzoekscommissie om uitleg werd
verzocht, door haar advocaat liet opstellen nadat zij bij brief van het R.I.Z.I.V. van 18 september 2007 waarmee haar onder meer een
proces-verbaal van ten haren laste vastgestelde
inbreuken van 6 september 2007 had ontvangen met een synthesenota van de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle.
Bij haar verhoor door de onderzoekscommissie kwam niet enkel de casus van haar schoonmoeder aan bod maar rees tevens de vraag
waarom 5 van haar patiënten een zo groot deel
van haar professioneel inkomen, nl. 36 %, konden opleveren (st. 9 rechtsplegingsdossier).
In de oproeping voor de Provinciale Raad werden de vier concrete tenlasteleggingen waarvoor de betr. arts diende te verschijnen en de
feiten die eraan ten grondslag liggen voldoende
duidelijk medegedeeld.
Het is ten onrechte dat de betr. arts de beslissing haar op te roepen voor de Provinciale
Raad in verband brengt met art. 26 van het
K.B. van 6 februari 1970 dat betrekking heeft
op de beslissing over de grond van de zaak.
2. Ten gronde:
Door het onderzoek en de behandeling van de
zaak voor de Raad van Beroep is de tenlastelegging d. niet bewezen gebleven.
De tenlastelegging b. is in deze instantie evenmin als voor de Provinciale Raad, bewezen geworden.
Op grond van het onderzoek en de tegensprekelijke behandeling van de zaak voor de Raad
van Beroep zijn de tenlasteleggingen a en c bewezen gebleven.
Het is onjuist dat de Raad zonder meer en klakkeloos de informatie overgemaakt door het
Riziv voor waar aanneemt en zich in de plaats
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Vooreerst dient te worden benadrukt dat art.
6.1 van het EVRM gerespecteerd wordt indien
de beslissing in eerste aanleg genomen gecontroleerd wordt zowel in feite als in rechte door
een tuchtrechtcollege – zoals te dezen de raad
van Beroep – die voldoet aan de vereisten van
deze verdragsbepaling zodat de opwerping van
appellante dat de vordering tegen haar ingesteld voor de Provinciale Raad onontvankelijk
zou zijn wegens de samenstelling van deze raad
(geen onpartijdige en onafhankelijke rechter)
thans irrelevant is.
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stelt van de Kamer van eerste aanleg van het
Riziv.
De mededeling aan de Provinciale Raad van het
door het Riziv opgestelde onderzoeksverslag
kadert in de toepassing van art. 146, § 3 van de
gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende
de verplichte verzekering dat bepaalt dat de
Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle bij de betrokken tuchtrechtelijke colleges
de feiten, verzameld tijdens zijn onderzoeken,
kan aanklagen, in zoverre die inlichtingen deze
laatsten kunnen aanbelangen bij de uitoefening
van het toezicht waarmee zij belast zijn.
De Raad houdt er terdege rekening mee dat het
medegedeelde verslag niet dezelfde bewijswaarde heeft als de beslissingen van de Kamers
van eerste aanleg en Kamers van beroep, die
administratieve rechtscolleges zijn, en waaraan gezag van gewijsde toekomt, maar stelt wel
vast dat het onderzoek berust op objectieve
gegevens (o.m. gewaarmerkte CD’s van de verzekeringsinstellingen), dat het op een grondige
en logische manier werd gevoerd en dat de
door de diensten van het Riziv gerelateerde
feiten (aantal en de aard van de aan de betr.
arts, geattesteerde prestaties, de profielen van
haar werkvolume, de weergave van de overlegde verhoren, de data van de nageziene medische dossiers...) door haar als zodanig niet
worden betwist, maar wel de interpretatie en
de bewijswaarde ervan.
Het verweer dat de vijf door het Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC)
“uitgekozen” patiënten niet representatief zijn
omdat zij slechts 0,5 % van het patiëntenbestand zouden uitmaken van de betr. arts en zij
met de dokter een speciale band hadden, overtuigt niet.
De vijf patiënten werden door de Dienst DGEC
niet uitgekozen maar vielen in het kader van
een onderzoek van het totale patiëntenbestand
van de betr. arts over de periode van 1 september 2005 tot 28 februari 2007 op een bijzondere wijze op door het feit dat er, zowel qua
aantal prestaties als door het Riziv ten laste
genomen bedragen, een zeer grote kloof was
tussen deze vijf en de rest van de patiëntenpopulatie (zie tabel op p. 8 en 9 van het onderzoeksverslag).
Het feit dat de betr. arts thans met verwijzing
naar een bijkomend stuk nr. 7 laat gelden dat
haar inkomen aanzienlijk ruimer was dan de
bedragen die door het Riziv in aanmerking
werden genomen, is geen dienstig verweer.
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Uiteraard beperkt het Riziv zich tot een vergelijking van zijn uitgaven voor een aantal individuele patiënten met de uitgaven voor de totaliteit van de patiënten van de betrokken arts
in de beschouwde periode.
Dat de betr. arts nog andere inkomens had uit
remgelden en uit haar activiteit als arbeidsgeneesheer speelt voor het beoordelen van de
hier vastgestelde overconsumptie geen rol.
De beschouwde periode van 18 maanden is
voldoende ruim om te voorkomen dat conclusies worden getrokken die op toevalligheden
berusten en niet voldoende representatief zijn.
De Raad van Beroep onderschrijft de motieven
waarmee de Provinciale Raad op p. 8 van de
beslissing voor elk van de vijf patiënten, waarvan cijfermatig werd vastgesteld dat zij aanleiding gaven tot een exceptioneel hoog aantal
prestaties, per patiënt heeft aangenomen dat
de betrokken arts een al te ruim voorschrijfgedrag en een consultatiegedrag aan de dag heeft
gelegd zonder dat daartoe een bewezen medische noodzakelijkheid bestond.
Aanvullend stelt de Raad van Beroep nog vast
dat de betrokken arts bij haar ondervraging op
20 augustus 2007 over de medische verantwoording van haar bezoeken aan haar schoonmoeder, antwoordde geen medische verantwoording te hebben (onderzoeksverslag p. 10
en st. 5) en dat zij ook voor de Raad van Beroep
niet aannemelijk maakte dat de zeer hoge frequentie van haar prestaties voor haar schoonmoeder verantwoord was omwille van de
slechte hygiënische omstandigheden of door
enig andere valabele reden.
Waar zij in persoonlijk voorgedragen mondeling verweer o.m. aanhaalde dat de verzorging
in het rusthuis ondermaats was en dit o.m.
meende te kunnen illustreren met het feit dat
haar schoonmoeder tweemaal diende te worden opgenomen voor een toxische hepatitis,
heeft zij op interpellatie van een lid-arts van de
Raad van Beroep, beaamd dat toxische hepatitis niet aan een gebrek aan verzorging kan worden toegeschreven.
Voor zover daarvan al sprake zou kunnen zijn,
kan een gebrek aan verzorging en opvolging
van bewoners in een rusthuis, hoe dan ook
niet doelmatig worden ondervangen door het
opvoeren van individuele medische prestaties.
Wat de tenlastelegging c betreft overweegt de
Raad van Beroep nog dat de regel dat geen ereloon wordt gevraagd voor de verzorging van
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De betr. arts ging in de fout door prestaties in
rekening te brengen voor haar schoonmoeder,
voor haar stiefzoon en voor haar echtgenoot.
Voor de gezamenlijke tenlasteleggingen a en c,
die feiten betreffen die indruisen tegen de eer
en de waardigheid van het beroep van arts,
wordt de sanctie opgelegd van de schorsing
voor de duur van één maand.

(...)
De Raad van Beroep verklaart het hoger beroep ontvankelijk en deels gegrond.
Bevestigt de beslissing van de Provinciale Raad
van 24 juni 2009 met de wijzigingen dat:
■■ vrijspraak wordt verleend voor de tenlastelegging d;
■■ de duur van de opgelegde schorsing wordt
verminderd van 6 weken tot 1 maand.
Het cassatieberoep ingesteld door betrokkene
werd door het Hof van Cassatie bij arrest dd.
29 oktober 2010 verworpen.
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naaste verwanten en zijn medewerkers, alsook
voor de verzorging van collega’s en de personen ten laste van deze laatsten (behoudens een
vergoeding voor de kosten) niet beperkt is tot
het remgeld.
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