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Beste collega’s, vrienden, 

Het is een goede traditie om bij het begin van het jaar elkaar de beste wensen aan te bieden 
voor een voorspoedig en gelukkig nieuw jaar. Wanneer goed begrepen kunnen deze wensen een 
betekenisvolle steun zijn voor elkaar. Een opsteker die we allen goed kunnen gebruiken om er 
opnieuw met enthousiasme tegenaan te gaan.
De huidige Raad heeft thans reeds de helft van zijn mandaat achter de rug. Reden om even terug 
te blikken, maar ook om onze projecten voor de toekomst te belichten.

‘Arts in Nood’ : In de vorige uitgave van Hippocrates wezen we er reeds op dat het probleem van 
artsen in nood steeds scherper werd. De problematiek van de ‘burn-out’ hoort hierbij.
Het voorbije jaar heeft de Raad hierover heel wat studiewerk verricht.
Het project ‘Arts in Nood’ krijgt nu concreter gestalte. Overleg hierover werd gepleegd met de 
Nationale Raad en met tal van organisaties die thans reeds een forum bieden om hulp te bieden 
aan artsen die geconfronteerd worden met psychische nood.
Op het symposium dat de provinciale Raad hierover organiseert op woensdagavond 20 oktober 
2014 zullen onze werkteksten, ervaringen en alle ideeën hieromtrent samengebundeld worden 
in een definitieve leidraad die zal geïmplementeerd worden in de werking van onze provinciale 
Raad.
Alle artsen zullen hiertoe worden uitgenodigd.

Artsenvennootschappen : De Nationale Raad van de Orde werd de afgelopen maanden door 
verschillende partijen bevraagd over de toelaatbaarheid van de schenking van de naakte 
eigendom van de aandelen van een artsenvennootschap aan een niet-arts in het kader van 
familiale vermogensplanning.
Verder in dit tijdschrift vindt u het volledig advies van de Nationale Raad terug. U zal in dit 
artikel ook kunnen merken dat de Raad van Oost-Vlaanderen zijn leden op het hart drukt 
de nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij het eventueel invoeren van deze constructie. 
Deskundige informatie en begeleiding is noodzakelijk.

Attesten : Het blijft een heikel punt en het uitschrijven van welwillendheidsattesten blijft met stip 
de belangrijkste reden waarom ook in 2013 een disciplinair dossier werd geopend. Objectiviteit 
dient hierbij voorop te staan. Alleen medische zaken die men zelf, na onderzoek, heeft 
vastgesteld, zonder verwijzing naar derden, kunnen op schrift worden gesteld. Men mag zeker 
niet gevoelsmatig attesten afleveren in het voordeel van één van betrokken partijen. Het blijkt 
ook dat menig collega zich nog steeds laat verleiden tot het opstellen van afwezigheidattesten in 
schoolverband, dikwijls op vraag van de schooldirectie zelf (kwestie van ‘administratief in orde’  
te zijn). Overigens blijkt dat de klacht naderhand soms wordt ingediend vanuit de 
schoolomgeving zelf…

Websites : Wij wensen eraan te herinneren dat alle artsen die over een website beschikken 
hiervan kennis dienen te geven aan de provinciale Raad. De Commissie Websites zal deze 
onderzoeken en zich inspannen om op positieve en constructieve wijze suggesties aan betrokken 
collega’s in verband met hun website over te maken.

Voorwoord
Dokter Michel Bafort, Voorzitter
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Wij verwijzen in dit verband naar de checklist die door onze provinciale Raad in 2006 werd 
opgemaakt en die u nogmaals in dit tijdschrift terugvindt.

LOK-vergaderingen : Vorig jaar informeerden wij bij alle LOK-groepen van Oost-Vlaanderen naar 
hun eventuele interesse voor het organiseren van een vergadering met een lid van de provinciale 
Raad. Hierop werd zeer positief gereageerd. Inmiddels vonden reeds vijfentwintig samenkomsten 
met een lid van de Raad plaats.
Wenst u in 2014 opnieuw een beroep te doen op een lid van de Raad voor het organiseren van 
een LOK-vergadering, dan kan u ons dit nog steeds meedelen. U kan ons dan ook meedelen 
vanuit welke invalshoek u deze overlegvergadering wenst te laten doorgaan. Het kan bijvoorbeeld 
gaan over de opdracht en de werking van de Orde van Geneesheren of ook kunnen specifieke 
deontologische topics die uw belangstelling wegdragen, besproken worden. We denken hier 
bijvoorbeeld aan het beroepsgeheim, medische attesten, vennootschappen, overeenkomsten 
tussen artsen, het project ‘Arts in Nood’, enz.

Medicatie uit buitenland : Artsen die voor derden of voor zichzelf medicatie in het buitenland 
bestellen via de website van een leverancier, komen soms voor verrassingen te staan. Alerte 
douanebeambten aanzien deze pakketjes soms als verdacht in welk geval ze de politiediensten 
hierover inlichten. Hoewel een en ander perfect legaal kan zijn, brengt dit voor de arts 
dikwijls heel wat vervelende en tijdrovende beslommeringen met zich mee (verhoor enz. …). 
Voorzichtigheid is dus geboden.

Feestviering : De feestviering 2014 vindt dit jaar plaats op zaterdagvoormiddag 4 oktober. 
De lijst van de jubilarissen die kunnen terugblikken op 50 jaar praktijk vindt u eveneens verder in 
dit tijdschrift. Na enkele jaren in het ICC te hebben plaatsgevonden, verhuist de locatie van deze 
manifestatie opnieuw naar de Aula in de Voldersstraat.

Tot slot rest er mij enkel u nogmaals, namens de volledige provinciale Raad, een gezond en echt 
goed 2014 toe te wensen. Naast persoonlijk geluk hoop ik van harte dat u steeds professionele 
voldoening kan ervaren in uw dagelijks werk als arts.
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Prof. em. A.K. Evrard

Benjamin Constant Ingels, in 1830 als jongste 
in een gezin van twaalf kinderen geboren in 
het Oost-Vlaamse Ertvelde, behaalde in 1855 
de doctor-titel in Gent en werd laureaat van 
de Universitaire Wedstrijd met het proef-
schrift ‘Implantation du placenta sur le col 
utérin’ (hechting van de moederkoek op de 
baarmoederhals).
Na de Belgische Omwenteling van 1830 was 
het hoger onderwijs nl. volledig Franstalig 
geworden (wat nog een volle eeuw – tot 1930, 
vernederlandsing van de Gentse Universiteit 
– zou duren).

Het onderwerp van Ingels’ thesis doet ons 
vermoeden dat hij vrouwenarts zou gewor-
den zijn, doch onder invloed van een zijner 
leraren – de grote pionier Prof. Dr Jozef 
Guislain (1797-1860) – heeft hij dus blijkbaar 
tenslotte voor het vak psychiatrie gekozen.
Guislain was hier in de 19de eeuw de grond-
legger van het nieuwe specialisme, de eerste 
die het vak onderwees, die er klassiek gewor-
den vakboeken over schreef, en die ook prak-
tisch het dolhuis tot psychiatrisch ziekenhuis 
omvormde. Hij werd een figuur met interna-
tionale uitstraling.
Ingels blijkt wel de belangrijkste adjunct van 
de grote Guislain te zijn geweest.
Toen zijn leermeester te vroeg in 1860 over-
leed, volgde hij hem als geneesheer-directeur 
van het ‘Guislain-instituut’ op.
Deze Gentse instelling was een modelge-
sticht voor mannen, reeds vanaf 1850 door 
Guislain zelf ontworpen, doch pas in 1857 in 
gebruik genomen; Ingels voltooide het werk 
van zijn beroemde voorganger en deed het 
ook in diens geest functioneren (behandeling 
zonder dwang of geweld, het zgn. ‘traitement 
moral’).

Vaak publiceerde hij in de ‘Annales de la 
Société de Médecine de Gand’ (zijn eerste 
psychiatrische bijdrage in 1859 over verlam-
mingen en waanzin tengevolge van loodver-
giftiging).
In 1863 vertaalde hij voor de krankzinnigen-
verplegers een Duits werk van Willing  : 
‘Dienstonderwijzing voor de oppassers’.
In 1866 bracht hij een uitvoerig rapport uit 
over de toestand van de gestichten in het 
land (waaruit o.a. de hoofdstad een heel 
slecht figuur bleek te slaan).
In de stichting (1869) en werking van de ‘So-
ciété de Médecine mentale’ speelde hij een 
belangrijke rol.
In ditzelfde jaar liet hij een prijsvraag uit-
schrijven naar de oorzaken der toename van 
het aantal patiënten in de psychiatrische ge-
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stichten en naar mogelijke middelen om 
hieraan te verhelpen.
Hij speelde een hoofdrol in het oprichten en 
functioneren van een ‘Association Médicale 
de Prévoyance’, sociale voorziening voor art-
sen.

Waar statistische studie door de Gentenaar 
Adolphe Quetelet was gelanceerd en voor 
het eerst door Guislain op de psychiatrie was 
toegepast, ging Ingels in dit spoor verder : 
hierbij stelde hij o.a. vast dat, waar binnen 
een tiental jaren op een goede vierhonderd 
overlijdens bij ongeveer de helft lijkschou-
wing werd verricht, de oorzaken van de gees-
tesziekte meestal toch onduidelijk bleven. 
(Dit is blijkbaar nu nog altijd zo, behalve voor 
de organische psychosen).
Anno 1880 bezorgde Ingels de (aanvullende) 
heruitgave van Guislain’s meesterwerk ‘Le-
çons orales sur les phrénopathies’ (monde-
linge lessen over geestesziekten).

In 1882 werd hij in de Academie voor Ge-
neeskunde opgenomen.

Zijn laatste publicatie blijkt geweest te zijn 
“Quelques données cliniques concernant les 
relations entre l’Epilepsie et l’Idiotie” (En-
kele klinische gegevens nopens het verband 
tussen vallende ziekte en zwakzinnigheid).

Ingels nam ook het initiatief tot de hulde aan 
zijn voorganger – voor wie hij een grote ver-
ering had – en die tot het oprichten van 
Guislain’s standbeeld aan de Gentse Begijn-
hoflaan ging leiden; doch dit laatste heeft hij 
in 1887 niet meer mogen meemaken : het jaar 
tevoren reeds stierf hij, nog geen 57 jaar oud, 
aan een bloedvergiftiging t.g.v. een bij een 
lijkschouwing opgelopen kwetsuur. Daarom 
is hij als een martelaar voor de wetenschap 
beschouwd geworden.

Hij liet een weduwe en twee kinderen na en 
werd op het ‘Campo Santo’ van Sint-Amands-
berg bijgezet, waar naast Guislain, Dr Ferdi-
nand Snellaert, Jan-Frans Willems en 
Karel-Lodewijk Ledeganck ook zovele an-
dere cultuurdragers rusten.
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De arts-patiënt relatie is geëvolueerd vanuit 
een asymmetrische relatie (de arts had alle 
kennis en de patiënt onderging) naar ‘een bij 
uitstek menslievende opdracht; de arts waakt 
in alle omstandigheden over de gezondheid 
van de enkeling en de gemeenschap. Ten einde 
deze opdracht te vervullen moet de arts de 
menselijke persoon steeds eerbiedigen’. (art. 3 
van de Code) 

De Medische Plichtenleer wil de wissel-
werking tussen artsen en patiënten (o.a. 
art. 3 van de Code), tussen artsen onder-
ling ( o.a. art. 11: ‘De artsen moeten goede 
collegiale betrekkingen met elkaar onder-
houden en elkaar bijstaan’) en tussen de 
arts en de maatschappij (o.a. art. 8: ‘De 
arts moet zich bewust zijn van zijn sociale 
plichten tegenover de gemeenschap’) deels 
regelen.

De Code van Geneeskundige Plichtenleer 
staat niet boven de Wet maar legt bijkomen-
de gedragsregels op die gehandhaafd worden 
door een wettelijk voorzien tuchtrecht.

Wat betekent deontologische ethiek en is 
er nog plaats hiervoor in een moderne ge-
neeskunde en maatschappij? 

Ethiek (Grieks: ethos, gewoonte of zedelijke 
handeling) is een tak van de filosofie die zich 
bezighoudt met de kritische bezinning over 
het juiste handelen. In algemene zin probeert 
ethiek de criteria vast te stellen om te kunnen 
beoordelen of een handeling als goed of fout 
kan worden gekwalificeerd, en om de motie-
ven en consequenties van deze handeling te 
kunnen evalueren.

Medische ethiek is een vakgebied binnen de 
filosofie en de geneeskunde waarin wordt 
nagedacht over een zo goed mogelijke uit-
voering van de geneeskunde, en waarbij (het 

Ware deontologie? 
Deontologie Waardevol?

Dokter Michel Bafort, Voorzitter

woord zegt het al) ethische vragen worden 
gesteld.
Hoewel al in de eed van Hippocrates ethi-
sche richtlijnen voor artsen zijn opgenomen 
is de medische ethiek als vakgebied vooral 
begonnen in de jaren ’60 van de twintigste 
eeuw, toen de voortschrijdende ontwikkeling 
van medische behandelwijzen en technieken 
leidde tot de vraag of alles wat mogelijk is, 
ook gewenst is.

De bio-ethiek handelt omtrent de ethische 
aspecten van menselijke ingrepen in het 
menselijk leven en houdt zich tegenwoordig 
vooral bezig met vraagstukken in verband 
met euthanasie, zwangerschapsonderbre-
king, in-vitrofertilisatie, genetische manipu-
latie en dergelijke.
Het begrip moraal (of zeden) geeft de han-
delingen en gedragingen aan die in een 
maatschappelijke context als correct en 
wenselijk worden gezien. Het filosofisch 
vakgebied van de ethiek richt zich hier op 
de vraag ‘Wat is een goede moraal?’. Een 
universele moraal heeft de pretentie altijd 
en overal te gelden. Moraal wordt in hoge 
mate bepaald door traditie en de normen 
van de samenleving waar iemand deel van 
uitmaakt. Iets is amoreel als het niets met 
goed of kwaad te maken heeft. 
De deontologie (‘plichtenleer’, vanuit het 
Grieks, deon, ‘plicht,’ en logos, ‘rede’) is een 
ethische stroming, die uitgaat van absolute 
gedragsregels, die vaak gesteld zijn als nor-
men. Het is een theorie over moraliteit die 
gebaseerd is op een ‘intentionele’ kijk op 
mensen en op het morele beslissingspro-
ces. Deontologische ethiek betekent dus 
dat handelingen niet gerechtvaardigd wor-
den door hun gevolgen. Iets wat slecht is, is 
volgens een deontoloog altijd slecht, ook als 
de uitkomst goed zou zijn, want er bestaat 
geen ‘goed’ als zodanig; het enige wat goed 
zou kunnen zijn is de intentie, de goede wil, 
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en die goede wil impliceert de aanvaarding 
van bepaalde (universele) morele wetten. 
De morele wet kan op vele manieren weer-
gegeven worden, maar komt echter altijd op 
hetzelfde neer: een handeling is moreel als 
je tegelijkertijd kunt willen dat ieder ander 
op die manier zou handelen.

Tegenover de deontologie staat de teleologie 
(telos: doeleinde; kernpunt in de filosofie van 
Aristoteles), waarvan het utilitarisme (ook 
wel utilisme genoemd) een voorbeeld is. De 
teleologie stelt dat het goede datgene is dat 
het grootste voordeel oplevert en het utilis-
me stelt vervolgens dat dit het grootste goed 
voor het grootste aantal mensen moet zijn. 
Dit ‘goed’ is echter subjectief (hypothetisch) 
omdat niemand werkelijk weet wat ‘goed’ is. 
Dat hypothetische ‘goed’ kan dus net zo goed 
immoreel zijn.

De plichtethiek van de Duitse filosoof Im-
manuel Kant geldt als een belangrijk leer-
stuk in de deontologie. De basisregel die 
Kant in dit verband formuleerde was de zo-
genoemde categorische imperatief dat aan-
vankelijk werd ontwikkeld in zijn ‘Grundle-
gung zur Metaphysik der Sitten’ (1785). Het 
Categorische Imperatief stelt eenvoudigweg 
het volgende: ‘Handel alsof de stelregel van 
uw handeling door uw wil een universele 
natuurwet zou worden.’ Ofwel: ben jij be-
reid om alle mensen toe te staan om zo te 
handelen? Als het antwoord ‘Ja’ is, dan is 
je handeling moreel. Als het ‘Nee’ is, dan is 
je handeling immoreel. Of anders gezegd: 
richt je in je doen en laten uitsluitend naar 
gedragsregels waarvan je zou kunnen willen 
dat iedereen zich ernaar richt.

Hoewel het Categorische Imperatief sterk 
lijkt op de Gulden Regel van het Christen-
dom, het Jodendom en andere godsdiensten 
(‘Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie 
behandelen.’), ontkent de deontologie in het 
algemeen enige morele theorie die gebaseerd 

is op God of op een andere hogere, absolute 
waarheid. In haar kern is de deontologie een 
plichtenleer, een naturalistische theorie over 
objectieve moraliteit die op de een of andere 
manier boven de subjectieve werkelijkheden 
van de individuen in die cultuur uitstijgt en 
deze verbindt.

Wanneer men de deontologie zou opsplitsen 
in ware (echte) en valse (onechte) of minder 
ware deontologie (L.Wostyn,Q/ratio 2013, 
44, 4, 11) gaat men een waardeoordeel uit-
spreken over gedragsregels, normen en mo-
raliteit welke deels bepaald worden door 
traditie en cultuur en deels bepaald worden 
door universele moraal (zie o.a. de verklaring 
van Genève van de World Medical Associa-
tion). Maar waarop is dit waardeoordeel ge-
baseerd? Kan men op basis van een subjec-
tieve interpretatie een deel van de deontolo-
gie schrappen als onwaar of amoreel, terwijl 
deontologie juist uitstijgt boven de subjec-
tieve werkelijkheid? Kan de basis of ken-
waarde van de ware deontologie omschreven 
worden met het wollig begrip loyauteit (het 
trouw zijn aan iets of iemand)?

Als naturalist en atheïst gaat Professor 
Dr.  Joel Marks (Interdisciplinaire Cen-
trum voor Bio-ethiek in de Universiteit van 
Yale), verder. Middels een reeks artikelen 
in ‘Philosophy Now’, wijst hij de deontolo-
gie af en werd er zich van bewust dat mo-
raliteit niets meer is dan een ‘wazig, sub-
jectief gevoel’.
‘Ik hou vast aan mijn sterke voorkeur voor 
eerlijke dialectische redeneringen binnen 
een context van wederzijds respect. Maar 
ik bied geen premissen meer in morele ar-
gumenten; in plaats daarvan bied ik over-
wegingen die ons kunnen helpen ontdekken 
wat we moeten doen. Ik probeer niets te 
rechtvaardigen; ik probeer geïnformeerde 
en goed overwogen keuzes aan te moedi-
gen... Maar niet omdat een god, een boven-
natuurlijke wet of zelfs mijn geweten mij 
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heeft verteld dat ik iets moet, zou moeten 
doen, of een verplichting heb. In plaats 
daarvan word ik bewogen door mijn hoofd 
en mijn hart. Moraliteit heeft hier niets mee 
van doen.’

In de ethiek wil men een maximum aan 
waarden realiseren (tegelijk een minimum 
aan onwaarden). Personalistische ethiek 
situeert zich op het niveau van het gewe-
ten. Ethisch goed doen, is handelen in ge-
weten. Deontologie condenseert de ethi-
sche antwoorden in bondige korte ‘artikels’, 
het u welbekende rode boekje. Aan de niet 
naleving ervan hangen tuchtsancties vast. 
Afgezien van de raakpunten hebben beide 
benaderingen dus hun eigenheid. Nog ver-
der van de ethiek staat de wet! Er zijn heel 
veel raakvlakken tussen de deontologie en 
de wet, maar het is belangrijk dat de deon-
tologie nooit in strijd is met de wet! Wel kan 
de deontologie regels opleggen bovenop de 
wet : ‘Niet alles wat wettelijk toegelaten is, is 
deontologisch aanvaardbaar!’.
Het zijn drie benaderingen die onderschei-
den kunnen worden, maar toch telkens sa-
menkomen bij de zorg voor patiënten. 

Is deontologie gebaseerd op plichtsbesef 
of op een goed gevoel?

Denk hier eens over na ... terwijl ethici, zo-
als Joel Marks, in de medische vakwereld 
verkondigen dat er helemaal geen ethiek be-
staat, wat is dan de basis die onze medische 
gemeenschap (en onze samenleving) zal ge-
bruiken om bio-ethische beslissingen te ne-
men over onderwerpen als abortus, euthana-
sie, klonen, stamcelonderzoek, het oogsten 
van organen, levensbeëindiging, enzovoort? 
Als deze nu de deontologische ethiek (een 
morele plichtenleer) afwijzen ten gunste van 
een strikt moreel relativisme, wiens ‘wazig, 
subjectief gevoel’ zal dan de morele stan-
daard worden? 

Misschien zijn we dan toch beter af met een 
klassieke invulling van de Medische Deonto-
logie … en is deze niet absoluut maar toch 
waardevol voor artsen en patiënten, tussen 
artsen onderling en als arts in de maatschap-
pij.
Wanneer de Orde van Artsen de Medische 
Plichtenleer zou uithollen op basis van valse 
premissen, dan rijst de vraag of zij zichzelf 
niet overbodig maakt.
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Splitsing aandelen  
artsenvennootschap in  

naakte eigendom en vruchtgebruik
Dokter Michel Bafort, Voorzitter

‘De Nationale Raad van de Orde van ge-
neesheren werd de afgelopen maanden door 
verschillende partijen bevraagd over de toe-
laatbaarheid van de schenking van de naakte 
eigendom van de aandelen van een artsen-
vennootschap aan een niet-arts in het kader 
van familiale vermogensplanning.

Wat betreft de aandelen van een vennoot-
schap stelt artikel 162, § 5, b), van de Code 
van geneeskundige plichtenleer in het bijzon-
der dat de provinciale raad in de overeen-
komsten tot oprichting van een professionele 
vennootschap met rechtspersoonlijkheid bij-
zondere aandacht moet schenken aan bepa-
lingen inzake “de verdeling van de deelbewij-
zen die enkel op naam en in het bezit mogen 
zijn van de vennoten die het beroep van arts 
uitoefenen of zullen uitoefenen in het kader 
van de vennootschap”.

Artikel 162, § 5, wordt tot op heden strikt ge-
interpreteerd. Hieruit volgt dat in beginsel in 
een professionele artsenvennootschap de aan-
delen één en ondeelbaar zijn en enkel in het 
bezit mogen zijn van de vennoten die de ge-
neeskunde uitoefenen of zullen uitoefenen in 
naam en voor rekening van de vennootschap. 
De arts dient volle eigenaar te zijn van zijn 
aandelen.

De Nationale Raad versoepelt deze strikte in-
terpretatie en laat toe dat de aandelen van 
een artsenvennootschap kunnen worden op-
gedeeld in naakte eigendom en vruchtgebruik, 
mits het inbouwen van de nodige garanties in 
de statuten.

De arts dient aan de hand van de statuten 
aan de provinciale raad aan te tonen dat aan 
volgende voorwaarden cumulatief is voldaan:

■■ de vruchtgebruiker is steeds een arts;

■■ de naakte eigenaar is een natuurlijk per-
soon;

■■ elke inmenging van niet-artsen in de uit-
oefening van de geneeskunde en het art-
senberoep is ontegensprekelijk verboden;

■■ alle lidmaatschapsrechten komen uitslui-
tend toe aan de vruchtgebruiker;

■■ de naakte eigenaar wordt nominatief 
aangeduid in de statuten;

■■ indien vruchtgebruiker en naakte eige-
naar een einde willen maken aan de split-
sing, kan dit enkel in de richting van de 
arts-vruchtgebruiker;

■■ indien bij overlijden van de vruchtgebrui-
ker de naakte eigenaar de volle eigendom 
verkrijgt, dient hij onmiddellijk de aan-
delen over te laten aan een arts of het doel 
van de vennootschap te wijzigen.

Het komt de provinciale raad toe hierover van 
geval tot geval te beslissen.

De Nationale Raad wijst erop dat de arts die 
voor een splitsing van aandelen kiest, de vol-
ledige verantwoordelijkheid draagt.’

(Tijdschrift van de Nationale Raad, nr.144 
van 14 december 2013, doc: a144005).
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Als Voorzitter van de provinciale Raad is het 
mijn plicht, de artsen die ingeschreven zijn 
in Oost-Vlaanderen, tot voorzichtigheid aan 
te manen.

De Code van geneeskundige plichtenleer 
werd niet aangepast. Artikel 162, § 5, b werd 
niet afgeschaft. Wel werd de interpretatie 
van dit artikel sterk versoepeld. 

Daarenboven verwijzen we naar een uitvoe-
rige bespreking in de Nationale Raad (verga-
dering van 3 maart 2007 in verband met het 
beleggen in onroerende en roerende goede-
ren binnen de artsenvennootschap. 

‘De Nationale Raad is van mening dat het 
beleggen in roerende en onroerende goederen 
in alle professionele artsenvennootschappen 
onder strikte voorwaarden kan worden toe-
gelaten. 
De Nationale Raad legt er de nadruk op dat 
volgende criteria expliciet in de statuten die-
nen vermeld te worden : 

■■ het moet blijken dat het om een bijkom-
stig doel gaat.

■■ de voorwaarde dat deze handelingen niet 
van aard mogen zijn het burgerlijk karak-
ter van de vennootschap te wijzigen, dient 
benadrukt.

■■ één en ander mag in gene mate aanleiding 
geven tot het ontwikkelen van welke com-
merciële activiteit ook.

■■ de vennoten dienen de modaliteiten van 
een akkoord over het investeringsbeleid te 
bepalen.’

(Tijdschrift van de Nationale Raad, nr.116 
blz.9 van 3 maart 2007, doc: a116005).

Deze richtlijn van de Nationale Raad blijft 
overeind! Het nut van een splitsing van de 
aandelen in naakte eigendom en vruchtge-
bruik wordt hierdoor dan ook plots veel min-
der lucratief in het kader van een familiale 
vermogensplanning en successie.

Het laatste zinnetje in het advies van de Na-
tionale Raad, 
‘De Nationale Raad wijst erop dat de arts die 
voor een splitsing van aandelen kiest, de vol-
ledige verantwoordelijkheid draagt.’, vraagt 
ook om wat meer uitleg. 
Wie de gehele discussie van dichtbij heeft 
meegemaakt weet dat achter deze zin twijfel 
schuilt: Zal politiek België deze constructie 
voor artsen aanvaarden en goedkeuren? Zul-
len de belastingdiensten hiermee akkoord 
gaan? 

De provinciale Raad van Oost-Vlaanderen 
heeft meermaals aangedrongen om dit aan 
de minister of zijn kabinet voorafgaand voor 
te leggen, quod non. 
Nu de tekst reeds op de website van de Na-
tionale Raad verschenen is, verwachten we 
binnenkort wél reactie. We kunnen de artsen 
enkel op het hart drukken zeer voorzichtig 
te zijn met deze constructie en zich goed 
te laten begeleiden, zo deze keuze gemaakt 
wordt, in afwachting van een duidelijk minis-
terieel standpunt.
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geneeskundige plichtenleer:  
geen vodje papier

Lieven Ascoop, Vast secretaris

De Orde kan u niet op het matje roepen we-
gens inbreuk op een artikel van de Code van 
geneeskundige plichtenleer. Wel kan u het 
niet naleven ten laste worden gelegd van het 
deontologisch beginsel, zoals vermeld in dat 
artikel.

Huidige code dateert van 1975. 

Ze omvat 182 artikels onderverdeeld in vijf 
titels: algemene bepalingen, de artsen ten 
dienste van de patiënt, de artsen ten dienste 
van de gemeenschap, de verhouding tussen 
de artsen onderling en deze tussen artsen en 
derden. 

Critici hebben van bij het begin opge-
worpen dat veel van deze verplichtingen 
worden afgezwakt door relativerende be-
palingen zoals therapeutische vrijheid, be-
roepsgeheim en faam van de arts. De toe-
genomen mondigheid van de patiënt en zijn 
daaruit voortvloeiende verantwoordelijk-
heid doen ook meer stemmen opgaan om 
sommige eerder ‘betuttelende’ bepalingen 
van deze code bij te werken. De Wet op de 
patiëntenrechten gaf overigens een belang-
rijke aanzet tot deze gewijzigde perceptie.

In de recente voorstellen van de Natio-
nale Raad tot hervorming van de Orde van 
Geneesheren wordt niet alleen vooropgezet 
dat de provinciale raden dienen te waken 
over het naleven van de regels van de medi-
sche plichtenleer en over de handhaving van 
de waardigheid, de morele integriteit en de 
verantwoordelijkheid van de artsen, maar 
wordt evenzeer sterk de nadruk gelegd op 
het naleven van de kwaliteit van de zorg, ge-
toetst aan de huidige wetenschappelijke ken-
nis en de bijzondere vertrouwensrelatie van 
de arts met zijn patiënten in de maatschap-
pelijke context.

Deze principes worden ook sterk bena-
drukt in de moderne Artseneed: 

“Ik zal mij blijven bijscholen, de grenzen 
van mijn mogelijkheden niet overschrij-
den en waar mogelijk bijdragen tot de 
vooruitgang  van de geneeskundige kennis.
Ik zal verantwoordelijk omgaan met de 
middelen die de maatschappij ter be-
schikking stelt en ijveren voor een gezond-
heidszorg die toegankelijk is voor 
iedereen.”

Het zou goed zijn dat deze klemtonen i.v.m. 
arts en maatschappij ook prominenter hun 
weerslag in de Code zouden vinden.

Bindende kracht? 

Hiertoe zou de code bekrachtigd moeten 
worden door een in ministerraad overlegd 
besluit. Dit gebeurde tot op vandaag niet. 
Hieruit afleiden dat de code geen impact 
op de (beoordeling van de) handelwijze van 
artsen zou hebben is evenwel niet correct. 
Het Hof van Cassatie wees er reeds op dat 
het ontbreken van een bekrachtiging niet 
tot gevolg heeft dat er geen regels van medi-
sche plichtenleer zouden bestaan. 

Ook de Nationale Raad stelde dat de re-
gels van de code moeten worden beschouwd 
als verplichtend advies en dat, alhoewel zij 
niet wetskrachtig is voor niet-geneesheren, 
zij een dwingende advieswaarde heeft voor 
op de Lijst ingeschreven artsen. Zij zijn er-
toe verplicht overeenkomstig deze code te 
handelen. De code heeft dus een belangrijke 
referentiewaarde voor de provinciale raden 
en de raden van beroep en een dwingende 
advieswaarde voor de artsen. 

I.v.m. eventuele bekrachtiging van de 
code, oordeelde het Hof van Cassatie : 
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‘De omstandigheid dat de Koning geen bin-
dende kracht heeft verleend aan het voor-
ontwerp van de code verhindert niet dat de 
Raad van beroep de bepalingen ervan citeert 
en ze beschouwt als regels van deontologie’.
Etienne De Groot, rechter in het Grondwet-
telijk Hof, verwijst in dit verband ook naar 
het arrest van 26 september 1986 waarin het 
Hof van Cassatie zijn oordeel m.b.t. de para-
doxale situatie waarin de code zich bevindt 
preciseerde. Hij licht toe dat, enerzijds, de 
code niet als een formele tekst kan worden 
beschouwd, maar dat, anderzijds, aan de er 
in vervatte principes een afdwingbaar ka-
rakter wordt toegekend : 
‘Dat, wanneer deze (Nationale) Raad on-
geschreven regels op schrift heeft gesteld, 
zonder dat die door de Koning bekrachtigd 
werden, dit nog niet betekent dat de er in 
vervatte principes zelf niet dienen te wor-
den nageleefd (…)’.

De Orde steunt zich in de praktijk dus 
wel degelijk op de code. 

Rechtsgevolgen van de code. 

Aangezien nog geen Koninklijk Besluit 
bindende kracht aan de code verleende, is 
zij juridisch niet bindend en heeft zij geen 
rechtsgevolgen. Of eventuele verbindend-
verklaring ook voor derden verbindend zal 
zijn, wordt betwist. Sommige menen van 
wel (door het K.B. zou de code een mate-
rieelrechtelijke tekst worden). Anderen zijn 
van mening dat de bepalingen van de code 
ook dan alleen bindend zullen zijn enerzijds 
voor de artsen ingeschreven op de lijst, an-
derzijds voor de provinciale raden en de 
raden van beroep. Uit arresten van het Hof 
van Cassatie blijkt dat de code niet het ka-
rakter van een wetsbepaling heeft. Hoewel 
de raden van de Orde bijgevolg niet tekstu-
eel mogen verwijzen naar de artikelen van 
de code als imperatieve deontologische re-
gel, belet dit deze raden niet dat zij de be-

ginselen van de code mogen aanhalen. De 
code is overigens slechts een hulpmiddel 
om de beginselen van de medische deon-
tologie - die verder reiken dan de code - te 
omschrijven. Stipt de code trouwens zelf 
niet aan dat de bepalingen van de code bij 
wijze van vermelding en niet beperkend 
aangegeven worden en bij analogie kunnen 
toegepast worden.

De Nationale Raad formuleerde het op 
10 december 2011 nog als volgt: 
‘Alhoewel de regels van de code en de ad-
viezen van de Nationale Raad en van zijn 
Bureau geen wettelijk-bindende kracht 
hebben en aldus geen formele grond voor 
tuchtbeoordeling door de provinciale raden 
vormen, kunnen deze regels wel door de 
provinciale raden en raden van beroep van 
de Orde van Geneesheren in acht worden 
genomen en mede basis vormen voor tucht-
rechtelijke vervolging en beoordeling.’

Code en tucht. 

De provinciale raden gaan dus niet na of een 
handelwijze al dan niet conform is aan de 
code maar wel aan de medische deontolo-
gie.
Artikel 15 van het K.B. nr. 79 legt aan de 
Nationale Raad op de algemene beginselen 
en de regels vast te leggen betreffende de 
zedelijkheid, de eer, de bescheidenheid, de 
eerlijkheid, de waardigheid en de toewijding 
die onontbeerlijk zijn voor de verdere uitoe-
fening van het beroep.

Deze beginselen en regelen vormen de 
code van medische plichtenleer. De code 
bevat inzonderheid de regelen betreffende 
de continuïteit van de verzorging waartoe 
ook het inrichten van de wachtdienst be-
hoort, het beroepsgeheim, het doorgeven 
van bescheiden of medische inlichtingen, 
meer bepaald in het kader van de uitoefe-
ning van de preventieve geneeskunde als-
mede betreffende de individuele betrek-
kingen tussen artsen enerzijds, de zieken, 
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confraters, de beoefenaars van de tandheel-
kunde, de apothekers en de titularissen van 
de paramedische beroepen anderzijds. 

Verder stelt artikel 15 dat de Nationale 
Raad daarenboven tot taak heeft een reper-
torium bij te houden van de door de pro-
vinciale raden of door de raden van beroep 
in tuchtzaken gewezen beslissingen die niet 
meer voor beroep vatbaar zijn en, met het 
oog op het aanvullen of nader omschrijven 
van de bepalingen van de code van plichten-
leer op basis van die rechtspraak, deze code 
zo daartoe redenen zijn aan te passen. 
Een tuchtstraf die aan een arts wordt opge-
legd zonder in concreto na te gaan of een 
bepaalde handeling indruist tegen de medi-
sche deontologie, is niet verantwoord. 

Evolutie.

De voorschriften van de code worden niet 
alleen aangevuld of nader omschreven aan 
de hand van concrete tuchtbeslissingen, 
maar ook geregeld getoetst aan de hand van 
verschillende en wijzigende situaties die 
aan de Nationale Raad worden voorgelegd. 
Deze raken meer dan eens een nieuw as-
pect dat aanzet tot nieuwe reflectie. Eén en 
ander mondde reeds uit in tal van toelich-
tingen, aanpassingen en wijzigingen van de 
code. Dit ontlokte vroeger reeds bij Voorzit-
ter Screvens de vraag of het niet utopisch 
is te hopen dat een ministerraad ooit zijn 

goedkeuring zal hechten aan een geheel van 
regels van geneeskundige plichtenleer die 
door artsen ontleend worden aan de evolu-
tie van de geneeskunde, aan de praktijk en 
aan de rechtspraak. 

Merkwaardige vaststelling 

is dat de code in zijn eerste decennium geen 
enkele wijziging onderging. De eerste wijzi-
ging dateert van 1987. Nadien vallen wel tal 
van wijzigingen te noteren (o.m. cliënteel, 
associaties en vennootschappen, overdracht 
artsenpraktijk, kwaliteit van de verzorging, 
verzekeringen en beroepsgeheim, naderend 
levenseinde…).

Besluit

De code kreeg (alsnog) geen bindende 
kracht. Dit belet de provinciale raden echter 
geenszins te verwijzen naar de deontologi-
sche beginselen die hierin zijn opgenomen. 
Artsen kunnen zeker tal van problemen 
voorkomen door het zogenaamde ‘rode 
boekje’ eens door te nemen. 
Wellicht niet voor iedereen boeiende lec-
tuur, maar interessant is ze vast en zeker. 
‘Voor mij is de grondwet geen vodje papier’, 
kondigde Leo Tindemans in 1978 met enig 
gevoel voor dramatiek in de Kamer aan. Dit 
kan wellicht ook van de code gezegd wor-
den.
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Internetsites
Hippocrates nr. 52 – juni 2006

i
n

t
e

r
n

e
t

s
i

t
e

s

De hieronder vermelde check-list toont aan welke criteria de Raad hanteert bij het evalueren 
van websites van artsen. De Commissie “Websites” werd binnen de Raad van Oost-Vlaande-
ren opgericht met het oog op het onderzoek van de individuele websites. De Raad van Oost-
Vlaanderen zal elke website globaal benaderen waarbij het in hoofdzaak de bedoeling is om 
verregaande afwijkingen en uitspattingen te voorkomen. De Raad is er zich van bewust dat de 
informatieverstrekking via het World Wide Web onbegrensde mogelijkheden biedt en heeft 
voldoende realisteitszin om te weten dat het moeilijk zal zijn volledig sluitende controles in 
te bouwen. De commissie websites zal zich echter terdege inspannen om op positieve en con-
structieve wijze suggesties aan betrokken collega’s in verband met hun website over te maken.
Bij sommige punten van de hierna vermelde check-list wordt naderhand nog enige aanvul-
lende toelichting verstrekt.

CHECK-LIST WEBSITE

 I. Code

1. waarheidgetrouw

2. objectief

3. relevant

4. verifieerbaar

5. duidelijk

6. niet misleidend

7. niet vergelijkend

8. algemeen belang volksgezondheid niet schaden

9. beroepsgeheim vrijwaren / toegang tot site moet anoniem blijven

II. Nationale Raad

10. mogen geen ander doel hebben dan publiek te informeren over beroepsactiviteit

11. elke geneeskundige informatie ivm ziektes, publicaties en conferenties die buiten het 
doel valt van de internetsite, is ongepast

12. logo : naar vorm en inhoud bescheiden

13. vermelde specialismen in overeenstemming met adviezen Nat. Raad
 = alleen wettelijk erkende titels  

14. foto met redelijke afmetingen mag

15. programma voor afspraken alleen zo vertrouwelijkheid gewaarborgd

16. raadplegingen en voorschriften via internet niet toegelaten
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III. Raad Oost-Vlaanderen : Aanvullende richtlijnen

17. naam/voornaam

18. inlichtingen over adres en toegang kabinet (plattegrond + foto praktijktoegang mag)

19. telefoonnummer, fax, e-mailadres

20. uurrooster van spreekuren en huisbezoeken

21. instructies m.b.t. continuïteit van zorgen

22. geen verwijzingen naar handelsondernemingen

23. naam website = geen monopolisering/exclusiviteit

24. geen wervend karakter (niet : ronselen patiënten)

25. geen full curriculum vitae

26. alleen wat nuttig en praktisch is voor de patiënt

27. geen ‘cursussen’ (voor meer uitgebreide individuele informatie dient via een link 
verwezen te worden naar de website van de wetenschappelijke verenigingen)

28. geen activiteiten vermelden die geen uitstaans hebben met de geneeskunde

29. alle info die de speciale deskundigheid van arts aangeeft mag (bv. vermelden door 
psychiater van “psychotherapie” op voorwaarde dat hij hiervoor is opgeleid en alleen 
wanneer info nuttig/noodzakelijk is voor patiënt)

30. contract met provider en/of webmaster : voorafgaande goedkeuring vereist

31. sites van een verzorgingsinstelling : voor te leggen door hoofdgeneesheer

32. gebruik van resultaten van onderzoeken en behandelingen kan niet, tenzij de 
resultaten van onderzoeken en behandelingen officieel gepubliceerd zijn

33. voorzien van adviezen via het net mag niet

34. vermelden van getuigenissen van patiënten mag niet

35. geen gebruik van ‘cookies’ of andere technische middelen die identificering of 
profilering van de bezoekers beoogt

36. Geen toetsing naar tevredenheidsgraad van de patiënten
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Naam website 

■■ De naam van de website mag nooit de indruk van monopolisering of exclusiviteit wekken. 
Een globale benaming (bv. GynecologieGent) is slechts aanvaardbaar wanneer alle artsen 
van de betreffende regio op de website worden vermeld. Om dezelfde reden kan bijvoor-
beeld ook “GastroDendermonde” of “HuisartsencentrumOudenaarde” voor individuele 
artsen niet aanvaard worden (tenzij ze hiervan allen deel zouden uitmaken);

■■ Het komt niet aan de provinciale Raad toe een naam voor de website voor te stellen. De 
arts is hierin vrij. De Raad zal er op toezien dat de benaming de realiteit dekt en niet de 
indruk van monopolisering en exclusiviteit gewekt worden.

■■ Het voorzien van de mogelijkheid dat men bij het aanklikken van een algemene domein-
naam uitkomt bij een individuele arts, acht de Raad niet aanvaardbaar.

■■ Gesponsorde links zijn niet aanvaardbaar.
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Feestviering 5 oktober 2013
Eregasten

■■ De Heer VANDE VYVER, Eerste Voor-
zitter van het Arbeidshof te Gent

■■ Mevrouw HARREWYN, Procureur- 
generaal bij het Hof van beroep te Gent

■■ De Heer VAN DER KELEN, Voorzitter 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Dendermonde

■■ De Heer VAN BOSSUYT, Kamervoorzit-
ter in het Hof van beroep te Gent, gewe-
zen assessor bij onze Raad

■■ De Heer DE BAETS, emeritus Voorzitter 
van het Grondwettelijk Hof, gewezen as-
sessor bij onze Raad

■■ De Heer FORRIER, emeritus Afdelings-
voorzitter in het Hof van Cassatie, en 
Mevrouw

Wij mochten volgende eregasten verwelkomen:

■■ Professor MICHIELSEN, Ondervoorzit-
ter van de Nationale Raad van de Orde 
der Geneesheren, gewezen Voorzitter 
van onze Raad, en Mevrouw

■■ Professor VANDERSTRAETEN, Decaan 
van de Faculteit Geneeskunde en Ge-
zondheidswetenschappen van de Univer-
siteit Gent

■■ Professor MORTIER, afgevaardigd be-
stuurder van het Universitair Ziekenhuis 
Gent

■■ Professor PELEMAN, hoofdarts van het 
Universitair Ziekenhuis Gent

■■ Apotheker HALET, Voorzitter van de 
Raad van Oost-Vlaanderen van de Orde 
der Apothekers
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■■ Meester BEELE, gewezen Stafhouder, 
vertegenwoordiger van de Stafhouder 
van de Balie van Gent

■■ Meester GILLIS, vertegenwoordiger van 
de Stafhouder van de Balie van Dender-
monde

■■ Meester DE LANGE, vertegenwoordiger 
van de Stafhouder van de Balie van Ou-
denaarde

■■ Dokter ALBERTYN, Voorzitter van de 
Raad van Antwerpen, en Mevrouw

■■ Dokter KAYAERT, Secretaris van de 
Raad van Brabant met het Nederlands als 
voertaal, en Mevrouw

■■ Dokter CLEPKENS, eerste plaatsvervan-
gend lid van het Bureau van de Raad van 
West-Vlaanderen, en Mevrouw

■■ Dokter DEDONDER, lid van de Raad van 
Brabant met het Frans als voertaal

■■ Professor RUBENS, lid van de Nationale 
Raad, afgevaardigd lid van de Nationale 
Raad in de Raad van beroep

■■ Dokter DE BLEEKER, lid van de Raad 
van beroep

■■ Professor PANNIER, decaan emeritus 
van de Faculteit Geneeskunde en Ge-
zondheidswetenschappen van de Univer-
siteit Gent, en Mevrouw

■■ Dokter DESMET, gewezen Voorzitter 
van onze Raad, en Mevrouw

■■ Dokter CASSIMAN, gewezen Voorzitter 
van onze Raad, en Mevrouw

■■ Professor VERBAEYS, Secretaris van de 
Vereniging der Geneesheren Oud-Stu-
denten der Universiteit te Gent

■■ de professoren van de Universiteit Gent 
DE MOOR, Eric DEROM en VAKAET 

■■ de professoren emeriti van de Universi-
teit Gent COLARDYN, Fritz DEROM en 
Mevrouw, en GEERTS 

■■ Dokter WILLEMS, Voorzitter van de 
Huisartsenvereniging van Gent 
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Verwelkoming door
Dokter Michel Bafort, Voorzitter

Beste collega’s, genodigden en familie, 

Ieder jaar organiseert de Orde van Genees-
heren deze plechtige bijeenkomst. De doel-
stelling hiervan is enerzijds de jonge collega’s 
te verwelkomen in ons beroep en anderzijds 
de collega’s welke de pensioengerechtigde 
leeftijd naderen te bedanken voor hun jaren-
lange inzet. Beide groepen vertegenwoordi-
gen het artsenberoep, zij het met een 
leeftijdsverschil van vijftig jaar. 

Ervaring in de Orde, contacten met werken-
de artsen en collega’s in opleiding verplich-
ten mij ertoe het taboe van de ‘psychisch in 
nood verkerende arts’ aan te snijden en er de 
artsen op te wijzen dat ze de opdracht heb-
ben om ook zorg te dragen voor elkaar.
In de Senaat werd op 4 februari 2013 hierover 
het volgende gezegd:
“Er moet worden nagedacht over de werk-
omstandigheden van het medisch beroep. 
De artsen gaan immers gebukt onder een 
zware werklast. Naast de tijd die ze besteden 
aan het luisteren naar en onderzoeken van 
hun patiënten, moeten ze ook heel wat ad-
ministratieve verplichtingen vervullen. Vele 
huisartsen en specialisten worden gecon-
fronteerd met een werkoverlast die, voor 
sommigen onder hen, kan leiden tot werkge-
relateerde stress of burn-out.”
Burn-out omvat emotionele uitputting met 
een gevoel helemaal ‘op’ of ‘leeg’ te zijn, de-
personalisatie wat zich uit in een cynische, 
afstandelijke houding en het gevoel onvol-
doende te presteren op het werk. Ook een 
depressie kan het gevolg zijn. Vrouwelijke 

artsen hebben meer risico ten gevolge van 
bijkomende stressoren namelijk carrière ma-
ken in een door mannen gedomineerd be-
roep, soms ongewenste seksuele intimidatie 
en gecombineerde zorg voor gezins- en be-
roepsleven.

Dit disfunctioneren leidt op zijn beurt weer 
tot kwaliteitsrisico’s voor het uitoefenen van 
ons beroep. De vlucht in alcohol, verdovende 
middelen en onaangepast gedrag kan leiden 
tot verschijnen voor de provinciale Raad en 
de provinciale Geneeskundige Commissie, 
welke niet altijd ondersteunend optreden. 
Psychisch decompenseren kan in extreme 
situaties leiden tot zelfmoord. Internationale 
onderzoeken naar zelfmoord onder artsen 
toonden een vijfmaal verhoogd risico. 

Artsen blijken tevens vaker te lijden aan een 
depressieve stoornis. Een verhoogde inciden-
tie van 15 tot 30 procent wordt gezien onder 
medische studenten en specialisten in oplei-
ding. Het is niet bekend waarom artsen vaker 
depressief worden, maar er zijn veel theo-
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rieën. Zo kan er sprake zijn van een geneti-
sche predispositie, waarbij depressies en 
alcoholisme meer in families van artsen 
voorkomen. Persoonlijke ervaringen met ei-
gen gezinsproblematiek, verlies, misbruik en 
trauma zouden een reden kunnen zijn waar-
om toekomstige artsen zich aangetrokken 
voelen tot een zorgend beroep. Verder zou-
den artsen perfectionistisch en (zelf )kritisch 
zijn, en fouten zien als een teken van per-
soonlijk falen.

De belangrijkste factoren die beschermen 
tegen suïcide zijn beperking van de toegang 
tot dodelijke middelen, effectieve behande-
ling van psychische stoornissen en onder-
steuning door familie en collega’s . 
Zelfmedicatie dient in deze context niet al-
leen te worden ontmoedigd. De vraag moet 
worden gesteld of het verantwoord is dat 
artsen zichzelf zonder enige vorm van con-
trole zware sedativa en opioïden kunnen 
voorschrijven. 

Hoewel artsen een betere toegang hebben 
tot adequate medische zorg, maakt het me-
rendeel van de artsen met een psychische 
stoornis hier geen gebruik van. Artsen zijn 
notoire zorgmijders. Binnen de medische 
beroepscultuur is er maar beperkte onder-
steuning en aanmoediging om psychisch lij-
den te erkennen en op zoek te gaan naar 
behandeling. Depressieve artsen zijn der-
halve bang voor stigmatisering en openlijke 
of verborgen discriminatie op de werkvloer. 
Zij vrezen voor een negatieve weerslag op 
carrièremogelijkheden, baangarantie en 
werkprivileges. 

Daarbij komt dat artsen hulp moeten zoeken 
binnen de eigen werksetting. Behoud van 
vertrouwelijkheid kan (gevoelsmatig) in het 
geding komen. En zelfs als artsen hulp zoe-
ken voor hun depressiviteit of suïcidaliteit, 
krijgen zij paradoxaal genoeg een slechtere 
behandeling wegens de collegiale of zelfs 

vriendschappelijke relatie tussen patiënt en 
behandelaar. De behandelend arts geeft vaak 
te veel vrijheid aan de patiënt-arts.

Reeds vroeg in de opleiding geneeskunde 
dient daarom meer aandacht te worden ge-
geven aan het verhoogd risico op depressie, 
middelenmisbruik en suïcide onder artsen, 
evenals het vroegtijdig herkennen en behan-
delen van een depressieve stoornis.

In de ziekenhuiswereld werden mechanis-
men in het leven geroepen om de werkne-
mers van het ziekenhuis bij te staan wanneer 
ze geconfronteerd worden met ernstige psy-
chische nood. Ze kunnen terecht bij vertrou-
wenspersonen en hebben recht op 
psychologische bijstand. Artsen, zowel zie-
kenhuisartsen als huisartsen, kunnen ner-
gens terecht. Soms is er wel een medische 
raad, een huisartsenkring, een vriend arts of 
echtgeno(o)t(e) waar men eens informeel 
zijn problemen kan aankaarten. Er bestaat 
geen georganiseerde en beschermde hulp 
voor artsen in nood. Wanneer u juridisch 
verantwoordelijk wordt gesteld door een pa-
tiënt, wacht u een lijdensweg van jaren alvo-
rens u een uitspraak mag verwachten. 
Ondertussen vreet de twijfel. Wanneer u een 
patiënt plots verliest, zonder juridische ge-
volgen, staat u nog altijd alleen in de verwer-
king van dit verlies. 

Binnen de provinciale Raad van Oost-Vlaan-
deren werd deze problematiek aangekaart en 
ook besproken op nationaal vlak. Een piloot-
project wordt opgestart onder de naam van 
‘Arts in nood’. We beperken dit programma 
tot de psychisch noodlijdende arts. 

Wij menen dit project perfect te kunnen ka-
deren binnen de adviesplicht van de Orde, 
maar ook binnen de deontologische plicht 
die op alle artsen rust - en ook op de Orde 
- om collega’s te allen tijde bij te staan en te 
ondersteunen. Of zoals in de code is vermeld: 
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“Collegialiteit is een voorname plicht”. Dit is 
geen verouderd begrip.

Een dienstverlening naar artsen wordt uitge-
werkt waarbij vertrouwenspersonen binnen 
de provinciale Raad, artsen kunnen bijstaan. 
Als vertrouwenspersoon komen artsen in 
aanmerking met jarenlange leidinggevende 
of verantwoordelijke functies binnen de 
Orde van Artsen. Zij dienen van onbespro-
ken gedrag te zijn. Zij kunnen gebruik maken 
van de kennis en hulp van de magistraten. 
Deze vertrouwenspersonen zullen onafhan-
kelijk van het tuchtrecht maar binnen de ad-
viesplicht van de provinciale Raad hun plaats 
krijgen. Zwijgplicht en discretie moeten 
echte hulp mogelijk maken. Er wordt ge-
zorgd voor een niet doorbreekbare muur tus-
sen deze vertrouwenspersonen en het 
tuchtrecht. Ze vangen collega’s in psychische 
nood op, zijn een luisterend oor en ze ver-

wijzen zo nodig de hulpbehoevende collega 
door in de professionele hulp.

Dit pilootproject wordt heden opgestart. Een 
organigram van het project zit in de persmap 
en is verkrijgbaar op het secretariaat van de 
provinciale Raad.

Het is een uitdaging voor de jonge collega’s 
om, in hun toekomstige werkomgeving, aan-
dacht te hebben en zorg te dragen voor el-
kaar. 

Ter afsluiting wil de Orde van Artsen de ju-
bilarissen danken voor hun jarenlange inzet 
en aan de jonge lichting artsen wensen we 
‘good luck’ en veel voldoening in het helpen 
genezen van hun patiënten.
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Orde der Geneesheren van België
Dokter Jeroen Lejon

Nu ik toetreed tot de medische professie, beloof ik dat ik mij naar mijn beste 
vermogen voor een kwaliteitsvolle geneeskunde ten dienste van de medemens en 
de samenleving zal inzetten.

Ik zal het beroep van arts plichtsbewust en nauwgezet uitoefenen.

Ik zal boven alles voor mijn patiënten zorgen, hun gezondheid bevorderen en hun 
lijden verlichten.

Ik zal mijn patiënten correct informeren.

Ik zal geheimhouden wat ik krachtens mijn beroep van mijn patiënten weet, ook 
na hun dood.

Ik zal de professoren en allen die mij gevormd hebben, blijvend waarderen voor 
wat ze mij hebben bijgebracht.

Ik zal mij blijven bijscholen, de grenzen van mijn mogelijkheden niet overschrijden 
en waar mogelijk bijdragen tot de vooruitgang van de geneeskundige kennis.

Ik zal verantwoordelijk omgaan met de middelen die de maatschappij ter beschik-
king stelt en ijveren voor een gezondheidszorg die toegankelijk is voor iedereen.

Ik zal mij collegiaal gedragen en respectvol met medewerkers omgaan.

Ik zal ervoor waken dat mijn houding tegenover patiënten niet beïnvloed wordt 
door levensbeschouwing, politieke overtuiging, sociale stand, ras, etnie, nationa-
liteit, taal, gender, seksuele voorkeur, leeftijd, ziekte of handicap.

Ik zal het leven en de menselijke waardigheid eerbiedigen.

Zelfs onder druk, zal ik mijn medische kennis niet aanwenden voor praktijken 
die indruisen tegen de menselijkheid.

Dit verklaar ik plechtig, uit vrije wil en op mijn woord van eer.
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Dokter Maïté Depreeuw 
namens de promotie 2013

Geachte Voorzitter en leden van de Orde 
der Geneesheren,
Geachte Decaan,
Dames en heren professoren en stafmede-
werkers,
Geachte collegae jubilarissen,
Beste ouders, familieleden en vrienden,

Enkele maanden geleden tijdens een onbe-
zonnen reis naar Ecuador, werd ik door de 
provinciale Raad van Oost-Vlaanderen ge-
contacteerd met de vraag of ik een dank-
woordje wou brengen op deze feestelijke 
viering. Met beide handen nam ik deze uit-
daging aan. Ik was natuurlijk vereerd met 
deze opdracht want dertien jaar geleden 
stond mijn grootmoeder zaliger op een ge-
lijkaardige plaats de toespraak te houden 
maar dan namens de jubilarissen van de 
Orde der Geneesheren van Antwerpen. Al 
snel kwam de vraag: Wat kan ik bijbrengen 
op deze dag en vooral wat zal ik zeggen?

Voor ik vooruitblik naar de toekomst, wil ik 
kort even stilstaan bij de weg die wij hebben 
afgelegd tot op de dag van vandaag.
Na zeven jaar lang bloed, zweet en tranen, 
was daar eindelijk die beruchte dag, 26 juni 
2013. Een dag die voor eeuwig in ons geheu-

gen zal blijven, als de dag dat we onszelf 
dokter mogen noemen. Deze belangrijke 
periode werd natuurlijk in stijl afgesloten 
op een fantastisch Fulltime weekend en een 
geslaagd afstudeerbal, die zelfs plaats vond 
de dag voor onze plechtige proclamatie. 
Menige scherven van geluk werden gemaakt 
en alle remmen werden voor een laatste 
keer losgelaten tot in de vroege uurtjes.
Op 26 juni was het dan zover. De meisjes in 
hun mooiste kleedje, de jongens in hun 
sjiekste kostuum en sommigen onder ons 
met een kleine kater, mochten trots einde-
lijk de beruchte eed van Hippocrates afleg-
gen. Dit onvergetelijk moment gaf 
ongetwijfeld bij velen toch een dubbel ge-
voel. Enerzijds waren we trots op onszelf 
dat wij deze weg succesvol tot een goed 
einde hebben gebracht, maar anderzijds be-
seften we dat het onbezorgde studentenle-
ven nu ook voorgoed voorbij is. Een leven 
vol nieuwe uitdagingen en verantwoorde-
lijkheden staat voor de deur. Moeilijke be-
slissingen zullen soms moeten worden 
genomen en onzekerheid en twijfel zal re-
gelmatig de kop op steken, maar gelukkig 
kunnen we steeds met onze bezorgdheden 
en vragen terecht bij onze ervaren collega’s.

Gedurende de voorbije jaren werden we 
goed voorbereid op een nieuw hoofdstuk 
dat ondertussen voor de meesten al is be-
gonnen. We moeten ons nu niet meer voor-
stellen als het stagiairke, maar als meneer 
of madam den doktoor. Dit is voor velen 
onder ons nog steeds wat onwennig. De te-
lefoon opnemen met dokter Depreeuw, 
blijft bij mij nog steeds raar klinken. En me-
nig onder ons zal ongetwijfeld de verbaasde 
blikken van patiënten al hebben gekregen 
van “Is dat jong meiske al dokteur?” Toch 
hopen we als beginnende en onervaren art-
sen onze stempel te mogen drukken in de 
maatschappij en mee te kunnen werken aan 
een kwaliteitsvolle gezondheidszorg.
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De geneeskunde en de gezondheidszorg is 
in een continue evolutie; de jubilarissen on-
der ons zullen dit zeker en vast kunnen be-
amen. De geneeskunde staat niet stil! 
Nieuwe technologieën, nieuwe geneesmid-
delen, allerlei mediaplatformen waarbij een 
overload aan informatie te vinden is en 
steeds mondiger wordende patiënten ... ma-
ken het de arts van vandaag niet makkelijk 
om goede geneeskunde uit te voeren. Pa-
tiënten hebben vaak al iets opgezocht en 
gelezen op het internet alvorens bij de dok-
ter te komen. En het is soms een kunst om 
de patiënt te overtuigen dat men niet alles 
moet geloven wat men op het internet leest. 
De uitdaging blijft dan ook om up-to-date 
te blijven, zodat wij kunnen streven naar 
een zo goed mogelijke evidence based me-
dicine, wat in de realiteit niet altijd gemak-
kelijk is.

Een moderne arts probeert vandaag de dag 
een gezond evenwicht te vinden tussen zijn 
werk en privéleven. Als kersversre HAIO 
bekijk ik het artsenbestaan dan ook vanuit 
een huisarstenstandpunt. Door de opkomst 
van meer en meer groepspraktijken, betere 
wachtverdelingen en wachtposten, is de tijd 
waarin je 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 be-
schikbaar moest zijn dan ook verleden tijd 
en niet meer van onze generatie. Dit zorgt 
ervoor dat wij jonge artsen vol enthousias-
me aan onze professionele carrière kunnen 
beginnen en ons ten volle kunnen inzetten 
voor de patiënten, zonder dat men moet in-
boeten op de continuïteit van zorg. We zijn 
blij dat we eindelijk in het veld staan en het 
voorrecht hebben om dit prachtige beroep 
te mogen uitoefenen. Kiezen voor zowel 
carrière en privé blijft moeilijk maar leidt 
tot het ontplooien van onszelf en maakt ons 
daardoor meer in staat hulp te bieden.

De lange weg die wij reeds hebben afgelegd, 
zouden we natuurlijk nooit gekund hebben 
zonder de steun en hulp van veel mensen. 

Ik wil dan ook graag van de gelegenheid ge-
bruik maken om een aantal mensen te be-
danken.
Te beginnen bij alle professoren, stagebege-
leiders, assistenten en mensen die zich be-
zighielden met de praktische organisatie 
van de goede opleiding die wij hebben ge-
kregen. Zij stonden altijd paraat bij prakti-
sche en minder praktische problemen die 
onze weg kruisten. 

Tevens wil ik in naam van de promotie de 
provinciale Raad van Oost-Vlaanderen be-
danken voor deze feestelijke viering. Wij 
hopen alvast als jonge artsen met ethische 
en moeilijke vragen de nodige beroepsma-
tige en collegiale steun bij hen te vinden. De 
Orde is immers door haar jarenlang be-
staan, een vat vol kennis en ervaring. De 
vooruitgang van de geneeskunde stelt ons 
vaak voor heel wat ethische problemen. 
Passieve of actieve euthanasie bijvoorbeeld 
is en blijft een zeer actueel onderwerp.

Verder mogen wij natuurlijk onze collega’s 
jubilarissen niet vergeten. In naam van ons 
allen wil ik hen bedanken en tegelijk felici-
teren. Voor jullie is het vandaag wellicht ook 
een bijzonder moment. Een dag waarop je 
kan terugblikken op vijftig jaar ten dienste 
van de mens. Een carrière met ongetwijfeld 
veel mooie momenten maar ook moeilijke 
momenten. We hopen dan ook nog steeds 
beroep te mogen uitoefenen op jullie jaren-
lange ervaring en te kunnen rekenen op jul-
lie professionele steun.

Tot slot mogen wij natuurlijk onze ouders, 
familie en vrienden niet vergeten. Zonder 
hen zouden wij nooit staan waar wij nu 
staan. Hun onvoorwaardelijke steun, zowel 
moreel als financieel, wordt enorm gewaar-
deerd. Wij hopen dat wij verder op hen kun-
nen rekenen in de lange weg die ons nog te 
wachten staat. Zij zijn het die al onze erva-
ringen en uitdagingen van dichtbij zullen 
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meemaken en bij wie we steeds terecht kun-
nen wanneer we het even moeilijk hebben.

Welkom in een nieuw tijdperk waarin het 
afstudeerjaar 2013 zijn intrede maakt. Ik 
wens mijn collega’s dan ook een schitteren-
de start toe en een prachtige en succesvolle 
loopbaan. Wij hopen alvast bekwame artsen 
te worden en een verschil te betekenen voor 
veel mensen.

Graag geef ik jullie deze goeie raad mee van 
mijn grootmoeder zaliger: “Behoud te allen 
tijde uw invoelingsvermogen, blijf mens als 
geneesheer en geef ruimte aan uw patiënt”. 
En zoals Sir William Osler het ooit zei : 
“Observe, record, tabulate, communicate. 
Use your five senses. Learn to see, learn to 
hear, learn to feel, learn to smell, and know 
that by practice alone you can become ex-
pert.”

Bedankt voor jullie aandacht!
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3Artsen gepromoveerd in 2013, ingeschreven op  

de Lijst van de Orde van Oost-Vlaanderen:

Dr. Naima AICH
Dr. David BATTEAUW
Dr. Margot BERINGS
Dr. Marie BLANCKE
Dr. Bert BOGAERT
Dr. Delfien BOGAERT
Dr. Sam BONDUELLE
Dr. Sarah BOSMA
Dr. Davy BOSTEELS
Dr. Steffi CATTOIR
Dr. Tom CLAEYS
Dr. Stéphanie CLARYSSE
Dr. Sara COENEN
Dr. Koen COLEMAN
Dr. Olivia COOLS
Dr. Caroline COOMANS
Dr. Evelien CREMERS
Dr. Isabelle CROMMELYNCK
Dr. Alexander CROO
Dr. Lieve DALEWYN
Dr. Elisa DE BEL
Dr. Ben DE BRUCKER
Dr. Celine DEBRUYNE
Dr. Elise DE BRUYNE
Dr. Hannelore DEBYSER
Dr. Sanne DE COCK
Dr. David DEDECKER
Dr. Bernd DEKEYSER
Dr. Klaar DELIE
Dr. Jeff DE LOOSE
Dr. Hannelore DE MAESENEER
Dr. Filip DE MAEYER
Dr. Marie-Astrid DENYS
Dr. Maïté DEPREEUW
Dr. Evelien DE PREZ
Dr. Stefanie DE PRYCKER
Dr. Bernard DEPYPERE
Dr. Ine DE RUYCK
Dr. Mick DESCHOOLMEESTER
Dr. Lieven DE SMEDT
Dr. Inge DE SUTTER
Dr. Stijn DEVUYST
Dr. Leen D’HOORE
Dr. Bert D’HULSTER
Dr. Nele DIELEMAN
Dr. Anneloor DIERICKX

Dr. Stefanie DOBBELAERE
Dr. Liesbet DULLAERT
Dr. Julie DUTOIT
Dr. Nele EVERAERT
Dr. Jelle FLEERAKKERS
Dr. Helinton FONSECA DE OLIVEIRA SOUTO
Dr. Jasper FRANSEN
Dr. Natalie GILLARD
Dr. Wouter GOOSSENS
Dr. Veronique GOOSSENS
Dr. Steven HENDRICKX
Dr. Stijn HOFMAN
Dr. Mattias HOFMANS
Dr. Amina HOLAIL MOHAMED
Dr. Niels HORST
Dr. Astrid JANSSENS
Dr. Saartje JOORIS
Dr. Vincent KEEREMAN
Dr. Marnix KENNIS
Dr. Elke KREPS
Dr. Jeroen LEJON
Dr. Laura LEYSEN
Dr. Liesbeth LOWAGIE
Dr. Heidi MAERTENS
Dr. Vicky MAERTENS
Dr. Danielle MAES
Dr. Evelyn MAES
Dr. Jan-Willem MAES
Dr. Els MAHIEU
Dr. Joke MARCKX
Dr. Sofie MATTHEEUWS
Dr. Karen MEERT
Dr. Dien MERTENS
Dr. Ann-Sophie MEUL
Dr. Eline MOREAUX
Dr. Charlotte NAEYAERT
Dr. Olivier OPDENAKKER
Dr. Tine OPSOMER
Dr. Bauke PAUWELS
Dr. Stephanie PAUWELS
Dr. Stefanie PECCEU
Dr. Margriet PINTELON
Dr. Natalie POORTMANS
Dr. Laure-Ann QUENON
Dr. Mattie RAICK
Dr. Koen RAPPE

hippocrates_66.indd   27 21/01/14   20:52



 28 h i p p o c r a t e s  6 6  |  j a n u a r i  2 0 1 4

p
r

o
m

o
t

i
e

 2
0

1
3

Dr. Annelies RINGOIR
Dr. Elke ROOSENS
Dr. Jorina ROTTIERS
Dr. Ina SINTOBIN
Dr. Dominic SMAGGHE
Dr. Delphine SMETRYNS
Dr. Ekaterina SOBOLEVA
Dr. Paola SOLANO NISIMBLAT
Dr. Silke STALPAERT
Dr. Katie STEENACKERS
Dr. Martijn SWIMBERGHE
Dr. Karen TAVERNIER
Dr. Bartel THOMAS
Dr. Thomas THUYSBAERT
Dr. Maya THYS
Dr. Linde TIELEN
Dr. Stephanie TRAEN
Dr. Jolinde TRIPS
Dr. Pieterjan TUYBENS
Dr. Matthias UREEL
Dr. Astrid UYTTEBROEK
Dr. Lynn VANDAMME
Dr. Leen VAN DE MOORTEL
Dr. Fleur VAN DE PEER
Dr. Sarah VAN DEN BERGHE
Dr. Els VAN DEN HEUVEL
Dr. Eve VAN DEN MOOTER
Dr. Tatjana VAN DER HEGGEN
Dr. Klaas VANDERBIEST
Dr. Laure VANDERDONCKT
Dr. Eva VAN DER MEULEN
Dr. Thomas VAN DER PAELT

Dr. Annelies VANDEWEGE
Dr. Yannick VANDE WEYGAERDE
Dr. Christophe VAN DIJCK
Dr. Stijn VAN DRIESSCHE
Dr. Diethard VAN GAMPELAERE
Dr. Toon VAN GASSE
Dr. Céline VAN GUTTE
Dr. Joachim VANHAUWAERT
Dr. Kyri VAN HECKE
Dr. Steven VAN HEDENT
Dr. Charlotte VAN HULLE
Dr. Lien VAN LAETHEM
Dr. Jeroen VAN LERBEIRGHE
Dr. Stefaan VAN ONSEM
Dr. Kirsten VAN RUMST
Dr. Katrien VAN SCHANDEVYL
Dr. Bram VANTOMME
Dr. Sarah VAN WALLEGHEM
Dr. Steffi VAN WESSEL
Dr. Jens VANYSACKER
Dr. Gaëlle VARKAS
Dr. Dimitri VERBRUGGEN
Dr. Jang VERCRUYSSEN
Dr. Ekhart VERDEGEM
Dr. Sophie VERELST
Dr. Lore VERHAMME
Dr. Anne-Catherine VERPOORT
Dr. Charlotte VERROKEN
Dr. Bram VERSTOCKT
Dr. Nathalie VERSTRINGE
Dr. Steffen WESTELINCK
Dr. Julie WUYTS
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Geachte heer Voorzitter,  
Beste excellenties,  
Beste jubilarissen en promotie,  
Beste genodigden,

Graag wil ik eerst en vooral nogmaals mijn 
felicitaties uitspreken voor de pas afgestu-
deerde gepromoveerde artsen maar natuur-
lijk gaan mijn gelukwensen tevens uit naar 
de jubilarissen die vandaag worden gevierd.
Vorig jaar feliciteerde ik de jubilarissen 
voor het feit dat zij ook een ‘five star’-dok-
ter zijn geworden met de capaciteiten zoals 
medicus, communicator, manager en we-
tenschapper, elk op hun manier maar ook 
dankzij postgraduaten, accrediteringsacti-
viteiten, andere bijkomende vormingen en 
vooral door veel, heel veel ervaring. Ik wil 
dit natuurlijk ook vandaag van harte doen.
Maar enkele van deze bijzondere com-
petenties wil ik vandaag even toelichten 
aan de hand van enkele voorbeelden.U 
hoeft maar de kranten en andere media te 
consulteren,maar quasi dagelijks verschijnt 
er ergens iets wat met geneeskunde (zie-
kenhuizen, universiteiten, onderzoek) en 
daaromtrent te maken heeft.
Recente headlines in de kranten stemmen 
toch tot nadenken: mindfulness geeft nieu-
we levenskunst bij onverklaarbare chroni-
sche klachten, de Onafhankelijke Zieken-
fondsen betalen saunabehandelingen terug 
binnen de aanvullende verzekering, dure ro-
bots nemen operatiekwartier over, dokters 
vinden dat ze boven de wet staan (inzake 
het ontsmetten van de handen), spectacu-
laire testen: helft ‘geneest’ van huidkanker, 
we fitnessen ons kapot, kampeervakantie 
terugbetaald,maar hartonderzoek niet …
Vaak zijn deze titels, ‘de verpakking’, veel 
mooier of anders dan de inhoud. Verdere 
commentaar hieromtrent is aan de orde. Ik 
verwijs hier ook naar recente commentaren 
hieromtrent in Knack-magazine: stop de 
onzin in de gezondheidszorg.

En ik wil dan ook hierbij enkele specifieke 
voorbeelden aanhalen die berusten op de 
competenties van daarjuist met name de 
arts als wetenschapper, communicator, ma-
nager … en die onlangs in het nieuws kwa-
men.

1. De arts als wetenschapper en medicus.

1.1 Ik verwijs hier naar wat er gebeurt op 
het vlak van de niet-conventionele prak-
tijken die zouden moeten erkend worden 
door de Belgische Staat via de Wet Colla. 
Hierbij werd een duidelijk standpunt van 
de Vlaamstalige en Franstalige decanen ge-
communiceerd.
De medische faculteiten zijn bezorgd over 
de veiligheid van de patiënten en over het 
correct gebruik van de publieke financiële 
middelen en bevestigen dat zij onder geen 
beding onderwijs wensen aan te bieden 
over praktijken waarvan de effectiviteit niet 
wetenschappelijk (‘evidence-based’) bewe-
zen is. 
Wij verwijzen naar het verslag van het Fe-
deraal Kenniscentrum (KCE) – opgevraagd 
door Minister Onkelinx – waarin bevestigd 
werd dat elk bewijs betreffende de werk-
zaamheid van deze praktijken ontbreekt, 
met uitzondering van enkele aspecten van 

Professor Dokter Guy Vanderstraeten
Decaan Faculteit Geneeskunde en  

Gezondheidswetenschappen UGent
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de behandeling van rugpijn voor wat betreft 
de osteopathie en chiropraxie. Teneinde de 
veiligheid te waarborgen van patiënten die 
ervoor kiezen van deze niet- conventione-
le praktijken gebruik te maken, adviseren 
de decanen ten stelligste dat enkel artsen 
een diagnose en indicatie tot behandeling 
mogen stellen en dat dit dient te gebeuren 
alvorens deze patiënten toegang zouden 
krijgen tot de beoefenaars van niet-conven-
tionele geneeswijzen. Zeker in een periode 
van strenge financiële besparingen moeten 
de beschikbare openbare middelen zo rati-
oneel mogelijk gebruikt worden. 
‘Nothing in science has any value to so-
ciety, if it is not communicated’ volgens 
Anne Roe van de Harvard University [The 
Making of a Scientist (1953)] , hierbij wij-
zend op het belang van publicatie en EB. 
De decanen adviseren daarom uitdrukkelijk 
om een einde te stellen aan elke vorm van 
openbare financiering van deze niet-con-
ventionele praktijken (en andere … sauna?) 
en de schaarse middelen uitsluitend voor te 
behouden voor behandelingen met een we-
tenschappelijk bewezen effectiviteit.
Het is dan ook onthutsend dat dezelfde mi-
nister? met name Minister Onkelinx? een 
besluit neemt dat homeopathie aan de uni-
versiteiten of Hogescholen zou moeten on-
derwezen worden en mogelijks een Master 
in de osteopathie (dit onder voorbehoud, 
maar wel in De Morgen verschenen) zou 
moeten georganiseerd worden. Moeten 
universiteiten dan middelen, energie en 
tijd spenderen aan opleidingen welke quasi 
geen of weinig evidence-based waarde heb-
ben? In alle geval kan ik samen met u hopen 
dat politiek en lobbywerk het niet winnen 
van de wetenschap.

1.2 Een tweede voorbeeld in het domein 
van de wetenschapper is de problematiek 
van de wetenschappelijke fraude die ook in 
de kranten vaak wordt belicht en terecht. 
Het is goed om dergelijke ernstige proble-

men te vermelden. Problemen van fabri-
catie, falsificatie en plagiaat zijn natuurlijk 
mogelijk. Anderzijds spelen bepaalde om-
standigheden en de persoonlijkheid van de 
onderzoeker hierin ook een rol. Tijdsdruk 
van publicatie is dan een ander gekend fe-
nomeen. Vergissingen of fouten berusten 
evenwel niet steeds op morele fouten en 
bij aangiften moet men vertrekken van het 
vermoeden van onschuld. Meldingen ver-
dienen onze aandacht en bescherming. Het 
is dan ook goed dat aan onze universiteit 
een Cel voor Wetenschappelijke Integriteit 
werd opgericht. 

2. De arts als Communicator. 

Nog recentelijk lazen we ‘dat studenten 
meer training moeten krijgen rond het 
communiceren van slecht nieuws aan pa-
tiënten’, althans dit werd bericht door de 
Vlaamse Liga tegen Kanker. Bleek dat het 
Belga-bericht onjuist was en dat de VLK 
volledig akkoord is met het feit dat oplei-
dingen geneeskunde de laatste jaren sterk 
geïnvesteerd hebben in patiëntencommu-
nicatie. Het probleem is dat veel artsen eer-
der zijn opgeleid en dus die communicatie 
niet gehad hebben en dat de opleidingen die 
in het kader van het Nationaal Kankerplan 
worden georganiseerd maar weinig artsen 
bereikt en dat de navorming (accreditatie 
RIZIV) maar zelden over communicatie 
gaat. In alle geval wordt aan onze faculteit 
zwaar geïnvesteerd in training van commu-
nicatie omtrent slecht-nieuwsgesprekken 
en andere thema’s.
De communicatievaardigheden worden 
hierbij ‘praktisch’ aangeleerd, waarbij een 
grote groep specifiek getrainde simulatie-
patiënten (en ook acteurs worden ingezet). 
In een korte stage op een palliatieve een-
heid ervaren de studenten hoe de commu-
nicatie met terminale patiënten verloopt. In 
de klinische lessen wordt het thema ‘pallia-
tieve benadering’ zowel met patiënten in de 
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les zelf, als met video-opnames toegelicht. 
In de vorig jaar opgestarte leerlijn rond 
‘professioneel gedrag’ reflecteren de stu-
denten op deze ervaringen en ontwikkelen 
de noodzakelijke attitude om empathische, 
meevoelende artsen te worden.
Bij het slecht-nieuwsgesprek zijn er natuur-
lijk ook verschillende partners aan de orde: 
de kwaliteiten van de arts aangaande het 
mededelen van de diagnose (die bij de ene 
al beter is dan bij de andere) maar ook de 
opvang- of veerkracht van de patiënt en de 
partner en/of familie bij het aanhoren en 
verwerken van de diagnose en prognose en 
zoveel meer. De Vlaamse Liga tegen Kan-
ker vraagt nu getuigenissen van patiënten 
met slechte ervaringen hieromtrent. Het 
zou deugddoen ook eens te bevragen welke 
patiënten wél tevreden waren omtrent de 
aanpak bij diagnose en verdere begeleiding. 
Het zou leuk zijn in het algemeen wat goed 
nieuws te mogen vernemen in de media; het 
zou onze maatschappij wat zoeter maken 
in deze verzuurde tijden. Ik zou hiervoor 
een nieuwe TV-zender willen oprichten 
met name de ‘GooFee’-channel:de good-
feelingzender … het mag al wat leuker zijn.

3. De arts als manager, specifiek time-
management.

3.1 Hierbij verwijs ik naar de recente en-
quête (Mediquality 2 oktober 2013) van 
de Koning Boudewijnstichting die samen 
met Artsenkrant en wetenschappelijke ver-
enigingen voor huisartsen in Vlaanderen 
en Wallonië omtrent de waterval van me-
dische attesten die steeds zwaarder gaan 
wegen op het werk van huisartsen en spe-
cialisten. De laatste vijf jaar steeg de admi-
nistratieve werklast tot meer dan tien uur 
per week ,met andere woorden zeven mi-
nuten papierwerk per contact per patiënt.  
‘Vaak wijzen deze attesten op onderliggende 
maatschappelijke problemen zoals het ver-
schuiven van de eigen responsabiliteit naar 

anderen en van medicalisering van famili-
ale of sociale problemen. De grote meer-
derheid van de artsen is dan ook vragende 
partij om deze werkdruk door attesten te 
verminderen en suggereren onder andere 
vereenvoudiging, informatisering, inscha-
kelen van sociale assistenten, een grotere 
responsabilisering van de ouders en een 
betere samenwerking met de CLB’s in geval 
van problematisch absenteïsme op school.’ 

3.2 De feminisatie is een uitdaging in het 
management van de gezondheidszorg in de 
toekomst. Vandaag zijn aula’s ongeveer met 
70% gevuld met vrouwelijke studenten. On-
derzoek aan de ULB (Marco Schetgen, vice-
docent aan de Faculteit Geneeskunde ULB 
-Health Forum september 2013, Nr.15, 28-
29) toont aan dat vrouwelijke huisartsen 
langere raadplegingen houden en dat ze 
meer empathie tonen naar de patiënten toe 
en schrijven minder medicatie voorschrij-
ven. ‘De psychologische en sociale aspecten 
van de behandeling van klinische gevallen 
pakken vrouwen vaak anders aan. Deze ver-
vrouwelijking heeft wel een enorme invloed 
op de dagelijkse praktijk zowel bij de huis-
artsen en specialisten.’ De combinatie met 
het gezinsleven en de quality of life in het 
algemeen (maar meer en meer ook bij man-
nen) heeft een groot effect op de algemene 
zorgorganisatie én de gevolgen ervan op de 
contingentering.

Mijn beste promotie, er staan jullie grote uit-
dagingen te wachten zowel voor de HAIO’s 
als de ASO’s. Misschien moet ik ook nog 
jullie aandacht vragen voor de kwetsbare 
medemensen in onze maatschappij. Vergeet 
niet dat 10 % van de bevolking noodzake-
lijke gezondheidszorg uitstelt omwille van 
financiële redenen. Het percentage ligt nog 
hoger – cfr. CM-enquête vijftig jaar wet op 
de ziekteverzekering - bij kwetsbare groe-
pen. Van de mensen die arbeidsongeschikt 
zijn stelt 31 % noodzakelijke zorg uit. Men-
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sen met een lager opleidingsniveau stellen 
vaker zorg uit dan hoger opgeleide men-
sen. Voor de tandheelkundige zorg wordt 
dit nog schrijnender. Graag dus uw blijven-
de - mogelijks toenemende - aandacht voor 
sociale ongelijkheid in de gezondheidszorg 
en uw praktijk.

Beste genodigden, 
ik zou nog veel thema’s kunnen aanhalen 
maar ik zal het hierbij houden.
Als slot wil ik nogmaals voornamelijk de 
jubilarissen met vijftig jaar praktijkerva-
ring gelukwensen en mijn erkentelijkheid 
ook in naam van onze faculteit uitdrukken.  
Het ga jullie verder zeer goed.
Dank voor uw tijd en aandacht.

t
o

e
s

p
r

a
a

k
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Goedemiddag beste genodigden,

Spijtig genoeg een trieste noot.

Volgende collegae zijn ons ontvallen in de 
periode van begin oktober 2012 tot einde 
september 2013 :

André DE SCHRYVER van Deinze, nucleair geneesheer - radiotherapeut op rust,  
gewoon hoogleraar emeritus 

Raymond VAN DEN HAUTE van Oudenaarde, gynaecoloog-verloskundige op rust 
Daniël VAN DEN BERGHE van Fuveau - Frankrijk, huisarts op rust 
Hugo COETSIER van Gent, pediater - revalidatiearts op rust 
Johan PRZYDRYGA van Grandview - Texas, algemeen geneesheer zonder praktijk 
Léopold VAN DEN DAELE van Ronse, huisarts op rust 
Yves SCHIETTECATTE van Gooik (Kester), chirurg op rust 
Laurent DEVOS van Oudenaarde, radioloog - radiotherapeut op rust 
Stéphane BEKAERT van Gent (Sint-Denijs-Westrem), internist op rust,  

gewoon hoogleraar emeritus 
Eliane LAGASSE van Zottegem, pediater, Ondervoorzitter van onze Raad 
Emile GOOSSENS van Aalst, pneumoloog op rust 
Jean CORNET van Ronse, anesthesist op rust 
Gaston DE COCK van Gent, anesthesist op rust 
Gilbert EBO van Gent (Sint-Amandsberg), huisarts op rust 
Gilbert VAN DER MEULEN van Knokke-Heist, huisarts op rust 
Henri JANSSENS van Oudenaarde, huisarts 
André KINT van Gent, dermato-veneroloog op rust, gewoon hoogleraar emeritus 
Bart VAN BRAECKEL van Deinze, huisarts 
Raoul HACHE van Gent, huisarts op rust, lid van de Raad van beroep,  

gewezen Voorzitter van onze Raad, gewezen Ondervoorzitter van de Nationale Raad 
Johanes HALIM van Aalst, anesthesist op rust 
Lieven LONDERS van Dendermonde, gynaecoloog-verloskundige op rust 
Jean-Pierre VAN DURME van Sint-Martens-Latem (Deurle), cardioloog op rust 
Frans QUINTELIER van Hamme, huisarts op rust 
Leopold SCHOCKAERT van Aalst, huisarts op rust 
André CARLIER van Gent, internist 
Jan VEYS van Gent (Sint-Amandsberg), stomatoloog 
Paul ADRIAENS van Ninove, fysisch geneesheer - radioloog op rust 
Norbert DE COCK van Dendermonde, huisarts, vijftig jaar jubilaris.

In Memoriam door 
Dokter Eddy BRACKE, Secretaris
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Deze mensen schreven geschiedenis.

Ik was vorige week om 20 uur aanwezig bij The Last Post in Ieper.

De organisator herinnerde ons aan de gesneuvelden in de oorlog 1914 - 1918.

Op het einde van zijn speech sprak hij de woorden uit: ‘We will remember’.
De paar honderd aanwezigen antwoordden in koor: ‘We will remember!’

Indrukwekkend!

Voor de overleden collegae : We will remember.

Ik dank u.
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Geachte genodigden,
Geachte collegae,
Beste jubilarissen,

Op 9 maart 1963 werd in het parlement de 
wet Leburton goedgekeurd. Hierdoor kwam 
de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzeke-
ring tot stand en werd het RIZIV opgericht. 
Zoals u weet kwam hiertegen hevig artsen-
protest, dat fulmineerde in artsenstakingen, 
die begonnen in juli 1963.
Beste jubilarissen : pas afgestudeerd en jullie 
moesten reeds beginnen staken.

Uw vijftigjarig ambtsjubileum valt dus samen 
met het vijftigjarig jubileum van het RIZIV.
Ondanks deze artsenstakingen tegen die wet 
Leburton, is het RIZIV blijven bestaan, en – 
zoals ik uit uw curricula vitae begrepen heb 
– hebben jullie gedurende vijftig jaar goede 
geneeskunde bedreven en is er niemand van 
u bankroet gegaan.
We hopen voor onze promotie dat ze binnen 
vijftig jaar het honderdjarig jubileum van het 
RIZIV zullen mogen meemaken : dan zal blij-
ken dat de geneeskunde nog altijd betaalbaar 
blijft en dat, ondanks de onbetaalbare nieuw-
ste geneesmiddelen tegen kanker, de ziekte-
verzekering hieronder niet bezweken is.

De epistemologen hebben bepaald dat het 
totaal volume van de wetenschap alle zeven 
jaar verdubbeld. U behoort, beste jubilaris-
sen, dan ook tot de artsengeneratie die de 
grootste omwenteling aller tijden in de ge-
neeskunde heeft meegemaakt.
 Na de laatste les van een van mijn profes-
soren, zei die ons : ‘50 % van hetgeen ik u de 
vorige jaren geleerd heb, zal binnen tien jaar 
blijken niet waar te zijn, doch het probleem 
is dat ik niet weet welke 50 %.’
Ondanks deze uitspraak hebben onze ju-
bilarissen gedurende vijftig jaar up-to-date 
geneeskunde gedaan en hun beroep op een 
gewetensvolle manier uitgeoefend.
Dat komt omdat er geen fundamenteel ver-

schil is tussen de geneeskunde anno 1963 en 
anno 2013. Want de geneeskunde is en blijft 
verankerd in de ethische en deontologische 
principes vervat in de Eed van Hippocrates, 
die in een hedendaagse maatschappelijke 
versie en volgens de hedendaagse socio-eco-
nomische kontekst, opgesteld werd door de 
Nationale Raad van de Orde van Geneeshe-
ren en door collega Jeroen Lejon namens de 
promotie 2013 werd uitgesproken.

Tenslotte nog dit  : zonder de steun van een 
begrijpende partner, is het onmogelijk ons 
beroep uit te oefenen. Vandaar dat we met 
veel genoegen ook deze partners in de vie-
ring betrekken.

Enkele van de gevierde collega’s konden hier 
vandaag niet aanwezig zijn wegens ziekte of 
wegens verblijf in het buitenland en hebben 
zich laten verontschuldigen. Hun curriculum 
vitae zult u ook hierna kunnen lezen.

Collega Norbert De Cock had ook graag op 
deze jubileumviering willen aanwezig zijn. 
Zoals u weet is hij vorige week overleden en 
wordt hij vandaag begraven.

Ik wil toch zijn boodschap voor de jong-ge-
promoveerde collega’s voorlezen. Ik citeer  :  
‘Blijf gefocust op het ideaal dat jullie naar de 

Huldiging van de jubilarissen
door Dokter Tony Vermeulen, Ondervoorzitter
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mooie geneeskundestudies dreef, namelijk 
arts worden en met een positieve ingesteld-
heid en enthousiasme uw taak opnemen om 
mensen in nood bij te staan, te verzorgen en 
te genezen en aldus een succesvolle loopbaan 
uit te bouwen.’

Professor Dokter Marcel Afschrift van 
Brugge.

Professor Afschrift 
begon zijn medische 
loopbaan als pneu-
moloog in het sa-
natorium te Sijsele. 
Wegens het teRijks-
universiteit Gentlo-
pen van het aantal 
TBC-patiënten spe-
cialiseerde hij zich in 
de geriatrie te Oxford, Hilversum en aan de 
RIJKSUNIVERSITEIT GENT.
Op vraag van professor Gaston Verdonk 
startte hij in 1972 een loopbaan in de dienst 
Algemene inwendige ziekten en geriatrie in 
het Universitair Ziekenhuis Gent. In deze 
dienst ontwikkelde hij de toepassing van 
echografie in de interne geneeskunde. Na het 
op rust gaan van professor Verdonk werd hij 
diensthoofd van de zelfstandige dienst Geri-
atrie.
Van 1993 tot 2002 was hij voorzitter van de 
Medische Raad in het Universitair Zieken-
huis Gent. Sinds zijn opruststelling tot op 
heden is hij nog deeltijds actief in de dienst 
Echografie van het Universitair Ziekenhuis 
Gent.

Professor Afschrift geeft aan de jonge artsen 
de boodschap mee, een verantwoorde keuze 
te maken tussen de verschillende diagnosti-
sche mogelijkheden en behandelingen, om 
onze patiënten niet te onderwerpen aan nut-
teloze onderzoeken en weinig relevante be-
handelingen.

Dokter Luc Baeyens van Gent.

Collega Luc Baeyens 
begon zijn loopbaan 
als algemeen genees-
kundige. Hij werd 
eveneens hoofdge-
neesheer van de ge-
vangenis De Nieuwe 
Wandeling hier in 
Gent en eveneens 
arbeidsgeneesheer, 
met als specialisatie ioniserende stralen, bij 
Securex te Gent.
Graag willen we ook vermelden dat hij pen-
ningmeester was van de Belgische Vereni-
ging voor Stralingsbescherming.

Collega Baeyens is vader van vier kinderen 
en heeft vier kleinkinderen.

Dokter Joseph Boulonne van Aalst.

Dokter Boulonne be-
gon zijn huisartsen-
praktijk na het beha-
len van zijn diploma, 
weliswaar met kort 
daarop een onder-
breking van zeven-
tien maanden voor 
het vervullen van 
zijn militaire dienst-
plicht in Duitsland. 
In de loop van het jaar 1965 werd hij be-
noemd tot aangenomen geneesheer bij de 
Rijkswachtbrigade te Aalst, om enkele jaren 
nadien te promoveren tot Eerste aangeno-
men geneesheer. 
Gedurende zesentwintig jaar was hij ook 
clubarts van Eendracht Aalst. 
Hij heeft zich ook verder bekwaamd in de 
manuele geneeskunde. 
Sinds drie jaar is hij huisartsenopleider voor 
de Universiteit Gent.

hippocrates_66.indd   36 21/01/14   20:52



 h i p p o c r a t e s  6 6  |  j a n u a r i  2 0 1 4  37

h
u

ld
ig

in
g

 j
u

b
il

a
r

is
se

n

Pensionering is voor later.

Collega Boulonne is gehuwd en vader van 
twee kinderen.

Dokter Norbert De Cock van 
Dendermonde (26 september 2013 
overleden).

Zoals de andere huisartsen-jubilarissen be-
leefde dokter De Cock nog net het einde van 
het welbekende tijdperk ‘Mijnheer Doctoor’, 
met nog raadplegingen op zaterdagavond en 
zondagvoormiddag.
Tot ongeveer 1975 was de huisarts bijna ex-
clusief clinicus met nauwelijks technische 
bijstand. Toen maakten wij de geboorte mee 
van de ‘beruchte’ bijscholing. Deze cursussen 
betekenden een echte boost voor de huisart-
senpraktijk en maakten de bestaande tech-
nologie meer toegankelijk. 
Hierdoor kreeg collega De Cock interesse in 
de cardiologie en werd hij mede-organisator 
en spreker op cardiale symposia. 
Hij was ook co-auteur van enkele werken 
waaronder ‘Het begrijpen van de electrocar-
diografie’.

Dokter Willy De Groote van Assenede 
(verontschuldigd).

Na zijn promotie aan de Rijksuniversiteit 
Gent, behaalde dokter De Groote in 1968 het 
diploma van geneesheer-hygiënist, afdeling 
arbeidsgeneeskunde. 
Hij was eveneens huisarts in Assenede tot in 
juli 2011.
Dokter De Groote was in 1985 medestichter 
van Artsen tegen Atoomwapens.

Zijn hobby’s zijn : wandelen in de Provence, 
lezen, biljart en krulbollen.

Dokter Eric Derie van Gent.

Na zijn Grieks-La-
tijnse humaniora aan 
het Sint-Lievenscol-
lege te Gent en zijn 
studies tot doctor in 
de genees-, heel- en 
verloskunde aan de 
Rijksuniversiteit te 
Gent, behaalde colle-
ga Derie het diploma 
van licentiaat in de Tandheelkunde.
In 1971 werd hij erkend als geneesheer-spe-
cialist in de stomatologie en werkte tot 1975 
verder in de Kliniek voor Stomatologie en 
Tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit te 
Gent.
Naast zijn zelfstandige praktijk werkte hij 
eveneens als mond- en kaakchirurg in het 
Medisch Centrum Securex, in het ziekenhuis 
Toevlucht van Maria en later in het AZ Ma-
ria-Middelares te Gent.
Collega Derie was ook expert in de Ge-
neesmiddelencommissie van het Ministe-
rie van Volksgezondheid en van het Gezin, 
en ondanks zijn druk beroepsleven bracht 
hij het ook tot Geneesheer-Commandant 
in het Reservekader van het Belgisch le-
ger.

Dokter Jacques Dobbels van Gent.

Na zijn Grieks-La-
tijnse humanoria 
aan het Heilig-Hart-
college te Waregem, 
behaalde dokter 
Dobbels zijn artsen-
diploma aan de Ka-
tholieke Universiteit 
te Leuven.
Collega Dobbels ves-
tigde zich als huisarts te Gent, alwaar hij nog 
steeds gedeeltelijk werkzaam is. 
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Het andere deel van zijn tijd besteedt hij aan 
zijn hobby’s : fietsen ( voornamelijk aan zee) 
en kunstliefhebber vooral van hedendaags 
kunst, waarbij hij veel musea en galerijen be-
zoekt.

Aan de jonge promotie wil hij als boodschap 
meegeven : 
‘Door vaardigheden als onbaatzuchtigheid, 
medeleven, luisterbereidheid en inlevings-
vermogen, alsook respect voor de patiënt is 
de geneeskunde een van de mooiste beroe-
pen.’

Dokter Arlette Godet van Gent 
(Zwijnaarde) (verontschuldigd).

Collega Godet specialiseerde zich in de anes-
thesie en was werkzaam als anesthesist van 
1968 tot dit jaar 2013. 
Zij was gehuwd met collega Wim Huybrechts 
en is moeder van twee kinderen.

Dokter Marc Haenebalcke van Gent.

Na zijn Grieks-La-
tijnse humaniora aan 
het college te Veur-
ne, behaalde hij het 
diploma van alge-
mene geneeskunde 
en het diploma van 
licentiaat in de licha-
melijke opvoeding 
aan de Rijksuniver-
siteit van Gent. Tijdens zijn studies vond hij 
daarbij nog de tijd om praeses te zijn van de 
Vlaamse Geneeskundige Kring.
Na zijn legerdienst begon hij een solopraktijk 
als huisarts te Gent. 
Opmerkelijk is dat hij in 1970, door de toe-
stroom van Turkssprekende migranten te 
Gent, de Turkse taal leerde, zodat die na 
enkele jaren tweederden van zijn praktijk-

volume uitmaakten.
Wij vermelden graag dat Marc gedurende 
tweemaal zes jaar een zeer verdienstelijk 
raadslid was in de provinciale Raad van de 
Orde van Oost-Vlaanderen, waarvoor wij 
hem, namens de Voorzitter, nogmaals dan-
ken.
Collega Haenebalcke is alom gekend als or-
ganisator van sportactiviteiten voor medici 
en was in 1993 mede-oprichter van de medi-
sche wielergroep ‘The Biking Doctors’.
Vanaf 1983 tot heden is hij bestuurslid van 
de Artsengilde Sint-Lucas Gent waarvan hij 
sinds vorig jaar voorzitter is.
Sinds 1967 is hij gelukkig getrouwd met Hil-
de en samen hebben zij vijf toffe kinderen, 
die elk een universitair diploma behaalden 
en ook gelukkig getrouwd zijn. Ze schonken 
hen reeds dertien leuke kleinkinderen.

Als boodschap voor de jonge collega’s wil hij 
hen meegeven :
■■ het artsenberoep is het mooiste beroep 

op aarde,

■■ doe het met hart en ziel en vergeet niet 
regelmatig bij te scholen,

■■ kijk niet alleen naar de ziekte maar ook 
naar de mens-met-een-ziekte,

■■ verzorg je patiënt zoals je zelf zou willen 
verzorgd worden.

Dokter Gery Rasschaert van Sint-
Martens-Latem.

Na zijn humaniora aan het Sint-Lievenscol-
lege te Gent, behaalde collega Rasschaert zijn 
diploma van doctor in de genees-, heel- en 
verloskunde aan de Rijksuniversiteit te Gent 
met grote onderscheiding en de prijs SPE-
CIA.
Hij specialiseerde zich in de nefrologie en 
richtte de dienst Nefrologie en Nierdialyse op 
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in de kliniek Maria-
Middelares te Gent, 
waar hij tevens ook 
voorzitter was van de 
Medische Raad.

Aan de jonge col-
lega’s geeft hij als 
boodschap mee te 
zorgen voor hun pa-
tiënten zoals u zou willen dat er voor uzelf en 
uw naasten zou gezorgd worden.

Professor Dokter Raoul Rottiers van 
Sint-Martens-Latem (verontschuldigd).

Professor Rottiers 
studeerde genees-
kunde aan de Uni-
versiteit van Gent en 
specialiseerde zich in 
de inwendige genees-
kunde, in het bijzon-
der de endocrinolo-
gie-diabetologie en 
in de voedingsleer.

Aan de Faculteit Geneeskunde en Gezond-
heidswetenschappen van de Universiteit 
Gent doceerde hij tot zijn emeritaat de vak-
ken Endocrinologie-Stofwisselingsziekten en 
Dieetleer. Hij was van 1993 tot zijn emeritaat 
in 2003 diensthoofd van de afdeling Endocri-
nologie van het Universitair Ziekenhuis van 
Gent, waar hij vooral de diabetesconsultaties 
leidde.
In 1972 was hij medestichter en later voorzit-
ter van de Belgische Vereniging voor Suiker-
zieken, momenteel Vlaamse Diabetesvereni-
ging genoemd. 
Professor Rottiers is in drie hogescholen 
in Vlaanderen nog steeds betrokken bij de 
postgraduaat-opleiding van verpleegkundi-
gen, vroedvrouwen, diëtisten en podologen 
tot diabeteseducator.
Sinds 2000 doceert hij aan de Universiteit 

Vrije Tijd van het Davidsfonds over ‘Wel-
vaartsziekten’ en schreef in dit verband in 
2005 het boek : ‘Gezond na vijftig. Hoe voe-
ding en levenswijze onze gezondheid mee 
bepalen’.
Sinds 2000 geeft hij ook regelmatig opleiding 
over diabeteszorg aan artsen en verpleegkun-
digen in Congo, in het kader van humanitaire 
zendingen van ‘Artsen zonder Vakantie’.

De kostbare vrije tijd waarover een gepensio-
neerde kan beschikken wordt in de mate van 
het mogelijke verdeeld over exotische reizen, 
fietsen, tuinieren, romans lezen, de wereldge-
schiedenis verkennen én zijn familie met zijn 
erg sportieve echtge-
note, flinke kinderen 
en kleinkinderen.

Dokter Pieter 
Santens van 
Oudenaarde.

Na zijn Grieks-
Latijnse huma-
niora aan het Sint-Barbaracollege te Ou-
denaarde, behaalde hij zijn diploma van 
doctor in de genees-, heel- en verlos-
kunde en van geneesheer-hygiënist aan 
de Katholieke Universiteit van Leuven.  
Zijn opleiding tot gynecoloog volgde hij in 
het Akademisch Ziekenhuis Dijkzigt te Rot-
terdam. Hij werd diensthoofd van de obste-
trische afdeling van het O.L.Vrouwziekenhuis 
te Oudenaarde, alwaar hij ook als genees-
heer-hygiënist werkzaam was en eveneens 
de functie van hoofdgeneesheer op zich nam.
Collega Santens was voorzitter van de 
Vlaamse en Belgische Vereniging voor Ver-
loskunde en Gynecologie.
Ook vermelden wij graag dat hij effectief 
raadslid was van onze Orde van Geneeshe-
ren van Oost-Vlaanderen, voor wiens inzet 
we hem, namens de Voorzitter, nogmaals 
danken.
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Aan de jonge artsen geeft hij het advies mee :
■■ doe wel en zie niet om,

■■ if you dont’t do it, you can’t get it.

Dokter Walter Van Aalst van  
Sint-Niklaas (verontschuldigd).

Dokter Van Aalst volg-
de de Grieks-Latijnse 
humaniora aan het 
Atheneum te Deurne.
Hij vermeldt in zijn 
curriculum dat de 
promotie 1963 de 
laatste was die tij-
dens hun docto-
raatsopleiding intern 
moest zijn in De Bijloke te Gent. Dit inter-
naat werd nadien stopgezet wegens de ver-
huis naar het Akademisch Ziekenhuis.
Tot zijn vierenzeventig jaar was dokter Van 
Aalst actief als huisarts te Sint-Niklaas. 
Wegens zijn verdiensten in het leger werd hij 
benoemd tot Ridder in de Kroonorde.

Tijdens zijn weinige vrije tijd was hij voorzit-
ter van de judoclub te Sint-Niklaas en oefen-
de hij zijn geliefde hobby van boekbinden uit.

Dokter Gustaaf Van Den Bossche van 
Dendermonde.

Tot eind 2002 was collega Van Den Bossche 
huisarts te Dender-
monde. 
Nog steeds is hij in 
functie als Gerechts-
deskundige. 
Als reserve-officier 
is hij in de Medische 
Dienst van het leger 
opgeklommen tot 
luitenant-kolonel.

Collega Van Den Bossche brengt een opmer-
kelijke boodschap voor de jeugd :
‘Het beroep van arts moet vooral een roe-
ping zijn. Huisarts is door de forse evolutie 
van de geneeskunde geen lichte opgave, maar 
toch de mooiste en meest voldoening geven-
de specialiteit, ondanks de administratieve 
rompslomp. Beter dan welk ander specialis-
me ook, kan een huisarts met hart en ziel zijn 
patiënten begeleiden, op alle gebieden, zowel 
algemeen menselijk, in diagnose, therapie 
als in preventie, zowel in zijn kabinet als aan 
huis. Diegenen onder u die deze tak gekozen 
hebben of zullen kiezen, wens ik van harte 
een mooie en voldoening gevende praktijk-
uitoefening, zoals ik die ook zelf beleefd heb.’

Dokter Roger Van Der Heyden van Aalst 
(Meldert) (verontschuldigd).

Na zijn Grieks-Latijnse humaniora bij de pa-
ters jezuïeten in het 
Sint-Jozefscollege te 
Aalst, behaalde dok-
ter Van Der Heyden 
zijn diploma aan de 
Rijksuniversiteit te 
Gent. Tot in 2001 
had hij een huisart-
senpraktijk te Mel-
dert bij Aalst.
Na zijn legerdienst is 
hij gehuwd met de zuster van onze diepbe-
treurde collega en jaargenoot dokter Mark 
De Witte die vorig jaar helaas overleed.
Collega Van Der Heyden is stichtend voor-
zitter van de lokale groep huisartsen die zich 
uitstrekte over vier aangrenzende gemeen-
ten, die hij zelf de naam gaf van VOF (Ver-
eniging Omnipractici uit de Faluintjes).

Ook deze jubilaris brengt een opmerkelijke 
boodschap voor de jeugd :
‘Sinds enkele tijd ben ik zelf patiënt geworden 
en heb aan den lijve ervaren hoe belangrijk het 
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is, van de kant van de arts, empathie en zelfs 
een graad van genegenheid te ondervinden.
Al die technische onderzoeken, hoe nood-
zakelijk ook, spreken enkel tot het verstand, 
maar een mens is ook een ziel. Geen enkele 
techniek, hoe spitsvondig ook, richt zich tot 
de ziel. Dit is het specifiek terrein van de arts 
en van de huisarts in het bijzonder.
Zoals iemand zei : Ons beroep is een mengsel 
van kunde en kunst.’

Dokter Karel Vander Mijnsbrugge van 
Wichelen (verontschuldigd).

Collega Vander 
Mijnsbrugge kreeg 
zijn opleiding alge-
mene chirurgie in het 
Algemeen Stedelijk 
Ziekenhuis van Aalst 
en het Universitair 
Ziekenhuis te Gent. 
Hij was chirurg in 
het ziekenhuis van 
Wetteren tot 2003.
Dokter Vander Mijnsbrugge is gehuwd , va-
der van vier kinderen en grootvader van tien 
kleinkinderen.
Zijn hobby’s zijn  : bridge (hij was driemaal 
kampioen van België) en postzegels (België, 
uitgifte 20 mei 1946).

Zijn boodschap voor de jeugd :
‘Luister naar uw patiënt, laat hem uitpraten, 
en haal dan uit zijn soms vreemde bewoor-
dingen en beschrijvingen veel meer dan een 
niet-luisterend oor.’

Dokter Henri Vanderschaeve van 
Oudenaarde.

Dokter Vanderschaeve volgde de Grieks-La-
tijnse humaniora in het Sint-Jozefscollege te 
Izegem om daarna zijn diploma van arts te 

behalen aan de Ka-
tholieke Universiteit 
van Leuven.
Zijn huisartsenprak-
tijk is gevestigd in 
Oudenaarde. 
In 1978 werd hij be-
noemd tot stagemeester.
Collega Vander-
schaeve had vijf HIBO-assistenten, die elk 
twee jaar bij hem inwoonden in zijn toch al te 
groot huis. Sommigen woonden bij hem met 
hun echtgenote en met hun kinderen. Tevens 
kwamen er ook nog een vijfentwintigtal sta-
giairs, die ook twee maanden inwoonden. 
Tijdens een groot feest voor zijn ontslag als 
stagemeester werd zijn echtgenote nog meer 
gevierd omdat ze gedurende vijftien jaar de 
grootste arbeidskracht had geleverd, on-
danks de opvoeding van hun vijf kinderen.
Na een vijftal jaar duopraktijk met zijn zoon, 
werd de huisartsenpraktijk nog met twee col-
lega’s uitgebreid.

De dagelijkse rompslomp van bureaucrati-
sche paperassen, waarin we stilaan de weg 
verliezen, deed hem besluiten in 2006 van 
een welverdiende rust te genieten.

Professor Dokter Eric Van Hecke van 
Nevele (Merendree) (verontschuldigd).

Na zijn humaniora 
aan het Koninklijk 
Atheneum te Gent 
en het diploma van 
arts aan de Rijksuni-
versiteit van Gent, 
werd hij assistent 
in de kliniek voor 
huidziekten in het 
Akademisch Zie-
kenhuis van Gent 
bij professor Pierard. Na wetenschappelij-
ke stages dermatologie aan de Universiteit 
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van Utrecht, de Universiteit van Nijmegen 
en het New York University Medical Cen-
tre werd hij wetenschappelijk medewer-
ker in de kliniek voor Huidziekten van het 
Akademisch en Universitair Ziekenhuis te 
Gent, bij professor Kint en professor Nae-
yaert.
Hij was Docent dermatologie aan het Akade-
misch Ziekenhuis van de VUB, de Université 
nationale du Rwanda en tot 2003 in het Uni-
versitair Ziekenhuis van Gent.
Professor Van Hecke is stichtend lid van het 
AIDS-Centrum aan het Universitair Zieken-
huis van Gent.
Hij is bestuurslid van de Belgische Vereni-
ging voor Dermatologie en Venereologie, 
de Belgische Vereniging voor Menselijke en 
Dierlijke Mycologie, de Belgian Contact and 
Environmental Dermatitis Group.

In zijn boodschap voor de jeugd doet hij een 
opmerkelijke uitspraak :
‘Erken je grenzen en als je het niet weet, roep 
de hulp in van anderen waarvan je weet dat 
zij het weten.’

Professor Dokter Hendrik Van Kets van 
Gent (Drongen).

Professor Van Kets 
volgde onderwijs in 
het Sint-Barbara-
college te Gent, het 
Sint-Jozefscollege 
te Turnhout en de 
toenmalige Rijksuni-
versiteit van Gent 
waar hij na zijn pro-
motie onmiddellijk 
een opleiding begon 
in de gynecologie en verloskunde. 
Na een stage aan het Queen Elisabeth Hos-
pital in Birmingham was zijn interesse toe-
gespitst op het deelvak verloskunde en het 
is ook daarin dat hij zijn volledige loopbaan 

doorliep van assistent tot hoofddocent aan 
het Universitair Ziekenhuis te Gent.
Door zijn leermeester, professor Michel 
Thiery, werd hij ‘meegesleurd’ in de studie 
van ‘de pil’ en het ‘spiraaltje’ waarover pro-
fessor Van Kets later zijn aggregaatsthesis en 
een tweehonderdtal publicaties zou maken. 
Met de opgedane expertise werd hij adviseur 
voor de internationale organisatie US-AID 
en de Wereld Gezondheidsorganisatie en 
doceerde hij jaarlijks één maand in China, 
Zuid-Oost Azië en Zuid-Amerika.
In 1998 ging hij op emeritaat om zich te wij-
den aan zijn familie (professor Van Kets is 
gehuwd, heeft drie kinderen en zes kleinkin-
deren) en ook aan zijn lang onderdrukte hob-
by’s als radiozendamateur, tuinier en zeiler.

Aan de jongere collega’s geeft hij de raad :
■■ geneeskunde is niet alleen een weten-

schap, het is vooral een kunst waarin de 
volmaaktheid nooit bereikt wordt,

■■ geneeskunde evolueert met de samenle-
ving en de regeltjesgeving; de paperassen 
en de politiek gemanipuleerde stem-
mingmakerij zouden de arts kunnen ont-
moedigen; al deze ‘prullen’ wegen echter 
niet op tegen het unieke voorrecht van 
de arts, het menselijk lijden te begrijpen 
en waar mogelijk te verlichten.

Professor Dokter Rafaël Van Oye van 
Oostende.

Na zijn humani-
ora aan het Konink-
lijk Atheneum van 
Oostende, behaalde 
hij het diploma ge-
neeskunde aan de 
Rijksuniversiteit van 
Gent.
Dokter Van Oye is de 
vijfde generatie ge-
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neesheren in zijn familie. Zijn overgrootva-
der was de bekende Vlaamse dichter Eugeen 
Van Oye, leerling van Guido Gezelle.
Hij specialiseerde zich in de oogheelkunde 
aan de Rijksuniversiteit van Gent bij pro-
fessor François. Als voltijds en later als 
deeltijds assistent en werkleider werkte hij 
verder bij professor François en daarna bij 
professor De Laey. Zijn belangrijkste inte-
resse ging naar de microchirurgie van de 
ooglens en de cornea, later naar de refrac-
taire chirurgie. In 1995 werd hij benoemd 
tot docent in de oculaire chirurgie. Tevens 
had hij deeltijds een privé praktijk in Oost-
ende, waar hij het kabinet van zijn vader 
voortzette.

Collega Van Oye is op rust sinds april 2002.
Zijn belangrijkste hobby is golf spelen in bin-
nen- en buitenland. 
Hij was voorzitter van zijn eigen golfclub, de 
Royal Ostend Golf Club.

Dokter Jozef Van Wonterghem van Eeklo 
(verontschuldigd).

Na zijn lager onder-
wijs in zijn geboorte-
dorp Poesele en zijn 
humaniora in het in-
ternaat van het Sint-
Hendrikscollege te 
Deinze, behaalde 
hij zijn diploma van 
doctor in de genees-, 
heel- en verloskunde 
aan de Rijksuniversi-
teit van Gent. 
Dokter Van Wonterghem vestigde zich als 
huisarts te Eeklo en was daarbij medewerker 
in het Medisch Schooltoezicht, later Cen-
trum voor Leerlingenbegeleiding.
Zijn huwelijk werd bekroond met vier kin-
deren, waarvan één zijn huisartsenpraktijk 
verderzet.

Zijn grote hobby is de studie van de natuur, 
zodat hij als natuurgids erkend is met als spe-
cialiteit wegbermplanten, paddenstoelen en 
bomen in de winter.

Dokter Van Wonterghem heeft een opval-
lende studie gedaan over de onzin van de kli-
maatopwarming en over de onzin van cho-
lesterol en het belang van stress(-verwerking) 
bij hart- en bloedvatenziekten. Hierover zijn 
er van zijn hand publicaties verschenen. 
Recent is hij begonnen aan een studie over 
kernenergie en radioactiviteit.

Dokter Jozef Verplancke van Zele 
(verontschuldigd).

Na zijn Grieks-La-
tijnse humaniora aan 
het Sint-Franciscus-
college te Wetteren 
en het Sint-Jozefs-
college te Aalst, pro-
moveerde Dokter 
Verplancke tot doc-
tor in de genees-, 
heel- en verloskunde 
aan de Rijksuniversi-
teit van Gent.
Met een beurs van het Nationaal Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek kreeg hij ge-
durende twee jaar een opleiding inwendige 
ziekten. Na zijn legerdienst in 1966 volgde hij 
aan de Katholieke Universiteit van Leuven de 
kandidaturen psychologie en wijsbegeerte. 
Nadien vestigde hij zich als huisarts te Zele.

Dokter Verplancke is gehuwd en vader van 
drie kinderen, allen gezond en welvarend.
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De Orde prijst zich gelukkig dat hier vandaag 
vijf collega’s aanwezig zijn die zestig jaar ge-
leden gepromoveerd zijn, en ook één collega 
die zijn zeventigjarig ambtsjubileum viert. 
Zo zien we dat ook artsen mee genieten van 
de toename van de levensverwachting (waar-
toe zij trouwens voor een groot deel hebben 
bijgedragen) en kunnen we aan de jonge pro-
motie tonen dat hard werken de beste garan-
tie is om gelukkig oud te worden.

Zestigjarig ambtsjubileum :
Professor Dokter Fritz Derom
Dokter Denis Piens
Dokter Mariette Van Belle
Dokter Claudine Vandenberghen, weduwe 
van oud-raadslid Dokter Eugeen Offner 
Dokter Antoon Vermassen.

Zeventigjarig ambtsjubileum :
Dokter Gaston  
Devriese.

Vijftig, zestig, zeven-
tig jaar geleden was 
het de gewoonte dat 
iedere spreekbeurt 
afgesloten werd met 
een toepasselijk La-
tijns spreekwoord. 
De tijden zijn veran-
derd. 
Nu komt niet alleen de economische, maar 
ook de filosofische wijsheid meer en meer 
uit het Oosten: vandaar dat ik eindig met een 
Chinees spreekwoord. Ik zal u echter bespa-
ren het in het Chinees voor te lezen.

Met deze wijsheid richt ik me ook tot de pas 
gepromoveerde artsen :
‘De bloem van de toekomst zit in het zaad 
van het verleden’.

Dank u.

Promotie 1953.
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Waarde Voorzitter, beste Michel, 
goede vrienden leden van de Raad van de Orde,  
waarde genodigden, familieleden, vrienden,  
jonge collega’s van de promotie en ‘last but 
not least’ beste jubilerende jaargenoten en 
partners,

Eerst en vooral – zo spreekt de traditie – mag 
ik in naam van mijn jubilerende promotie ’63 
de provinciale Raad van de Orde van Oost-
Vlaanderen bedanken voor de eer die ze ons 
bewijst door ons vandaag te huldigen. Bo-
venop het vele werk in de Raad krijgen jullie 
dat toch ook dit jaar weer mooi voor mekaar; 
mede ook dankzij het vele werk achter de 
schermen van Lieven Ascoop, de onvermoei-
bare Vast-secretaris. Dank u wel.

We hebben met onze promotie ’63 de ge-
woonte bij elke reünie – zoals ook recent in 
juni jongstleden – de bijeenkomst te begin-
nen met het zingen van het Gaudeamus als 
uiting van onze vreugde om het weerzien en 
als blijk van ’n restant van enig jeugdig bloed 
in onze aderen …

En ook vandaag stel ik voor dat samen nog 
eens te doen! Iedereen in de zaal – met nog 
wat studentikoos bloed in de aderen, dus ze-
ker de jongste promotie – wordt uitgenodigd 
met ons mee te zingen! Mag ik mijn jaarge-
noten uitnodigen hierbij recht te staan en 
uit volle borst met mij mee te zingen. Ik geef 
even de toon aan (met stemvork).

‘Gaudeamus igitur juvenes dum sumus (bis);  
post jucundam juventutem, post molestam 
senectutem, nos habebit humus (bis). 
Ubi sunt que ante nos in mundo fuere …’ 

Ja inderdaad, waar zijn ze, de reeds té vroeg 
gestorven jaargenoten? Ik wil ze toch ook nog 
even ‘in memoriam’ bij deze viering betrekken; 
het zijn er reeds zestien van de drieënzestig: 
Jaak Desoete, Piet Depauw, Guido Desut-
ter, Jaak Versieck, Tony Valvekens, Herman  

Debaere, Roland Ceusters, Marc Vandeweghe, 
Donald Ongenae, Jean Gossieaux, Marie-
Thérèse Declercq, John Van Neck, Marc  
Dewitte, Wim Ferket, Roger Hooghe en zeer 
recent nog Norbert Decock. Zij mogen rus-
ten in vrede.

Beste mensen, véél is er sinds 1963 veran-
derd.

Te beginnen met onszelf! Wij zijn de lichting 
van de Gouden Zestiger Jaren, The Golden 
Sixties; als hippies liepen we in die tijd nog 
blootsvoets over de Kouter, het hemd open 
en uit de broek; hoe de meisjes erbij liepen, 
herinner ik me niet meer zo goed; vermoede-
lijk met ’n lint of ’n bloem in het haar en mo-
gelijk ook ‘losjes-in-de-bloes’. Sommige man-
nen lieten ’n baardje groeien en hier en daar 
zie je misschien nog ’n museumrestantje …

We hebben – als laatste-jaarsstudenten – in 
1962 de verhuis meegemaakt van het De-
Bijlokehospitaal naar het toen in-opbouw-
zijnde AZ Gent, later UZ Gent geworden, 
Universitair Ziekenhuis Gent. We maakten 
daar toen o.a. de installatie van de eerste 
kunstnier mee: ’n soort ronde badkuip eigen-
lijk die gans de kamer vulde en waar – met 

Dokter Marc Haenebalcke
namens de jubilarissen
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wat verbeelding – de arts en patiënt konden 
in rondzwemmen …

Ook sociaal-maatschappelijk veranderde er 
veel: door de komst van ‘de pil’ ontstond de 
seksuele revolutie die ons net niet overspoel-
de; we waren toen al wijs genoeg om daar 
verstandig mee om te gaan.

Ook op het vlak van ons beroep, de genees-
kunde, en dan vooral in de technische branche, 
veranderde er veel.

De medische beeldvorming vooral evolu-
eerde zeer snel: eerst kwam er de echogra-
fie, kort na ons afstuderen; daarna volgde de 
TDM (tomodensitometrie) beter gekend als 
‘CT-Scan’ en om nog dieper en gedetailleer-
der in het menselijk lichaam en brein binnen 
te kunnen kijken – zonder te moeten opere-
ren – werd de kernspintomografie of Nucle-
aire Magnetische Resonantie ontwikkeld.

Later volgden dan nog de functionele MRI, de 
SPECTscan en de 3D-technologie; en het evo-
lueert nog steeds verder; jammer natuurlijk 
dat ook het kostenplaatje van die onderzoe-
ken verder meestijgt.

Het zou te veel tijd vergen om alle evo-
luties in de vooral technische genees-
kunde te belichten; misschien toch nog 
dit: in de neurochirurgie slaagt men er te-
genwoordig in om – voor diepe ingrepen 
aan de hersenbasis – de ganse façade van 
de schedel eventjes omhoog te klappen!  
’n Beetje triviaal misschien te vergelijken met 
een automechanieker die de motorkap van 
de auto optilt om te sleutelen aan de motor 
en die nadien weer dichtklapt.

Het grote verschil met de neurochirurg is dat 
deze laatste zijn vingers niet kan pijn doen bij 
het dichtklappen …

En dan spreken we nog niet over de ontwik-
kelingen in de medische genetica, meer be-
paald in het domein van het stamcelonder-
zoek; dit laatste is in volle ontwikkeling nog, 
doch biedt reeds een hoopvol perspectief 
voor het ingrijpen bij de defecte-gengerela-
teerde aandoeningen (zij het voorlopig nog 
op muismodellen).

Mijn vrienden jaargenoten-specialisten zul-
len het mij niet kwalijk nemen dat ik hier 
nu even een parenthese open over ‘de rol 
van de meewerkende echtgenote/partner’ 
bij de collega’s solowerkende huisartsen. 
Zelf heb ik er een praktijk van vijfenveer-
tig jaar ‘solowerkende huisarts’ op zitten; 
dit zou nooit mogelijk zijn geweest zonder 
de ’24-op-24 uur standby’ van een mee-
werkende partner; de eerste dertig jaar 
werkten we zonder GSM en zonder week-
wacht; 24 uur op 24; zes dagen op zeven.  
Ondertussen werden er ook kinderen ge-
maakt en geboren; ‘leuke bezigheid’ zou je 
zeggen maar je moet ze nog opvoeden ook! 
Díe waardevolle opvoeding werd volledig 
door de moeder verzorgd die tussendoor ook 
nog instond voor de administratie en de op-
vang van de patiënten.

Deze partners/echtgenotes verdienen mis-
schien nog niet een standbeeld (dat gebeurt 
meestal slechts postuum) maar dan toch wel 
een welverdiend applaus.

Ik ga hier afronden, beste mensen, met een 
wonder-lijk verhaal dat me een aantal jaren 
geleden is overkomen; ’t is echt gebeurd maar 
té mooi om het voor mij alleen te houden.

Eind september 1999; ik ben met mijn Bi-
king-Doctor vriend Jan Bonte in de Cham-
pagnestreek fietstochten aan het voorberei-
den; het regent onophoudelijk! Bakken wa-
ter! Er ontstaan ware modderstromen in de 
wijngaarden op de zo mooie hellingen van de 
Marnevallei; in de lager gelegen delen spuit 
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het modderwater op sommige plaatsen zo’n 
halve meter uit de riolering! De avond van de 
tweede dag komt de bus aan met een veer-
tigtal collega’s wielertoeristen en ’n twaalftal 
sportieve echtgenotes.

En het blijft maar regenen! Als organisator 
word ik stilaan wanhopig want bij zo’n weer 
kunnen we onmogelijk fietsen; zeker niet 
met koersfietsen-met-dunne-bandjes. Ik had 
al uitgekeken in de onmiddellijke omgeving 
naar een eventueel alternatief; doch het enige 
wat ik had gevonden was een museum van 
oude trouwkledij (met 50 wielertoeristen-in-
fietstenue kun je toch moeilijk zo’n zaak bin-
nenstappen …).
Midden in de nacht word ik écht wanhopig 
en … ik roep om hulp bij de ‘God van het 
Oude Testament’ (ik ben een gelovig man); 
ik spreek Hem rechtstreeks aan: ‘Als Gij echt 
bestaat kom dan eens helpen! Zoals Gij vroe-

ger in de Oude Geschiedenis soms eens tus-
senbeide kwam op aarde om mensen te hel-
pen’.

De regen neemt nog toe en even later begint 
het te onweren met donder en bliksem! En 
dan ineens is het voorbij … en het wordt stil, 
muisstil, en ik val in slaap. Om zeven uur sta 
ik op en kijk naar buiten: stralende zon en 
een helderblauwe hemel! Halleluja! We zul-
len kunnen fietsen!

En nu komt de pointe van het verhaal: ik kijk 
op TV ‘Météo France’ en zie gans West-Eu-
ropa onder een dik wolkenpak, met één ope-
ning! Pal boven de Champagnestreek!! Echt 
waar! Het oog van God? ... Wie zal het zeg-
gen? Zou best kunnen; onze fietstocht was in 
elk geval gered!

Ik dank u allen zeer voor uw aandacht.
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Zoals gebruikelijk zullen de jubilarissen met vijftig jaar praktijk passend gehuldigd worden   
– hun namen worden hieronder afgedrukt – .

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de opname van de jonge pas-gepromoveerde 
collega’s in ons artsenkorps.  
Hun wordt de gelegenheid geboden de eed van Hippocrates af te leggen.

Na de viering volgt een receptie. 

Belangrijk : wenst u tot deze manifestatie uitgenodigd te worden dan verzoeken wij u ons 
dit per post of per e-mail te bevestigen.

Jubilarissen 1964 :

Dokter Gaston BAELE van Gent
Dokter Dirk BOEDTS van Sint-Martens-Latem (De)
Dokter Jan BOUCKAERT van Sint-Martens-Latem
Dokter Dietbrand CARTON van Veurne
Dokter Frank COMHAIRE van Sint-Martens-Latem
Dokter Fernand DE CANNE van Zele
Dokter Valeer DERIJCKE van Gent (Dr)
Dokter Herman DE SMET van Dendermonde (Gr)
Dokter Paul DESMET van Oudenaarde
Dokter Jan DU CAJU van Waasmunster
Dokter Eric JOSKI van Gent (Af)
Dokter Willy LORNOY van Knokke-Heist
Dokter Marc MAREEL van Gent
Dokter Adolf NEIRYNCK van Oosterzele (Sch)
Dokter Jean-Marie OLEMANS van Ronse
Dokter Hugo PEERSMAN van Temse (Ti)
Dokter Jean-Marie RUYSSEN van De Pinte
Dokter Leonard TEUGHELS van Erpe-Mere
Dokter Roger VANCLOOSTER van Gent (SDW)
Dokter Jaak VAN DAMME van Gent (Oo)
Dokter Maurits VANDEKERCKHOVE van Berlare
Dokter Rudy VANDEN BORRE van Zomergem
Dokter Germain VAN HAECKE van Aalter
Dokter André VANHAUWENHUYSE van Eeklo
Dokter Luc VAN NIMMEN van Gent (Dr)
Dokter Paul VAN ROEY van Sint-Niklaas (Be)
Dokter Roland VERSCHRAEGEN van Gent
Dokter Eric VEYS van Gent (SDW)
Dokter Jan WILLEMS van De Pinte
Dokter René WUYLENS van Gent.

Feestviering
Aula Universiteit Gent – zaterdag 4 oktober 2014, 10.30 uur.
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1. Medisch dossier – recht van inzage door 
patiënt – afschrift aan patiënt – overmaken 
medisch dossier aan collega – modaliteiten.

Een huisarts stelt volgende vragen :
1. Welke informatie mag een patiënt van zijn 

dossier inkijken?
2. Van welke informatie uit zijn eigen dossier 

mag de patiënt kopie krijgen?
3. Verandering huisarts – welke gegevens, en 

op welke wijze, door te sturen aan de nieu-
we behandelend huisarts?

4. Bewaartermijn medische dossiers?

Advies van 19 januari 2013 :

1. “Welke informatie mag de patiënt van zijn 
dossier inkijken?

Elke patiënt heeft het recht zelf rechtstreeks 
zijn patiëntendossier te lezen. Het dossier 
moet binnen een termijn van 15 dagen aan 
de patiënt worden voorgelegd. Die termijn 
moet de zorgverstrekker toelaten het dos-
sier na te kijken en voor inzage klaar te ma-
ken. De patiënt kan zich hierbij laten bijstaan 
door een vertrouwenspersoon (al dan niet 
zorgverstrekker) die het dossier in zijn plaats 
kan inzien.
De patiënt heeft geen inzage in de persoon-
lijke notities van de arts. Persoonlijke notities 
zijn aantekeningen die door de zorgverstrek-
ker afzonderlijk in het patiëntendossier wor-
den bewaard en die niet worden meegedeeld 
aan andere leden van het verzorgingsteam. 
Indien dat wel gebeurt, zijn het niet langer 
persoonlijke notities. 
De patiënt heeft evenmin inzage in gegevens 
die betrekking hebben op een derde persoon.

Tot slot kan de arts ook inzage weigeren in 
gegevens waarvan hij in het kader van het 
therapeutische exceptie heeft geoordeeld dat 
ze nadelig zijn voor de gezondheid van de pa-
tiënt. 

2. Van welke informatie uit zijn eigen dossier 
mag de patiënt kopie meekrijgen?

De patiënt kan tegen kostprijs een kopie vra-
gen van (een deel van) het dossier. Dit af-
schrift is aan dezelfde beperkingen onderwor-
pen als het inzagerecht zoals hierboven toe-
gelicht. Het afschrift moet vermelden dat het 
strikt persoonlijk en vertrouwelijk is. De wet 
voorziet tot slot dat de arts een kopie moet 
weigeren indien hij aanwijzingen heeft dat 
de patiënt door derden (werkgever, verzeke-
ringsmaatschappij….) onder druk wordt gezet 
om een afschrift van het dossier mee te delen. 

3. Verandering huisarts – welke gegevens, 
en op welke wijze, door te sturen aan de 
nieuwe behandelend huisarts?

Zoals hoger gezegd kan de patiënt een af-
schrift vragen van zijn dossier. Hij overhan-
digt het dan aan zijn nieuwe behandelend 
arts. Alleen op uitdrukkelijk schriftelijk ver-
zoek van de patiënt mag de huidige arts ko-
pie van het dossier overmaken aan de nieuwe 
behandelend arts. 

4. Bewaartermijnen medische dossiers?
De arts die een kopie overhandigt van (een 
deel van) het dossier aan de patiënt dient 
steeds het origineel zelf te bewaren. De be-
waringstermijn voor medische dossiers be-
draagt 30 jaar na het laatste contact met de 
patiënt.”

Adviezen Raad van Oost-Vlaanderen

Gedurende het vorig jaar werden met regelmaat adviezen verstrekt.  
Door het repetitief karakter van de vraagstelling of door het belang ervan lijkt het ons nuttig 
deze nogmaals te belichten bij het begin van het nieuwe jaar.
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2. Bewaren medische dossiers – papieren 
versie – elektronische gegevens.

Dient van de medische gegevens vervat in het 
EMD ook nog steeds een papieren versie wor-
den bewaard?

Advies van 30 januari 2013 :

“In een eerder advies herinnerde de Nationa-
le Raad eraan dat krachtens artikel 2262 van 
het Burgerlijk Wetboek ‘alle rechtsvorderin-
gen, zowel zakelijke als persoonlijke, verjaren 
door verloop van 30 jaren’ en dat de medi-
sche dossiers bijgevolg gedurende een peri-
ode van 30 jaar dienen te worden bewaard.
Ook werd eerder geadviseerd dat gegevens 
gearchiveerd op microfilm of computer, als 
rechtsgeldig materiaal kunnen dienen op 
voorwaarde dat de echtheid ervan door een 
betrokken partij niet wordt betwist. Vandaar 
dat het bij zulke vorm van archivering ge-
raadzaam is de essentiële originele stukken – 
en dit volgens de oordeelkundige keuze van 
de behandelende arts – te bewaren.
Alleen wanneer sluitende waarborgen kun-
nen geboden worden dat het stokkeren van 
medische gegevens op elektronische wijze te 
allen tijde zullen kunnen gelezen en weerge-
geven worden en de informaticaondersteu-
ning dus geregeld zal geactualiseerd worden, 
kan overwogen worden de stockage uitslui-
tend op elektronische wijze te laten plaats-
vinden. Het geregeld nemen van een back-up 
van die gegevens is in die optiek noodzake-
lijk.
Het Bureau wenst dus te benadrukken dat, 
ongeacht de wijze waarop medische gege-
vens worden bewaard, de arts steeds verant-
woordelijk is en blijft voor het verzekeren 
van een hard- en softwareomgeving zodanig 
dat toekomstig gebruik en reproductie van 
de gegevens te allen tijde mogelijk is.”

3.  Huisarts – arbeidsongeschikt wegens 
ernstige ziekte – verstrekken van voorschrif-
ten aan familieleden.

Is het een arts, die arbeidsongeschikt is we-
gens een ernstige ziekte, nog toegelaten (onbe-
zoldigd) adviezen en/of voorschriften te 
verstrekken aan familieleden? 

Advies van 6 februari 2013 :

“Een arts die geen medische activiteiten meer 
uitoefent kan in de Lijst van de ingeschreven 
geneesheren worden vermeld als geneesheer 
zonder praktijk of op rust. Hij betaalt dan 
een verminderde bijdrage van 88  Euro in 
plaats van 245 Euro.
Het behoud van uw inschrijving op de Lijst 
onder deze verminderingscategorie zou u 
toelaten om in beperkte vrienden- of fami-
liekring nog enige medische daad te stellen 
(bv. het geven van raad, voorschrijven van 
geneesmiddelen…).”

4.  WZC – terminale patiënt – therapeuti-
sche hardnekkigheid patiënt – patiënt zelf 
vraagt verdere behandeling – houding mul-
tidisciplinair team.

Vraagstelling :
“Een patiënt lijdt aan een aandoening die 
ongeneeslijk is maar vraagt verdere vermeen-
de curatieve behandeling die niet zal bijdra-
gen aan zijn comfort en waarvan wij als arts, 
na overleg met een collega en eventueel mul-
tidisciplinair overleg, overtuigd zijn dat deze 
‘behandeling’ nutteloos is. Kunnen wij als arts 
in dit geval weigeren om deze ‘behandeling’ te 
starten of verder te zetten?”

Advies van 6 februari 2013 :

“Een arts zal alles in het werk stellen om 
zijn patiënt alle informatie te verstrekken 
die nodig is om inzicht te krijgen in zijn 
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gezondheidstoestand en de vermoedelijke 
evolutie ervan. Hij zal hem zorgvuldig en 
gewetensvol de zorgen toedienen die stro-
ken met de thans geldende wetenschappe-
lijke kennis.
Net zomin als een zieke een voorgesteld 
onderzoek of behandeling kan opgedron-
gen worden, zo ook kan een arts nooit ge-
dwongen worden een uitzichtloze behan-
deling in te stellen of verder te zetten die 
indruist tegen zijn wetenschappelijke in-
zichten en geweten.
Vanzelfsprekend zal de arts alles in het werk 
stellen om zijn patiënt voor te lichten omtrent 
zijn beslissing waarbij hij zal trachten de com-
municatie met de patiënt open te houden.”

5. Rijgeschiktheid – procedure voor herstel 
in het recht tot sturen – vraag om advies aan 
behandelend psychiater.

In het kader van een procedure voor herstel 
in het recht tot sturen, ontvangt een psychia-
ter een vraag van een consultbureau om een 
advies te formuleren over de rijgeschiktheid 
van een patiënt op psychiatrisch vlak. De be-
trokken arts antwoordt hierop niet te kunnen 
ingaan  aangezien hij enerzijds de behande-
lend psychiater is van deze persoon en ander-
zijds, hij zich geenszins wenst te profileren als 
expert in herstelonderzoeken.
De arts stelt aan de provinciale Raad de 
vraag of hij in deze, deontologisch, correct 
heeft gehandeld.

Antwoord van 6 februari 2013 :

“Wij verwijzen naar uw vraag om advies van 
19 juli 2011 en naar het bijgevoegd afschrift 
van antwoord dat u stuurde aan het Consult-
bureau op de vraag naar informatie op de rij-
geschiktheid van een van uw patiënten.
Het Bureau was toen van oordeel dat u een 
correcte deontologische inschatting maakte 
van het probleem.

Wij kregen thans bevestiging van de Natio-
nale Raad dat uw zienswijze deontologisch 
correct is, waarbij onder meer wordt verwe-
zen naar het advies van de Nationale Raad 
van 30 mei 2009 “Betrokkenheid van de huis-
arts in de procedure voor herstel in het recht 
tot sturen”. Bedoeld advies is bijgevoegd.”

Advies van 30 mei 2009 van de Nationale 
Raad :

“In zijn vergadering van 30 mei 2009 
besprak de Nationale Raad van de Orde 
van geneesheren de problematiek van 
de betrokkenheid van de huisarts in de 
procedure voor herstel in het recht tot 
sturen.
Het koninklijk besluit van 23 maart 1998 
betreffende het rijbewijs stelt in artikel 73 
dat de geneeskundige en psychologische 
onderzoeken waarvan het herstel in het 
recht tot sturen afhankelijk kan worden 
gemaakt, dienen te worden uitgevoerd 
door een instelling erkend door de FOD 
Mobiliteit en Vervoer. De inhoud en de 
methode van deze onderzoeken worden 
gedefinieerd in bijlage 14 van dit konink-
lijk besluit. Het multidisciplinair team 
van deze instelling, waarvan een arts deel 
moet uitmaken, voert deze onderzoeken 
uit in zijn vestigingen.
Voorafgaand aan deze onderzoekspro-
cedure en aan elk contact met de arts-
deskundige zenden de instellingen er-
kend voor het uitvoeren van de genees-
kundige en psychologische expertise op-
gelegd aan de bestuurders die ontzet zijn 
uit het recht te sturen, aan deze laatste 
een lijvige, stereotype, medische vragen-
lijst. Er valt te betwijfelen of sommige 
van deze vragen met de doelstelling er-
van stroken.
Het is een gangbaar gebruik geworden dat 
bepaalde instellingen de kandidaat opleg-
gen deze vragenlijst rechtstreeks te laten 
invullen door zijn behandelende arts. 

hippocrates_66.indd   51 21/01/14   20:53



 52 h i p p o c r a t e s  6 6  |  j a n u a r i  2 0 1 4

ad
vi

ez
en

 o
o

st
-v

la
an

de
re

n

Hierover wordt het advies van de Natio-
nale Raad gevraagd.
De Nationale Raad stelt vast dat het ge-
neeskundig en psychologisch onderzoek 
voor herstel in het recht tot sturen een 
deskundigenonderzoek is waarvan het 
resultaat wordt medegedeeld aan de be-
trokkene, aan de griffie van de rechtbank 
en aan het openbaar ministerie. De bepa-
lingen van hoofdstuk IV van titel III van 
de Code van geneeskundige plichtenleer 
betreffende de arts-deskundige zijn van 
toepassing. Ze stellen dat de functies van 
deskundige onverenigbaar zijn met die 
van behandelende arts van eenzelfde per-
soon.
Ze eisen eveneens dat de arts die geregeld 
de functie van deskundige uitoefent deze 
medische activiteit vastlegt in een con-
tract dat voorafgaandelijk dient te worden 
voorgelegd aan de provinciale raad waar 
hij is ingeschreven.
Het koninklijk besluit van 23 maart 1998 
betreffende het rijbewijs schrijft voor dat 
de rijgeschiktheid wordt bepaald door 
de arts van de erkende instelling na een 
grondig geneeskundig onderzoek waarbij 
alle middelen, die de geneeskunde biedt, 
kunnen worden aangewend. Dit medisch 
onderzoek bestaat uit een grondige me-
dische anamnese, de kennisname van 
relevante medische informatie van de 
kandidaat, het uitvoeren van een grondig 
geneeskundig onderzoek en de verwijzing 
naar gespecialiseerde artsen of medische 
diensten.
Naast het feit dat de anamnese noodza-
kelijk deel uitmaakt van de expertise-
opdracht en niet door de behandelende 
huisarts kan worden uitgevoerd, bepaalt 
artikel 129 van de Code van geneeskun-
dige plichtenleer dat de arts belast met 
een deskundigenopdracht, moet vermij-
den de behandelende arts ertoe te bren-
gen het beroepsgeheim te schenden, dat 
deze laatste zelfs tegenover hem moet 

bewaren. Het is de kandidaat zelf die de 
vragenlijst moet beantwoorden en hij kan 
daarvoor de hulp vragen van zijn huisarts. 
De behandelende arts ertoe verplichten 
een dergelijke vragenlijst in te vullen is 
strijdig met de regels betreffende het be-
roepsgeheim en met de deontologische 
onverenigbaarheid tussen de functie van 
deskundige en de opdracht van behande-
lende arts.
De deontologische richtlijnen nopens het 
beroepsgeheim leggen op dat het mede-
delen van medische inlichtingen door de 
behandelende huisarts strikt is beperkt 
tot de objectieve medische gegevens die 
rechtstreeks verband houden met het 
doel van het onderzoek.
Deze gegevens mogen nooit aan de arts-
deskundige worden meegedeeld zonder 
de instemming van de patiënt, dit niet al-
leen krachtens artikel 458 van het Straf-
wetboek maar ook krachtens artikel 7 van 
de wet van 8 december 1992 tot bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer, dat 
verbiedt medische persoonsgegevens 
mede te delen zonder de schriftelijke en 
voorafgaande instemming van de betrok-
kene.
De beoordeling van het al dan niet aan-
wezig zijn van medische oorzaken voor 
rijongeschiktheid maakt uitdrukkelijk 
deel uit van de deskundigenopdracht en 
moet het resultaat zijn van een persoon-
lijk onderzoek van de kandidaat door de 
arts belast met de expertise, zoals bepaald 
door de wettekst en door de Code van ge-
neeskundige plichtenleer in artikel 124.
Op basis van het onderzoek dient de arts 
in staat te zijn te oordelen of de kandidaat 
voldoet aan de wettelijke criteria voor 
rijgeschiktheid. De wettekst bepaalt uit-
drukkelijk dat de arts een beroepserva-
ring dient te hebben, die hem moet toe-
laten de medische en mentale criteria te 
kennen op basis waarvan men kan oorde-
len of een persoon al dan niet rijgeschikt 
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is. De argumentatie volgens welke de 
arts-deskundige de informatie van de be-
handelende huisarts nodig heeft om zijn 
opdracht uit te voeren is niet relevant. De 
arts-deskundige mag geen beroep doen 
op de behandelende huisarts om een ad-
vies te geven over de rijgeschiktheid van 
de kandidaat/patiënt.
De Nationale Raad dringt erop aan dat de 
vragen in verband met de gezondheids-
toestand van de kandidaat in verhouding 
staan tot en relevant zijn voor het doel 
van het deskundigenonderzoek en dat ze 
opgesteld zijn in een begrijpbare taal voor 
de kandidaat, overeenkomstig de wet van 
22 augustus 2002 betreffende de rechten 
van de patiënt. De huidige praktijk waar-
bij vóór elk onderhoud met of onderzoek 
door de arts-deskundige een stereotype 
vragenlijst aan de kandidaat wordt ge-
stuurd, voldoet niet aan deze vereisten.
Tot slot herinnert de Nationale Raad 
eraan dat artikel 46 van het koninklijk be-
sluit van 23 maart 1998 betreffende het 
rijbewijs bepaalt dat, indien de arts vast-
stelt dat de houder van een rijbewijs niet 
meer beantwoordt aan de vastgestelde 
geneeskundige normen, hij de belangheb-
bende op de hoogte moet stellen van de 
verplichting om zijn rijbewijs in te leveren 
bij de overheid. Hij verwijst in dit verband 
naar zijn advies van 29 mei 1999.”

6. Medische attesten afgeleverd door een 
arts-burgemeester.

Aangezien de vraag om advies uitgaat van 
een niet-arts en het alleen aan de Nationale 
Raad van de Orde toekomt adviezen te ver-
strekken aan niet-artsen, wordt de advies-
vraag overgemaakt aan deze instantie.

Antwoord van 25 februari 2013  
van de Nationale Raad :

˝Het Bureau van de Nationale Raad van de 
Orde van geneesheren besprak de brief van 
6 februari 2013 van uw provinciale raad met 
de adviesvragen van de heer X inzake het af-
leveren van ongeschiktheidsattesten door 
een arts -burgemeester.

De heer X stelde u volgende twee vragen :

1. Is het naar uw mening deontologisch 
te verantwoorden dat een burgemees-
ter-geneesheer voor werknemers van 
de gemeente medische attesten voor 
werkverlet uitreikt, vermoedelijk we-
tende dat de werknemer in kwestie be-
trokken is bij onregelmatigheden?

2. Is het volgens u te verantwoorden dat 
een werkgever-geneesheer een me-
disch attest aflevert aan een werkne-
mer, wat een medische controle be-
moeilijkt, zo niet onmogelijk maakt?

Het Bureau wijst er vooreerst op dat niets 
belet dat een burgemeester tevens het beroep 
van huisarts uitoefent, zolang hij de huisarts-
geneeskunde als hoofdactiviteit uitoefent, 
overeenkomstig artikel 2 van het Ministerieel 
besluit van 30 april 1993 betreffende de er-
kenning als huisarts wat de toepassing van de 
wetgeving inzake de verplichte ziekte- en in-
validiteitsverzekering, alsmede het voeren 
van de titel van huisarts betreft.

Het Bureau van de Nationale Raad van de 
Orde van geneesheren heeft geen bezwaar 
tegen het opstellen van medische onge-
schiktheidsattesten door een burgemeester-
arts voor personen werkzaam bij de 
gemeente. De professionaliteit van de arts 
gebiedt deze een strikte scheiding in acht te 
nemen tussen beide beroepen en van geval 
tot geval te beoordelen of het aangewezen is 
op te treden als behandelend arts. Dit leidt 
ertoe dat een medische controle in alle on-
afhankelijkheid en onpartijdigheid zou moe-
ten kunnen plaatsvinden, rekening houdend 
met de deontologische regels hieromtrent.
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Ongeacht het feit dat de arts tevens burge-
meester is, is het opstellen van medische on-
geschiktheidsattesten wetende dat de 
werknemer in kwestie betrokken is bij onre-
gelmatigheden, een vorm van doelbewust 
foutief vermelden van feiten van medische 
aard. Dit maakt een misdrijf uit dat zowel tot 
strafrechtelijke als tuchtrechtelijke vervol-
ging aanleiding geeft.”

7. Ziekenhuis – conventietarieven – infor-
meren van de patiënten.

Is een arts wettelijk verplicht bekend te maken 
of hij al dan niet geconventioneerd is?

Advies van 17 april 2013 :

“In verband met de verplichting van een be-
roepsbeoefenaar om bekend te maken of hij 
al dan niet geconventioneerd is, is sinds 2010 
een nieuwe bepaling vanuit het RIZIV gefor-
muleerd.
De wet van 10 december 2009 houdende di-
verse bepalingen inzake gezondheid voegt in 
dit verband een belangrijke nieuwe bepaling 
toe in artikel 73, §1 van de wet van 14 juli 
1994 betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Die be-
paling verduidelijkt de informatieplicht die 
alle zorgverleners ten aanzien van hun pa-
tiënten moeten vervullen met betrekking tot 
hun statuut van geconventioneerd of niet-ge-
conventioneerd zorgverlener. De informatie 
moet op zijn minst bestaan uit een duidelijke 
en leesbare mededeling. Art. 168 bepaalt ver-
der dat bij niet naleving een administratieve 
geldboete van 125 Euro kan worden opge-
legd. De toegevoegde bepalingen zijn in wer-
king getreden op 10 januari 2010.
Het nationaal akkoord geneesheren-zieken-
fondsen 2008 verplichtte enkel de artsen die 
(geheel of gedeeltelijk) toegetreden waren tot 
de overeenkomst, om dit bekend te maken in 

hun wachtzaal via een document volgens de 
richtlijnen van het RIZIV. De nieuwe rege-
ling houdt dus in dat ook voor de artsen die 
niet zijn toegetreden tot de conventie, deze 
verplichting van bekendmaking bestaat.”

8.   1. Huisartsenpraktijk – aanpassing con-
sultatie uren – aankondiging via lo-
kale pers;

2. RVT – meedelen persoonlijke (medi-
sche) gegevens patiënt voorafgaande-
lijk aan opname   – beroepsgeheim;

3. Overbelasting huisartsenpraktijk – 
aankondiging ‘patiëntenstop’ voor 
nieuwe patiënten  in wachtzaal – kwa-
liteit en continuïteit van de zorgver-
strekking.

Vraagstellingen :

1. Mag de wijziging van de consultatie uren 
worden aangekondigd via een eenmalige 
en korte publicatie in de lokale pers?

2. Een rusthuis eist, alvorens een patiënt als 
resident op te nemen, kennis te hebben van 
zowel de medische problematiek, de me-
dicatie, een screeningprotocol, ...e.d. Mag 
de behandelend arts deze informatieme-
dedeling weigeren?

3. Mag een “patiëntenstop” voor nieuwe pa-
tiënten worden aangekondigd in de wacht-
zaal, mits de toegankelijkheid te behouden 
voor dringende zaken?

Advies van 15 mei 2013 :

“Vraag 1 : 
een zelfs korte en eenmalige publicatie van ge-
wijzigde consultatie-uren via de lokale pers, is 
op deontologische gronden niet toegestaan. 
Het is wel toegestaan hieromtrent, tijdig, een 
mededeling uit te hangen in de wachtzaal ten 
behoeve van uw eigen patiënten.
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Vraag 2 :
in beginsel komt het niet aan de behandelend 
arts toe rechtstreeks persoonlijke medische 
gegevens te verstrekken aan een lokaal rust-
huis, voorafgaandelijk aan de opname van 
een patiënt.
Het behoort tot de taak van de sociale dienst 
van het rusthuis zich ervan te vergewissen, 
op grond van eigen investigaties, of en in 
welke dienst van het rusthuis een bepaalde 
persoon in aanmerking komt voor opname.
De sociale dienst kan u, na onderzoek, hier-
over aanvullend contacteren waarbij het u 
toegestaan is aanvullende medische informa-
tie te verstrekken, weliswaar steeds beperkt 
tot die relevante informatie die rechtstreeks 
dienstig is voor het doel en met inachtname 
van het rechtmatig belang van de patiënt.

Vraag 3 :
er zijn geen deontologische bezwaren tegen 
dat een arts zou beslissen geen verdere nieu-
we patiënten meer aan te nemen. Een arts 
dient immers voor ogen te houden dat hij 
op elk ogenblik kwaliteitsvolle zorgen moet 
kunnen toedienen en de continuïteit van de 
verzorging steeds adequaat moet kunnen 
verzekeren.”

9.  Stopzetting artsenpraktijk – verkoop 
praktijkruimte – bewaring papieren patiën-
tendossiers.

Wat moet er gebeuren met de papieren pa-
tiëntendossiers wanneer een arts zijn medi-
sche activ iteiten stopzet  en z ijn 
praktijkruimte, waar deze dossiers worden 
bewaard, verkoopt?

Advies van 15 mei 2013 :

“De Nationale Raad heeft eerder gesteld dat 
betreffende de bewaartermijnen van stuk-
ken uit een medisch dossier, het aangewezen 
is ook rekening te houden met de maximale 
verjaringstermijnen van alle (persoonlijke) 
rechtsvorderingen tot vergoeding van schade 
op grond van buitencontractuele aansprake-
lijkheid.
De Nationale Raad is van mening dat een 
bewaringstermijn van 30 jaar na het laatste 
contact met de patiënt, zoals voorgeschreven 
door artikel 46 van de code van geneeskun-
dige plichtenleer, een eenvoudige en duide-
lijke gedragsregel is die een goed compromis 
is tussen de door de wet opgelegde termijn 
van bewaring van de medische dossiers en de 
termijn die vereist is voor de continuïteit van 
de zorg.”

10. Patiënten op probatie – vragen om infor-
matie van justitie-assistenten – belang be-
roepsgeheim versus veiligheid maatschappij.

Artsen van een wijkgezondheidscentrum stel-
len volgende vraag : “Regelmatig worden wij 
gebeld door justitie-assistenten die informa-
tie vragen over onze patiënten die op probatie 
zijn, ze stellen vragen betreffende de naleving 
van de probatievoorwaarden, aanwezigheid 
op consultatie, gebruik van middelen en risi-
cogedrag. Op welke manier kunnen wij hier 
de noodzakelijke hulp verlenen aan justitie 
zonder de rechten van onze patiënten te scha-
den. Het gaat vaak om belangrijke informatie 
die ook de veiligheid van de maatschappij 
aanbelangen.”

Brief van het Bureau van 21 maart 2013 aan 
de Nationale Raad :

“Het Bureau nam in zijn zitting van 13 maart 
dezer kennis de vraag om advies geformu-
leerd in de e-mail van 8 februari van Dok-
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ter X (patiënten op probatie – vragen om 
informatie van justitie-assistenten – belang 
beroepsgeheim versus veiligheid maatschap-
pij). 
In artikel 58 van de Code van geneeskundi-
ge plichtenleer worden de uitzonderingen 
op het beroepsgeheim vastgelegd. Artikel 
58, j) bepaalt: “Het afleveren van verslagen 
aan de justitie-assistent in uitvoering van 
een conventie die de justitie-assistent, de 
patiënt en de arts bindt en afgesloten werd 
in het kader van een voorwaardelijke in-
vrijheidstelling, een voorlopige hechtenis, 
een uitstel van strafuitvoering, een proba-
tiemaatregel of een bemiddeling in strafza-
ken.” 
Wij verwijzen ook naar het advies van het 
Nationale Raad van 14 juli 2007 (conventies 
inzake de opschorting, het uitstel en de pro-
baties).
In de adviesvraag van Dokter X wordt ver-
wezen naar telefonische vragen van justitie-
assistenten om informatie omtrent de nale-
ving van de probatievoorwaarden, de aan-
wezigheid op consultatie, het gebruik van 
middelen en risicogedrag.
Het advies van de Nationale Raad van 14 juli 
2007 stelt dat een eventueel voorstel tot stop-
zetting van de probatiemaatregelen, dat dus 
niet op  therapeutische gegevens is gegrond 
maar wel kan steunen op een door een tus-
senkomende arts, met eerbiediging van het 
beroepsgeheim, uitgebracht verslag, normaal 
onderdeel is van hun door de wet aangewe-
zen taak. 
De uitzondering zoals voorzien in de code 
betreft het afleveren van verslagen aan 
justitie-assistenten. De vraag om advies van 
Dokter X maakt gewag van mondelinge/ te-
lefonische vragen om informatie van justitie-
assistenten. 
De vraag rijst dan ook of aan deze monde-
linge vragen om informatie vanwege justitie-
assistenten gevolg mag worden gegeven.”

Antwoord van 6 juni 2013 van de Nationale 
Raad :

Het Bureau van de Nationale Raad van de 
Orde van geneesheren heeft uw brief van 
21 maart 2013 besproken waarin u zich base-
rend op de e-mail van Dr. X, de vraag stelt of 
in het kader van de opvolging van een pro-
batie overeenkomstig artikel 58 van de Code 
van Geneeskundige Plichtenleer aan monde-
linge vragen van justitieassistenten gevolg 
moet worden gegeven.

Het Bureau deelt u mee dat het antwoord 
tweezijdig is.

1) Wat betreft seksuele delinquenten werd op 
8 oktober 1998 een samenwerkingsovereen-
komst gesloten tussen de Federale Staat en de 
Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding 
en behandeling van daders van seksueel mis-
bruik. Deze samenwerkingsovereenkomst 
werd bekrachtigd door de wet van 4 mei 1999 
en het decreet van 2 maart 1999. Op basis van 
artikel 4 van deze samenwerkingsovereen-
komst staan de justitieassistenten in voor alle 
informatie die noodzakelijk is voor de indi-
viduele problematiek van de aangepaste be-
geleiding van de betrokkene. Hiertoe stelt hij 
regelmatig een verslag op over de betrokken 
persoon ten behoeve van de bevoegde over-
heid, binnen de maand na de invrijheidstel-
ling of de inwerkingtreding van de 
voorwaarden, ten minste om de zes maan-
den, bij wijzigingen in de situatie en verder 
als de bevoegde overheid het vraagt.
De Memorie van Toelichting bij deze samen-
werkingsovereenkomst spreekt wat betreft 
alle verslagen, ook de verslagen die deze jus-
titieassistent opvragen bij de behandelend 
arts, over “documenten”, wat ontegenspreke-
lijk wijst op het schriftelijk karakter van deze 
verslagen.

2) Wat betreft de andere gevallen waarin 
justitieassistenten overeenkomstig artikel 9 
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van de wet 29 juni 1964 instaan voor de so-
ciale begeleiding en in het kader waarvan zij 
aan de behandelende arts verslagen kunnen 
vragen, bestaan er geen dergelijke algemeen 
geldende samenwerkingsovereenkomsten. 
Indien de concrete overeenkomst die een 
arts hierover met de justitieassistent heeft 
gesloten geen bepalingen bevat waaruit het 
schriftelijk karakter van de verslagen kan 
worden afgeleid of waarin deze expliciet is 
vermeld, dan kan de justitieassistent in prin-
cipe ook mondeling om informatie vragen. 
Een dergelijke praktijk valt evenwel sterk af 
te raden, enerzijds omwille van de controle 
die de arts verliest over de door hem ver-
strekte informatie, anderzijds doordat de 
probatiecommissie van de justitieassistent 
een schriftelijk dossier zal wensen te ontvan-
gen.

11. Doorgeven informatie betreffende zeden-
feiten aan justitieassistent.

Mag een arts informatie i.v.m. het overtreden 
van probatievoorwaarden door een patiënt, 
die hij zelf heeft bekomen via derden, doorge-
ven aan de justitieassistent?

Advies van 12 juni 2013 :

“U verwijst naar ernstige zedenfeiten die op 
minderjarigen zouden gepleegd zijn waarbij 
u de vraag stelt of u de justitieassistent hier-
omtrent dient te informeren.
In de door u beschreven situatie dient gehan-
deld overeenkomstig artikel 458 bis van het 
Strafwetboek :
‘Eenieder, die uit hoofde van zijn staat of 
beroep houder is van geheimen en hierdoor 
kennis heeft van een misdrijf zoals om-
schreven in de artikelen 372 tot 377, 392 tot 
394, 396 tot 405ter, 409, 423, 425 en 426, 
gepleegd op een minderjarige of op een per-
soon die kwetsbaar is ten gevolge van zijn 
leeftijd, zwangerschap, partnergeweld, een 

ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk 
gebrek of onvolwaardigheid kan, onvermin-
derd de verplichtingen hem opgelegd door 
artikel 422bis, het misdrijf ter kennis bren-
gen van de procureur des Konings, hetzij 
wanneer er een ernstig en dreigend gevaar 
bestaat voor de fysieke of psychische inte-
griteit van de minderjarige of de bedoelde 
kwetsbare persoon en hij deze integriteit 
niet zelf of met hulp van anderen kan be-
schermen, hetzij wanneer er aanwijzingen 
zijn van een gewichtig en reëel gevaar dat 
andere minderjarigen of bedoelde kwetsbare 
personen het slachtoffer worden van de in 
voormelde artikelen bedoelde misdrijven en 
hij deze integriteit niet zelf of met hulp van 
anderen kan beschermen.’”

12. Wachtdienst – onveiligheidgevoel van 
artsen bij bepaalde patiënt – weigeren huis-
bezoek.

Kan een arts, die zich door een lid van de fa-
milie van een patiënt regelmatig bedreigt 
voelt, huisbezoeken tijdens de wachtdienst 
weigeren en deze familie meedelen dat enkel 
consultaties in de praktijk zullen plaatsvin-
den?

Advies van 3 juli 2013 :

“U gelieve bijgaand afschrift van volgende 
adviezen van de Nationale Raad te willen 
vinden die relevant zijn in het kader van uw 
vraagstelling.”

1. Advies van 5 februari 2005 “huisartsen-
kringen en veiligheidsvoorschriften voor 
wachtdiensten”
“In het kader van de toepassing van ar-
tikel 7 van het KB van 8 juli 2002 tot 
vaststelling van de opdrachten verleend 
aan huisartsenkringen bij de organisatie 
van wachtdiensten, vraagt een huisarts 
op welke manier de leden van een huis-
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artsenkring op de hoogte mogen gebracht 
worden van gevaarlijke zones en pa-
tiënten met gevaarlijk gedrag binnen de 
kringregio.

Advies van de Nationale Raad :
Er dient een onderscheid gemaakt te worden 
tussen twee soorten inlichtingen of vaststel-
lingen : deze die algemeen bekend zijn, zoals 
de gevaarlijkheid van een straat of van een 
wijk, en die welke artsen verzamelen bij pa-
tiënten of bij personen tijdens de uitoefening 
van hun beroep. 
Voor de gevaarlijke zones is het belangrijk dat 
de personen die verantwoordelijk zijn voor de 
wachtdienst met de politieoverheid overleg-
gen over de mogelijke beschermingsmaatre-
gelen ten aanzien van de zorgverstrekkers.
Wat de individuele patiënten betreft, heeft 
de Nationale Raad er niets op tegen dat een 
lijst van patiënten met gevaarlijk gedrag op-
gesteld wordt voor zover voldaan wordt aan 
de volgende voorwaarden :

•	 de lijst mag uitsluitend betrekking 
hebben op patiënten die een werkelijk 
en bewezen gevaar voor de fysieke in-
tegriteit van de artsen vormen of ge-
vormd hebben;

•	 de gevaarlijkheid dient gebaseerd te 
zijn op omstandige rapporten opge-
steld door beoefenaren die geconfron-
teerd werden met ernstige problemen 
bij de uitoefening van het beroep;

•	 een patiënt die voor gevaarlijk gehou-
den wordt mag slechts op de lijst op-
genomen worden na overleg tussen 
de verantwoordelijken voor de wacht-
dienst, de in gevaar gebrachte arts en 
de behandelend arts van de betrok-
kene;

•	 de inschrijving van de patiënt op de 
lijst dient, in de regel, beperkt te zijn in 
de tijd en in elk geval regelmatig her-
zien te worden;

•	 zodra een patiënt op de lijst staat, dient 
hij hiervan op de hoogte gebracht te 

worden door de verantwoordelijke 
voor de wachtdienst;

•	 de lijst dient opgesteld en bewaard te 
worden door de artsen die de wacht-
dienst organiseren, op hun verant-
woordelijkheid en met eerbiediging 
van de vertrouwelijkheid; zo dient de 
eventuele overdracht van gegevens 
langs elektronische weg beveiligd te 
zijn (zie advies van de Nationale Raad 
van 17 februari 2001, Tijdschrift van 
de Nationale Raad nummer 92, pagina 
4 en van 15 juni 2002, Tijdschrift van 
de Nationale Raad nummer 97, pagina 
6);

•	 de lijst mag slechts toegankelijk zijn 
voor de betrokken beoefenaren en ter 
gelegenheid van hun wachtdiensten; 
voor situaties waarin gewerkt wordt 
met een oproepcentrum evenwel dient 
de lijst de persoon die verantwoorde-
lijk is voor dit centrum tot nut te zijn 
om de wachtdienstcollega te wijzen op 
het gevaar van een oproep en om zo 
nodig de beschermingsmaatregelen te 
coördineren ten aanzien van deze per-
soon.

Alle bepalingen in verband met de opstelling 
en de aanwending van deze lijsten dienen 
vastgelegd te worden in een huishoudelijk 
reglement waarin tevens vermeld wordt hoe 
de veiligheidsproblemen beheerd en geregi-
streerd worden. Dit huishoudelijk reglement 
dient voorgelegd te worden aan de bevoegde 
provinciale raad.”

2. Advies van 4 februari 2006 “lijsten met 
namen van patiënten die als potentieel 
gevaarlijk voor de wachtartsen worden 
beschouwd + advies van de Commissie 
voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer”
Op verzoek van de Minister van Soci-
ale Zaken en Volksgezondheid bracht de 
Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer op 27 juli 2005 het 
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advies nr. 11/2005 uit. Dit advies handelt 
over het bijhouden door de artsenvereni-
gingen van lijsten van patiënten die be-
kend staan als zijnde een gevaar voor de 
artsen met wachtdienst. Aanleiding tot dit 
advies was het door de Nationale Raad op 
5 februari 2005 ingenomen standpunt over 
de opmaak van lijsten met namen van pa-
tiënten die als potentieel gevaarlijk voor de 
wachtarts worden beschouwd (Tijdschrift 
Nationale Raad nr. 108, juni 2005, p. 4). 
Na bestudering van dit advies nr. 11/2005 
past de Nationale Raad zijn op 5 februari 
2005 uitgebracht advies aan.

Advies van de Nationale Raad :
Na een grondige analyse van het advies van 
de Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer kwam de Nationale 
Raad tot de hierna volgende vaststellingen:

•	 De commissie stelt in haar advies : 
“Hoewel het voormelde standpunt van 
de Nationale Raad van de Orde der 
geneesheren alvast de facto een eer-
ste vorm van normatieve omkadering 
blijkt te vormen voor de zwarte lijst 
van “gevaarlijke” patiënten, zou een 
dergelijke verwerking van gegevens, 
omwille van de reden dat zij betrek-
king heeft op een zwarte lijst, dienen 
te worden onderworpen aan een reeks 
aanvullende garanties zoals voorzien 
door een wet vermeld in het advies 
nummer 9 van 15 juni 2005 van de 
Commissie. Dit geldt onverminderd 
de mogelijkheid van de Koning om 
aanvullende uitvoeringsmaatregelen te 
bepalen”. Uit dit standpunt volgt over-
duidelijk dat de Commissie het door de 
Nationale Raad ingenomen standpunt 
niet aanvecht maar nog bijkomende 
wettelijke garanties wenst.

•	 Daarnaast stelt de Commissie dat ge-
zien de complexiteit van de oprichting 
van een gecentraliseerde databank 
waarvan de verwerking een inbreuk 

zou betekenen op een fundamenteel 
recht voorzien in de grondwet (arti-
kel 23 viseert onder meer het recht 
op bescherming van de gezondheid 
en de medische hulp) of aangaande 
diensten die als essentieel worden be-
schouwd door de wetgever een bijko-
mende voorafgaande machtiging door 
de Commissie noodzakelijk is. Hieruit 
volgt dat elke wachtdienst die gebruik 
wenst te maken van een lijst van pa-
tiënten met gevaarlijk gedrag een bij-
zondere machtiging van de Commissie 
dient te verkrijgen.

•	 Vervolgens wijst de Commissie erop 
dat de algemene principes van de Wet 
Verwerking Persoonsgegevens door de 
huisartsenkringen dienen nageleefd 
te worden zoals het recht op toegang, 
verbetering en betwisting bij een aan-
gestelde voor de gegevensverwerking 
die de communicatie van de gegevens 
van derden zou opschorten, een sy-
steem van beroep dat schorsend werkt, 
het bepalen van beperkte bewarings-
termijnen, enz. Al deze vereisten zijn 
te realiseren en door samenwerking 
onder huisartsenkringen is de inspan-
ning te delen maar dat neemt niet weg 
dat heel wat tijd zal verstrijken voor 
het systeem aan alle vereisten voldoet 
en van start kan gaan.

Uit de analyse van het advies van de Com-
missie volgt dat de door de Nationale Raad in 
zijn advies van 5 februari 2005 gestelde voor-
waarden voor de opmaak van lijsten met na-
men van patiënten die als potentieel gevaar-
lijk voor de wachtarts worden beschouwd, 
niet volstaan.
Uit de reacties van wachtdiensten op de door 
de Nationale Raad in het hoger geciteerde 
advies gestelde criteria, blijkt dat deze als 
zeer omslachtig worden ervaren en in de 
praktijk nauwelijks te hanteren zijn. Gezien 
de door de Commissie gestelde bijkomende 
garanties lijkt het uitgesloten dat wachtdien-

hippocrates_66.indd   59 21/01/14   20:53



 60 h i p p o c r a t e s  6 6  |  j a n u a r i  2 0 1 4

ad
vi

ez
en

 o
o

st
-v

la
an

de
re

n

sten gebruik kunnen maken van lijsten met 
namen van patiënten.
De Nationale Raad is van mening dat, zoals 
door de Commissie voorgesteld, alleen een 
wet een eventueel gebruik van lijsten met na-
men van patiënten kan regelen.
In afwachting van een wettelijke regeling 
zullen de wachtdiensten een beroep moeten 
doen op hun inventiviteit en creativiteit om 
de veiligheid van de wachtarts te verzekeren. 
Om elk misverstand te voorkomen wenst de 
Nationale Raad te benadrukken dat ook aan 
een oproep afkomstig uit wijken, buurten of 
straten die als gevaarlijk bekend staan, gevolg 
dient gegeven te worden onder voorwaarden 
die enerzijds rekening houden met de aard 
van de meegedeelde problematiek en ander-
zijds met de veiligheid van de arts. 
Gezien het advies van de Commissie voor 
de bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer, ziet de Nationale Raad zich verplicht 
zijn advies van 1 oktober 2005 betreffende 
artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 juli 
2002 tot vaststelling van de opdrachten ver-
leend aan huisartsenkringen (B.S., 5 oktober 
2002) aan te passen. De veiligheidsgegevens 
dienen op anonieme wijze overgemaakt 
te worden aan de wachtcoördinator. Deze 
gegevens kunnen enkel nominatief aan de 
behandelende geneesheer worden overge-
maakt.

13. Medische dossiers – bewaren papieren 
en/of gescande versie.

Om tijd en plaats uit te sparen denken artsen 
eraan om hun papieren medische dossiers in 
de scannen en deze eventueel daarna te ver-
nietigen.

Advies van 28 augustus 2013 :

“Het inscannen van een medisch dossier kan 
enkel gebeuren indien voldoende waarbor-
gen worden geboden voor de echtheid en 

onveranderbaarheid van het document. En-
kel onder dit beding kan het papieren dossier 
vernietigd worden.”

14. Medisch attest – maagdelijkheidattest – 
minderjarige – wettelijke/deontologische 
richtlijnen.

Een arts wordt dikwijls geconfronteerd met 
de vraag van allochtone ouders tot het afle-
veren van een maagdelijkheidattest voor hun 
minderjarige dochter (12 tot 15 jaar), meestal 
in het kader van uithuwelijking. De arts wei-
gert dit stelselmatig. De vraag wordt gesteld 
of er dienaangaande wettelijke en/of deonto-
logische richtlijnen bestaan :
- mogen/moeten we attesteren?
- indien we maagdelijkheid attesteren, is dit 

een vals attest?
- indien we attesteren dat ze geen maagd 

meer is, veroordelen we een minderjarig 
meisje tot ‘sociale verwerping’.

Gelet op het grensoverschrijdend karakter 
van de vraagstelling, maakt het Bureau de 
adviesvraag over aan de Nationale Raad.

Antwoord van 12 september 2013 van de 
Nationale Raad :

˝Het Bureau van de Nationale Raad is van 
mening dat het in principe niet toekomt aan 
een arts een dergelijk onderzoek uit te voe-
ren, noch een maagdelijkheidsattest op te 
stellen, gelet op het feit dat enerzijds er geen 
enkele medische rechtvaardiging is voor de 
uitvoering van dit onderzoek en anderzijds 
de patiënt omwille van de druk die haar naas-
te omgeving op haar uitvoert een dergelijk 
onderzoek te ondergaan, de (vaak minderja-
rige) patiënt niet vrij is haar toestemming 
daarvoor te geven.

Het uitvoeren van een maagdelijkheidson-
derzoek en het opstellen van een dergelijk 
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attest zouden een inbreuk betekenen op de 
waardigheid van de vrouw en dienen bijge-
volg geweigerd te worden.

Het valselijk bevestigen van de maagdelijk-
heid of het opstellen van een attest zonder 
een onderzoek te hebben uitgevoerd, zijn 
misdrijven (valsheid in geschrifte, cfr. artike-
len 196 en 204 van het Strafwetboek) die tot 
strafrechtelijke en tuchtrechtelijke vervol-
ging aanleiding kunnen geven.

Wanneer maagdelijkheidsattesten worden 
opgesteld voor medico-legale redenen, zoals 
in het kader van de vaststelling van seksueel 
misbruik of als bewijs dat het huwelijk niet 
werd geconsumeerd, kunnen deze attesten 
deontologisch aanvaard worden.˝

15. Beroepsgeheim – raadsgeneesheer mutu-
aliteit – onduidelijkheid of patiënt op de 
hoogte is van een ernstige ziekte die aanlei-
ding geeft tot hogere terugbetaling – infor-
meren van patiënt door raadsgeneesheer 
aanvaardbaar? – of rechtstreeks contact op-
nemen met behandelend arts?

Advies van 9 oktober 2013 :

“Het Bureau kan u bevestigen dat de raads-
geneesheer van een mutualiteit die gecon-
fronteerd wordt met een patiënt waarbij het 
onduidelijk is of deze op de hoogte is van een 
ernstige ziekte (die aanleiding geeft tot ho-
gere terugbetaling), rechtstreeks contact kan 
opnemen met de behandelend arts om hier-
omtrent overleg te plegen.
Het is de raadsgeneesheer niet toegestaan de 
patiënt zelf hieromtrent rechtstreeks aan te 
spreken.”

16. Problematiek medisch beroepsgeheim bij 
begeleiding Cador/VDAB/GTB.

Vraagstelling :
˝Sinds enkele jaren krijgen wij vanwege Ca-
dorVDAB/GTB af en toe vragen tot het invul-
len van formulieren betreffende de medische 
problematiek van patiënten met een arbeids-
handicap of langdurige werkloosheid.
Hoewel de patiënt hiervoor schriftelijk de toe-
stemming geeft, blijken hier toch problemen 
te rijzen in verband met het beroepsgeheim.
We vernamen van meerdere patiënten dat de 
medische informatie niet door artsen wordt 
behandeld. Zij worden over hun medische 
problematiek aangesproken door assistenten, 
die dan ook patiënten ‘begeleiden’ of ‘verwij-
zen’.

Twee jaar geleden hebben we daarom afge-
sproken om deze formulieren na het invullen 
rechtstreeks naar de arts van Cador te sturen, 
gezien er bij de VDAB/GTB hiervoor geen 
arts ter beschikking is. Desondanks blijkt dat 
patiënten nog steeds door assistenten worden 
‘opgevolgd’ voor hun medische problemen.

Wij menen dat dit in strijd is met het beroeps-
geheim en hebben daarom beslist om op de 
formulieren geen medische info of diagnoses 
meer in te vullen. We zullen wel onze inschat-
ting vermelden van de arbeids(on)geschikt-
heid.˝

Advies van 17 oktober 2013 :

“U gelieve bijgaand het advies van de Natio-
nale Raad van 30 april 2011 te willen vinden 
omtrent ‘Beroepsgeheim – informatie aan de 
VDAB betreffende de arbeidshandicap’”.

Advies van 30 april 2011 van  de Nationale 
Raad :
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˝Sinds 1 oktober 2008 kent de Vlaamse Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) het recht 
tot bijzondere tewerkstellingsondersteunende 
maatregelen toe op basis van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betref-
fende de professionele integratie van personen 
met een arbeidshandicap. Dit besluit bepaalt 
dat personen die medische, psychische of psy-
chologische moeilijkheden ondervinden vrij-
willig in een aangepast begeleidingstraject 
kunnen stappen. Om in aanmerking te komen 
voor bijzondere tewerkstellingsondersteunen-
de maatregelen dient de aanvragende patiënt 
alle nuttige informatie over te maken aan de 
bevoegde diensten van de VDAB. Deze afge-
leverde informatie dient door een arts beves-
tigd te worden door middel van het formulier 
“Aanvraag tot medisch/psychisch/psycholo-
gische advies, betreffende patiënt …”. Ver-
scheidende artsen vragen zich af of het 
invullen en overmaken van dit formulier geen 
schending inhoudt van het medisch beroeps-
geheim.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 30 april 2011 heeft de 
Nationale Raad van de Orde van geneeshe-
ren dit kwestieuze formulier en de aanwen-
ding ervan onderzocht.

Dit formulier voorziet in de schriftelijke toe-
stemming van de patiënt omtrent het door-
geven van informatie aan de bevoegde 
diensten van de VDAB in het kader van bij-
zondere tewerkstellingsondersteunende 
maatregelen. De arts dient een beperkte vra-
genlijst in te vullen omtrent de arbeidshan-
dicap en de te voorziene aanpassingen op de 
werkplaats.

De Nationale Raad is van oordeel dat de arts 
bij het opstellen van dit formulier en de afle-
vering ervan aan de patiënt geen inbreuk 
maakt op het medisch beroepsgeheim, om-
wille van de voorafgaande “bevrijdende” toe-

stemming van de patiënt. Aan de modaliteiten 
noodzakelijk om als “bevrijdende toestem-
ming” te gelden is in deze voldaan, met name 
de vrije en uitdrukkelijke toestemming van 
de geïnformeerde patiënt enerzijds en de spe-
cifieke aanwending en het relevante karakter 
van de gevraagde informatie anderzijds.˝

17. Medisch dossier – bijhouden elektro-
nisch dossier door iedere belanghebbende 
arts –  inzage door patiënt via ingangscode 
– persoonlijke notities.

De vraag wordt gesteld of een patiënt recht-
streeks inzage kan hebben in zijn elektronisch 
medisch dossier via een toegangscode en wel-
ke de gevolgen hiervan zouden zijn m.b.t. het 
bijhouden van het dossier. 

Advies van 23 oktober 2013 :

“Vooreerst dient te worden opgemerkt dat 
de Nationale Raad in zijn zitting van 20 ja-
nuari 2007 in het kader van een telematica 
project (Waals Gezondheidsnetwerk) de 
vraag van een Provinciale Raad bestudeerde 
of het deontologisch aanvaardbaar is dat 
een patiënt rechtstreeks inzage kan hebben 
in zijn elektronische medisch dossier. U ge-
lieve bijgaand afschrift van dit advies te wil-
len vinden. 
De Nationale Raad was van oordeel dat de 
inzage door de patiënt in zijn elektronisch 
medisch dossier, zonder voorafgaand ver-
zoek aan de arts, deze laatste niet toelaat zijn 
wettelijke en deontologische verplichtingen 
te vervullen. De arts-patiënt verhouding 
dreigt hieronder te lijden. 
De Nationale Raad was bovendien van me-
ning dat de inzage in het medisch dossier 
door de patiënt dient te geschieden in aan-
wezigheid van de arts die het samengesteld 
heeft of de verantwoordelijkheid ervoor 
draagt. 
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U merkt terecht op dat, wanneer eenzelfde 
door ieder behandelend arts bijgehouden 
elektronisch dossier door de patiënt via een 
toegangscode zou kunnen worden ingezien, 
uiterste voorzichtigheid aan de dag dient te 
worden gelegd i.v.m. het bijhouden van dit 
dossier. 
Evenwel blijven de bepalingen van de wet 
van 22 augustus 2002 betreffende het rech-
ten van patiënt onverminderd van toepassing 
ongeacht de wijze waarop het medisch dos-
sier wordt bijgehouden. 
Software programma’s die het een arts mo-
gelijk maken om als mede-behandelaar ge-
meenschappelijke gegevens van de patiënt in 
te zien, voorzien thans reeds strikte proce-
dures om bepaalde medische of persoonlijke 
gegevens af te schermen die niet door derden 
mogen worden ingezien. 
Wanneer, zoals in uw vraagstelling ver-
woord, het daarenboven om rechtstreekse 
inzage door de patiënt zou gaan en op voor-
waarde vanzelfsprekend dat deze werkwijze 
zowel wettelijk als deontologisch aanvaard-
baar zou kunnen worden geacht, zal ook 
artikel 9 van voornoemde wet op de pa-
tiëntenrechten volledig dienen nageleefd te 
worden. Hierbij kan inzonderheid verwezen 
worden naar de beperkingen op het inzage-
recht met name:
- de patiënt heeft alleen recht op informatie 

over zichzelf, niet over derden;
- de patiënt heeft geen inzage in de per-

soonlijke notities van de zorgverstrekker. 
Persoonlijke notities zijn aantekeningen 
die door de zorgverstrekker apart in het   
patiëntendossier worden bewaard en die 
niet worden meegedeeld aan andere le-
den van de verzorgingsteam. Indien dat 
wel gebeurt, zijn het niet langer persoon-
lijke notities;

- de arts kan inzage weigeren in gegevens 
waarvan hij in het kader van de therapeu-
tische exceptie heeft geoordeeld dat ze 
nadelig zijn voor de gezondheid van de 
patiënt.

Tot slot wensen wij de aandacht te vestigen 
op de finaliteit van het inzagerecht binnen de 
wet patiëntenrechten. Dit inzagerecht is niet 
zozeer bedoeld om de patiënt te informeren 
over zijn toestand – daarover moet de zorg-
verstrekker hem reeds alle nodige informa-
tie verstrekken – maar ligt in het verlengde 
van de bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer waarbij iedereen het recht heeft 
om kennis te krijgen van de persoonsgege-
vens die over hem worden opgeslagen. Het 
doel van dit recht is bovendien om daar waar 
nodig de vertrouwensrelatie met de zorgver-
strekker en dus de openheid in de relatie te 
vergroten.”

18. Dementerende vrouw – verzoek van ad-
vocaat tot opmaken omstandige medische 
verklaring i.v.m. de geestelijke gezondheids-
toestand van een persoon die geen patiënt is.

Twee huisartsen komen op hun reis in contact 
met een vrouw, aan wie zij bijna dagelijks 
medische verzorging moesten verlenen ten 
gevolge van wonden opgelopen door multiple 
valpartijen, die duidelijk het gevolg waren 
van (beginnende?) dementie. Enige maanden 
nadien ontvangen de artsen een vraag van 
een advocaat van één der kinderen om een 
omstandige geneeskundige verklaring te ma-
ken i.v.m. de geestelijke gezondheidstoestand 
van deze vrouw, die zij enkel tijdens deze va-
kantie verzorgden. Kan hierop worden inge-
gaan?

Advies van 23 oktober 2013 :

“Weliswaar is de dame waarmee u in contact 
bent gekomen ter gelegenheid van een reis 
niet uw eigen patiënte doch het feit dat u ter 
gelegenheid van deze reis aan deze dame me-
dische raad hebt gegeven en verzorging hebt 
verleend, maakt dat u behandelend arts was 
van deze dame en bijgevolg volledig door het 
beroepsgeheim bent gebonden. 
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In deze omstandigheden kan dan ook niet, 
zoals u zelf terecht oppert, ingegaan worden 
op het verzoek van een advocaat voor het op-
maken van een omstandige geneeskundige 
verklaring i.v.m. de geestelijke gezondheids-
toestand van deze dame.”

19. Eigendom weefsel na overlijden patiënt 
– gebruik weefsel voor andere doeleinden 
dan diagnostiek.

Een patholoog stelt een vraag i.v.m. het eigen-
domrecht van weefsel, dat wordt beheerd 
door een paraffine weefselbank van een afde-
ling pathologie. Kan dit weefsel nà het over-
lijden van de patiënt gebruikt worden voor 
andere doeleinden dan diagnostiek, in casu 
een vaderschapstest?

Advies van 11 december 2013 :

“Het Bureau onderscheidt twee aspecten in 
uw adviesvraag. Vooreerst wordt de vraag ge-
steld naar de “eigendom” van het weefsel, en 
anderzijds rijzen een aantal vragen rond het 
uitvoeren van vaderschapstests door middel 
van zogenaamde genetische vingerafdrukken 
of DNA-profielen.
Wat het eerste aspect betreft is de Nationale 
Raad van oordeel dat noch aan een patiënt 
noch aan een arts een ‘eigendomsrecht’ kan 
toegekend worden in de klassieke betekenis 
van het burgerlijk recht, met inherent vol-
strekt beschikkingsrecht over de paraffine-
blokjes waarin van de patiënt weggenomen 
weefsel is ingebed. De Nationale Raad steunt 
hierbij op de beginselen die ten grondslag 
liggen aan de internationale verklaringen 
betreffende de mens, meer bepaald de niet-
verhandelbaarheid en de niet-overdraag-
baarheid van het menselijk lichaam. 
De patholoog-anatoom (in een dienst voor 
anatomo-pathologie: de arts verantwoorde-
lijk voor de dienst) is de bewaarder van de 
paraffineblokjes en draagt er de overeen-

komstige verantwoordelijkheden voor. In dit 
verband verwijzen wij naar het advies van de 
Nationale Raad van 13 december 1986 (Tijd-
schrift Nationale Raad nr. 36, juni 1987, p. 12 
- kopie als bijlage).
De Nationale Raad meent dat de paraffine-
blokjes te beschouwen zijn als objectieve 
elementen van een medisch dossier. Dit 
impliceert onder meer dat:
- de paraffineblokjes gedurende 30 jaar be-

waard dienen te worden (cf. art. 46 van de 
Code van geneeskundige Plichtenleer);

- de patholoog-anatoom, overeenkomstig 
art. 13 al. 1 van het K.B. nr. 78 van 10 no-
vember 1967 betreffende de uitoefening 
van de geneeskunst, de verpleegkunde, de 
paramedische beroepen en de geneeskun-
dige commissies, en art. 41 van de Code 
van geneeskundige Plichtenleer, op ver-
zoek of met het akkoord van de patiënt 
– dit kan eventueel blijken uit een door 
hem hiertoe ondertekend document – de 
paraffineblokjes die hij bewaart desge-
vraagd dient over te maken aan een ande-
re behandelende arts aangeduid door de 
patiënt. De Nationale Raad acht het ver-
kieslijk de paraffineblokjes rechtstreeks te 
doen geworden aan een arts die de nodige 
bekwaamheid bezit om deze te analyseren 
en te interpreteren.

Het tweede aspect betreft het uitvoeren van 
vaderschapstests.
De voorzitter van de Hoge Raad voor de An-
thropogenetica verbonden aan het federaal 
ministerie van Sociale Zaken, Volksgezond-
heid en Leefmilieu drukte eerder t.o.v. de Na-
tionale Raad zijn bekommernis uit over het 
toenemend en ongeregeld uitvoeren van va-
derschapstests.
Erop wijzend dat hierover in België geen 
specifieke wetgeving bestaat en zich base-
rend op o.m. het advies van de Nationale 
Raad van 19 oktober 1996 (Tijdschrift Na-
tionale Raad nr. 75, maart 1997, p. 26-30) 
kwam de Hoge Raad tot het besluit dat de 
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methode van de genetische vingerafdrukken 
in ons land op dit ogenblik slechts correct kan 
worden aangewend:
“- hetzij in het kader van een gerechtelijke 

procedure van betwisting of erkenning van 
het vaderschap: in dit geval gaat het ver-
zoek uit van een magistraat;

- hetzij op individueel initiatief. Bij een pri-
vé-aanvraag kan de vaderschapstest zon-
der restrictie worden verricht mits de test 
betrekking heeft op een meerderjarige en 
zijn ouders en de nodige schriftelijke toe-
stemmingen van de partijen werden beko-
men.”

In zijn vergadering van 16 juni 2001 besprak 
de Nationale Raad de brief van de Hoge Raad 
voor Anthropogenetica betreffende het toe-
nemend en ongeregeld uitvoeren van vader-
schapstests door middel van genetisch mate-
riaal.
De Nationale Raad bevestigde zijn in 1996 
ingenomen standpunt waarnaar in dit schrij-
ven verwezen wordt. 

De Nationale Raad is van mening dat de 
gestelde problematiek enkel op te lossen is 
door een sluitende wetgeving die enerzijds 
bepaalt onder welke strikte voorwaarden va-
derschapstests kunnen worden verricht en 
anderzijds het gebruik van de resultaten van 
tests die, op een onrechtmatige wijze uitge-
voerd zijn, verbiedt.
De Nationale Raad is van oordeel dat de 
Hoge Raad voor de Anthropogenetica goed 
geplaatst is om de bevoegde minister(s) tot 
een wetgevend initiatief te bewegen.
Wat de uitvoering van genetische analyses 
met het oog op het vaststellen of het uitslui-
ten van het vaderschap betreft, verwees de 
Nationale Raad in zijn voornoemde verga-
dering van 19 oktober 1996 naar een studie 
gedaan rond de juridische aspecten van het 
probleem door mevrouw Nathalie Hustin-
Denies, assistente aan de rechtsfaculteit van 
de UCL. De Nationale Raad sloot zich aan bij 
de besluiten van mevrouw Hustin-Denies, 
waarvan afschrift eveneens bijgevoegd.”
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A. Artsen (31/12) 5784
 (+130)

1. Inschrijvingen Lijst
  - promotie 158
  - overschrijvingen van andere Raden 97
  - andere 19

2. Afvoeringen Lijst
  - overleden 29
  - overgeschreven naar andere Raden 75
  - andere 39

B. Vergaderingen

Raad :
  - vergaderingen 20
  - gehoorde artsen 16
  - administratieve afvoeringen van de Lijst 11

Bureau :
  - vergaderingen 21
  - behandelde dossiers 881

Onderzoekscommissie I
  - vergaderingen 11
  - gehoorde artsen 33

Onderzoekscommissie II
  - vergaderingen 11
  - gehoorde artsen 35

Commissie “Contracten en Medische Activiteiten – Huisartsen”
- vergaderingen 10
- behandelde dossiers 207

Commissie “Contracten en Medische Activiteiten – Specialisten”
- vergaderingen 11
- behandelde dossiers 165

Commissie “Vennootschappen – Huisartsen”
- vergaderingen 13
- behandelde dossiers 85

Administratief verslag  
werkzaamheden 2013
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Commissie “Vennootschappen – Specialisten”
- vergaderingen 10
- behandelde dossiers 158

Commissie “Websites”
- vergaderingen 5
- behandelde dossiers 51

C. Schriftelijke adviezen aan artsen nopens deontologische problemen 66

D. Disciplinaire beslissingen

* Door de Raad of de Raad van beroep werden sancties van waarschuwing, censuur, 
berisping of schorsing opgelegd wegens :

- Het niet volledig aanpassen van een artsenwebsite conform de voorschriften van de Raad

- Schending van het medisch beroepsgeheim

- Commercialisering van de geneeskunde

- Het niet afleveren van getuigschriften voor verstrekte hulp (twee gevallen)

- Het niet zorgvuldig en gewetensvol toedienen van zorgen die stroken met de thans 
geldende, wetenschappelijke kennis (drie gevallen)

- Het vragen van merkelijk te hoge erelonen

- Het aanrekenen aan het RIZIV van medische onderzoeken bij en door de arts zelf (twee 
gevallen)

- Welwillendheidsattesten 

- Nalaten gevolg te geven aan een oproep tot medische hulpverlening tijdens de wachtdienst 

* Geen sanctie : 6

* Geseponeerde zaken (door de Onderzoekscommissie onderzocht en door de Raad zonder 
gevolg gelaten bij ontstentenis van afdoende argumenten om de betrokkene in beschuldiging 
te stellen wegens een inbreuk op de regelen van de medische plichtenleer) : 85

* Beslissingen waartegen hoger beroep werd aangetekend : 0

* Beslissingen Raad van beroep waartegen cassatieberoep werd aangetekend : 0.
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I. INSCHRIJVINGEN

A. Promotie 2013

48600 STEENACKERS Katie
48601 VAN DIJCK Christophe
48602 TRAEN Stephanie
48603 HORST Niels
48604 HENDRICKX Steven
48605 RAPPE Koen
48606 DALEWYN Lieve
48607 VAN WALLEGHEM Sarah
48608 DEBRUYNE Celine
48609 VAN GUTTE Céline
48610 COENEN Sara
48611 RAICK Mattie
48612 CLARYSSE Stéphanie
48613 CREMERS Evelien
48614 GOOSSENS Veronique
48615 VANDE WEYGAERDE
48616 VAN HULLE Charlotte
48617 DE SUTTER Inge
48618 DE PREZ Evelien
48619 FONSECA DE OLIVEIRA
48620 DEPREEUW Maïté
48621 BATTEAUW David
48622 THOMAS Bartel
48623 DE SMEDT Lieven
48624 THUYSBAERT Thomas
48625 MATTHEEUWS Sofie
48626 VERDEGEM Ekhart
48627 JANSSENS Astrid
48628 VAN ONSEM Stefaan
48629 OPDENAKKER Olivier
48630 MAES Jan-Willem
48631 CROO Alexander
48632 VAN DRIESSCHE Stijn
48633 COLEMAN Koen
48634 DE BEL Elisa
48635 VAN WESSEL Steffi
48636 VERELST Sophie
48637 DE LOOSE Jeff
48638 DE COCK Sanne
48639 DE PRYCKER Stefanie
48640 DE MAESENEER Hannelore
48641 BERINGS Margot

48642 FLEERAKKERS Jelle
48643 D’HULSTER Bert
48644 MARCKX Joke
48645 DENYS Marie-Astrid
48646 CATTOIR Steffi
48647 D’HOORE Leen
48648 VAN DER PAELT Thomas
48649 ROOSENS Elke
48650 MAERTENS Vicky
48651 MAERTENS Heidi
48652 HOFMANS Mattias
48653 BLANCKE Marie
48654 NAEYAERT Charlotte
48655 BOSMA Sarah
48656 VANDERDONCKT Laure
48657 HOLAIL MOHAMED Amina
48658 DIELEMAN Nele
48659 BOGAERT Bert
48660 PINTELON Margriet
48661 DOBBELAERE Stefanie
48662 MAHIEU Els
48663 VERBRUGGEN Dimitri
48664 PAUWELS Stephanie
48665 DEBYSER Hannelore
48666 VANDAMME Lynn
48667 UREEL Matthias
48668 RINGOIR Annelies
48669 LEJON Jeroen
48670 VERCRUYSSEN Jang
48671 MERTENS Dien
48672 DE BRUYNE Elise
48673 VERSTOCKT Bram
48674 PECCEU Stefanie
48675 DIERICKX Anneloor
48676 VAN GASSE Toon
48677 VAN GAMPELAERE
48678 LEYSEN Laura
48679 VAN DE MOORTEL Leen
48680 VANDERBIEST Klaas
48681 SWIMBERGHE Martijn
48682 VAN DEN BERGHE Sarah
48683 MEERT Karen
48684 DE MAEYER Filip
48685 VERSTRINGE Nathalie
48686 VAN DE PEER Fleur
48687 DUTOIT Julie

Personalia 2013
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48688 KREPS Elke
48689 ROOMS Isabelle
48690 STALPAERT Silke
48691 DULLAERT Liesbet
48692 VANTOMME Bram
48693 OPSOMER Tine
48694 LOWAGIE Liesbeth
48695 TAVERNIER Karen
48696 DE BRUCKER Ben
48697 POORTMANS Natalie
48698 HOFMAN Stijn
48699 VERPOORT Anne-Catherine
48700 BOSTEELS Davy
48701 JOORIS Saartje
48702 BOGAERT Delfien
48703 BAERT Judith
48704 VAN DER MEULEN Eva
48705 VAN DER HEGGEN Tatjana
48706 GILLARD Natalie
48707 ROTTIERS Jorina
48708 DESCHOOLMEESTER Mick
48709 DEDECKER David
48710 DEPYPERE Bernard
48711 KEEREMAN Vincent
48712 SOBOLEVA Ekaterina
48713 VAN DEN HEUVEL Els
48714 MAES Evelyn
48715 TIELEN Linde
48716 TRIPS Jolinde
48717 VAN LAETHEM Lien
48718 VAN RUMST Kirsten
48719 MEUL Ann-Sophie
48720 COOLS Olivia
48721 MAES Danielle
48722 GOOSSENS Wouter
48723 WUYTS Julie
48724 DELIE Klaar
48725 MOREAUX Eline
48726 DE RUYCK Ine
48727 SMAGGHE Dominic
48728 SINTOBIN Ina
48729 VAN HECKE Kyri
48730 VAN HEDENT Steven
48731 SOLANO NISIMBLAT Paola
48732 QUENON Laure-Ann
48734 SMETRYNS Delphine

48735 VANYSACKER Jens
48736 VAN LERBEIRGHE Jeroen
48737 CROMMELYNCK Isabelle
48738 VAN SCHANDEVYL Katrien
48739 VANDEWEGE Annelies
48740 EVERAERT Nele
48741 VARKAS Gaëlle
48742 TUYBENS Pieterjan
48743 VERROKEN Charlotte
48744 UYTTEBROEK Astrid
48745 CLAEYS Tom
48746 AICH Naima
48747 VERHAMME Lore
48748 BONDUELLE Sam
48749 DEKEYSER Bernd
48750 DEVUYST Stijn
48751 VAN DEN MOOTER Eve
48752 WESTELINCK Steffen
48754 FRANSEN Jasper
48755 KENNIS Marnix
48756 PAUWELS Bauke
48757 THYS Maya
48758 VANHAUWAERT Joachim
74069 COOMANS Caroline

B. Overschrijvingen van andere 
provinciale Raden

Antwerpen

13350 LEMMENS Luc
17069 GERMONPRE Paul
17893 KARELSE Tannetje
18879 CLYMANS Lore
18965 JESPERS Ine
19109 SCHOUTEN Jeoffrey
19333 KLEINEN Jeroen
19507 ARNOUT Nele
19520 PRYTULA Agnieszka
19550 LESAGE Geoffrey
19805 DEVOS Helena
36835 MUSSCHE Isabelle
43277 VAN RAEMDONCK Odilon
47718 MARIEN Nathalie
49512 HENDRIKX Tom
49830 PAGE Ann-Sophie
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49902 NINCLAUS Virginie

Brabant (Nederlandstalig)

00095 DU MAINE Christine
00168 VAN BOXELAER Inge
09806 VERHEUGHE Delphine
19862 TIEK Joyce
19928 NEIRYNCK Valerie
36714 BEYLS Frauke
36782 FLORE Bernard
46961 CLAUS Filip
47704 VANDER EECKT Kathy
47927 VAN LANGENHOVE Nele
49087 DEMUYNCK Mathias
73653 DEBILDE Dominique
73746 LISSENS Esther
76533 DESPIERRE Evelyn
76647 ALLEMON Birgitt
76653 LAUWERS Rinaldo
76785 VAN TURNHOUT Caroline
76893 VERELST Peter
76894 WILLEMS Leen
76969 VAN DAELE Elke
98027 CHRISTIAANSE Ernst
98101 REYNTJENS Ruth
98132 ROMMENS Margot
98151 DE BRUYN Caroline
98335 VANDEN BROECKE Katrien
98405 AL ZAND Bakr
98629 WATERLOOS Marjan
98720 HUYGHE Lotte
98760 HYSENBEGASI Merita
98819 DE DECKER Annelies
98892 CORNELIS Maaike
99138 ALVES DE MEDEIROS Ana

Brabant (Franstalig)

89019 EL BALI Jamila
93592 MIRICA Daniela-Corina
97590 VASILEIADOU Ourania

Limburg

19359 BIESEMANS Linda

19501 ONSEA Kevin
73630 VANDEWEYER Dries
73671 LUYCKX Ariane
73745 SCHEERS Leen
74069 COOMANS Caroline

 Namen

93681 BEZUIDENHOUT Jacques

West-Vlaanderen

00032 VERDONCK Jan
00075 SCHOLLAERT Eva
32786 COENE José
36426 TEIRLINCK An
36705 SNAUWAERT Christophe
36775 D’HONDT Frederiek
36846 COUVREUR Tim
36891 WILLAERT Lieselotte
36900 DE SCHRYVER Nele
36932 VAN LAEKEN Els
36948 NAERT Eline
36952 VAN DER MEERSCH Hans
36958 VAN ALBOOM Elien
36976 SAMAEY Pieter
36980 DE BRUYNE Peter
36988 VAN CAENEGEM Maarten
36992 DE SCHEERDER Marie-
37004 CALLEBOUT Eduard
37007 WILLEMOT Laurent
37014 VERHOEYEN Eva
37021 BRUYLANDT Ruth
37024 STAELS Willem
37037 DEWILDE Eline
37040 SNAUWAERT Evelien
37068 YDE Lien
37076 VANDAMME Marian
37090 DELIE Anke
37091 DOBBELAERE Stephanie
37147 VAN MOSSEVELDE Sara
37153 VAN TITTELBOOM Nathalie
37156 BAERT Elien
37160 VELDEMAN Laurens
45034 DEGRAUWE Greta
47273 SCHURGERS Marie
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47999 VANDERHAEGHEN Kim
48125 GOUDSMEDT Françis
48195 LANSSENS Sven
 58130 GEMMEL Filip
93439 COPPENS Annelien

C. Andere

44785 BOURDA Jacques
45976 MEDINA-PALOMINO Hector
46191 SHEIK JOESOEF Kaiyum
47333 BRUGGEMAN Lien
48591 RINGBURG Akkie
48592 SCUDERI Vincenzo
48593 SOENDER Trine
48594 COLLE Fabian
48595 DIK Alexander
48596 HOFF Rieka
48597 KARAMARIA Sevasti
48598 PLANKOVA Zuzana
48599 DECRAECKE Tim
48733 PELLICANO Mariano
48753 SCHOONENBERG Maria
48759 POKORNY Morgan
48760 RADVILAVICIENE Lina
48761 TAVARES SOUSA CASTRO
93352 LAM Hwai-Ding

II. WEGLATINGEN

A. Overlijdens 2013

40558 DEVOS Laurent
40638 ROBYNS Albert
40727 ADRIAENS Paul
40758 SCHOCKAERT Leopold
40789 DE CLERCQ José
40959 GOOSSENS Emile
41003 CAUDRON José
41064 KINT André
41076 DHONT Robert
41093 CORNET Jean
41111 DE COCK Gaston
41275 VANDEVELDE Aline
41300 HECK Edgar
41319 BEKAERT Stéphane
41409 HACHE Raoul
41485 VAN DER MEULEN Gilbert
41544 EBO Gilbert
41688 DE COCK Norbert
41882 VAN DURME Jean-Pierre
41926 JANSSENS Henri
42164 VEYS Jan
42397 VERCRUYSSE Firmin
42436 CARLIER André
42699 LAGASSE Eliane
42823 EVERAERT Jean
42971 QUINTELIER Frans
43425 LONDERS Lieven
45817 HALIM Johanes
48188 VAN BRAECKEL Bart

B. Overschrijvingen naar andere 
provinciale Raden

Antwerpen

00174 VAN HOEYMISSEN Lena
09194 LAPAUW Sabien
09334 FELIX Kristien
14155 VAN MEERBEECK Jan
19669 DEMUYNCK Sandra
36743 HAEGEMAN Steven
45445 FEIGEL Judith
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47062 VERDONK Peter
47406 VANWOLLEGHEM Thomas
47657 SARKOZY Andrea
47688 VAN BRUAENE Nicholas
47819 NIEUWENHUIZEN Rik
47856 DE WAELE Eva
47907 BAHERI Babak
48093 VERBURGH Patrick
48096 WITTERS Ine
48231 DELRUE Stefan
48334 ROBYNS Lieselot
48401 VAN LOOVEREN Kevin
48424 NARAIN Naomi
48477 SERLET Madelien
48479 VANHAUTE Karen
48573 AJAJI Myriam
48581 ANSEEUW Willem
48587 HIDDINGA Birgitta
98465 FRENSSEN Floris

Brabant (Nederlandstalig)

36822 GALLANT Marie
44732 WELLENS Francis
47584 GHIJSENS Rosy
47719 CARPRIEAUX Marilyn
47818 EL TAHRY Riëm
47966 BALLIAUW Christophe
47983 VAN ACKER Jasmien
47988 VANDEMAELE Ellen
48137 MAEBE Sofie
48259 DE BAERDEMAEKER Randy
48324 VAN WALLEGHEM Julie
48365 VERHASSELT Lies
48370 GABRIELS Charlien
48371 ROGIERS Aljosja
48391 BONNE Lawrence
48439 SABBE Tine
48509 GOBIEN Kimberley
48518 GRAUWEN Nele
93280 JONCKHEERE An
98457 DE BRUCKER Yannick

Brabant (Franstalig)

36103 VAN DE SIJPE Petra

43894 VANERMEN Hugo

Limburg

19395 MESSIAEN Peter
47590 AKIN Faki
47992 MERTENS Katleen
76538 MARINOVIC Igor

West-Vlaanderen

19566 DE DECKER Evelyne
35124 VAN LAEKEN Katrien
35948 DEBUSSCHER Eva
36591 MAERE Caroline
36632 VERBEKE Katelijne
36709 WERBROUCK Bart
36869 REYNVOET Emmelie
37165 ROUSSEFF Thaïs
44582 VANCLOOSTER Roger
46534 VAN DE WIELE Christophe
46603 VAN HAUTE Inge
47501 VERSTRAETE Ann
47743 VERMEIREN Pieter
47778 VAN PRAET Jens
47878 DE BAERE Isabel
47961 STEEN Evi
48201 DE MOOR Annelies
48316 VAN STEELANT Joris
48317 HEIJLEN Leen
48447 VAN DER MEERSCHE Sofie
48489 AMEYE Alexis
48506 CARDOEN Frederik
48703 BAERT Judith

C. Andere

09235 MEYS Inge
16594 COOLS Hans
34814 VAN DE WALLE Peter
35201 DE CLERCQ Barbara
40758 SCHOCKAERT Leopold
41003 CAUDRON José
41217 AMPE Robrecht
41294 GOOSSENS Leo
41716 VAN LEUVEN Frans
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42119 RATHE Paul
42636 MASTELINCK Claudine
42638 VAN DE WALLE Roland
44107 REMOUCHAMPS Lucie
44145 EECKMAN Frank
46098 WAUTERS Bruno
46287 MORTELE Koenraad
46353 TAVERNE Robertus
47208 SCHRIJVERS Bieke
47423 BIMMEL Richard
47663 DE HAAN Roel
47759 CESANA Andrea
47815 SAFFY Ashiq
47840 VISSCHERS Bianca
47864 RADONIC Teodora
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47941 GAL Benjamin
47958 BORGHEI Nafisesadat
48055 PENTCHEV Dimitar
48155 PUYMIRAT-TISSOT Etienne
48278 TOURMOUSOGLOU
48286 DI SERAFINO Luigi
48288 NTARLADIMAS Ioannis
48289 VECERA Jan
48379 VAN WELIE Nellie
48414 EL HOUSSEIN Lina
48420 VOSS Annekatrin
48510 GAN Melanie
48530 FROUWS Lolkje
48689 ROOMS Isabelle
67106 KERSCHT Ines
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1. TENLASTELEGGING :

Het niet naleven van het beginsel dat

a. elke vorm van commercialisering van de geneeskunde dient 
vermeden te worden en

b. een arts, behoudens uitdrukkelijk vastgestelde uitzonderin-
gen, in alle omstandigheden door het beroepsgeheim is ge-
bonden, door enerzijds, ongeoorloofde samenwerking met 
de firma X en/of BVBA Y waardoor deze firma’s ongevraagd 
contact opnamen met patiënten van betrokken arts om hen 
ongevraagd voedingssupplementen te verkopen (de produc-
ten Z en W), en dit in de periode van 3 augustus 2011 tot heden 
en, anderzijds, door het doorgeven van persoonsgegevens van 
patiënten, zonder medeweten en zonder toestemming van 
deze patiënten aan voornoemde firma’s zodat deze firma’s de 
voedingssupplementen nadien aan deze patiënten konden 
verkopen, 

 feiten waarvan sprake in de brief van 4 juni 2012 van de advocaat 
met bijgevoegd afschrift van het onderzoeksdossier, o.m. van de 
4 geregistreerde individuele klachten van patiënten binnen een 
periode van 5 maanden.”

(…)

1.

Op 7 juni 2012 mocht de Orde van Geneeshe-
ren, Provinciale Raad Oost-Vlaanderen, een 
schrijven ontvangen d.d. 4 juni 2012 van de 
raadsman van het ziekenhuis waarin een on-
deontologisch gedrag van de betrokken arts 
werd aangehaald, en wel op grond van het vol-
gende :

■■ de betrokken arts zou zonder medeweten 
van patiënten zich hebben schuldig ge-
maakt aan het doorgeven van persoonsge-
gevens aan de firma’s X en Y die ongevraagd 
met de patiënten contact opnamen tenein-
de hen onder valse voorwendselen voe-
dingssupplementen en vitaminen te 
verkopen;

■■ diverse patiënten hebben klacht neergelegd 
en meestal werden zij nog voor de chirur-
gische ingreep door deze firma’s benaderd;

■■ er werd door het ziekenhuis een tuchtpro-
cedure opgesteld en verder werd er klacht 
met burgerlijke partijstelling ingediend bij 
de onderzoeksrechter te A;

In zijn schriftelijke toelichting van 8 oktober 
2012 verklaarde de betrokken arts dat :

■■ de patiënt telkens grondig werd ingelicht 
tijdens de betreffende raadpleging;

■■ dit steeds met goede intentie werd uitge-
voerd zonder enig kwaad te willen berok-
kenen aan patiënt;

■■ er geen inbreuk was op de privacy-wet om-
dat de patiënt uitgebreid werd ingelicht en 
met de uitdrukkelijke vraag of de vertegen-
woordiger met haar contact mocht opne-
men;

■■ hij niettemin erkent dat de handelwijze al-
lesbehalve ideaal was;

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

■■ hij zonder kwaad opzet heeft gehandeld, hij 
de producten steeds met iedere patiënt had 
besproken en hij nota nam van het monde-
ling akkoord van de patiënt in het medisch 
dossier;

■■ hij geen agressieve chirurg is en als artrose 
nog niet ver is gevorderd, hij patiënten ad-
viseert een chondroprotectivum te probe-
ren, wat geen medicatie is, maar een 
voedingssupplement;

■■ de grote meerderheid van patiënten zeer 
tevreden was;

■■ de patiënt kreeg de producten thuis, de 
firma en inhoud waren op de doos geschre-
ven en de patiënt kreeg verdere inlichtingen 

Beslissingen Raad Oost-Vlaanderen

Commercialisering 
van de geneeskunde 
– doorgeven 
persoonsgegevens van 
patiënten aan firma’s
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door X, een folder en overschrijvingsformu-
lier;

■■ over de medische meerwaarde van de pro-
ducten lopen de meningen uiteen;

■■ hij voor de firma X koos omwille van hun 
gepersonaliseerde aanpak;

■■ naast het placebo-effect is er ook een gun-
stige werking, de werkwijze was wel niet 
correct in die zin dat hij geen wetenschap-
pelijk argument heeft om X boven de apo-
theker te verkiezen;

■■ er geen financiële afspraken waren tussen 
hem en de betreffende firma’s, maar hem 
door X wel een onderzoekstafel was beloofd 
alsmede tijdschriften voor de wachtkamer, 
hier nooit iets van is terecht gekomen;

■■ het om 60 à 70 patiënten ging en de enige 
indicatie voor deze voedingssupplementen 
was artrose, het voornamelijk over kniepa-
tiënten ging;

■■ er werd hem disciplinair door het zieken-
huis een blaam opgelegd;

Op de terechtzitting voegde hij daar nog aan 
toe dat de patiënten wel degelijk wisten dat de 
firma’s in kwestie hen gingen contacteren en ze 
hier ook mee akkoord waren.

Hij voegde er nog aan toe nooit medische gege-
vens te hebben overgemaakt, enkel adresgege-
vens en hij van de betrokken firma’s nooit geld 
heeft ontvangen, er volgens hem dus zeker geen 
sprake was van commercialisering of uitbuiting.

2.

Overwegende dat de Raad van oordeel is dat 
de voorliggende inbreuken wel degelijk bewe-

zen zijn en de betrokken arts dit zelf ook toe-
gaf, hij had hoe dan ook nooit de namen en 
adresgegevens aan de firma’s had mogen door-
geven.

Overwegende dat het méér aangewezen was 
geweest om, vooraleer hiertoe over te gaan, de 
ethische commissie te raadplegen.

Overwegende dat hij dit nooit met patiënten 
had mogen afspreken nu hij, gezien in het bij-
zonder zijn positie als behandelend arts, hoe 
dan ook ontegensprekelijk gemakkelijk de keu-
ze van patiënt kon “leiden” en sturen in de rich-
ting van de betreffende firma’s en hij hierdoor 
het vrije keuzerecht van de patiënt heeft beïn-
vloed.

Overwegende dat er wel degelijk sprake is van 
een soort van commercialisering, niet alleen 
door het keuzerecht van de patiënt te sturen 
zoals hiervoor uiteengezet maar waar hij bo-
vendien ook voorhoudt nooit een vergoeding 
te hebben ontvangen, hij niettemin erkende dat 
hem een onderzoekstafel alsmede tijdschriften 
was beloofd, wat ook een vorm van vergoeding 
uitmaakt.

Overwegende dat in die omstandigheden de 
weerhouden tenlasteleggingen wel degelijk be-
wezen zijn en het passend voorkomt de betrok-
ken arts de hiernavolgende sanctie op te leggen.

(…)

BESLISSING RAAD : BERISPING

2.TENLASTELEGGING :

het niet-naleven van het beginsel dat

a. behalve in gevallen van duidelijke therapeutische weerslag, 
een arts zich van elke inmenging in familiale aangelegenheden 
moet onthouden,
b. een arts, behoudens uitdrukkelijk vastgestelde uitzonderin-
gen, in alle omstandigheden door het beroepsgeheim is gebon-
den, 
een en ander door het opstellen van een medische verklaring, ver-
klaring waarin een aantal beweringen nopens de echtgenoot van 
patiënte werden geformuleerd en die werd afgegeven aan de echt-
genote van betrokkene.

Inmenging in familiale 
aangelegenheden – 
medische verklaring 
- beroepsgeheim

hippocrates_66.indd   75 21/01/14   20:53



 76 h i p p o c r a t e s  6 6  |  j a n u a r i  2 0 1 4

B
es

li
ss

in
g

en
 O

o
st

-V
la

a
n

d
er

en

(…)

1.

Op 1 juni 2012 werd de Orde der Geneesheren, 
Provinciale Raad Oost-Vlaanderen, in kennis 
gesteld van een schrijven d.d. 31 mei 2012 van 
klager die zich erover beklaagde dat de betrok-
ken arts een attest had opgemaakt om zijn 
echtgenote, met het oog op het bekomen van 
een echtscheiding ten hare gunste, ter wille te 
zijn.

Het attest dateerde van 18 juli 2011 en luidde 
als volgt :
“ Ondergetekende, dokter in de geneeskunde, 
verklaart dat mevrouw X hem meermaals con-
tacteerde i.v.m. agressie van haar echtgenoot, 
welke psychiatrisch patiënt is. Enkele maanden 
terug escaleerde de situatie, maar patiënte wei-
gerde op mijn voorstel, om haar echtgenoot te 
laten collokeren, in te gaan. Intussen is de situ-
atie weeral uit de hand gelopen, zodat patiënte 
noodgedwongen de woning diende te ontvluch-
ten omwille van het fysieke geweld en dreige-
menten van haar echtgenoot.”

In zijn schrijven van 22 september 2012 ver-
klaarde de betrokken arts onder meer dat :

■■ de klager een psychiatrisch patiënt is die al 
jaren een haatcampagne tegen hem voert;

■■ hij voorheen een patiënt was maar er kwam 
een vertrouwensbreuk nadat hij de betrok-
kene er had op gewezen dat zijn uitgespro-
ken vermoeidheidsklachten aan zijn 
psychiatrische aandoening te wijten waren 
en niet somatisch van aard waren;

■■ het attest werd geschreven toen zijn echt-
genote met de kinderen tijdelijk in een 
noodwoning hun verblijf dienden te nemen;

■■ hij niet op de hoogte was dat zij wou schei-
den en het attest enkel was opgesteld met 
de bedoeling haar vlucht uit de woning niet 
als onrechtmatig te aanzien;

■■ het zeker niet de bedoeling was hem enig 
nadeel te berokkenen;

 

Ten aanzien van de Onderzoekscommissie 
voegde hij daar op 8 januari 2013 nog het vol-
gende aan toe :

■■ het nooit tot een echtscheiding is gekomen 
en beide echtgenoten weer samen wonen;

■■ klager door een psychiater wordt gevolgd 
wegens bipolaire stoornis;

■■ hij de vermelding “psychiatrisch patiënt” er 
nu niet meer zou inzetten, hij dit enkel had 
gedaan om klager zelf in bescherming te 
nemen en het zeker niet de bedoeling was 
dat hij strafrechtelijk zou worden vervolgd;

Ten overstaan van de onderzoekscommissie 
werden door de betrokken arts ook de medi-
sche verslagen van de psychiater overgemaakt 
die de behandelende arts is van klager.

Ter terechtzitting bevestigde de betrokken arts 
zijn voorheen afgelegde verklaringen.

2.

Overwegende dat de Raad, na kennisname van 
alle relevante stukken, waaronder ook het ver-
hoor van de betrokken arts en de attesten van 
de psychiater, van oordeel is dat de betrokken 
arts hoe dan ook een deontologische fout heeft 
begaan door in zijn attest uitdrukkelijk gewag 
te maken van “psychiatrisch patiënt”.

Overwegende dat de betrokken arts ook beseft 
dat hij in de fout is gegaan vermits hij uitdruk-
kelijk, tot tweemaal toe, stelde deze “fout” niet 
meer te zullen begaan.

Overwegende dat de Raad evenwel begrip 
heeft voor het feit dat de betrokken arts een 
patiënte in een noodsituatie heeft willen hel-
pen en hij ook geen kwade of verkeerde bedoe-
lingen had naar de klager toe.

Overwegende dat deze verzachtende omstan-
digheden maken dat er weliswaar een deonto-
logische fout wordt weerhouden maar de Raad 
het niet opportuun acht deze met een bijko-
mende sanctie te moeten beteugelen.

BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE
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3. TENLASTELEGGING :

het niet-naleven van het beginsel dat een arts gewetensvol en in 
alle objectiviteit elk voor het verkrijgen van sociale voordelen 
vereiste document moet opstellen, een en ander door, niettegen-
staande herhaald aandringen van betrokken patiënt, het niet 
afleveren aan patiënt van een getuigschrift voor verstrekte hulp 
voor een medische prestatie geleverd ter gelegenheid van een 
consultatie op 14 december 2011.

De betrokken arts is niet verschenen op de zit-
ting, noch was hij aldaar vertegenwoordigd.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
de tenlastelegging.

1.

Op 14 maart 2012 werd de Orde der Genees-
heren, Provinciale Raad Oost-Vlaanderen, in 
kennis gesteld van een schrijven van patiënt die 
zich erover beklaagde dat hij op 14 december 
2011 op consultatie was geweest bij betrokken 
arts, aldaar 28 EUR had betaald, doch geen 
ziektebriefje, met het oog op tussenkomst van 
de mutualiteit, had meegekregen.

Wanneer patiënt langsging op 15 januari kreeg 
hij opnieuw nul op het rekwest. Het daaropvol-
gend schrijven van de mutualiteit dd. 23 maart 
2012 bracht al evenmin iets op en op 4 mei 2012 
liet klager weten nog steeds niets te hebben 
ontvangen.

De betrokken arts werd bij brieven van 10 sep-
tember 2012 en 24 oktober 2012 aangemaand 
zijn visie hierop te laten kennen doch beant-
woordde geen enkel schrijven van de daartoe 
aangestelde Onderzoekscommissie.

Wanneer hij door de Onderzoekscommissie op 
22 januari 2013 werd uitgenodigd om te ver-

schijnen op 5 februari 2013 liet hij opnieuw 
niets van zich horen en liet verstek, zelfs op een 
tweede uitnodiging reageerde hij niet.

Op de terechtzitting van 22 mei 2013 verscheen 
de betrokken arts opnieuw niet waarna de zaak 
op verstek werd behandeld en in beraad geno-
men.

2.

Overwegende dat de Raad van oordeel is dat 
de hiervoor omschreven tenlastelegging vol-
doende bewezen is en de betrokken arts alle 
kansen heeft gehad om zich ter zake met ken-
nis van zaken te verdedigen.

Overwegende dat het een deontologische in-
breuk uitmaakt om een getuigschrift voor ver-
strekte hulp van een medische prestatie niet af 
te leveren, en dit ondanks herhaald aandrin-
gen, én van patiënt, én van mutualiteit én van 
de Orde van Geneesheren zelf.

Overwegende dat de betrokken arts ook in het 
verleden zich reeds heeft schuldig gemaakt aan 
een dergelijke deontologische inbreuk zodat 
het de Raad passend voorkomt hem de hierna-
volgende tuchtsanctie op te leggen.

BESLISSING RAAD : 
TWEE MAANDEN SCHORSING.

4. TENLASTELEGGING :

het afleveren van een welwillendheidattest en het niet-naleven 
van het beginsel dat, behalve ingeval van duidelijke therapeuti-
sche weerslag, een arts zich van elke inmenging in familiale aan-
gelegenheden moet onthouden, 
een en ander door het opstellen van een medische verklaring, geda-
teerd 28 oktober 2011, verklaring waarin een aantal beweringen no-
pens de echtgenoot van patiënte werden geformuleerd en die werd 

Niet afleveren aan 
een patiënt van een 
getuigschrift voor 
verstrekte hulp voor 
een medische prestatie

Welwillendheidattest 
– inmenging 
in familiale 
aangelegenheden
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afgegeven aan de echtgenote van betrokkene, teneinde te dienen in 
het kader van een civielrechtelijke procedure, meer bepaald een 
echtscheidingsprocedure.

(…)

1.

Op 16 juli 2012 mocht de Orde van Geneeshe-
ren, provinciale raad Oost-Vlaanderen, een 
schrijven ontvangen van mr. X die zich erover 
beklaagde dat de betrokken arts een medisch 
attest had geschreven dat door de echtgenote 
van zijn cliënte werd gebruikt in een echtschei-
dingsprocedure.

In dit attest zou zijn cliënt zijn voorgesteld als 
iemand met een psychopathiform gedrag en als 
zou hij zich, over een periode van méér dan 
tien jaar, schuldig hebben gemaakt aan fysische 
en verbale agressies, hierbij concluderend dat 
zijn cliënt een potentieel gevaar zou vormen 
voor én zijn echtgenote én de dochter.

Op 28 oktober 2012 verklaarde de betrokken 
arts, bij wege van een brief gericht aan de On-
derzoekscommissie, dat hij bij het opstellen 
van het attest d.d. 28/10/2011 niet lichtzinnig 
is te werk gegaan in die zin dat hij de betrokken 
man goed kende en diezelfde dag nog zijn echt-
genote bij hem was langs geweest met een at-
test van dr. Y waarin verbale agressie alsmede 
een onrust veroorzakende stress als pathologie 
van mevrouw was neergeschreven, dit alles 
veroorzaakt door de houding en handelwijze 
van klager.

De betrokken man zou hem ook op zijn kabinet 
zijn komen bedreigen en intimideren in een 
poging het attest ongedaan te maken. 

In die omstandigheden verklaarde de betrok-
ken arts dat hij als het ware “gedwongen” was 
een medisch attest op te maken maar geeft wel 
toe in de fout te zijn gegaan, vooral bij de aan-
gewende en gebruikte woordkeuze en hij beter 
een dixit-attest had opgesteld.

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

■■ De man in kwestie tien jaar patiënt was ge-
weest, deze nadien bij collega Y patiënt was, 
de zaak geëscaleerd is bij de echtscheiding;

■■ De vrouw in kwestie het psychisch terrori-
seren niet meer aankon en bij hem om een 
medisch attest verzocht teneinde haar zaak 
geloofwaardiger te maken, ook dr. Y zou 
een dergelijk medisch attest hebben opge-
maakt; 

■■ Hij het attest had opgemaakt op basis van 
de familiale anamnese maar er wel spijt van 
heeft geen dixit-attest te hebben opge-
maakt;

■■ Hij in het bijzonder spijt heeft van de term 
‘psychopathiform’, hij in het vervolg patiën-
ten zelf iets op papier zal laten zetten;

Ter terechtzitting bevestigde hij zijn voorheen 
afgelegde verklaringen.

2.

Overwegende dat de Raad van oordeel is dat 
de betrokken arts effectief, zonder de man in 
kwestie gezien, gehoord en/of onderzocht te 
hebben een dergelijk medisch attest niet kon 
opmaken, dit ook de reden is waarom het me-
disch attest in kwestie door de burgerlijke 
rechter uit de debatten werd geweerd.

Overwegende dat een medisch attest enkel een 
therapeutisch doel mag hebben en niet mag 
worden aangewend voor andere niet medische 
handelingen en/of doeleinden.

Overwegende dat de betrokken arts een deon-
tologische fout heeft begaan en zich hier ook 
duidelijk van bewust is vermits hij zich niet al-
leen uitdrukkelijk mondeling en schriftelijk ver-
ontschuldigde maar ook stelde zich hier in de 
toekomst niet meer aan te zullen bezondigen.

Overwegende dat de Raad evenwel van oordeel 
is dat mag worden aangenomen dat de betrok-
ken arts heel goed beseft in de fout te zijn ge-
gaan en men dus ook mag aannemen dat hij 
zich in de toekomst hier niet meer zal aan be-
zondigen.

Overwegende dat de Raad het in die omstan-
digheden dan ook niet opportuun acht om een 
bijkomende tuchtsanctie op te leggen.

BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

hippocrates_66.indd   78 21/01/14   20:53



 h i p p o c r a t e s  6 6  |  j a n u a r i  2 0 1 4  79

B
es

li
ss

in
g

en
 O

o
st

-V
la

a
n

d
er

en

5.TENLASTELEGGING :

het niet naleven van het beginsel dat

a) behalve ingeval van duidelijke therapeutische weerslag, een 
arts zich van elke inmenging in familiale aangelegenheden 
moet onthouden en

b) een arts, behoudens uitdrukkelijk vastgestelde uitzonderin-
gen, in alle omstandigheden door het beroepsgeheim is ge-
bonden, 

 een en ander door als arts van wacht op 4 maart 2012 een medische 
verklaring te hebben opgesteld omtrent de emotionele toestand 
van beide kinderen van klager en de echtgenote, verklaring die 
nadien werd aangewend in het kader van een gerechtelijke proce-
dure, o.m. in verband met het recht op persoonlijk contact van de 
kinderen.

(…)

1.

Op 28 mei 2012 werd de Orde der Geneeshe-
ren, Provinciale Raad Oost-Vlaanderen, in ken-
nis gesteld van een e-mail van klager die zich 
erover beklaagde dat de betrokken arts door 
zijn ex-echtgenote werd opgeroepen teneinde 
van hem een attest te bekomen dat zij bij de 
rechtbank heeft gebruikt en waardoor zijn om-
gangsrecht met zijn kinderen werd beperkt, in 
die zin dat dit omgangsrecht voortaan plaats 
vond in een daartoe voorziene en ingerichte 
ruimte, en dit in het bijzijn van derden.

De reden van deze handelwijze van zijn ex-
echtgenote lag volgens hem in het feit dat hij 
kort daarvoor tegen haar klacht had neergelegd 
wegens het toebrengen van slagen en verwon-
dingen.

In het bewuste attest van 4 maart 2012 had de 
betrokken arts het volgende geattesteerd :
“ Ondergetekende, dokter van wacht, verklaart 
op 4/3/12 bij de familie X te zijn geroepen, te A, 
en stelde het volgende vast : de beide kinderen 
Y en Zz vertellen beide bang te zijn bij hun papa 
terug te moeten gaan naar eigen zeggen omdat 
hij steeds tegen hen roept en kwaad vertelt over 
hun mama en dat het haar schuld is dat oog-
operatie van oma is mislukt. Y zegt nachtmer-
ries te hebben waarin papa uit hard rijdende 
auto springt waar zij ook inzitten en nadat gas-
pedaal met tape ingedrukt wordt gehouden, de 
auto met hen in ravijn stort. De kinderen zijn 
duidelijk uit evenwicht. De mama heeft ook 

schrik van haar echtgenoot voor wat hij nog al-
lemaal in petto heeft en zijn dreigementen  : 
firma die ze samen hebben laten failliet gaan, 
huis platbranden...”

In zijn schrijven van 24 september 2012 ver-
klaarde de betrokken arts onder meer dat :

■■ hij in zijn wachtdienst werd opgeroepen 
door een vrouw, moeder die wou dat de 
emotionele toestand van haar kinderen 
werd ingeschat en geattesteerd;

■■ hij de kinderen heeft ontboden en zij beiden 
hem spontaan vertelden dat ze bang waren 
van hun vader, hij geen gerichte vragen 
stelde maar vooral wou dat ze beschreven 
en vertelden over hoe ze zich voelden;

■■ hij alles natuurgetrouw heeft opgeschreven, 
zich van elke commentaar heeft onthouden 
en vervolgens is weggegaan;

■■ hij zich enkel had beperkt tot een neutraal 
medisch attest dat waarheidsgetrouw de 
emotionele toestand van de kinderen weer-
gaf;

Ten aanzien van de Onderzoekscommissie 
voegde hij op 6 november 2012 daar nog het 
volgende aan toe :

■■ hij angst als een medisch gegeven be-
schouwt, net als een blauwe plek;

■■ hij niet wist dat dit attest in een juridische 
procedure zou worden aangewend;

■■ de kinderen waren niet in paniek maar za-
ten wel ineengedoken, waren bang, hij enkel 
de mentale en emotionele toestand van de 
kinderen heeft beschreven;

Inmenging in familiale 
aangelegenheden – 
medische verklaring – 
beroepsgeheim
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Op de terechtzitting zelf beklemtoonde de be-
trokken arts nogmaals dat hij enkel heeft ge-
handeld in het belang van de kinderen, hij 
enkel heeft geattesteerd wat de kinderen hem 
vertelden, hij hierbij op zeer objectieve wijze 
hun mentale toestand heeft beschreven en de 
kinderen zelf spontaan hun verhaal deden 
waarbij het voor hem duidelijk was dat ze wel 
degelijk angstig waren.

Overwegende dat de Raad van oordeel is dat 
wat het medisch attest zelf betreft, de betrok-
ken arts wat het eerste gedeelte van opstelling 
ervan betreft op voldoende wijze voorzichtig 
is tewerk gegaan door enkel weer te geven wat 
hij zelf vaststelde en de kinderen tegen hem 
vertelden terwijl hij diezelfde voorzichtigheid 
uit het oog heeft verloren wat betreft zijn at-
testatie aangaande de moeder van de beide 
kinderen.

Overwegende evenwel dat de Raad, na het le-
zen van de stukken en het horen van de betrok-
ken arts, ervan overtuigd is dat de betrokken 
arts zijn attestatie niet belanggericht heeft op-
gesteld, hij wel degelijk op objectieve en waar-
heidsgetrouwe wijze heeft geattesteerd wat hij 
de visu heeft gezien en zelf heeft gehoord uit 
de mond van de kinderen.

Overwegende dat het beschrijven van een psy-
chische toestand waarin een persoon verkeert 
wel degelijk deel uitmaakt van zijn takenpakket 
zodat de Raad de mening is toegedaan dat er 
geen deontologische inbreuk werd begaan en 
de vrijspraak zich dienvolgens opdringt.

BESLISSING RAAD :
Verklaart de tenlasteleggingen niet bewezen en 
spreekt dienvolgens de betrokken arts VRIJ.

6. TENLASTELEGGING :

het niet-naleven van het beginsel dat

a. zowel voor het stellen van een diagnose als voor het instellen 
en voortzetten van een behandeling, een arts er zich toe ver-
bindt zijn patiënten zorgvuldig en gewetensvol de zorgen toe 
te dienen die stroken met de thans geldende wetenschappe-
lijke kennis;

b. een arts alles in het werk dient te stellen om een kwaliteits-
volle en continue zorgverstrekking te verzekeren;

c. Een arts tijdig aan de patiënt de diagnose en de prognose 
dient mee te delen, hetgeen eveneens geldig is voor een erge 
en zelfs voor een noodlottige prognose;

d. de collegialiteit een voorname plicht is en artsen goede col-
legiale betrekkingen met elkaar dienen te onderhouden in 
eerbied voor de belangen van de zieken,

door,1) in het geval van patiënte X en wat betreft de tenlasteleg-
gingen a,b en c, te hebben nagelaten patiënte correct te infor-
meren omtrent een kwaadaardige tumor ter gelegenheid van 
meerdere medische contacten (cfr. o.m. consultaties (jaarlijkse 
controle) op 13 mei 2009, consultatie 23 juni 2010, consultatie 
25 augustus 2010, alsook telefonische contacten op initiatief van 
patiënte zelf met betrokken arts op o.m. 16 augustus 2010, 
19 augustus 2010 en 25 augustus 2010 waarbij ter gelegenheid 
van de consultatie op 25 augustus 2010 betrokken arts aan patiënte 
voor het eerst meedeelde dat het resultaat van het uitstrijkje 
genomen op 23 juni 2010 “afwijkende cellen” vertoonde en op de 
consultatie van 26 augustus 2010 de uitslag van het biopt, zijnde 

Niet zorgvuldig en 
gewetensvol toedienen 
van zorgen die stroken 
met de geldende 
wetenschappelijke 
kennis – niet 
verzekeren van 
een kwaliteitsvolle 
en continue 
zorgverstrekking – 
niet tijdig meedelen 
van de diagnose 
en de prognose – 
collegialiteit in het 
belang van de zieken
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baarmoederhalskanker, werd bevestigd, waarna patiënte, n.a.v. 
een consultatie bij dokter Y in A op 27 augustus 2010, twijfel rees 
over het feit of het resultaat van het eerder uitstrijkje genomen 
op 13 mei 2009 wel degelijk effectief negatief was en patiënte 
thans aangeeft, na consultatie bij Dokter Z op 30 augustus 2010 
en op grond van de verkregen informatie, dat betrokken arts 
reeds sinds 2005 van de aanwezigheid van “slechte cellen” op de 
hoogte was (uitstrijkje vertoonde een dysplasie fase of niveau 2) 
doch toen naliet de verdere noodzakelijke medische onderzoe-
kingen uit te voeren en daarenboven heeft verzuimd patiënte 
tijdig van de juiste diagnose op de hoogte te brengen, waardoor 
werd verhinderd tijdig een noodzakelijke en aangepaste therapie 
met de gebruikelijke en gewone controles uit te voeren;

en door, wat betreft de tenlastelegging d, het achterhouden door 
betrokken arts van noodzakelijke medische informatie aan haar 
collega gynaecoloog in het kader van de behandeling van de-
zelfde patiënte X,
feiten waarvan sprake in de brief van 27 april 2012 van het Parket bij 
het Hof van Beroep te B, in de e-mail van 14 juli 2012 van een raads-
lid en in de alsdan overgelegde relevante stukken uit het gerechtelijk 
dossier en in de klacht van 6 september 2012 van de advocaat namens 
mevrouw X.

door,2) in het geval van patiënte Y en, wat betreft de tenlasteleg-
gingen a,b en c, te hebben nagelaten patiënte die eveneens jaar-
lijks op controle ging bij de betrokken arts en bij wie in 2002 
naar aanleiding van het nemen van een uitstrijkje door de be-
trokken arts, de mogelijke aanwezigheid van het HPV virus werd 
vastgesteld en waar de op dat ogenblik door de betrokken arts 
uitgevoerde bijkomende tests blijkbaar negatief bleken, correct 
te informeren aangaande haar medische toestand en waarbij de 
betrokken arts alsdan aangaf dat bijkomend onderzoek of an-
dere ingrepen niet nodig waren en door het niet-verwittigen van 
mevrouw Y door de betrokken arts van het negatieve resultaat 
van een uitstrijkjes een noodzakelijke en aangepaste therapie, 
met eventueel inbegrip van een chirurgische ingreep, werd ver-
hinderd,
feiten waarvan sprake in het proces-verbaal nr. 1/2012 van 21 mei 
2012 van het verhoor van mevrouw Y door de Federale Gerechte-
lijke Politie;

door,3) in het geval van patiënte Z en wat betreft de tenlasteleg-
gingen a, b en c, te hebben nagelaten patiënte correct te informe-
ren omtrent een-zoals later is gebleken-baarmoederhalskanker 
waardoor werd verhinderd bij patiënte tijdig een noodzakelijke 
en aangepaste therapie, met eventueel inbegrip van chemo- en 
radiotherapie uit te voeren,
feiten waarvan sprake in het proces-verbaal nr. 1/2012 van 21 mei 2012 
van het verhoor van mevrouw X door de Federale Gerechtelijke Politie”.
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De betrokken arts is in persoon verschenen.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
de tenlastelegging, er diende geen samenvat-
ting te worden gegeven van het verloop van het 
dossier zodat de betrokken arts onmiddellijk 
het woord heeft gekregen teneinde haar verde-
diging voor te dragen. Er werd ter terechtzit-
ting een bijkomend stuk neergelegd, zijnde een 
schrijven d.d. 1 februari 2009 van de betrokken 
arts aan patiënte Y.

1.

Bij schrijven van 27 april 2012 werd de Orde 
van Geneesheren, Provinciale Raad Oost-
Vlaanderen, in kennis gesteld van een schrijven 
van de Procureur-Generaal bij het Hof van Be-
roep te A met de mededeling dat lastens de 
betrokken arts een onderzoeksdossier werd 
geopend en dat toelating werd verleend tot in-
zage.

Vervolgens werd de Provinciale Raad Oost-
Vlaanderen in kennis gesteld van het aange-
legde strafdossier dat haar werd overgemaakt 
door toedoen van de Procureur des Konings te 
Oudenaarde alsmede van de klacht met bur-
gerlijke partijstelling uitgaande van mevrouw 
X.

In het bijzonder wordt de betrokken arts ten 
laste gelegd dat hoewel zij reeds sedert 2005 
op de hoogte was van “slechte cellen”, zij niet-
temin heeft nagelaten de gebruikelijke en ge-
wone onderzoeken te verrichten zoals ieder 
behoorlijk en redelijk arts, geplaatst in dezelf-
de omstandigheden, zou doen. Ook het daar-
opvolgend uitstrijkje van 2007 werd genegeerd 
en was blijkbaar geen reden om verdere onder-
zoeken te laten doen terwijl op de analyse van 
het labo duidelijk een vermoeden van “kwaad-
aardigheid” was vastgesteld.

De patiënt in kwestie werd gedurende twee 
maanden in het ongewisse gelaten en kampt 
thans nog steeds met een ver gevorderde 
kwaadaardige tumor.

In haar verhoor ten overstaan van de onder-
zoeksrechter verklaarde zij onder meer : “ Ik 
heb haar toen niet gebeld - ook niet op haar 
GSM - omdat ik het slechte nieuws niet via de 
telefoon tijdens haar vakantie wou brengen. Dit 

slechte nieuws heb ik zelf voor het eerst na haar 
laatste consult op 23.06.2010 gezien toen ik de 
resultatenviewer raadpleegde om het resultaat 
van het cervixuitstrijkje terug te vinden dat af-
genomen was in september 2010. Ik zag dan ook 
dat er toen geen was afgenomen door mijn col-
lega Dr. X. Ik zag toen pas dat het resultaat van 
het laatste uitstrijkje in 2007 zwaar afwijkend 
was. Ik had dit resultaat nooit eerder gezien 
evenmin als mijn collega Dr. X. Ik heb haar 
daar over aangesproken daar zij ook mijn post 
nakijkt tijdens mijn afwezigheid. Ik heb dit feit 
verzwegen aan mijn patiënte mevrouw X en 
besef dat ik fout gehandeld heb. Ik was echter 
in paniek na de ontdekking van het abnormaal 
resultaat en verwees haar door naar een stad 
in het buitenland (zie verder) omdat ik wist dat 
zij daar kon genieten van de beste zorgen.”

“…Ik heb aan Dr. Y opzettelijk verzwegen dat 
het resultaat spinocellulair carcinoom in feite 
al in 2007 was vastgesteld. Ik verzweeg dit om-
dat ik niet fier was op mijn eigen, en omdat dit 
volgens mij toch geen invloed zou hebben op de 
behandeling, die volgens het stadium waarin de 
ziekte zich bevindt, wordt toegepast…”

Op de uitnodiging van de Onderzoekscommis-
sie om naar aanleiding van de haar ten laste 
gelegde feiten te worden gehoord, is de betrok-
ken arts niet ingegaan.

Ter terechtzitting bevestigde de betrokken arts 
de door haar ten aanzien van de onderzoeks-
rechter te A afgelegde verklaringen en beves-
tigt wat het dossier mevrouw X betreft, dat zij 
volledig in de fout is gegaan, het dossier slordig 
heeft aangepakt en opgevolgd maar op een be-
paald ogenblik in paniek is geschoten.

Wat de tenlasteleggingen in de dossiers me-
vrouw Y en mevrouw Z betreft, ontkent zij ook 
maar één enkele fout te hebben begaan nu er 
in het eerste dossier bij het nemen van het uit-
strijkje geen baarmoederhalskanker kon wor-
den vastgesteld en wat het tweede dossier 
betreft, de uitstrijkjes normaal bleken te zijn 
en na zwangerschap er een correcte opvolging 
heeft plaatsgevonden.

2.

De dossiers betreffende patiënten Y en Z ma-
ken het voorwerp uit van een verhoor opgeno-
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men in een proces-verbaal nr. 1/2012 van 
21 mei 2012.

Hoewel voornoemde personen in dit proces-
verbaal worden aangehaald als zijnde eveneens 
mogelijke “slachtoffers” van een onvoldoend 
doordacht en met kennis van zaken medisch 
optreden van de betrokken arts bevat dit pro-
ces-verbaal onvoldoende doorslaggevende ele-
menten om een deontologische inbreuk lastens 
de betrokken arts te weerhouden.

Er bevinden zich in het dossier al evenmin an-
dere elementen of feitelijke gegevens die de 
tenlasteleggingen ondersteunen.

In die omstandigheden en onder die overwe-
gingen is de Raad van oordeel dat er onvol-
doende bewijzen voorhanden zijn zodat wat 
deze tenlasteleggingen betreft de vrijspraak 
zich opdringt.

3.

Overwegende dat de betrokken arts de tenlas-
telegging betreffende patiënte X niet betwist 
en toegeeft volledig in de fout te zijn gegaan.

Overwegende dat de Raad vooral zwaar tilt aan 
het feit dat de betrokken arts haar verantwoor-

delijkheid niet heeft opgenomen en zelfs be-
wust handelingen heeft gesteld om de patiënte 
de noodzakelijke informatie te ontzeggen 
waardoor er geen aangepaste therapie tijdig is 
kunnen worden opgestart en alhier een grote 
kans is teloor gegaan.

Overwegende dat de Raad menselijk kan be-
grijpen dat er op een bepaald ogenblik bij de 
betrokken arts een paniekreactie is ontstaan 
maar vindt het wel volkomen verkeerd van 
haar alsdan geen beroep te hebben gedaan op 
hulp en bijstand van derden, de betrokken arts 
integendeel de zaak bewust heeft genegeerd en 
op haar beloop gelaten.

Overwegende dat in die omstandigheden de 
hiernavolgende tuchtsanctie passend voor-
komt.

(…)

De Raad verklaart de tenlasteleggingen betref-
fende de dossiers Y en Z niet bewezen en 
spreekt dienvolgens de betrokken arts VRIJ.

Verklaart de tenlasteleggingen a,b,c en d be-
treffende patiënte X bewezen.

BESLISSING RAAD: ÉÉN JAAR SCHORSING.

7. TENLASTELEGGING :

het lichtzinnig opstellen van een attest voor arbeidsongeschikt-
heid, geantidateerd op 16 juni 2012, betreffende een patiënt ge-
zien op 18 juni 2012, waarbij een arbeidsongeschiktheid van 
16 juni t.e.m. 18 juni 2012 werd voorgeschreven. 

(…)

Door de Voorzitter van de provinciale Raad 
Oost-Vlaanderen werd kort verslag gedaan 
waarna de betrokken arts het woord werd ver-
leend teneinde zijn verdediging voor te dragen.

Er werden geen besluiten of bijkomende stuk-
ken neergelegd.

1.

Op 2 juli 2012 werd de Provinciale Raad Oost-
Vlaanderen in kennis gesteld van een schrijven 

d.d. 27 juni 2012 betreffende een klacht tegen 
de betrokken arts wegens het lichtzinnig uit-
schrijven van een arbeidsongeschiktheidsattest 
aangaande een patiënt die de rijles had gemist 
omdat hij in werkelijkheid de dag van zijn rijles 
nog ’s nachts was uitgeweest en eigenlijk te 
dronken was om het voertuig te besturen.

Het betreffende medisch attest dateert van 
16 juni 2012 en vermeldt dat de patiënt niet in 
staat was de lessen bij te wonen van 16 juni 
2012 tot en met 18 juni 2012 en met aanduiding 
van mogelijkheid de lessen te hervatten op 

Medisch attest 
arbeidsongeschiktheid 
– antidatering
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19 juni 2012, en dit terwijl de patiënt maar op 
18 juni 2012 werd onderzocht.

In zijn verantwoording naar de werkgever toe 
van de patiënt, verklaarde de betrokken arts 
dat hij de patiënt maar op de avondconsultatie 
van 18 juni 2012 had gezien maar de klachten 
die toen werden geuit overeenkwamen met het 
ziektebeeld dat de patiënt had voorgehouden, 
van excessief drankgebruik had hij geen weet.

Hij gaf verder toe de verkeerde datum te heb-
ben gebruikt bij het ondertekenen van zijn me-
disch attest, maar schreef dit eerder toe aan 
vermoeidheid en gebrek aan concentratie, vol-
gens hem eigen aan een zestigplusser, feit dat 
dit hem in 35 jaar praktijk wel nog nooit was 
overkomen.

Ten aanzien van de Onderzoekscommissie 
voegde hij daar nog op 6 november 2012 aan 
toe dat :

■■ de patiënt in kwestie slechts 1 à 2 maal per 
jaar bij hem langskomt en hij nog nooit te-
kenen van dronkenschap had waargeno-
men;

■■ hij patiënt wel degelijk had onderzocht en 
een gevoelige lever vaststelde alsmede ‘bor-
relingen’ in de buik zodat zijn klachten over 
een virale gastro-enteritis tijdens het week-
end vrij aannemelijk voorkwamen;

■■ hij een attest had afgeleverd waarbij hij wel 
een beetje om de tuin was geleid geweest;

■■ het anti-gedateerde attest een onopzette-
lijke en onbewuste fout was;

Ter terechtzitting voegde de betrokken arts 
daar nog aan toe dat hij de feiten niet betwist, 
hij zich had vergist bij het uitschrijven van de 
datum maar dit vermoedelijk was te wijten aan 
het feit dat dit toevallig ook de verjaardag van 
zijn vrouw was.

Overwegende dat de Raad van oordeel is dat de 
betrokken arts hoe dan ook een, deontologische 
fout heeft begaan bij het niet juist dateren van het 
medisch attest nu hij de betrokken patiënt had 
gezien op 18 juni 2012 en niet op 16 juni 2012.

2.

Overwegende dat de aangehaalde verontschul-
digingen deze handelwijze niet rechtvaardigen 
maar de Raad wel hoopt dat de betrokken arts 
zich in de toekomst zal onthouden van derge-
lijke begane “vergissingen”.

Overwegende dat de enige tenlastelegging dan 
ook bewezen is maar de Raad het niet oppor-
tuun acht deze te straffen met een bijkomende 
tuchtsanctie.

BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

8. TENLASTELEGGING :

het niet-naleven van het beginsel dat

a. een arts er steeds moet over waken geen daden te stellen die 
de eer of de waardigheid van het beroep zouden kunnen scha-
den of in opspraak brengen en hij te allen tijde een kwaliteits-
volle zorgverstrekking dient te verzekeren, door het 
veelvuldig uitvoeren van medische onderzoeken bij zichzelf;

b. een arts geen honoraria mag aanrekenen voor medische on-
derzoeken uitgevoerd bij en door hemzelf;

c. een arts zich bewust dient te zijn van zijn sociale verantwoor-
delijkheid waarbij het bestaan van privé- of openbare verze-
keringen niet betekent dat hij mag afwijken van de bepalingen 
inzake misbruik van diagnostische of therapeutische vrijheid,

feiten waarvan sprake in de brief en bijgevoegd dossier van  
de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV

Eer en waardigheid 
van het beroep –ZIV -  
aanrekenen honoraria 
voor medische 
onderzoeken bij en 
door zichzelf – sociale 
verantwoordelijkheid
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(…)

De Voorzitter heeft lezing gegeven van de ten-
lastelegging.

1.

Op 19 december 2011 werd de Orde der Ge-
neesheren, Provinciale Raad Oost-Vlaanderen, 
in kennis gesteld van een schrijven van het RI-
ZIV die melding maakte van het feit dat de 
betrokken arts verstrekkingen bij zichzelf aan-
rekende en onder meer daarvoor ook adminis-
tratief werd beboet (805,60 EUR).

In zijn schrijven van 31 oktober 2012 stelde de 
betrokken arts dat elke aangerekende prestatie 
gebaseerd was op een geleverde medische 
prestatie en er van misbruik geen sprake was.

Naar aanleiding van zijn mondeling verhoor 
door de Onderzoekscommissie voegde hij daar 
nog aan toe dat hij inderdaad op eigen naam 
een getuigschrift had opgemaakt maar hij zijn 
eigen gezondheid in het oog moet houden en 
hij ondertussen wel de hem door het RIZIV 
opgelegde boete heeft betaald.

Ter terechtzitting verklaarde hij dat het maar 
over twee voorschriften ging, één had betrek-
king op het verwijderen van een wrat en het 
andere op de aanleg van het G.M.D. voor zich-
zelf.

Wel voegde hij er tenslotte aan toe in te zien 
een fout te hebben begaan en beloofde hij dat 
het nooit meer zou gebeuren.

2.

Overwegende dat de Raad van oordeel is dat 
de hiervoor omschreven tenlasteleggingen, sa-
mengenomen, voldoende bewezen zijn.

Overwegende dat de handelwijze van de be-
trokken arts getuigde van een miskenning van 
de werkelijke taken van ziekteverzekeringsin-
stellingen en hoewel hij dit zelf als zodanig 
ontkende, hoe dan ook de deur opzet voor mis-
bruiken van een systeem, minstens door zijn 
wijze van handelen, de perceptie hiervan tot 
stand bracht.

Overwegende dat het een deontologische in-
breuk uitmaakt om voor zichzelf honoraria aan 
te rekenen zelfs al zijn deze medische akten 
daadwerkelijk gesteld.

Overwegende dat de hiernavolgende bestraf-
fing dan ook passend is waarbij de Raad wel in 
acht neemt dat de betrokken arts nog geen 
tuchtrechtelijke voorgaande heeft.

BESLISSING RAAD : CENSUUR

9. TENLASTELEGGING :

het niet volledig aanpassen van de website na wijziging, zoals 
door deze Raad verzocht, ten einde volledig in overeenstemming 
te zijn met de beginselen van de medische deontologie.

(…)

Aan de betrokken arts werd gevraagd of de 
Voorzitter kort verslag diende te doen van de 
klacht en de bevindingen van de onderzoeks-
commissie waarop deze zelf alsmede in de per-
soon van zijn raadsman hier uitdrukkelijk om 
verzocht.

De Voorzitter deed daarop kort verslag van de 
klacht en het daaropvolgend onderzoek ge-
voerd door de aangestelde onderzoekscommis-
sie.

De betrokken arts heeft daarop het woord ge-
kregen teneinde zijn verdediging voor te dra-
gen. Er werden voorafgaandelijk geen besluiten 
of bijkomende stukken neergelegd, maar ter 

Niet volledig 
aanpassen van de 
website
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terechtzitting legde zijn advocaatb alsnog be-
sluiten en stukken neer.

1. Verloop van de procedure-feitelijke ge-
gevens.

Op 7 december 2006 kwam er een anonieme 
klacht binnen bij de Orde van Geneesheren, 
Provinciale Raad Oost-Vlaanderen, waarin de 
klager zich beklaagde over de wijze waarop 
door de betrokken arts reclame werd gevoerd 
op zijn website, onder meer door het gebruik 
van de niet erkende titel “Voorzitter Orthomo-
leculaire Geneeskunde”.

Een tweede anonieme klacht werd ingediend 
op 23 januari 2007 en luidde onder meer als 
volgt : “Geachte bij deze dien ik u opnieuw at-
tent te maken op het onrespectvolle gedrag van 
de arts X ten opzichte van hogere instanties en 
naar patiënten toe.
Wanneer men de naam van deze man intikt op 
internet verwijst deze opnieuw naar congressen 
en voordrachten in tijdschriften. Niet alleen 
lacht deze man met het gezag van de orde maar 
ook met andere artsen die zich wel houden aan 
de opmerkingen inzake het voeren van reclame 
door de orde….”

Op 7 februari 2007 besliste het Bureau om de 
Onderzoekscommissie te gelasten met een on-
derzoek naar deze klachten.

Diezelfde dag adviseerde de Commissie Web-
sites in haar verslag van 7 februari 2007, de 
Raad, en dit wegens vermeende ondeontologi-
sche voorstelling van de website door de be-
trokken arts, om tot onderzoek over te gaan.

In haar Raadszitting van 28 februari 2007 be-
sliste de Raad om het dossier aan het Bureau 
over te maken die op haar beurt, op 14 maart 
2007, besliste om het dossier aan de Onder-
zoekscommissie over te maken.

Er werd tevens advies gevraagd aan de Konink-
lijke Academie voor Geneeskunde van België 
die op 17 oktober 2007 liet weten : “…De Aca-
demie meent dat op dit ogenblik klinische stu-
dies ter ondersteuning van het gebruik van 
orthomoleculaire geneeskunde in de volksge-
zondheid ontbreken in de wetenschappelijke 
medische literatuur.”

In haar raadszitting van 19 december 2007 be-
sliste de Raad om de Onderzoekscommissie 
met aanvullend onderzoek te gelasten alsmede, 
in een daaropvolgende Raadsbeslissing van 
8 januari 2008, om de commissie websites te 
verzoeken het dossier, enkel en alleen met be-
trekking tot de website, te bekijken en de Raad 
hieromtrent te adviseren.

Op 5 maart 2008 adviseerde de werkgroep 
Websites om een gezamenlijke vergadering te 
beleggen met de Onderzoekscommissie. Hier-
op ging de Raad in bij Raadsbeslissing d.d. 
12 maart 2008.

In zijn schrijven van 24 november 2008, ge-
richt aan de Onderzoekscommissie, stelde de 
betrokken arts wat zijn website betreft  : “Ik 
betwist volledig de stelling van de Onderzoeks-
commissie en laat u weten dat de informatie die 
via de website verspreid wordt m.i., wettelijk en 
deontologisch correct is. De inhoud van de web-
site is inderdaad waarheidsgetrouw, objectief, 
relevant, verifieerbaar, discreet en duidelijk. Er 
wordt geenszins gebruik gemaakt van mislei-
dende of vergelijkende publiciteit. De informa-
tie heeft evenmin een wervend karakter en is 
niet bedoeld om patiënten te ronselen.”

Naar aanleiding van zijn verhoor ten overstaan 
van de Onderzoekscommissie verklaarde de 
betrokken arts op 21 april 2009  : “…Op uw 
vraag of ik mijn website heb voorgelegd aan de 
Orde moet ik u zeggen dat ik dit inderdaad niet 
heb gedaan. De website werd opgericht in 2007 
en op dat ogenblik twijfelde ik of ik dit moest 
rapporteren aan de Orde. Ik heb hierover trou-
wens zelfs enkele collega’s gecontacteerd. Die 
zaak is dan wat blijven liggen tot ik slechts een 
week later toevallig de brief kreeg van de On-
derzoekscommissie om schriftelijke toelichting 
te verstrekken bij de anonieme klacht van 7 de-
cember 2006. Ik dacht toen dat ik ook de oprich-
ting van de website in de loop van 2007 met de 
Orde zou kunnen bespreken omdat ik ervan 
uitging dat ik zou gehoord worden door de 
Orde. Ik werd echter niet onmiddellijk uitgeno-
digd door de Orde zodat die zaak inderdaad is 
blijven liggen. Ik wil u wel met klem bevestigen 
dat ik absoluut van zin was dit met de Orde te 
bespreken in 2007.”

Op 30 augustus 2009 stuurde de betrokken arts 
een schrijven naar de Orde waarin hij stelde :
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“Conform de vigerende deontologische richtlij-
nen heb ik mijn website opgesteld en leg ik hem 
voor aan de Raad. Zie : www…

In haar raadszitting van 30 september 2009 
besliste de Raad als volgt : “Op 29 april j.l. be-
sliste de Raad dat de betrokken arts zijn website 
conform de vigerende richtlijnen diende op te 
stellen en deze uiterlijk 1 september 2009 dien-
de voor te leggen.
De Werkgroep is van oordeel dat de website 
NIET aan de vigerende normen beantwoordt. 
Naar het oordeel van de Werkgroep bevat zij 
misleidende reclame - de afbeelding van een 
CT-scanner doet bv. helemaal niets terzake.
De vraag rijst of de kwaliteit van de geleverde 
zorgen in overeenstemming is met de huidige 
stand van de geneeskundige wetenschap.
In de marge wordt geopperd dat de prijs voor 
de geleverde diensten en supplementen exorbi-
tant hoog is.
De Raad deelt de mening van de Werkgroep dat 
de website geenszins aan de vigerende deonto-
logische normen voldoet. Betrokken arts zal 
verzocht worden zijn website aan te passen 
overeenkomstig de deontologische richtlijnen 
(de leidraad wordt hem toegestuurd).
Hij zal er op gewezen worden dat de aangepas-
te website dient voorgelegd te worden uiterlijk 
over 2 maand en dat bij ontstentenis hiervan 
één en ander verder disciplinair zal behandeld 
worden.”

De commissie Websites heeft de betrokken 
arts vervolgens gehoord en heeft haar bevin-
dingen aan de Raad meegedeeld waarbij zij van 
oordeel was dat er sprake was van o.m. mislei-
ding en ronselen van patiënten en besloot als 
volgt  : “De totaliteit van deze website creëert 
een valse sfeer van vernieuwde aanpak ten ein-
de de onwetende bezoeker te imponeren. Dit 
enerzijds door modellen voor te stellen die reeds 
geruime tijd bestaan doch geen wetenschappe-
lijke erkenning kregen, en anderzijds door op 
deze website medische handelingen die door 
elke arts genoegzaam gekend en uitgevoerd wor-
den, in een eigen gecreëerde methodiek voor te 
stellen. Het is duidelijk dat de volksgezondheid 
geen nood heeft aan pseudo-wetenschappen en 
eigen creaties, maar dat enkel de geneeskunde 
die gevalideerd is door de verschillende weten-
schappelijk erkende organismen hiertoe kan 
bijdragen. Enkel websites die de bezoeker op een 
wetenschappelijk objectieve manier informeren, 

kunnen door de Orde geviseerd worden. Mislei-
dende informatie en voorstellingsmethodes uit-
gaande van artsen, zijn geen goede zaak voor de 
geneeskunde. Ze zijn een arts onwaardig, en een 
vorm van oncollegiaal gedrag ten overstaan van 
alle artsen die hun werk op regulier weten-
schappelijke manier wensen uit te oefenen.”

Deze besluitvorming werd vervolgens bij 
schrijven van 7 juli 2010 aan de betrokken arts 
overgemaakt.

Hierop kwam geen enkele reactie van de be-
trokken arts maar al evenmin volgde een aan-
passing van de website zodat de Raad in haar 
raadszitting van 24 november 2010 besliste om 
het dossier naar de Onderzoekscommissie te 
verwijzen.

Op 30 juni 2011 liet de betrokken arts weten 
zijn website te hebben aangepast conform de 
bevindingen van de werkgroep Websites.

Hierop heeft de werkgroep Websites de web-
site onderzocht, heeft zij vastgesteld dat deze 
niet was aangepast aan de opmerkingen van 
7 juli 2010 en heeft de Raad in haar raadszitting 
van 21 september 2011 beslist om de zaak op-
nieuw naar de Onderzoekscommissie te ver-
wijzen.

In een daaropvolgend onderhoud met de On-
derzoekscommissie verklaarde de betrokken 
arts op 10 januari 2012 onder meer het vol-
gende : “…Ik ontken ten stelligste dat ik voor-
melde website niet heb aangepast. Sedert 2010 
heb ik, met behulp van Professor X, die medisch 
recht en medische deontologie doceert aan de 
universiteit X en aan de hand van uw Leidraad 
Artsen en Publiciteit, de website verschillende 
keren aangepast. Vorige week nog heb ik een 
(kleine)aanpassing doorgevoerd.
Voorts ben ik steeds bereid op suggesties in te 
gaan. Ik ben niet van slechte wil. Laat ons com-
municeren!
Ik was wel ontgoocheld toen de Werkgroep 
Websites, bij ons laatste onderhoud, vooraf 
verklaarde: “Wij gaan u constructief niet hel-
pen”.
Eigenlijk heb ik geen enkele nood aan de web-
site. Het is meer uit eergevoel dat ik deze be-
houd. Voorts voel ik mij verplicht informatie 
te verstrekken aan nieuwe patiënten; de be-
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staande patiënten kennen mijn praktijk. Ik oe-
fen reeds 22 jaar praktijk uit.
Orthomoleculaire geneeskunde is evidence-
based medicine; alleen wordt deze term vaak 
misbruik in de alternatieve geneeskunde. Het 
richt zich vooral op nutrition en preventie. Ik 
heb 30 à 40 artsen (huisartsen en pediaters) 
aangeschreven om mijn concept uit te leggen en 
dit concept werd goed onthaald.
Binnenkort moet ik aan geaccrediteerden les 
geven op een congres over nutri-fytotherapie. Ik 
leg hierbij een schema neer dat aangeeft hoe het 
orthomoleculair concept zich binnen de evi-
dence-based medicine situeert.”

Op 3 februari 2012 liet de betrokken arts aan 
de Onderzoekscommissie weten dat hij zijn 
website had aangepast en ook een naamwijzi-
ging had doorgevoerd. In maart 2012 maakte 
de commissie Websites een verslag op waarin 
zij ten overstaan van de Raad adviseerde dat de 
doorgevoerde wijzigingen en/of aanpassingen 
nog steeds niet beantwoorden aan wat voor-
heen werd gevraagd :

“De naam/url van de website is misleidend/niet 
relevant.

Welkom.
“… Preventie Centrum”  : preventieve genees-
kunde is aldus danig geen erkende deeldisci-
pline in de geneeskunde, maar is een activiteit 
die door alle disciplines uitgevoerd wordt. “Or-
thomoleculair gezondheidsconcept” is heden 
geen wettelijk noch wetenschappelijk erkend 
concept. “Nutri en fytotherapie” zijn heden 
eveneens geen wetenschappelijke of wettelijk 
erkende specialismen in de geneeskunde.

Team.
De vermelding van de eerste vijf centra is te 
schrappen : ofwel handelt het zich om een on-
bestaande discipline (Lifestyle Geneeskunde, 
Nutritionele Geneeskunde, Nutri-& Fytothera-
pie, Lifestyle Coaching & Stress Management)
ofwel maakt men aanspraak op een monopolie 
die men niet bezit (Preventieve Geneeskunde).

De vraag rijst of er een samenwerkingscontract 
bestaat met A, B, C, D, E en F.

Het zijn commerciële organisaties.
De relatie tussen en het ziekenhuis is te onder-
zoeken.” 

Hierop besliste de Raad op 21 maart 2012 om 
het dossier opnieuw te verwijzen naar de On-
derzoekscommissie en verder de commissie 
Websites te verzoeken de relatie tussen en het 
ziekenhuis te onderzoeken.

In een schriftelijke reactie via een juriste van 
het Vlaams Artsensyndicaat op 27 juli 2012 
werd enerzijds navraag gedaan naar de werking 
en de wijze van samenstelling van de Onder-
zoekscommissie en werd anderzijds het stand-
punt van de betrokken arts weergegeven, 
samengevat luidend als volgt :

■■ Hij geen monopolie eist op het vlak van de 
preventieve geneeskunde;

■■ De website is niet misleidend of irrelevant;
■■ De centra functioneren apart en staan on-

der leiding van paramedici;
■■ Hij akkoord is om link 2,3 en 4 te schrappen;

Uiteindelijk besliste de Raad in haar zitting van 
26 september 2012 om de betrokken arts op te 
roepen die nadat de zaak verschillende keren 
op zijn verzoek werd uitgesteld, op de terecht-
zitting van heden de gelegenheid kreeg om zijn 
verweer uiteen te zetten, verweer dat hierna 
verder wordt ontmoet.

2. De commissie websites en de Onder-
zoekscommissie.

Op pagina 3 van de pas ter terechtzitting neer-
gelegde besluiten wordt er door de betrokken 
arts geponeerd dat raadslid 1 en het plvv. raads-
lid 2, leden van de commissie Websites, deel 
zouden uitmaken van de Onderzoekscommis-
sie.

Dit is niet alleen manifest onjuist maar blijkt 
ook uit geen enkel stuk. Alleen is er op een 
bepaald ogenblik een gezamenlijke vergade-
ring geweest van én de Onderzoekscommissie 
en de commissie Websites, vermoedelijk be-
doelt de betrokken arts dit en verwijst hij naar 
het uittreksel van de zittingsnotulen van de 
onderzoekscommissie d.d. 13 mei 2008.

Overigens wordt op geen enkel ogenblik de 
relevantie van deze opmerking verduidelijkt, 
laat staan hier ook enig gevolg aan verbonden.
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Dit geldt evenzeer voor de door de raadsman 
van de betrokken arts ter terechtzitting geuite 
bedenking aangaande het nut van de aanwezig-
heid van een magistraat in de commissie Web-
sites, opmerkingen en/of persoonlijke 
uitlatingen die met de grond van de zaak geen 
uitstaans hebben en louter sfeerschepperij be-
helzen, zonder inhoud noch doel.

Ter terechtzitting waren ook geen leden van de 
Onderzoekscommissie aanwezig en geen van 
de overige aanwezige en beslissende leden wer-
den door de betrokken arts gewraakt zodat het 
verzoek van de betrokken arts zelfs zonder 
voorwerp is.

De suggestie van de raadsman dat alle raadsle-
den gerust mochten blijven zitten om het plei-
dooi te aanhoren bevestigt dit alleen maar en 
staat dan ook in schril contrast met de op het 
einde van het pleidooi gedane suggestie van de 
raadsman van de betrokken arts dat bepaalde 
raadsleden, deel uitmakend van de commissie 
Websites, misschien toch beter de zittingszaal 
zouden verlaten, wat juridisch uiteraard geen 
steek houdt.

Ofwel wraakt men een raadslid bij de aanvang 
van de zitting ofwel doet men dit niet maar 
“half wraken” is in ons juridisch bestel geen 
gekend, laat staan wettelijk gegeven.

A fortiori zijn deze raadsleden volwaardige 
raadsleden die via de werkgroep websites de 
bevoegdheid hebben om hun collega’s te advi-
seren aangaande de door hen gedane vaststel-
lingen maar de uiteindelijke beslissing zelf 
wordt steeds genomen door de voltallige Raad 
zelf.

De commissie Websites is geen onderzoeks-
commissie en heeft in dat opzicht ook nooit 
onderzoeksdaden gesteld. Zij heeft enkel hetzij 
de Raad hetzij de Onderzoekscommissie gead-
viseerd aangaande de door de betrokken arts 
opgestelde website. Dit advies is niet bindend 
voor de Raad en het feit of gegeven dat zij zelf 
ook deel uitmaakten van die Raad doet hieraan 
geen afbreuk.

Dit is ook de reden waarom het advies van de 
commissie Websites niet zomaar tot een raads-
beslissing aanleiding gaf maar de zaak telkens 

opnieuw weer naar de Onderzoekscommissie 
werd verwezen.

De argumentatie op dat vlak geuit, kan dan ook 
niet worden bijgetreden.

3. Nietigheid van het onderzoek.

Nog merkwaardiger is het inroepen van de nie-
tigheid van het onderzoek omdat het plvv. 
raadslid 3 op het einde van de rit, verslag heeft 
uitgebracht terwijl hijzelf nooit aan het onder-
zoek had deelgenomen en de betrokken arts 
ook nooit door hem werd gehoord.

Het louter gegeven dat het plvv. raadslid 3 ver-
slag had uitgebracht ten aanzien van de Raad 
vloeit louter en alleen voort uit het feit dat er 
ondertussen provinciale raadsverkiezingen 
hadden plaatsgevonden en er een wissel was in 
de mandaten.

Het plvv. raadslid 3 heeft enkel en alleen ver-
slag uitgebracht van de bevindingen van zijn 
collega’s, verslag dat ieder raadslid zou kunnen 
doen, heeft zelf geen persoonlijke handelingen 
of daden gesteld binnen dit gevoerd onderzoek 
zodat het louter administratief doen van het 
verslag, zeker nooit tot de nietigheid van de 
procedure zou kunnen aanleiding geven.

Nietigheid veronderstelt belangenschade en de 
betrokken arts toont allerminst aan op welke 
wijze hij door deze handeling in zijn rechten 
van verdediging zou zijn geschaad, laat staan 
waar dit aldus wettelijk zou zijn bepaald.

Het louter uitbrengen van verslag door het 
plvv. raadslid 3 heeft dan ook op geen enkele 
wijze de belangen van de betrokken arts ge-
schaad wat maakt dat ook dit argument geen 
steek houdt en zeker niet tot de nietigheid van 
de gevoerde procedure aanleiding zou kunnen 
geven.

4. Schending van het beginsel van de rede-
lijke termijn.

De betrokken arts roept vervolgens de schen-
ding in van het beginsel van de redelijke ter-
mijn omdat de procedure vijf jaar zou hebben 
aangesleept wat met zich zou hebben meege-
bracht dat hij zich niet naar behoren heeft kun-
nen verdedigen en stelt hierbij heel concreet :
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“…Precies omdat reeds vijf jaar zijn verstreken 
tussen de start van de Onderzoekscommissie en 
omdat nooit door de Onderzoekscommissie zelf 
concreet is vermeld welke aanpassingen moeten 
plaatsvinden opdat de eer of de waardigheid 
van het beroep of de essentiële regels van medi-
sche plichtenleer niet zouden zijn geschaad, kan 
door het verloop van 5 jaar niet redelijkerwijs 
worden gesteld dat de betrokken arts zich nog 
ten volle kan verdedigen voor uw Raad voor de 
ten laste gelegde feiten, reden waarom die ten-
lastelegging dan ook moet worden afgewezen.”

Vooreerst merkt de Raad op dat uit de akte van 
verdediging en de pleidooien ter terechtzitting 
wel degelijk is gebleken dat de betrokken arts 
zich met kennis van zaken heeft verdedigd op 
de tenlastelegging, hij wel degelijk weet dat hij 
werd opgeroepen omdat hij de aanbevelingen 
van de Raad aangaande de aanpassing van zijn 
website naast zich had neergelegd.

Bovendien dienden tal van adviezen te worden 
afgewacht en toont het verloop van het dossier 
aan dat de beweerde lange duur van het onder-
zoek zelfs in belangrijke mate mede te wijten 
is aan de betrokken arts zelf die voortdurend 
omwille van ingeroepen professionele ver-
plichtingen om uitstel verzocht, uitstel dat a 
fortiori steeds door de Raad met het nodige 
respect en eerbied, telkens opnieuw, werd in-
gewilligd maar de betrokken arts niettemin 
niet reageerde op de door de Raad gevraagde 
aanpassingen, dus zelf naliet te handelen zoals 
het hoorde.

Ter zake kan o.m. naar de volgende briefwisse-
ling van de betrokken arts worden verwezen : 
e-mail d.d. 26 januari 2010, uitblijven van ant-
woord op brief van 7 juli 2010, schrijven 1 de-
cember 2011, schrijven d.d. 16 november 2012.

De betrokken arts kan ook niet voorhouden 
niet op de hoogte te zijn geweest van het feit 
waarom de aanpassingen door hem gedaan nog 
steeds niet in overeenstemming waren met de 
deontologische richtlijnen nu hij hieromtrent 
telkens in concreto een brief mocht ontvangen 
en hij zelfs, via een juriste van het artsensyn-
dicaat, ook op had geantwoord.

De laatste heel concreet geformuleerde uit te 
voeren aanpassingen werden nog op 4 mei 2012 
aan de betrokken arts overgemaakt en het feit 

dat hij dus heel goed wist welke aanpassingen 
hij nog diende door te voeren, blijkt uit zijn 
daaropvolgend afwijzend schrijven via het VAS 
op 27 juli 2012.

De betrokken arts kan dan ook niet ernstig 
voorhouden niet te weten waarop hij zich dien-
de te verdedigen nu dit alleen al blijkt uit zijn 
pleidooi en het lezen van het verweer ten gron-
de in de door hem op de terechtzitting neerge-
legde besluiten.

Ook deze argumentatie kan bijgevolg niet wor-
den bijgetreden.

5. De Provinciale Raad en de mededin-
gingsregels.

De Raad neemt kennis van het arrest van het 
Hof van Cassatie van 2 mei 2002 waarin deze 
oordeelde dat de Orde van Geneesheren inder-
daad als een ondernemingsvereniging in de zin 
van artikel 2,§1 van de Mededingingswet kan 
worden aanzien wanneer zij beslissingen 
neemt die tot strekking hebben het marktge-
drag van de artsen te beoordelen of te regule-
ren en haar besluiten, in zoverre zij ertoe 
strekken of ten gevolge hebben dat de mede-
dinging wordt aangetast, hieraan kunnen wor-
den getoetst.

Dit alles betekent, nog volgens dit arrest, dat 
een besluit van een orgaan van de Orde dat aan 
een of meer van zijn leden beperkingen oplegt 
in de mededinging die niet vereist zijn om de 
fundamentele regels van het beroep te hand-
haven maar dat in werkelijkheid ertoe strekt 
bepaalde materiële belangen van artsen te be-
gunstigen of een economisch stelsel te instal-
leren of in stand te houden, een besluit kan zijn 
van een ondernemingsvereniging waarvan de 
nietigheid kan worden vastgesteld.

Evenwel werd in dit geval de beslissing van de 
Raad van Beroep vernietigd omdat volgens het 
Hof van Cassatie de opgelegde tuchtstraf werd 
gegrond op een algemeen verbod van reclame 
zonder in concreto na te gaan of deze beslissing 
wel verzoenbaar was met de eisen van de Me-
dedingingswet en met de eisen van de volksge-
zondheid.

In casu heeft de Raad evenwel, op heel speci-
fieke wijze aangegeven waarom de website van 
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de betrokken arts niet in overeenstemming is 
te brengen met de regels van de deontologie 
zonder afbreuk te doen aan het vrij mededin-
gingsrecht.

Zo werd er door de Raad, op 4 mei 2012, op 
gewezen dat alleen al de benaming van de web-
site misleidend was nu preventie geen afzon-
derlijke discipline is maar deel uitmaakt van 
ieder huisartsenpakket en er tevens wordt ver-
wezen naar concepten en therapieën die nog 
geen wettelijk erkende specialismen in de ge-
neeskunde zijn, de betrokken arts ook laat uit-
schijnen over een monopolie te beschikken 
(preventieve geneeskunde) en voor het overige 
de verwijzing naar commerciële links ofwel 
niet relevant was of zelfs gewone reclame be-
vatte.

In dit geval de Raad, met alle respect voor de 
mededinging, ook oog heeft gehad voor de 
wijze van informatieverstrekking en voorstel-
ling naar het publiek toe waardoor de betrok-
ken arts als het ware zichzelf liet uitstijgen 
boven al zijn collega’s huisartsen die nochtans 
dagdagelijks aan bijvoorbeeld preventieve ge-
neeskunde doen.

Het is deze wijze van voorstelling die niet al-
leen niet strookt met de waardigheid van het 
beroep maar zelfs marktverstorend werkt door 
de misleidende wijze van voorstelling.

Het is juist de taak van de Orde, en ook dit 
wordt door voornoemd cassatiearrest erkend, 
om ervoor te waken dat haar leden met de no-
dige waardigheid, met alle respect voor het 
economische facet, zich niet op een dergelijke 
wijze gaan gedragen dat zij hun kerntaak uit 
het oog verliezen : met name het waken over 
de volksgezondheid.

Ook dit argument gaat dus niet op en is ter 
zake zelfs niet eens van toepassing.

6. Het vrij verkeer van diensten.

De betrokken Raad handelt niet in strijd met 
het principe van het vrij verkeer van diensten 
wanneer zij haar betrokken lid verzoekt de 

website aan te passen conform de deontologi-
sche principes van de waardigheid van het be-
roep waarbij van iedere arts wordt gevraagd 
dat hij of zij wel aan informatieverstrekking 
mag en kan doen maar dit niet mag doen op 
misleidende wijze in die zin, wat de betrokken 
arts overigens erkent, dat niet erkende disci-
plines worden voorgesteld als zijnde wel er-
kend en waarbij men de voorstelling ervan op 
dergelijke wijze opbouwt dat men laat uitschij-
nen de enige te zijn (preventieve geneeskunde).

De betrokken arts beweert wel de toelating te 
hebben van de erfgenamen van de heer X om 
de benaming te gebruiken maar levert hiervan 
zelfs geen enkel bewijs.

Zo stelt hij de orthomoleculaire geneeskunde 
enkel als een concept te hebben voorgesteld 
maar voor de modale patiënt blijkt dit als dus-
danig niet uit de wijze van voorstelling op de 
website, integendeel zal die deze wijze van 
voorstelling aanzien als een geneeswijze en/of 
geneeskundige behandeling.

Terecht verwijst de betrokken arts naar de 
richtlijn inzake de rechten van patiënten maar 
dit impliceert dus onder meer ook dat de pati-
ent recht heeft op objectieve, niet misleidende 
informatie, gegeven waar de Raad juist op toe-
ziet.

Overwegende dat de betrokken arts niet ont-
kent zich niet volledig conform de richtlijnen 
hem verstrekt door de Raad te hebben gehan-
deld en heeft geweigerd de voorgestelde aan-
passingen door te voeren, nochtans weerslag 
van een zoeken naar evenwicht tussen ener-
zijds de rechten van de betrokken arts om zijn 
“core business” kenbaar te maken en de rechten 
van de patiënt om op een juiste niet mislei-
dende manier te worden ingelicht.

Overwegende dat in die omstandigheden de 
enige tenlastelegging bewezen voorkomt en 
het de Raad passend voorkomt om de hierna-
volgende tuchtsanctie op te leggen. 

BESLISSING RAAD : BERISPING
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10. TENLASTELEGGING :

het niet naleven van het beginsel dat

a. een arts gewetensvol en in alle objectiviteit elk voor het ver-
krijgen van sociale voordelen vereist document moet opstel-
len, een en ander door het niet, of laattijdig, afleveren van 
getuigschriften voor verstrekte hulp aan de familie X voor 
medische prestaties uitgevoerd bij hun zoontje op 13 en 22 
september 2012;

b. een arts gematigd en bescheiden moet zijn bij het vaststellen 
van het ereloon betreffende zijn prestaties en dat het vragen 
van honoraria die merkelijk te hoog liggen duiden op een ge-
brek aan eerlijkheid en bescheidenheid. 

(…)

De betrokken arts is , hoewel behoorlijk opge-
roepen, niet verschenen op de zitting.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
de tenlastelegging alsmede een korte samen-
vatting gegeven van het verloop van het tuch-
tonderzoek.

1.

Op 30 november 2012 werd de Orde der Ge-
neesheren, Provinciale Raad Oost-Vlaanderen, 
in kennis gesteld van een e-mail van klaagster 
die zich erover beklaagde dat hoewel naar aan-
leiding van een consultatie voor haar zoontje 
er respectievelijk 60 EUR en 75 EUR werd be-
taald, zij van de betrokken arts nooit de brief-
jes, bestemd voor het Ziekenfonds, mocht 
ontvangen.

Eigenlijk was haar zoontje patiënt bij dr. Y 
maar het was telkens de betrokken arts die de 
consultaties deed.

De betrokken arts werd opgeroepen bij aange-
tekend schrijven van 17 mei 2013 om te ver-
schijnen voor de Onderzoekscommissie op 
4 juni 2013 maar zij liet na haar aangetekend 
schrijven te gaan afhalen wat maakt dat zij 
nooit kon worden gehoord.

Ook haar huidige oproepingsbrief is zij niet 
gaan afhalen, reden waarom zij thans dan ook 
verstek laat en bij verstek wordt beslist over de 
voornoemde tenlasteleggingen.

2.

Overwegende dat het de Raad passend voor-
komt om de tenlasteleggingen a en b samen te 
voegen.

Overwegende dat het in hoofde van de betrok-
ken arts een deontologische fout uitmaakt om 
geen bewijzen van betaling aan haar patiënten 
te overhandigen waardoor deze niet over de 
mogelijkheid beschikken om de bij wet voor-
ziene terugbetalingen te bekomen.

Overwegende dat het tegelijkertijd ook een 
deontologische fout uitmaakt om erelonen aan 
te rekenen die niet in evenredigheid staan met 
de geleverde prestaties of de in hoofde van de 
betrokken arts aanwezige kwalificaties.

Overwegende dat de Raad dan ook van oordeel 
is de hiernavolgende tuchtsanctie als voldoen-
de passend te moeten opleggen.

BESLISSING RAAD : WAARSCHUWING

Niet of laattijdig 
afleveren van 
getuigschriften 
voor verstrekte 
hulp – aanrekenen 
van honoraria die 
merkelijk te hoog liggen
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11. TENLASTELEGGING :

a. het afleveren van een welwillendheidattest, gedateerd 30 ok-
tober 2012, waarbij een arbeidsongeschiktheid voor patiënt 
werd voorgeschreven van 5 november 2012 t.e.m. 11 november 
2012, daar waar patiënt niet persoonlijk werd gezien door de 
betrokken arts op 5 november 2012, datum waarop de ‘Ver-
klaring van arbeidsongeschiktheid’ aan de werkgever werd 
voorgelegd, doch wel vooraf op 30 oktober 2012 waar hij als-
dan aan betrokken werknemer een eerste arbeidsongeschikt-
heid attesteerde t.e.m. 4 november 2012;

b. het niet-naleven van het beginsel dat, zowel voor het stellen 
van een diagnose als voor het instellen en voortzetten van een 
behandeling, een arts er zich toe verbindt zijn patiënt zorg-
vuldig en gewetensvol de zorgen toe te dienen die stroken met 
de thans geldende wetenschappelijke kennis ten einde een 
kwaliteitsvolle en continue zorgverstrekking te verzekeren, 
door op dezelfde dag van 30 oktober 2012 de twee sub a. ver-
noemde attesten op hetzelfde ogenblik te hebben opgemaakt, 
geldig resp. van 29 oktober 2012 t.e.m. 4 november 2012 en 
van 5 november 2012 t.e.m. 11 november 2012, waarbij het 
tweede attest bedoeld was in voege te treden na de eerste 
week arbeidsongeschiktheid en zulks mede op grond van het 
resultaat van het bloedonderzoek dat in de loop van de eerste 
week zou bekend geweest zijn, resultaat waarover de betrok-
ken arts evenwel niet gecommuniceerd heeft met betrokken 
patiënt-werknemer;

c. het niet-naleven van het beginsel dat een arts, behoudens uit-
drukkelijk vastgestelde uitzonderingen, in alle omstandighe-
den door het beroepsgeheim is gebonden, door het sub b. 
bedoeld resultaat van het bloedonderzoek van de jonge pati-
ent, niet met patiënt zelf, doch met de familie van patiënt te 
hebben besproken, 

 feiten waarvan sprake in de klachtbrief van 8 november 2012 van 
Meester X, advocaat te Gent.

De betrokken arts is in persoon verschenen op 
de zitting van 25 september 2013 alwaar hij in 
zijn verdediging werd gehoord.

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
de tenlastelegging alsmede een korte samen-
vatting gegeven van het verloop van het tuch-
tonderzoek, dit laatste op uitdrukkelijke vraag 
van de betrokken arts zelf.

1.

Op 8 november 2012 werd de Orde der Ge-
neesheren, Provinciale Raad Oost-Vlaanderen, 
in kennis gesteld van een schrijven van advo-
caat X namens n.v. bedrijf Y die zich erover 
beklaagde dat de betrokken arts een attest had 

opgesteld op 30 oktober 2012 waarin hij attes-
teerde dat zijn patiënt een week later, met 
name op 5 november 2012, zou ziek zijn.

Dit alles in acht genomen het gegeven dat hij 
de betrokken patiënt zelfs niet had gezien ver-
mits deze op dat ogenblik ononderbroken in 
het buitenland verbleef.

In zijn schriftelijke toelichting van 18 maart 
2013 stelde de betrokken arts dat hij de patiënt 
in kwestie had gezien, vergezeld door familie-
leden, met een uitgesproken vorm van ver-
moeidheid, asthenie, futloosheid en 
concentratiestoornissen en waarbij hij de man 
in kwestie een 14-daagse herstelperiode had 
aangeraden doch deze het labo-onderzoek 

Welwillendheidattest 
– afleveren attest 
arbeidsongeschiktheid 
zonder patiënt te 
hebben gezien - 
niet zorgvuldig en 
gewetensvol toedienen 
van zorgen die stroken 
met de geldende 
wetenschappelijke 
kennis – 
beroepsgeheim
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wenste af te wachten en op dat ogenblik tevre-
den was met een arbeidsongeschiktheid vanaf 
29 oktober 2012 tot en met 4 november 2012.

Tijdens datzelfde consult heeft de betrokken 
arts een tweede attest opgesteld om de betrok-
ken patiënt arbeidsongeschikt te verklaren 
vanaf 5 november 2012 tot en met 11 november 
2012. Hij voegde er nog aan toe dat het zeker 
niet zijn bedoeling was om de patiënt ter wille 
te zijn.

Naar aanleiding van zijn verhoor ten overstaan 
van de Onderzoekscommissie voegde de be-
trokken arts er nog aan toe dat :

■■ de patiënt meningsverschillen had met zijn 
werkgever en er klinisch vrij vermoeid uit-
zag;

■■ er aanvankelijk geen 14 dagen werden voor-
geschreven omdat de patiënt schrik had van 
zijn werkgever;

■■ hij aanvankelijk van plan was na 1 week het 
werk te hervatten maar hij de patiënt in 
kwestie na die datum niet heeft teruggezien;

■■ door een tweede attest te schrijven, hij heeft 
willen vermijden dat de betrokken patiënt 
een tweede keer diende te betalen, reden 
waarom hij hem op diezelfde datum een 
verlenging had voorgeschreven;

■■ hij de resultaten van het bloedonderzoek 
telefonisch met de familie had besproken;

■■ hij 2 weken ziekteverlof had voorgeschre-
ven omdat de patiënt naar een “burn-out” 
toeging maar het zeker niet de bedoeling 
was om de werkgever iets “in zijn kas te 
draaien”;

Ter terechtzitting voegde hij daar nog aan toe 
dat de politieke constellatie in A een rol speelt, 
maar hij hoe dan ook thans zorgvuldiger zou 
tewerk gaan.

2.

Overwegende dat het de Raad passend voor-
komt om de tenlastelegging a en b samen te 
voegen en c afzonderlijk te beoordelen.

Overwegende dat de Raad van oordeel is dat de 
betrokken arts voor wat betreft de tenlasteleg-
gingen a en b samengenomen minstens op het 
tweede attest “verlenging” had moeten schrijven 
of bij het opstellen van het eerste attest onmid-
dellijk 14 dagen had moeten voorzien.

Overwegende dat de betrokken arts onmoge-
lijk op 30 oktober 2012 kon attesteren, en dit 
zonder de patiënt te hebben gezien, dat na de 
eerste week arbeidsongeschiktheid, een tweede 
week noodzakelijk of aangewezen was, min-
stens had hij de patiënt bij zich op consultatie 
moeten hebben en deze hebben onderzocht.

Overwegende dat de betrokken arts, zoals hij 
ook zelf aangaf, onzorgvuldig is geweest en ui-
teraard deontologisch in de fout is gegaan door 
te attesteren “in de toekomst” en zonder de 
betrokken patiënt te hebben gezien, hij immers 
onmogelijk op 30 oktober 2012, gezien in het 
bijzonder de diagnostiek van de betrokken pa-
tiënt, kon weten dat een tweede week arbeids-
ongeschiktheid noodzakelijk was.

Overwegende dat de argumentatie ter zake de 
politieke constellatie in A in deze niet relevant is.

Overwegende dat de Raad, gezien het schuld-
besef en het feit dat de betrokken arts geen 
tuchtrechtelijke voorgaanden heeft, dan ook 
van oordeel is de hiernavolgende tuchtsanctie 
als voldoende passend op te leggen.

Overwegende dat de tenlastelegging c niet be-
wezen voorkomt zodat de betrokken arts hier-
voor dient te worden vrijgesproken.

BESLISSING RAAD : 
a en b : WAARSCHUWING
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12. TENLASTELEGGING :

het niet naleven van het beginsel dat

a. een arts er steeds moet over waken geen daden te stellen die 
de eer of de waardigheid van het beroep zouden kunnen scha-
den of in opspraak brengen, door het veelvuldig aanrekenen 
van erelonen voor ‘dringendheid’ voor zijn echtgenote en 
voor zichzelf via RIZIV-code 102410(toeslag voor een raad-
pleging in de spreekkamer door een huisarts als de raadple-
ging zaterdags, zondags, op een feestdag tussen 8 en 21 uur 
wordt gehouden) en hij te allen tijde een kwaliteitsvolle zorg-
verstrekking dient te verzekeren, door het veelvuldig uitvoe-
ren van medische onderzoeken bij zichzelf;

b. een arts zich bewust dient te zijn van zijn sociale verantwoor-
delijkheid waarbij het bestaan van privé-of openbare verze-
keringen niet betekent dat hij mag afwijken van de bepalingen 
inzake misbruiken van de diagnostische of therapeutische 
vrijheid, 

 feiten waarvan sprake in de brief en bijgevoegd dossier van 13 
februari 2013 van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en 
Controle van het RIZIV.

(…)

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
de tenlastelegging alsmede een korte samen-
vatting gegeven van het verloop van het tuch-
tonderzoek, dit laatste op uitdrukkelijke vraag 
van de betrokken arts zelf.

1.

Op 14 februari 2013 werd de Orde der Genees-
heren, Provinciale Raad Oost-Vlaanderen, in 
kennis gesteld van een schrijven d.d. 13 febru-
ari 2013 van het RIZIV, Dienst Voor Genees-
kundige Evaluatie en Controle, dat een verslag 
had opgemaakt omdat was komen vast te staan 
dat de betrokken arts voor zichzelf en zijn 
echtgenote veel prestaties had geattesteerd, in 
het bijzonder dan nog tijdens het weekend. Zo 
rekende hij tussen 20 december 2010 en 
20 maart 2012, 83 prestaties aan waaronder ook 
technische prestaties zoals het wegnemen van 
ingegroeide teennagels en tumoren.

Op 26 april 2013 schreef de betrokken arts aan 
de Onderzoekscommissie dat hij al deze pres-
taties daadwerkelijk en waarheidsgetrouw had 
uitgevoerd.

Ten overstaan van de Onderzoekscommissie 
verklaarde hij op 4 juni 2013 onder meer het 
volgende :

■■ Hij toch in de mening verkeerde dat het 
mogelijk is om briefjes te schrijven voor 
uzelf, echtgenote en kinderen;

■■ Hij in het weekend meer tijd heeft om zich-
zelf en zijn echtgenote te onderzoeken, hij-
zelf en zijn echtgenote aan nieraandoeningen 
lijden;

■■ Tijdens het weekend de volgende onderzoe-
ken bij hem en zijn echtgenote nodig zijn : 
bloeddruk meten, nagels knippen, huidver-
zorging en bloed prikken en op zondag en 
wanneer zijn echtgenote zich niet goed 
voelt, voegt hij bij de aanrekening het no-
menclatuurnummer 102410 toe, omvat-
tende de “dwingende noodzaak”;

■■ Het feit dat hij en zijn echtgenote de ziek-
teverzekering 7 keer meer kost dan andere 
patiënten is te wijten aan het feit dat hij an-
dere patiënten financieel ontziet omdat hij 
prestaties niet aanrekent;

Ter terechtzitting bevestigde de betrokken arts 
de voorheen ten aanzien van de Onderzoeks-
commissie afgelegde verklaringen waarbij hij 
in het bijzonder erop wijst dat zijn echtgenote 
aan het Asperger-syndroom lijdt.

Eer en waardigheid 
van het beroep – 
ZIV – veelvuldig 
aanrekenen van 
erelonen voor 
‘dringendheid’ voor 
zijn echtgenote en 
voor zichzelf – sociale 
verantwoordelijkheid
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2.

Overwegende dat het de Raad passend voor-
komt om de tenlasteleggingen a en b samen te 
voegen, waarbij de Raad wel opmerkt in het 
bijzonder zwaar te tillen aan het feit dat de be-
trokken arts op veelvuldige wijze voor zichzelf 
aanrekent en in het bijzonder dan nog in het 
weekend.

Overwegende dat het voorschrijven en aanre-
kenen voor zichzelf als arts niet in overeen-
stemming is met de geest van de deontologie 
in die zin dat hij toch ook een maatschappe-
lijke en sociale functie heeft en mede ons goed 
werkend sociaal zekerheidssysteem dient te 
ondersteunen , hij hierbij als arts in het bijzon-
der toch een voorbeeldfunctie heeft.

Overwegende dat de betrokken arts in zijn ver-
weer ook contradictorisch is waar hij enerzijds 

stelt patiënten financieel te ontzien door geen 
prestaties aan te rekenen om dit dan vervol-
gens te “compenseren” met het aanrekenen van 
prestaties voor zichzelf.

Overwegende dat de Raad in die omstandighe-
den meent dat er wel degelijk een deontologi-
sche fout werd begaan waarvoor de 
hiernavolgende tuchtsanctie als voldoende 
passend voorkomt teneinde de betrokken arts 
ertoe aan te zetten zich van dergelijke misbrui-
ken te onthouden.

Overwegende dat het in hoofde van de betrok-
ken arts een deontologische fout uitmaakt om 
geen bewijzen van betaling aan haar patiënten 
te overhandigen waardoor deze niet over de 
mogelijkheid beschikken om de bij wet voor-
ziene terugbetalingen te bekomen.

BESLISSING RAAD : a + b : BERISPING

13. TENLASTELEGGING :

het afleveren van een welwillendheidattest, geantidateerd op 
6 augustus 2012, daar waar betrokken arts patiënt pas heeft ge-
zien op 7 augustus 2012 en waarbij hij een arbeidsongeschiktheid 
voorschreef vanaf 6 augustus 2012. 

(…)

De Voorzitter heeft lezing gegeven van de ten-
lastelegging.

1.

Op 29 augustus 2012 werd de Orde der Ge-
neesheren, Provinciale Raad Oost-Vlaanderen, 
in kennis gesteld van een schrijven d.d. 23 au-
gustus 2012 van klager die zich erover beklaag-
de dat de betrokken arts voor één van haar 
werknemers een geantidateerd ziektebriefje 
had opgesteld in die zin dat de betrokken arts 
de patiënt had gezien op 7 augustus 2012 waar-
bij niet alleen de arbeidsongeschiktheid werd 
geattesteerd met ingang van 6 augustus 2012 
maar het medisch attest zelf ook de datum van 
6 augustus 2012 droeg.

In zijn schriftelijke verantwoording van 3 no-
vember 2012 wees de betrokken arts erop dat 
de patiënt in kwestie een ernstig drugprobleem 

heeft, hij nog steeds gebruikt, ook op het werk, 
en naar zijn eigen overtuiging het druggebruik 
van de patiënt dermate is dat deze niet kan 
werken, zelfs niet met de wagen kan rijden. De 
betrokken arts voegde er nog aan toe dat hij 
een drukke praktijk heeft, hij niet alle patiënten 
kan zien die hem op maandag gebeld hadden 
en de betrokken patiënt toen zelf niet kon langs 
komen. Hij was dus op de hoogte van de ziek-
te van zijn patiënt die de dag nadien is langs 
geweest, zoals hij gebruikelijk na een weekend 
deed.

Naar aanleiding van zijn mondeling verhoor 
voegde de betrokken arts daar nog aan toe dat :

■■ De patiënt hem op maandag had opgebeld 
en ofwel hij op dinsdag naar de patiënt zou 
gaan of deze op dinsdag bij hem zou langs-
komen;

■■ Er hem nog nooit een controlearts heeft 
gevraagd wat de man juist heeft en dit on-
danks het excessief druggebruik;

Welwillendheidattest – 
arbeidsongeschiktheid 
– antidatering
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■■ De betrokken patiënt regelmatig arbeidson-
geschikt is wegens druggebruik en dikwijls 
op maandag naar zijn kabinet komt;

Ter terechtzitting voegde hij daar nog aan toe 
dat hij de betrokken patiënt hoe dan ook op 
maandag telefonisch heeft gehoord en deze 
hem aldus heeft geconsulteerd maar hij wel 
beseft dat hij bij het opstellen van het medisch 
getuigschrift, in het bijzonder het antidateren 
van het medisch attest, onvoorzichtig is tewerk 
gegaan en hem dit geen tweede keer zal over-
komen.

2.

Overwegende dat de Raad van oordeel is dat 
de hiervoor omschreven tenlastelegging vol-
doende bewezen is maar de betrokken arts 
thans beseft dat hij in de fout is gegaan.

Overwegende dat de Raad, gezien het schuld-
besef en het feit dat de betrokken arts geen 
tuchtrechtelijke voorgaanden heeft, van oor-
deel is dat het niet passend voorkomt de be-
trokken arts hiervoor een tuchtsanctie op te 
leggen.

BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE

14. TENLASTELEGGING :

het niet naleven van het beginsel dat 

a. zowel voor het stellen van een diagnose als voor het instellen 
en voortzetten van een behandeling, een arts er zich toe ver-
bindt zijn patiënten zorgvuldig en gewetensvol de zorgen toe 
te dienen die stroken met de thans geldende wetenschappe-
lijke kennis;

b. een arts, die weliswaar beschikt over de diagnostische en the-
rapeutische vrijheid, niettemin zal vermijden onnodig dure 
onderzoekingen en behandelingen voor te schrijven of over-
bodige verstrekkingen te verrichten;

c. een arts zich te allen tijde bewust dient te zijn van zijn soci-
ale verantwoordelijkheid;

een en ander door het ten onrechte aanrekenen van geneeskun-
dige prestaties tussen september 2005 en maart 2011 bij pati-
ente, waarbij o.m. ook telefonische consulten in rekening werden 
gebracht.

(…)

De Voorzitter heeft kort verslag gedaan van de 
aanklacht en het verslag van de Onderzoeks-
commissie.

De betrokken arts heeft daarop het woord ge-
kregen teneinde zijn verdediging voor te dra-
gen. Er werden geen besluiten of bijkomende 
stukken neergelegd.

1.

Op 6 maart 2012 werd de Orde van Geneeshe-
ren, Provinciale Raad Oost-Vlaanderen, in ken-

nis gesteld van een schrijven d.d. 29 februari 
2012 van patiënte die erop wees dat van sep-
tember 2005 tot en met maart 2011 zij bij de 
betrokken arts in behandeling was en deze vol-
gens haar van haar “situatie” zou hebben mis-
bruik gemaakt door haar veel te veel aan te 
rekenen voor de consultaties.

Zij naar eigen zeggen de eerste twee jaar twee-
maal per maand langskwam, de volgende jaren 
slechts één maal, maar de betrokken arts niet-
temin toch voor elke werkdag van de maand 
een raadpleging aanrekende, zo tussen 1.000,00 
EUR en 1.500,00 EUR per maand. Zij voegde 
er ook nog aan toe dat de betrokken arts ook 

Niet zorgvuldig en 
gewetensvol toedienen 
van zorgen die stroken 
met de geldende 
wetenschappelijke 
kennis – voorschrijven 
van onnodig dure 
onderzoeken en 
behandelingen 
of verrichten 
van overbodige 
verstrekkingen
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enkele dagen in Nederland was voor haar werk 
en dan onmogelijk toch consultaties kon en 
mocht aanrekenen.

In haar schriftelijke toelichting van 18 juni 2012 
verklaarde de betrokken arts dat alle prestaties 
die werden aangerekend ook effectief geschied 
zijn, de patiënte in kwestie enkel de prestaties 
van 2009 tot en met 2011 aangeeft terwijl zij 
toch al sedert september 2005 in therapie was. 
Zij daarenboven ook geconventioneerd is en 
de prestaties éénmaal per maand werden aan-
gerekend De behandelingen zijn volgens haar 
gestopt omdat de patiënte in kwestie haar had 
verzocht om cash een deel van de kostprijs van 
de raadplegingen terug te betalen.

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

■■ zij ten aanzien van de patiënte cognitieve 
psychotherapie had toegepast;

■■ naast de consultaties, het ook huisbezoeken 
en telefonische consulten betrof;

■■ de consultaties in wezen geschiedden in de 
vorm van een dagtherapie;

■■ de psychotherapieën in hoeveelheid niet in 
te perken waren, het een zinvolle daginvul-
ling was;

■■ het feit dat er 2 dagen na elkaar twee EEG’s 
werden genomen, is mogelijks te wijten aan 
een technisch probleem en zij wou nagaan 
of er achter de maligne dwang geen organi-
sche component aanwezig was;

■■ zij nooit door het RIZIV is gecontroleerd 
geweest;

■■ de relatie is afgebroken geweest omdat er 
een tegen-overdracht ontstond en zij haar 
verweet teveel te hebben aangerekend;

■■ de getuigschriften voor verstrekte hulp bij 
betaling op consultatie eenmaal per maand 
werden afgeleverd;

Ter terechtzitting voegde zij er ten hare verde-
diging nog aan toe dat :

■■ er geen enkel bewijs voorligt van het feit dat 
zij teveel zou hebben aangerekend;

■■ alles wat werd aangerekend, ook gepres-
teerd werd;

■■ voor elke prestatie een (wit) of (groen) 
briefje werd meegegeven;

■■ de klacht vrij laat werd geformuleerd, méér 
dan een jaar na de stopzetting van de be-
handeling;

■■ zij nooit enige opmerking van het RIZIV of 
de Mutualiteit heeft gekregen;

■■ alle telefonische consulten ook gerechtvaar-
digd zijn;

■■ toen ze in stad A was nooit iets aan pati-
ente heeft aangerekend en zij ook nooit, 
hoewel hier soms gerechtigd op, enige sup-
plementen heeft aangerekend;

■■ zij zoveel EEG’s heeft gedaan omdat dit 
voor patiënte bijna een ritueel was;

■■ zij geen schriftelijke weerslag heeft van haar 
telefonische consultaties;

■■ zij de vrijspraak vraagt, nog steeds geen voor-
gaanden heeft, ondergeschikt een vaderlijke 
vermaning méér zou zijn aangewezen;

2.

Overwegende dat de Raad van oordeel is dat 
het feit dat men geen opmerking heeft gekre-
gen van het RIZIV of de Mutualiteit niet weg-
neemt dat men deontologisch toch nog in de 
fout kan gaan, nu het ene los staat van het an-
dere.

Overwegende dat het door de betrokken arts 
beschreven “ritueel van de EEG’s” niet de hoe-
veelheid en de frequentie ervan rechtvaardigt 
daar waar de betrokken arts op geen enkel 
ogenblik aangeeft of aantoont wat het thera-
peutisch doel of therapeutische waarde hier-
van was.

Overwegende dat men als behandelend arts 
toch ook zijn maatschappelijke functie niet 
mag vergeten in die zin dat men de samenle-
ving niet kan en mag belasten met een over-
vloed aan medische handelingen of traktaten 
die op zich misschien wel juist en/of gerecht-
vaardigd zijn maar die, juist door hun frequen-
tie, en waarvan overigens de therapeutische 
noodzaak niet bewezen is, niet kunnen worden 
aanvaard.

Overwegende dat de Raad er de betrokken arts 
toch ook op wijst dat zij telefonische consulten 
mag en kan aanrekenen, de Raad ook wel weet 
dat voor bepaalde pathologieën een telefonisch 
consult dezelfde waarde heeft als een gewoon 
consult, maar dit uiteraard dan ook vereist dat 
hiervan een schriftelijke weerslag is terug te 
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vinden wat, zoals de betrokken arts zelf ter te-
rechtzitting toegaf, niet het geval was.
Overwegende dat de Raad dan ook van oordeel 
is dat de door de betrokken arts aangerekende 
prestaties op deze wijze niet kunnen worden 
gerechtvaardigd, niet alleen op therapeutisch 
vlak naar de patiënt maar ook en vooral naar 
de samenleving toe.

Overwegende dat het passend voorkomt de 
drie tenlasteleggingen samen te nemen nu zij 

voortvloeien en/of betrekking hebben op een 
en dezelfde handelwijze, met name het over-
matig toepassen en aanrekenen van beweerd 
geleverde geneeskundige prestaties.

Overwegende dat de Raad dan ook van oordeel 
is dat hiernavolgende tuchtsanctie zich op-
dringt. 

BESLISSING RAAD : 
ÉÉN WEEK SCHORSING

15. TENLASTELEGGING :

het nalaten gevolg te geven aan een oproep tot medische hulp-
verlening tijdens de wachtdienst en het in het gedrang brengen 
van een kwaliteitsvolle en continue zorgverstrekking door, ter 
gelegenheid van de wachtdienst op een niet-gespecificeerde zon-
dagavond in maart 2013, te hebben nagelaten op adequate wijze 
te reageren op een telefonisch verzoek om medische tussen-
komst en door geen wachtverslagen op te stellen met de gegevens 
verzameld naar aanleiding van telefonische oproepen tijdens de 
wachtdienst.

(…)

De Voorzitter heeft lezing gegeven van de eni-
ge tenlastelegging, een korte samenvatting was 
voor de betrokken arts niet vereist.

1.

Op 20 maart 2013 werd de Orde van Genees-
heren, Provinciale Raad Oost-Vlaanderen, in 
kennis gesteld van een e-mail van klaagster, 
luidend als volgt :
“Ik weet niet of ik hier op de juiste dienst ben, 
maar ik heb probleem dat ik even uit de doeken 
wil doen. Zondagavond rond 9 belde ik naar 
onze wachtdokter regio A.. Blijkbaar dokter X.  
Mijn dochter had een enorme hoest die serieus 
aan het verergeren was, hij nam al niet te vrolijk 
op. Ik vertelde mijn verhaal, maar hij wou 
daarvoor niet langskomen. Zet bij haar een ver-
damperke was zijn antwoord. Ik probeerde dat 
nog te doen, maar ze ging zienderogen achter-
uit. Kwart voor 12 nam ik haar koorts en ze zat 
aan bijna 39 graden. Ik belde hem weer en nu 
was zijn antwoord : oei, koorts, tja, dan is het 
niks meer voor mij, ga er maar mee naar spoed. 
Daar aangekomen de mededeling gekregen dat 
ze moest blijven. Ik vind het echt erg dat hij nog 

niet eens wou komen kijken, ze zeggen dan dat 
je de dienst spoed moet mijden, maar als zelfs 
de wachtdokter niet wil komen, kan je niks an-
ders.“

In zijn schriftelijke visie van 11 juni 2013 stelde 
de betrokken arts onder meer dat :

■■ hij zich het gebeuren niet meer kan herin-
neren, hij derhalve ook geen duidelijk 
standpunt of informatie kan geven;

■■ hij gezien de beschrijving van het gebeuren 
aan de betrokken klaagster moet hebben 
meegedeeld dat zij onmiddellijk of 20 mi-
nuten later op consultatie mocht komen 
met haar dochter;

■■ klaagster enkel stelde dat de betrokken arts, 
dus hijzelf, niet wou langskomen maar er 
wordt door haar niet meegedeeld dat zij 
misschien niet wou komen of dit niet nodig 
vond of dat zij de evolutie nog wou afwach-
ten;

■■ wanneer zij hem later heeft teruggebeld, 
kan hij zich voorstellen dat, gezien de op-
komende koorts, hij geadviseerd had de 
dochter naar het ziekenhuis te brengen 
voor verdere investigatie en/of behandeling;

Wachtdienst – nalaten 
gevolg te geven aan een 
oproep tot medische 
hulpverlening
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Ten overstaan van de Onderzoekscommissie 
voegde hij daar nog aan toe dat :

■■ van een telefonisch gesprek geen verslag 
wordt opgemaakt, de eigen huisarts wordt 
per telefoon of e-mail gecontacteerd;

■■ in het reglement van de wachtdienst niets 
staat vermeld over telefonische oproepen;

■■ hij zich van haar geen vraag tot huisbezoek 
kan herinneren;

■■ vermoedelijk hij moet gedacht hebben dat 
het om een pneumonie ging, reden waarom 
hij waarschijnlijk alsdan naar de spoed-
dienst had doorverwezen;

In zijn “conclusies” neergelegd ter terechtzit-
ting van 18 december 2013 verdedigde de be-
trokken arts zich als volgt :

het feit dat hij zich moet verdedigen op een 
klacht van iemand die niet werd ondervraagd, 
toch wel een rare vorm van justitie is;
de Onderzoekscommissie niet heeft nage-
vraagd op welke datum juist de feiten zich heb-
ben voorgedaan, het niet zeker is dat het over 
de wachtkring B ging en het zelfs niet zeker is 
dat het over hem zelf gaat;
hij zich hoe dan ook de telefonische conversa-
ties niet meer kan herinneren;
de Onderzoekscommissie ook niet heeft ge-
vraagd of de klaagster in kwestie wel gevraagd 
heeft dat hij zou langskomen en op welk tijd-
stip, 21.00 U of 23.45 U;
de dame in kwestie ook nooit heeft gezegd dat 
zij niet in de mogelijkheid was om naar de 
praktijk te komen, het nog altijd de arts toe-
komt om te oordelen of iemand zich naar zijn 
praktijk kan begeven of een verplaatsing ver-
eist is;
het feit dat de patiënte zou hebben terugge-
beld, betekent dan ook dat de conversatie blijk-
baar normaal is verlopen;
er wel degelijk gevolg werd gegeven aan een 
kwaliteitsvolle zorgverstrekking, de continuï-

teit nooit in het gedrang is gebracht, de prak-
tijkruimte beschikbaar en verwarmd was;
hij ontgoocheld is dat de Onderzoekscommis-
sie hem toch nog voor de Raad heeft gebracht 
en elke sanctie, welke dan ook, hem psychisch 
en emotioneel zeer diep zou treffen;

Overwegende dat de Raad vooreerst toch wil 
opmerken dat het de betrokken arts niet toe-
komt het proces van de Onderzoekscommissie 
te voeren, hij in het bijzonder toch zowel 
schriftelijk als mondeling zijn versie van de fei-
ten heeft kunnen toelichten en hij alsdan ook 
ten overstaan van de Onderzoekscommissie 
had kunnen vragen bepaalde zaken na te gaan 
of bijkomend te onderzoeken.

Overwegende dat zelfs de Raad, indien dit zou 
nodig blijken, ook nog altijd over de mogelijk-
heid beschikt om de Onderzoekscommissie 
bijkomende opdrachten te geven of onder-
zoeksdaden te stellen, dit alles uiteraard een 
soevereine appreciatiebevoegdheid behelst, 
haar eigen.

Overwegende dat wat de grond van de zaak zelf 
betreft, de Raad vaststelt dat de betrokken arts 
ab initio heeft gesteld zich van het telefonisch 
gesprek niets meer te herinneren en onder 
meer ook wijst op het feit dat hij tot de wacht-
dienst B behoort en niet A.

Overwegende dat er derhalve geen doorslag-
gevend bewijs voorligt van het feit dat klaagster 
daadwerkelijk in contact heeft gestaan met de 
betrokken arts en het verder betoog van de be-
trokken arts dan ook louter hypothetisch is, in 
de veronderstelling dat...

Overwegende dat in die omstandigheden de 
vrijspraak zich opdringt.

BESLISSING RAAD : GEEN SANCTIE
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16. TENLASTELEGGING :

het nalaten gevolg te geven aan een oproep tot medische hulp-
verlening tijdens de wachtdienst en het dientengevolge in het 
gedrang brengen van een kwaliteitsvolle en continue zorgvers-
trekking door, ter gelegenheid van de wachtdienst van 30 op 31 
oktober 2012, te hebben nagelaten op adequate wijze te reageren 
op een telefonisch verzoek om medische tussenkomst. 

(…)

De Voorzitter heeft daarop lezing gegeven van 
de tenlastelegging alsmede een korte samen-
vatting gegeven van het verloop van het tuch-
tonderzoek, dit laatste op uitdrukkelijke vraag 
van de betrokken arts zelf.

1.

Op 5 november 2012 werd de Orde der Genees-
heren, Provinciale Raad Oost-Vlaanderen, in 
kennis gesteld van een e-mail van klaagster, 
moeder van X, die zich erover beklaagde dat 
hoewel ze bij de arts van wacht, zijnde huidige 
verschijnende arts, erop had aangedrongen om 
bij haar dochter langs te gaan, deze enkel zou 
hebben gesteld dat het wel migraine zou zijn 
en Dafalgan diende te worden ingenomen.

Wanneer de vriend van de dochter(patiënte), 
in het bijzijn van laatstgenoemde, terugbelde 
naar de betrokken arts zou deze opnieuw heb-
ben gesteld enkel Dafalgan te geven en Moti-
lium. Later die nacht zou een andere arts de 
patiënte wel hebben onderzocht en zou deze 
patiënte uiteindelijk zelfs zijn opgenomen ge-
weest in het ziekenhuis te  A wegens herhaal-
delijk optreden van dezelfde symptomen en 
een vermoeden van virale meningitis.

In zijn schriftelijke verantwoording van 7 maart 
2013 stelde de betrokken arts dat hij inderdaad 
de moeder had willen gerust stellen door te 
zeggen dat het waarschijnlijk migraine zou zijn 
en dit zou overgaan door het innemen van Da-
falgan en Motilium.

Wanneer nadien de vriend van de dochter zou 
hebben terug gebeld was er nog steeds geen 
medicatie genomen en stelde hij opnieuw het 
toedienen van dezelfde medicijnen voor met 

verzoek hem terug te bellen als de klachten niet 
binnen het uur zouden beter zijn. In een latere 
schriftelijke toelichting aan de Voorzitter van de 
Verzoeningscommissie (van de Huisartsen-
kring) gaf hij toe een inschattingsfout te hebben 
begaan, hij zich daarvoor verontschuldigde en 
hij in de toekomst de drempel zou verlagen om 
effectief naar de patiënt te gaan.

Naar aanleiding van zijn mondeling verhoor 
ten overstaan van de Onderzoekscommissie op 
7 mei 2013 voegde de betrokken arts daar nog 
aan toe dat :

De deontologie van de wachtdienst stelt dat als 
een patiënt wenst dat de huisarts langs gaat, hij 
dit moet doen;
Hij had verwacht dat de patiënte zou terugbel-
len indien de klachten zouden aanhouden;
De patiënten wel aangemoedigd worden tot 
een zekere vorm van zelfredzaamheid;
Hij telefonisch wel degelijk verschillende vra-
gen had gesteld;

Ter terechtzitting voegde hij daar nog aan toe 
dat hij onder de indruk was van het gebeuren 
en hij voortaan steeds ingaat op elke oproep 
om ter plaatse te gaan.

2.

Overwegende dat het de Raad voorkomt dat 
wanneer een patiënt uitdrukkelijk vraagt om 
langs te komen het bij voorkeur aangewezen is 
om op dit uitdrukkelijk verzoek in te gaan, in 
het bijzonder wanneer, zoals hier het geval was, 
de aangebrachte en voorgestelde symptomen 
geen waarborg konden bieden op een sluitende 
diagnostiek.

Dergelijke symptomen beantwoorden immers 
aan een breed spectrum van banale tot zeer 

Wachtdienst – nalaten 
gevolg te geven aan een 
oproep tot medische 
hulpverlening
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ernstige, zelfs levensbedreigende, aandoenin-
gen.

Overwegende dat de Raad dan ook van oordeel 
is dat de hiervoor omschreven tenlastelegging 
voldoende bewezen is en de betrokken arts zelf 
ook wel beseft dat hij een “inschattingsfout” 
heeft begaan.

Overwegende dat de Raad, gezien het schuld-
besef en het feit dat de betrokken arts geen 
tuchtrechtelijke voorgaanden heeft, dan ook 
van oordeel is de hiernavolgende tuchtsanctie 
als voldoende passend op te leggen.

BESLISSING RAAD : WAARSCHUWING
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Véronique BAERT E
Michel BAFORT Vo Vo

Eddy BRACKE Se Se Ve E
Peter CASSIMAN P E E
Jozef COESSENS P E

Marc COSYNS E E E
Eugeen DE BLEEKER E

Anya DE MOOR P
Paul DESMET P Ve

Léopold de THIBAULT E
Frank DOUCHY E P E E

Herman HOET E Ve E Ve
Remi HOMBROUCKX P

Willy LORNOY P E
Peter MARCOEN M M M M M M M

Walter MICHIELSEN P Ov
Els PIETERS E 1P

Robert RUBENS P E
Sofie RYCKAERT E 2P E

Louis THIENPONT E Ve Ve
Jan VAN ELSEN P Ve

Erik VAN HOLSBEECK E
Piet VAN MULDERS P/NR E NR E E E E
Dirk VAN NIMMEN E E

Eric VAN RENTERGHEM P E
Wim VAN RENTERGHEM E E

Ann VERMEIR PM M M
Tony VERMEULEN Ov Ov

E     = Effectief lid
M   = Magistraat-bijzitter
NR = Lid Nationale Raad

Ov = Ondervoorzitter
P    = Plaatsvervangend lid
Se  = Secretaris

Ve  = Verslaggever
Vo  = Voorzitter
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Véronique BAERT 9240 Zele, Lange Akker 7 W2 052/44.86.07

Michel BAFORT 9900 Eeklo, Koning Albertstraat 62 09/378.23.21

Eddy BRACKE 9890 Gavere (As), Ommegangstraat 22 09/384.15.17

Peter CASSIMAN 9320 Aalst (Nie), Terbekenstraat 40 0475/91.93.93

Jozef COESSENS 8400 Oostende, Leopold II-laan 2/5 0476/41.76.05

Marc COSYNS 9052 Gent (Zw), Hutsepotstraat 101 09/222.26.46

Eugeen DE BLEEKER 8300 Knokke-Heist, Steenbakkerstraat 5 050/67.78.78

Anya DE MOOR 9300 Aalst, August Marcelstraat 47 053/77.34.00

Paul DESMET 9700 Oudenaarde, Edelareberg 27 055/30.07.96

Léopold de THIBAULT 9000 Gent, Sint-Martensstraat 10 09/225.72.72

Frank DOUCHY 9620 Zottegem, Haagkouter 10 09/367.66.63   

Herman HOET 9750 Zingem, Dorpsstraat 2 09/384.55.66

Remi HOMBROUCKX 8300 Knokke-Heist, Zwaluwlaan 17 0475/76.92.40

Willy LORNOY 8300 Knokke-Heist, Winston Churchilllaan 31 09/252.50.60

Peter MARCOEN 9308 Aalst (Gij), Mimosastraat 87

Walter MICHIELSEN 9070 Destelbergen, Olmenlaan 11 09/238.20.38

Els PIETERS 9960 Assenede, Trieststraat 1 09/344.27.42

Robert RUBENS 9840 De Pinte, Scheldeveldestraat 28 09/282.55.88

Sofie RYCKAERT 9070 Destelbergen, Kerkkouterrede 7 09/228.56.91

Louis THIENPONT 9000 Gent, Onderbergen 63 09/224.33.90

Jan VAN ELSEN 9040 Gent (SAB), Johannes Hartmannlaan 21 09/228.37.48

Erik VAN HOLSBEECK 9406 Ninove (Ou), Brakelsesteenweg 395 054/33.88.96

Piet VAN MULDERS 9200 Dendermonde, Gentsesteenweg 147  052/21.13.85

Dirk VAN NIMMEN 9200 Dendermonde, Sint-Onolfsdijk 94 052/22.01.76

Eric VAN RENTERGHEM 9820 Merelbeke, Fraterstraat 49 09/230.86.68

Wim VAN RENTERGHEM 9820 Merelbeke, Tertzweildreef 14 09/230.86.68

Ann VERMEIR 9320 Aalst (Er), Kleistraat 12

Tony VERMEULEN 9990 Maldegem, Hogenbranddreef 21 D-E 050/71.21.50
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Secretarie:
Koning Leopold II-laan 26 E
9000 Gent

Tel.: (09) 220.47.50
Fax: (09) 222.25.76

E-mail: contact@orde-gen-ovl.be

Voorkaft: een (christelijke) afbeelding van de Eed van Hippocrates 
(Griekse arts; Kos, ca. 460 v.Chr. – Larissa, 370 v.Chr.).

Achterkaft: Gebed van Maimonides (Joodse rabbijn; Córdoba (Spanje), 
30 maart 1135 – Fustat (Caïro), 13 december 1204).

Beide afbeeldingen tonen aan dat de 
medische deontologie over verschillende culturen heen 

(Grieks/christelijk en Joods/Arabisch) waardevol werd bevonden.

Foto’s: Wim Van Renterghem Verantwoordelijke uitgever; Dr. Michel Bafort, 
Koning Albertstraat 62, 9900 Eeklo
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 Dokter Michel Bafort, Voorzitter

5 Benjamin Constant Ingels 
Professor em. A.K. Evrard

7 Ware deontologie? Deontologie waardevol? 
 Dokter Michel Bafort, Voorzitter

10 Splitsing aandelen artsenvennootschap in naakte 
 eigendom en vruchtgebruik 
 Dokter Michel Bafort, Voorzitter

12 De Code van geneeskundige plichtenleer: geen vodje papier 
 Lieven Ascoop, Vast secretaris

15 Internetsites - Hippocrates nr. 52 – juni 2006

18 Feestviering 5 oktober 2013  
 

18  Eregasten  

20  Verwelkoming  
  Dokter Michel Bafort, Voorzitter

  Eedaflegging promotie 2013 :  
23  Dokter Jeroen Lejon leest de eed voor  
24  Dokter Maïté Depreeuw namens de promotie 2013 
 
27  Artsen gepromoveerd in 2013, ingeschreven op de 
  Lijst van de Orde van Oost-Vlaanderen:

29  Toespraak 
 Professor Dokter Guy Vanderstraeten, 

  Decaan Faculteit Geneeskunde UGent

33  In memoriam overleden collega’s 
  door Dokter Eddy Bracke, Secretaris

35  Huldiging van de jubilarissen (promotie 1963)  
 

45  Dokter Marc Haenebalcke namens de jubilarissen

48 Feestviering 2014: Aula Universiteit Gent – zaterdag 4 oktober 2014, 
10.30 uur.  

49 Adviezen uitgebracht door de Raad Oost-Vlaanderen: 

49 1. Medisch dossier – recht van inzage door patiënt – afschrift  
  aan patiënt – overmaken medisch dossier aan collega –  
  modaliteiten.
50 2. Bewaren medische dossiers – papieren versie – elektronische  
  gegevens. 
50 3. Huisarts – arbeidsongeschikt wegens ernstige ziekte –  
  verstrekken van voorschriften aan familieleden.

50 4. WCZ – terminale patiënt – therapeutische hardnekkigheid  
  patiënt – patiënt zelf vraagt verdere behandeling – houding  
  multidisciplinair team. 
51 5. Rijgeschiktheid – procedure voor herstel in het recht tot  
  sturen – vraag om advies aan behandelend psychiater. 
53 6. Medische attesten afgeleverd door een arts-burgemeester. 
54 7. Ziekenhuis – conventietarieven – informeren van de  
  patiënten.
54 8. 1. Huisartsenpraktijk – aanpassing consultatie uren –  
  aankondiging via lokale pers; 
  2. RVT – meedelen persoonlijke (medische) gegevens patiënt  
  voorafgaandelijk aan opname – beroepsgeheim; 
  3. Overbelasting huisartsenpraktijk – aankondiging  
  ‘patiëntenstop’ voor nieuwe patiënten in wachtzaal – kwaliteit  
  en continuïteit van de zorgverstrekking. 

55 9 Stopzetting artsenpraktijk – verkoop praktijkruimte –  
  bewaring papieren patiëntendossiers. 
55 10 Patiënten op probatie – vragen om informatie van justitie- 
  assistenten – belang beroepsgeheim versus veiligheid  
  maatschappij.
57 11 Doorgeven informatie betreffende zedenfeiten aan  
  justitieassistent.
57 12 Wachtdienst – onveiligheidgevoel van artsen bij bepaalde  
  patiënt – weigeren huisbezoek. 

60 13 Medische dossiers – bewaren papieren en/of gescande versie. 
60 14 Medisch attest – maagdelijkheidattest – minderjarige –  
  wettelijke/deontologische richtlijnen. 
 
61 15 Beroepsgeheim – raadsgeneesheer mutualiteit –  
  onduidelijkheid of patiënt op de hoogte is van een ernstige  
  ziekte die aanleiding geeft tot hogere terugbetaling –  
  informeren van patiënt door raadsgeneesheer aanvaardbaar? –  
  of rechtstreeks contact opnemen met behandelend arts?
61 16 Problematiek medisch beroepsgeheim bij begeleiding Cador/ 
  VDAB/GTB.
62 17 Medisch dossier – bijhouden elektronisch dossier door iedere  
  belanghebbende arts –  inzage door patiënt via ingangscode –  
  persoonlijke notities.
63 18 Dementerende vrouw – verzoek van advocaat tot opmaken  
  omstandige medische verklaring i.v.m. de geestelijke  
  gezondheidstoestand van een persoon die geen patiënt is.
64 19 Eigendom weefsel na overlijden patiënt – gebruik weefsel voor  
  andere doeleinden dan diagnostiek.
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