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Graag willen we de houding van de Provinciale Raad van Antwerpen toelichten m.b.t. de nieuwe 
Code van de Medische Deontologie en de consequenties hiervan, o.a. op samenwerkingscon-
tracten.

1/  De Code van medische deontologie is vernieuwd 

Op 3/5/2018 stelde de Nationale Raad van de Orde der artsen haar nieuwe Code van medische 
deontologie voor. Deze past volledig binnen de huidige tijdsgeest.

De nieuwe Code omvat de basisbeginselen en gedragsregels die iedere arts in het belang van het 
individu en de maatschappij eerbiedigt en als leidraad neemt bij de uitoefening van zijn beroep. 

Het gaat niet langer en louter meer over het naleven van de eer en de waardigheid van het beroep. 

De tekst is opgebouwd aan de hand van 4 pijlers: professionaliteit, respect, integriteit, en verant-
woordelijkheid, met een centrale plaats voor de patiënt. 

Deze Code is geen opsomming van wat niet mag, maar wil een goede praktijkvoering bevorderen.

Het moet de artsen tonen dat de Orde hen bijstaat vanuit een positieve benadering met als doel 
een kwalitatief hoogstaande uitoefening van het beroep.

Zij wil toezien op het algemeen welzijn, waken over de morele integriteit van het beroep, de cor-
recte invulling van de professionele autonomie, de kwaliteit van de zorg op basis van de huidige 
wetenschappelijke kennis, het vertrouwen van de burger in de arts en de bijzondere vertrouwens-
relatie van de arts met zijn patiënten. 

Dit veronderstelt van de artsen beroepsbekwaamheid, empathisch vermogen, integriteit en een 
verantwoordelijk gedrag in het kader van ons solidariteitsstelsel.

Er is aandacht voor de gezondheid van de arts zelf met een streven naar evenwicht tussen werk 
en privé. Er is het respect voor de autonomie van de patiënt waarbij deze o.a. voldoende moet ge-
informeerd zijn en vrij moet kunnen toestemmen. Er is de maatschappelijke verantwoordelijkheid 
van de arts waarbij deze bv geen overbodige onderzoeken mag laten uitvoeren.. 

Er is vooral ook een positieve ingesteldheid naar kwaliteit en veiligheid toe.

In de nieuwe Code wil de Orde in specifi eke situaties meer transparantie en ondersteuning aan 
artsen in een ruim maatschappelijk kader aanbieden. .

2/ Er is geopteerd voor een korte Code die aangevuld wordt met een Compendium 
(dat ter beschikking zal zijn in het najaar)

Een Code veranderen zoals gedurende de laatste 50 jaar gebeurde, resulteert in knip en plakwerk. 
Een Code veranderen is veel omslachtiger dan een Compendium aanpassen.

Gezien de regelmaat van wetswijzigingen en de globale maatschappelijke evolutie dienen van-
zelfsprekend regelmatig aanpassingen te worden doorgevoerd.

Daarom opteert de Orde voor een werkbare formule met een korte Code aangevuld met een 
vlotter aan te passen Compendium. Op deze manier zal sneller kunnen ingespeeld worden op 
noodzakelijke veranderingen om deze Code en/of zijn Compendium up to date te blijven houden.
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3/ Deontologische principes  
blijven onveranderd. 

Deontologie heeft een permanent karakter en is 
niet te herleiden tot artikels zoals in de wetgeving.

De deontologische principes uit de oude Code en 
de adviezen m.b.t. deze blijven uiteraard geldig, 
voor zover deze laatste niet voorbijgestreefd zijn 
en ondertussen aangepast werden aan meer re-
cente regelgeving.

De Provinciale raad verwijst dan ook naar het ad-
vies van de Nationale raad van 16/06/2018 : “De 
dwingende kracht van de code van medische de-
ontologie.”

Artikel 15, § 1, eerste lid, KB nr 79 van 10 novem-
ber 1967 betreffende de Orde der artsen bepaalt 
dat: “De nationale raad stelt de algemene begin-
selen en de regels vast betreffende de zedelijkheid, 
de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid, de waar-
digheid en de toewijding die onontbeerlijk zijn voor 
de uitoefening van het beroep; deze regels vormen 
de code van de medische plichtenleer.

De code formuleert de beginselen die de socia-
le verplichtingen van de arts vaststellen.

De code bevat zowel algemene beginselen als 
precieze regels.

De tuchtmaterie leent zich niet tot een op-
somming van alle mogelijke tuchtfouten. De 
regel ‘nullum crimen sine lege’ (geen misdrijf 
zonder wet) is niet van toepassing op tuchtge-
bied. De regels van de medische deontologie 
en de deontologische principes die het moge-
lijk maken te beoordelen of een handeling in 
overeenstemming is met de eer, de beschei-
denheid, de eerlijkheid en de waardigheid die 
de artsen in acht moeten nemen, bestaan 
onafhankelijk van enige vermelding in een 
formele tekst. Aangezien de in de code opge-
somde regels niet beperkend zijn, kunnen ze 
dus toegepast worden naar analogie en de 
tuchtrechter kan oordelen dat een feit een dis-
ciplinaire inbreuk is, zelfs als dat feit niet op-
genomen is in de code.

Een van de bevoegdheden van de provinciale 
raden bestaat erin te waken over de naleving 
van de regelen van de medische deontologie 
en over de handhaving van de eer, de beschei-
denheid, de eerlijkheid en de waardigheid van 
de artsen. Hiertoe nemen zij tuchtmaatregelen 
wegens fouten die artsen in de uitoefening van 

hun beroep of naar aanleiding ervan begaan, 
alsook wegens zware fouten bedreven buiten de 
beroepsbedrijvigheid, wanneer die fouten de eer 
of de waardigheid van het beroep kunnen aan-
tasten (art. 6, 2°, voornoemd KB nr. 79).

De regels van de code vormen geen wet in de 
betekenis van artikel 608 Gerechtelijk Wetboek.

Dit neemt echter niet weg dat de regels in de 
code een leidraad zijn. die artsen moeten na-
leven. De tuchtinstanties kunnen weliswaar de 
code niet toepassen zoals de gewone rechter 
de strafwet toepast, maar niets verbiedt hen de 
bepalingen ervan te citeren of ernaar te verwij-
zen in hun beslissingen en de toepassing ervan 
te waarborgen met hun eigen motivering.

Zodra de tuchtrechtelijk vervolgde arts precies 
geformuleerde feiten die de eer en de waar-
digheid van het beroep kunnen schaden, kan 
identificeren en betwisten, zijn de rechten van 
de verdediging nageleefd en is het dus weinig 
relevant of er al dan niet verwezen wordt naar 
een of andere bepaling van de code van medi-
sche deontologie.

De reguleringsbevoegdheid van de Orde is niet 
onbeperkt. De deontologische regels zijn com-
plementair aan de wet en mogen er niet mee 
in strijd zijn.

De naleving van het Europese mededingings-
recht legt aan de Ordes op dat de potentieel 
concurrentiebeperkende beroeps- en deonto-
logische regels gerechtvaardigd zijn door het 
algemeen belang en in verhouding staan tot 
het beoogde doel. Dit wil zeggen dat ze geschikt 
zijn om de verwezenlijking van het nagestreef-
de doel te waarborgen en niet verder gaan dan 
wat noodzakelijk is om het te bereiken.

4/ Contracten en de nieuwe Code

4.1/ Volgens de richtlijnen van de nieuwe Code 
moeten contracten, die artsen afsluiten, niet meer 
ter goedkeuring voorgelegd worden aan de provin-
ciale raden.

Vanzelfsprekend mogen deze contracten nog 
voorgelegd worden aan de Provinciale raad voor 
advies. 

Hoewel het voorleggen van een contract geen ver-
plichting meer is, dienen de gemaakte afspraken 

op papier vastgelegd te worden en deontologisch 
correct te zijn.

Dit principe wordt weergegeven in het Artikel 12 
van de nieuwe Code:

De arts kan voor zijn beroepsuitoefening samen-
werkingsovereenkomsten afsluiten.

De arts vermijdt elke vorm van collusie.

De arts is steeds persoonlijk verantwoordelijk 
voor zijn medisch handelen. 

De arts zorgt ervoor dat zijn beroepsuitoefe-
ning en de organisatie van de professionele 
samenwerking stroken met de bepalingen van 
de medische deontologie. Hij legt die afspraken 
schriftelijk vast.

4.2/ Alle contracten en statuten die in het verle-
den werden voorgelegd, bevatten op vraag van de 
Orde vandaag een clausule die vereist dat elke wij-
ziging of vervanging van het contract voorafgaan-
delijk wordt voorgelegd aan de Orde. Dus zelfs al 
wordt de  deontologische plicht  tot voorlegging 
afgeschaft, dan nog zijn de meeste artsen hiertoe 
wel nog contractueel verplicht.

Dus, artsen die deze clausule hebben opgenomen 
in hun contract, kunnen strikt gezien geen rechts-
geldige wijzigingen aanbrengen in hun contract 
zonder de goedkeuring van de Provinciale raad 
van de Orde.

4.3/ Met het in voege treden van de nieuwe Code, 
stelde de Nationale Raad een leidraad op voor sa-
menwerkingsovereenkomsten van artsen. 

De leidraad bevat elementen over het waarborgen 
van de autonomie van de arts binnen de samen-
werking, en over de organisatie van deze samen-
werking m.b.t. de continuïteit van zorg, voor het 
bewaren van de mogelijkheid voor opleiding en 
wetenschappelijke activiteiten, en voor het behou-
den van een evenwicht tussen de beroepsactiviteit 
en het privéleven.

De patiënt heeft recht op een vrije artsenkeuze, 
maar er is een doorverwijsplicht naar de meest 
gekwalificeerde collega, binnen of buiten de sa-
menwerking. 

Met het oog op een kwalitatief hoogstaande en vei-
lige uitoefening van het beroep, dienen correcte af-
spraken te worden gemaakt m.b.t. o.a. praktijkruimte 
en apparaten, personeel, het toepassen van de Wet 
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betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd 
op 14 juli 1994 en i.v.m. de pooling van de inkomsten. 

Er moet een conflictregeling voorzien zijn. Artsen die-
nen collegiaal en loyaal te zijn, en proberen interne 
problemen in de eerste plaats onderling op te lossen. 

Een clausule aangaande geschillenregeling dient 
te worden voorzien en, zo geen schikking gevon-
den wordt, de mogelijkheid moet voorzien worden 
zich te wenden tot de provinciale raad, die een ver-
zoeningsprocedure kan opstarten.

Elke arts dient ook de correcte toepassing van de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkering na te leven.

De persoonlijke overtuiging van iedere arts dient 
te worden gerespecteerd en de samenwerking 
mag er niet toe leiden dat bepaalde personen wor-
den gediscrimineerd.

De uitoefening van de geneeskunde kan geen 
commerciële activiteit zijn. Er mag geen overcon-
sumptie, noch collusie zijn. 

De leidraad wordt eerstdaags publiek gemaakt.

5/ Contracten en de Provinciale Raad van 
Antwerpen van de Orde der artsen 

De deontologische plicht van een arts is bij wet be-
paald : KB 79 van 10/11/1967 betreffende de Orde 
der artsen.

Dit loopt samen met bestaande wetgeving in 
Art 35 en 38§2 van de gecoördineerde wet van 
10/05/15 betreffende de uitoefening van de ge-
zondheidszorgberoepen (het vroegere KB nr. 78 
van 10/11/1967).

De medische deontologie omvat de basisbeginselen 
en gedragsregels die iedere arts in het belang van 
het individu en de maatschappij eerbiedigt en als lei-
draad neemt bij de uitoefening van zijn beroep.

De Code van medische deontologie zegt hoe dit 
praktisch uitvoerbaar is.

De Nationale raad stelt de Code op.

De Provinciale raad ziet toe op en waakt over de 
praktische uitvoering hiervan, met mogelijk tucht-
rechtelijk gevolg.

De Provinciale raad blijft op deontologisch vlak be-
voegd en verantwoordelijk over de supervisie van 
contracten van artsen. De adviserende rol van de 
Provinciale raad  op deontologische vlak blijft actu-
eel en onveranderd. Het enige wat verandert in de 
nieuwe Code is dat artsen nu niet meer verplicht zijn 
hun contracten voorafgaandelijk aan de Provinciale 
raad van de Orde voor de leggen. Artsen mogen nog 
altijd wel advies vragen over hun overeenkomsten, 
zowel bij het opstellen als tijdens de looptijd ervan.

De verantwoordelijkheid bij het niet voorleggen 
van contracten  m.b.t. de deontologische correct-
heid ervan, ligt bij de desbetreffende artsen. 

Wie een contract ondertekent dat on-deontolo-
gische punten bevat, kan er zich later eventueel 
tuchtrechtelijk voor moeten verantwoorden op 
klacht van of ambtshalve, via een klassieke tucht-
procedure.

De arts moet er zich bovendien van bewust zijn 
dat de deontologische plicht van de arts bij wet 
bepaald is. 

Zo mag een arts bv. slechts een honorarium vra-
gen wanneer hij de regels van de deontologie res-
pecteert. 

Uit Art 35, eerste lid, van de gecoördineerde wet 
van 10/05/15 betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen (het vroegere KB nr. 
78) blijkt dat, wanneer een contract ook een hono-
rering van de artsen voorziet, het contract volgens 
de wetgeving de regels van de deontologie moet 
respecteren. 

Wanneer dit gelezen wordt tezamen met art 38§2 
staat er daarenboven dat men niet structureel 
sommige artsen mag bevoordelen bij de verdeling 
van de honoraria. 

Art. 35. Onverminderd de bepalingen van arti-
kel 38, § 2, hebben de beoefenaars bedoeld in 
de artikelen 3, § 1, 4, 6 [1 , 63, 68/1 en 68/2]1, 
mits eerbiediging van de regelen van de plich-
tenleer, recht op honoraria of forfaitaire bezol-
digingen voor de door hen geleverde prestaties.

Art. 38, § 2 Onverminderd de bepalingen van 
de artikelen 35 en 37, is verboden elke over-
eenkomst van welke aard ook, gesloten hetzij 
tussen de beoefenaars, bedoeld in de artike-
len 3, § 1, 4, 6, 43 [1 , 63, 68/1 en 68/2]1 hetzij 
tussen …..……., wanneer deze overeenkomst 
betrekking heeft op hun beroep en ertoe 
strekt aan de een of de ander rechtstreeks of 

onrechtstreeks winst of voordeel te verschaf-
fen

In het kader van hun beroep is het de in het eer-
ste lid bedoelde beoefenaars verboden om recht-
streeks of onrechtstreeks de door andere beroeps-
beoefenaars of door derde personen aangeboden 
of toegekende premies, voordelen, uitnodigingen 
of gastvrijheid, te vragen of ze te aanvaarden. 

Besluit: 

Behalve voor wie er contractueel toe gehouden is 
door een clausule in zijn overeenkomst waardoor 
hij/zij het contract en elke mogelijke verandering 
aan dit contract wel dient voor te leggen aan de 
Provinciale raad van de Orde, zijn artsen deonto-
logisch niet meer verplicht hun samenwerkings-
overeenkomsten ter goedkeuring voor te leggen 
aan de Provinciale raad. Deze contracten moeten 
wel conform zijn aan de medische deontologie en 
dienen schriftelijk vastgelegd te worden. 

De arts blijft verantwoordelijk voor dat wat hij/zij 
ondertekent. Een contract ondertekenen dat juri-
disch niet in orde is, heeft mogelijk juridische ge-
volgen, en een contract dat in strijd is met de me-
dische deontologie ondertekenen heeft mogelijk 
tuchtrechtelijke én juridische gevolgen. Een arts 
kan in dit kader ook niet gedwongen worden om 
een onwettig document te ondertekenen.

In het kader van de hoger aangehaalde evolutie 
naar een positieve ingesteldheid, naar kwaliteit, 
naar meer openheid en naar een ondersteuning 
van artsen in een ruim maatschappelijk kader, 
biedt de Provinciale Raad van Antwerpen aan alle 
overeenkomsten na  te kijken en een conformiteit-
sadvies met de bestaande deontologische regel-
geving te verstrekken. 

In dat kader adviseert de Provinciale raad de art-
sen hun contracten te blijven voorleggen.

Mutatis mutandis geldt dit aanbod ook voor alle 
bestaande contracten, voor de meer en meer 
voorkomende multidisciplinaire samenwerkings-
verbanden en bij de oprichting van professionele 
e.a. artsenvennootschappen. 

Dr. Christel De Pooter
Voorzitter
Provinciale Raad Antwerpen
Orde der artsen
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ADVIEZEN VAN DE NATIONALE RAAD

Adviezen NR van 
04/05/2018 tot 
24/08/2018
De volgende adviezen werden door de 
Nationale Raad gepubliceerd op de website 
www.ordomedic.be

Gelet op de beslissing van de Nationale 
Raad om een aantal adviezen enkel voor 
artsen toegankelijk te maken, is het aange-
wezen dat u uw account op het intranet van 
de website www.ordomedic.be activeert, 
teneinde alle adviezen te kunnen raadple-
gen.

Belangrijke standpunten uit enkele van boven-
staande adviezen worden hier hernomen.

INZAGE DOOR EEN 
ZIEKENHUISARTS IN DE 
PERSOONSGEGEVENS 
BETREFFENDE ZIJN GEZONDHEID 
IN ZIJN PATIËNTEN

De nationale raad van de Orde der artsen heeft 
een vraag onderzocht aangaande de inzage 
door een ziekenhuisarts in de persoonsgege-
vens betreffende zijn gezondheid in zijn patiën-
tendossier.

1°/ Op basis van de wetsbepalingen aangaande 
de inzage in de persoonsgegevens betreffende de 
gezondheid speelt het geen rol of een patiënt zelf 
een gezondheidszorgberoepsbeoefenaar is die 
werkzaam is binnen het ziekenhuis: de regels voor 
de inzage door de patiënt in zijn patiëntendossier 
zijn dezelfde voor alle patiënten.

De federale commissie “Patiëntenrechten” bracht 
op 11 februari 2011 een initiatiefadvies uit over de 
inzage door een zorgverlener in zijn eigen patiën-
tendossier, waarin dit herinnerd wordt.

De patiënt die zijn dossier wenst in te kijken, dient 
hierom voorafgaandelijk te verzoeken, ongeacht 
of het een papieren dan wel elektronisch dossier 
betreft.

2°/ Indien de zorgverlener die instaat voor de be-
handeling van de patiënt, zich ervan vergewist dat 

er geen sprake is van een therapeutische uitzon-
dering en dat de nodige maatregelen genomen 
werden om de inzage in eventuele persoonlijke 
aantekeningen en gegevens betreffende derden 
te vermijden, dient hij een directe elektronische 
inzage in het patiëntendossier toe te staan.

De nationale raad verwijst naar zijn advies van 19 
september 2015 betreffende de rechtstreekse in-
zage door de patiënt in zijn elektronisch medisch 
dossier (Tijdschrift van de Nationale Raad, nr. 150).

3°/ De bepalingen van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 in 
werking is getreden, doen geen afbreuk aan de 
hierboven uiteengezette principes.

INZAGE DOOR DE ARTS-
DIENSTHOOFD IN DE MEDISCHE 
DOSSIERS VAN DE IN ZIJN 
ZIEKENHUISDIENST BEHANDELDE

De nationale raad van de Orde der artsen heeft 
de inzage in de medische dossiers van de pati-
enten behandeld in de ziekenhuisdienst waar-
voor hij verantwoordelijk is, door de arts-dienst-
hoofd onderzocht.

1°/ De inzage in de medische dossiers door de 
arts-diensthoofd, in deze hoedanigheid, is recht-
matig indien ze nodig is voor de uitoefening van 
zijn wettelijke verplichtingen en bevoegdheden zo-
als ze vastgelegd zijn door de gecoördineerde wet 
van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere ver-
zorgingsinrichtingen en de uitvoeringsbesluiten 
ervan. De finaliteits- en proportionaliteitsbeginse-
len inzake de verwerking van persoonsgegevens 
zijn van toepassing(1).

2°/  De arts-diensthoofd is verantwoordelijk voor 
de goede gang van zaken in zijn dienst. Hij staat in 
voor de organisatie en de coördinatie van de me-
dische activiteit in zijn dienst overeenkomstig het 
medisch reglement(2).

De beoordeling van de praktijkuitoefening van de 
medewerkers van de arts-diensthoofd valt niet on-
der deze bevoegdheid; de gerichte medische audit 
valt immers onder de bevoegdheid van de hoofd-
arts van het ziekenhuis(3).

3°/ Voor de samenwerking met de hoofdarts van 
het ziekenhuis bij de uitvoering van de wettelijke 
opdrachten van deze laatste, kan de inzage in de 
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medische dossiers door de arts-diensthoofd ge-
rechtvaardigd zijn op last en onder toezicht van de 
hoofdarts.

4°/ Vanuit een deontologisch oogpunt, herinnert 
de nationale raad aan zijn voorgaande adviezen en 
aanbevelingen:
- advies van de nationale raad van 17 september 

2016, “Evaluatie van de goede werking inzake ri-
sicobeheer en veiligheid van de patiënten”, Tijd-
schrift van de nationale raad, nr. 154;

- advies van de nationale raad van 30 mei 2009, 
“Inzage van het medisch dossier door de hoofd-
arts van het ziekenhuis”, Tijdschrift van de nati-
onale raad, nr. 126;

- aanbevelingen van de commissie ‘Ziekenhuis-
geneeskunde’ van de nationale raad, “Taken 
van de hoofdarts - deontologische en juridische 
richtlijnen”, Tijdschrift van de nationale raad nr. 
120, p. 11 (gewijzigd door het advies van 17 sep-
tember 2016).

(1) Artt. 4 en 7 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoons-
gegevens en artikel 10 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de 
rechten van de patiënt.

(2) Artikel 12 van het koninklijk besluit van 15 december 1987 houdende 
uitvoering van de artikels 13 tot en met 17 van de wet op de ziekenhui-
zen.

(3) Artikel 6/1 van het voornoemde koninklijk besluit van 15 december 
1987 gewijzigd door het koninklijk besluit van 25 april 2014.

26/05/2018 Interpretatie van het artikel 12 van de Code van medische 
deontologie

16/06/2018 Dwingende kracht van de code van medische deontologie

16/06/2018 Tatoeageverwijdering met behulp van een laser 

07/07/2018 Inzage door een ziekenhuisarts in de persoonsgegevens betreffende 
zijn gezondheid in zijn patiënten

07/07/2018 Voorschrijven van een curatieve behandeling voor een seksueel 
overdraagbare aandoening (soa)

07/07/2018 Inzage door de arts-diensthoofd in de medische dossiers van de in 
zijn ziekenhuisdienst behandelde

07/07/2018 Artsen die verplicht hun DNA-profiel dienen te registreren in de 
gegevensbank van de DNA-profielen
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De Raad van Beroep van de Orde der Artsen 
met het Nederlands als voertaal, heeft de 
volgende beslissing uitgesproken :

IN ZAKE:

Dr. X, arts, wonende te …

1.

Bij aangetekend schrijven aan de post toever-
trouwd op …2017 en ondertekend door advocaat 
A, optredend loco Meester B, wordt voor dr. X 
tijdig en in regelmatige vorm hoger beroep inge-
steld tegen de beslissing van de provinciale raad 
van de Orde der artsen, van Antwerpen van …2017 
die het verzet van …2017 van dr. X tegen de beslis-
sing bij verstek van …2017 van de provinciale raad 
ontvankelijk doch ongegrond verklaart en, voor zo-
veel als nodig, de tuchtsanctie van de schorsing in 
het recht de geneeskunde uit oefenen gedurende 
6 maanden opgelegd in de beslissing bij verstek 
bevestigt,

De tenlastelegging is zowel in de beslissing bij ver-
stek en als in de beslissing op verzet omschreven 
als: 

“ Te… , in de loop van …2011 meermaals op niet na-
der te bepalen data,

bij toepassing van de artikelen 6, 2° en 16 van het 
Koninklijk Besluit nr.  79 van 10 november 1967 
betreffende de Orde der artsen, in gebreke te zijn 
gebleven de regelen van de medische plichtenleer 
na te leven door als…:

1. medewerking te hebben verleend aan illegale 
praktijk in het kader van de sportbeoefening

2. de geneeskunde te hebben beoefend op een 
manier die niet beantwoordt aan de

huidige stand van de medische wetenschap.”

2.

Dr. X werd bij aangetekend schrijven van …2018 
opgeroepen voor de zitting van de raad van be-
roep van … 2018 en is er verschenen, bijgestaan 
door mr. A , optredend loco mr. B.

Em. kamervoorzitter …heeft verslag uitgebracht.

Dr. X werd gehoord en advocaat C heeft gepleit.

Aan advocaat C werd met toepassing van art. 769 
Gerechtelijk wetboek toegestaan alsnog een af-
schrift van het strafrechtelijk dossier neer te leg-
gen op de griffie van de raad van beroep tot …2018.

Op … 2018 werden een beperkt aantal stukken neer-
gelegd, geïnventariseerd onder nr. 1 : een document 
van het Openbaar Ministerie “ Het gerecht spreekt 
(het gebruik van medische, confidentiële stukken in 
de strafprocedure)” 10 p, , en onder nr. 2 “samen-
vatting diagnoses patiënten” 2 blz., ongedateerd en 
van onbekende oorsprong, niet beschrijving van de 
pathologie van drie personen waaronder … en 35 
bladzijden uit een ruimer strafdossier met als laag-
ste nr. 125 en als hoogste nr. 192.

Onder de medegedeelde stukken bevindt zich 
geen enkele verklaring van dr. X

3.

Het tuchtdossier berust op de mededeling van 
…2013 door de secretaris-generaal van het de-
partement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de 
Vlaamse Overheid aan de Orde van Artsen te Ant-
werpen.

Bij deze mededeling is in bijlage de tekst gevoegd 
van de beslissing van … 2013 van de Disciplinaire 
Commissie inzake dopingpraktijken K.B.W.B In 
zake de beroepswielrenner…, geboren op …en wo-
nende in…, die schuldig werd verklaard aan de in-
breuk “ zich, als sporter, niet onthouden te hebben 
van dopingpraktijken, meer bepaald door het ge-
bruik van een verboden methode, zijnde de feiten 
als chemische en fysieke manipulatie, met name 
achtereenvolgens afname, manipulatie en op-
nieuw toedienen van volbloed in de bloedsomloop.

De beroepswielrenner werd een uitsluiting op-
gelegd voor een periode van twee jaar, hetgeen 
inhoudt dat hij tijdens die periode in geen enkele 
hoedanigheid mag deelnemen aan een wedstrijd 
of andere activiteit (uitgezonderd geautoriseer-
de antidopingcursussen of rehabilitatieprogram-
ma’s).

Hij werd tevens gediskwalificeerd van alle individuele 
wedstrijduitslagen die hij als wielrenner zou hebben 
behaald in de tijdspanne vanaf …tot en met … 2011 
en werd veroordeeld tot de kosten van het geding.

DISCIPLINAIRE BESLISSINGEN
RAAD VAN BEROEP
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In de beslissing is o.m. vermeld:

dat de beroepswielrenner in zijn verhoor door de 
politie op … 2013 verklaarde in …2011 bij dokter X 
te zijn geweest en aldaar maximum een 4-tal keer 
deze ozontherapie te hebben ondergaan;

dat de “ozontherapie” inhield dat er van de spor-
ter 250 ml bloed werd afgetapt dat vervolgens 
met ozon werd vermengd en nadien weer in het 
lichaam van de sporter werd ingebracht via de 
aders met een soort baxter;

dat de sporter ter zitting heeft toegegeven dat 
deze methode werd aangewend zonder enig over-
leg met zijn eigen geneesheer;

Dr. X die deze methode toepaste speciaal werd 
opgezocht in…, vele kilometers verwijderd van de 
woonplaats van de sporter (volgens verificatie door 
de raad van beroep gaat het om ca. …km.) omwille 
van zijn reputatie op dat vlak en op aanwijzen van 
Y;

dat de teneur van voorliggend mailverkeer erop 
wijst dat de sporter zelf bloedonderzoeken aan-
vroeg en de resultaten vervolgens doorzond aan Y 
die dan met samen met ene Z een analyse maak-
ten en advies gaven aan de sporter.

4.

Dokter X werd naar aanleiding van de behandeling 
van … en andere gelijkaardige feiten strafrechtelijk 
vervolgd en, op beroep van hemzelf en van het 
Openbaar Ministerie tegen het vonnis van de cor-
rectionele rechtbank van Antwerpen van …2015, 
door het Hof van beroep veroordeeld bij arrest van 
… 2017 tot een geldboete van … euro, vermeerderd 
met 45 decimes tot … euro, waarvan de helft met 
uitstel van ten uitvoering gedurende een termijn 
van drie jaar, zodat een gedeelte van …euro ge-
bracht op … euro effectief is, en tot verbeurdver-
klaring van zijn ozontoestel wegens :

“ Te …tussen …2011 en … 2011, meermaals, op niet 
nader te bepalen data,

Bij inbreuk op de art. 3.8° en 51,4° van het Decreet 
van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verant-
woorde sportbeoefening, zich schuldig te hebben 
gemaakt aan een dopingpraktijk als vermeld in art, 
3.8°, namelijk toediening of de poging tot toedie-

ning van een verboden stof of verboden methode 
aan om het even welke sporter, of het aanmoedi-
gen van, helpen bij, vergemakkelijken van, moge-
lijk maken, aanzetten tot, verbergen van, of om 
het even welke medeplichtigheid in het kader van 
een overtreding van de antidopingregels of van 
een poging tot overtreding, namelijk door bij de 
hierna vermelde sporters via ozontherapie mani-
pulatie van het bloed te hebben uitgevoerd, zijnde 
een verboden methode zoals opgenomen in het 
besluit van de secretaris-generaal van 26 oktober 
2010 houdende bekendmaking van de verboden 
lijst onder artikel 1,§2.6°.b).3) achtereenvolgens 
afname, manipulatie en opnieuw toedienen van 
volbloed in de bloedsomloop:

vier sessies …2011 aan …

tien sessies van …tot eind … 2011 aan ….

de feiten strafbaar zijnde overeenkomstig artikel 
3,8° en 46,2° van het Decreet van 25 mei 2012 
betreffende de preventie en bestrijding van de do-
ping in de sport. “

Voormeld arrest van het hof van beroep van … 
2017 is ingevolge verwerping van het cassatiebe-
roep door het arrest van …2018 van het Hof van 
Cassatie onherroepelijk geworden.

5.

Anders dan de appellant voorhoudt vangt de rede-
lijke termijn bedoeld in art, 6.1 van het EVRM niet 
aan op het tijdstip van de ten laste gelegde feiten 
maar op het ogenblik dat de betrokkene wordt be-
schuldigd.

Een persoon is beschuldigd wanneer hij in ver-
denking wordt gesteld wegens het plegen van een 
tuchtrechtelijk sanctioneerbaar feit of wanneer hij 
wegens enige daad van onderzoek onder de drei-
ging van een tuchtvervolging leeft en dit een ern-
stige weerslag heeft op zijn persoonlijke toestand.

Ten onrechte besluit de appellant onder randnum-
mer 50 van de voor de raad van beroep neergeleg-
de conclusie tot de overschrijding van de redelijke 
termijn met verwijzing naar art. 418 ( oud) van het 
Gerechtelijk Wetboek.

Deze bepaling ( thans vervangen door een inhou-
delijk analoge bepaling door de wet van 15 juli 2013 

tot wijziging van de bepalingen het Gerechtelijk 
wetboek betreffende de tucht, 13.S. 25 juli 2013) 
betreft enkel de tuchtprocedures binnen de rech-
terlijke organisatie en bepaalt dat de tuchtpro-
cedure dient te worden ingesteld binnen de zes 
maanden nadat de bevoegde tuchtoverheid ken-
nis had gekregen van de feiten.

Deze regel betreft aldus niet de redelijke termijn 
bedoeld in art, 6.1 van het EVRM.

6.

De redelijkheid van de duur van de procedures 
dient te worden beoordeeld met inachtneming van 
de omstandigheden eigen aan elke zaak.

Na op … 2013 door de onderzoekscommissie te 
zijn gehoord nam de provinciale raad op …2013 
een verwijzingsbeslissing waarna dr. X op …2013 
een eerste maal werd opgeroepen om voor de pro-
vinciale raad te verschijnen op …2014.

De zaak werd dan tot onbepaalde datum uitge-
steld op verzoek van de toenmalige raadsman 
van dr. X die verzocht de zaak te verdagen tot na 
de afhandeling van de strafzaak of ze minstens te 
verdagen om hem toe te laten het dossier verder 
in te studeren en de verdediging voor te bereiden 
( st.14 dossier provinciale raad).

Op …2014 werd dr. X door de provinciale raad 
aangeschreven met de vraag een kopie van het 
strafdossier per kerende te willen overmaken. Op 
… 2014 had de provinciale raad reeds gevraagd 
het strafdossier over te maken zodra het in het 
bezit was van dr. X ( st. 15 strafdossier).

Bij brief van … 2014 verzocht de toenmalige raads-
man van dr. X de provinciale raad nog enig geduld 
te willen uitoefenen omdat hij nog niet beschikte 
over een afschrift van het strafdossier ( st. 19 dos-
sier provinciale raad).

Op … 2014 werd aan de toenmalige raadsman 
van dr. X door de griffier bij de raadkamer bericht 
dat een kopie van het strafdossier kon worden 
aangevraagd. ( st 23 verso dossier provinciale 
raad ).

Het dossier werd aangevraagd bij brief van … 2014 
van de voormalige raadsman van dr. X ( st. 24, ver-
so dossier provinciale raad).
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Na een nieuwe oproeping voor de provinciale raad 
op … 2014 voor de zitting van … 2015 verzocht de 
toenmalige raadsman op … 2014 opnieuw om een 
uitstel aanvoerend dat een afschrift van het straf-
dossier werd besteld en dat de tenlasteleggingen 
eerst zouden kunnen beoordeeld na kennisname 
van het strafdossier en de beoordeling door de 
correctionele rechtbank ( st. 22 en 23 dossier pro-
vinciale raad ).

Op de zitting van … 2015 werd de zaak door de pro-
vinciale raad uitgesteld tot onbepaalde datum, op 
vraag van de toenmalige raadsman van dr. X die 
stelde dat hij de procureur des Konings zou ver-
zoeken een kopie van het dossier van de raadka-
mer te bekomen, teneinde de ordinale tuchtzaak 
verder te kunnen behandelen ( st, 24 en 25 dossier 
provinciale raad ).

Met verwijzing naar wat ter zitting van … 2015 was 
overeengekomen werd dr. X op … 2015 door de 
provinciale raad verzocht per kerende kopie van 
het strafdossier aan de raad te willen overmaken 
( st. 26 dossier provinciale raad).

Op een rappel … 2015 liet dr. X bij mail van … 2015 
aan de Orde weten dat hij beroep had aangete-
kend tegen het correctioneel vonnis van … 2015 en 
dat hij voortaan zou worden bijgestaan door mr. B;

Op … 2016 werd dr. X andermaal opgeroepen om 
voor de provinciale raad te verschijnen op … 2016 ( 
st. 28 dossier provinciale raad );

Bij brief van … 2016 werd door mr. B  gevraagd 
de zitting van … 2016 te willen uitstellen naar la-
tere datum gelet op de behandeling ten gronde 
van de strafzaak voor het hof van beroep te Ant-
werpen op … 2016. ( st. 29 dossier provinciale 
raad).

De provinciale raad willigde het verzoek tot uitstel 
in ( st, 30 dossier provinciale raad).

Op … 2016 berichtte mr. B dat de behandeling van 
de strafzaak voorzien voor … 2016 door het Hof van 
beroep werd uitgesteld naar … 2017 en verzocht hij 
de zaak te willen uitstellen naar een latere datum. 
(st. 31 dossier provinciale raad).

De zaak werd op de zitting van … 2016 door de 
provinciale raad een laatste maal uitgesteld en, na 
een nieuwe oproeping van dr. X op … 2016 voor de 
zitting van … 2017 op die zitting bij verstek behan-
deld.

Het dossier bevat een conclusie voor dr. X ( st. 36) 
met als dispositief

“Te zeggen voor recht dat de behandeling van de 
zaak, conform de rechten van verdediging, zoals 
gewaarborgd door art. 6 EVRM, dient te worden 
uitgesteld tot na het in kracht van gewijsde treden 
van het tussen te komen arrest van het hof van 
beroep van Antwerpen en zolang als de Orde der 
artsen geen kopie van het strafdossier heeft beko-
men.”

Uit hetgeen voorafgaat blijkt duidelijk dat er, an-
ders dan voorgehouden door de appellant, geen 
sprake is van overschrijding van de redelijke ter-
mijn die te wijten is aan getalm van de overheid en 
die de niet ontvankelijkheid van de tuchtvordering 
ten gevolge zou hebben.

De provinciale raad is in deze diligent opgetreden.

Het herhaaldelijk uitstellen van de zaak gebeurde 
op vraag en met akkoord van de verdediging en 
het was hoe dan ook verantwoord de uitslag van 
de strafrechtelijke procedure af te wachten.

Het tijdsverloop van de rechtspleging voor de pro-
vinciale raad schaadde het recht van verdediging 
van de appellant niet en had evenmin invloed op 
de bruikbaarheid en de betrouwbaarheid van de 
bewijsmiddelen.

Waar de appellant nog een grief zoekt in het feit 
dat hem bij schrijven van de procureur- generaal 
van … 2016 zou zijn medegedeeld dat geen toe-
stemming werd verleend tot overmaking van het 
dossier verliest hij klaarblijkelijk uit het oog dat zijn 
raadsman reeds op … 2014 naar aanleiding van de 
oproeping voor de raadkamer werd geïnformeerd 
dat hij een kopie van het dossier kon aanvragen ( 
st. 23 verso dossier van de provinciale raad).

7.

Het gezag van gewijsde verbonden aan het onher-
roepelijk geworden arrest van het Hof van Beroep 
van Antwerpen van … 2017 houdt in dat erga om-
nes vaststaat dat dokter X het onder randnummer 
4 omschreven misdrijf heeft gepleegd.

Dit misdrijf houdt het onweerlegbaar bewijs in 
van de gedraging die de appellant ten laste wordt 
gelegd onder sub 1 van de tuchtrechtelijke tenlas-

telegging : “ als huisarts, o.m. ten aanzien van…, 
medewerking te hebben verleend aan illegale 
praktijken in het kader van sportbeoefening”.

De onherroepelijkheid van de veroordeling houdt 
in dat zowel het thans nog aangevoerde verweer 
dat dr. X geen begeleider was zoals bepaald In art. 
5 van het toenmalige Antidopingdecreét van 13 
juli 2007 als het hernemen van de argumentatie 
aangevoerd in zijn memorie in cassatie niet langer 
relevant zijn.

8.

Ook de aan de appellant verweten tweede tucht-
rechtelijke tekortkoming de geneeskunde te heb-
ben uitgeoefend die niet beantwoordt aan de hui-
dige stand van de wetenschap is bewezen,

Blijkens het P.V. 006739/2013 van … 2013 van de 
gerechtelijke politie Antwerpen hield dr. X zijn me-
dische dossiers niet of zeer onvolledig bij. Over de 
behandeling van … en andere sporters met ozont-
herapie werd geen enkele notitie aangetroffen 
waaruit blijkt dat hij geen medisch dossier bijhoudt 
zoals een correct medisch handelen dat vereist. 
(cfr. Art. 38 code van geneeskundige plichtenleer)

Voor de onderzoekscommissie verklaarde dr. X op 
… 2013 expliciet dat … in … 2011 bij hem kwam met 
een specifieke vraag naar ozontherapie en dat hij, 
als hij dergelijke vragen krijgt, daarop ingaat.

Tot tweemaal toe stelde hij dat als de mensen met 
dergelijke specifiek vraag komen, hij daar niet lan-
ger tegen ingaat. Vroeger deed hij dat wel maar 
dan was hij de patiënten vaak kwijt.

Hij vergeleek dit met een plastische chirurg die 
aan patiënten die om een borstvergroting vragen 
en waarbij die toch ook niet gaat zeggen dat hij dit 
niet wil doen.

Hij verklaarde dat … bij hem kwam met een bepaal-
de verwachting die gecreëerd werd door andere 
sportmensen die een positieve ervaring hadden 
met de behandeling en tevens geen onderzoek te 
hebben gedaan bij … vermits hij specifiek vroeg om 
de ozontherapie toe te passen, Hij neemt in derge-
lijke gevallen ook geen contact met de huisartsen.

Aan de bewijswaarde van deze spontane verkla-
ring wordt geen afbreuk gedaan door latere verkla-

312257_OVG_mededelingen.indd   8 24/09/2018   12:11



9

ringen waarin de appellant zijn optreden trachtte 
te kaderen in een context van een aanslepende 
gezondheidsproblematiek die hij voorhield te heb-
ben behandeld binnen de grenzen van de diagnos-
tische en therapeutische vrijheid.

De uitleg in zijn aangetekend schrijven van … 2013 
waarmee dr. X  aan de provinciale raad na zijn 
verhoor van … 2013 nog een “aantal toelichtingen 
en correcties” verschafte overtuigt niet en houdt 
trouwens op zich nog een bijkomende bevestiging 
in van zijn onverantwoord medisch handelen waar 
hij zelf schrijft : “ Wat deze patiënt betreft (… bij wie 
in 2011 vier maal “ozontherapie” werd toegepast), 
heb ik hem maar enkele malen gezien en ben ik 
niet tot een verdere oppuntstelIing toegekomen, 
aangezien hij zich niet meer aangeboden heeft. Ik 
heb ook vernomen via contact met andere colle-
gae naar aanleiding van deze zaak dat deze ren-
ners gemakkelijk shoppen en enigen zelfs vijf art-
sen tegelijk hebben ..„“

Het beginsel van de diagnostische en therapeu-
tische vrijheid is geen vrijbrief om zonder verant-
woorde diagnose bij een wielrenner bij de beloften 
een verboden ozontherapie toe te passen ook al 

heeft hij gezegd regelmatig problemen te hebben 
met de sinussen.

Ook is ter zitting van de raad van beroep uit de ant-
woorden van dr. X op de vragen van de leden-art-
sen gebleken dat de keuze van de patiënt voor 
een ozonbehandeling voor hem een voldoende en 
beslissende verantwoording was om de gevraag-
de (in casu verboden) behandeling toe te passen, 
hetgeen niet strookt met een correcte uitoefening 
van de geneeskunde.( cfr. 36 b code van genees-
kundige plichtenleer).

9.

Rekening houdend met de zwaarwichtigheid van 
de bewezen tenlasteleggingen en met het alge-
meen rechtsbeginsel van de evenredigheid van de 
tuchtstraf, wat inhoudt dat de straf in een redelijke 
verhouding moet staan met het tuchtvergrijp, oor-
deelt de raad van beroep dat zich een schorsing 
opdringt in het recht de geneeskunde uit te oefe-
nen gedurende vier maanden.

DE RAAD VAN BEROEP,

Beslissende op tegenspraak met de meerderheid 
van stemmen van de bij de beraadslaging aanwe-
zige leden,

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en in een 
beperkte mate gegrond,

Bevestigt de bestreden beslissing met de wijziging 
dat de duur van de opgelegde schorsing in het 
recht de geneeskunde uit te oefenen verminderd 
wordt van zes maanden tot VIER MAANDEN.
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De Raad van Beroep van de Orde der Artsen 
met het Nederlands als voertaal, heeft de 
volgende beslissing uitgesproken:

INZAKE:

Dr. X, arts, wonende te …

Dr. X heeft tijdig en regelmatig naar de vorm ho-
ger beroep ingesteld tegen een beslissing dd. … 
2018, ter kennis gebracht aan de arts op …2018, 
van de orde der artsen van Antwerpen, waarbij 
hij veroordeeld werd tot een schorsing van veer-
tien dagen in het recht de geneeskunde uit te 
oefenen uit hoofde van de volgende tenlasteleg-
gingen :

“Te …en elders in het Rijk, bij toepassing van de 
artikelen 6,20 en 16 van het Koninklijk Besluit nr. 
79 van 10 november 1967 betreffende de orde der 
artsen in gebreke te zijn gebleven de regelen van 
de medische plichtenleer na te leven door als ge-
neesheer-specialist voor ...:

1. Een gebrek aan kwaliteit van zorg te hebben ver-
toond bij de behandeling van patiënt A.

2. Onzorgvuldig te hebben gehandeld bij de be-
handeling van voornoemde patiënt.

Ere-kamervoorzitter … werd gehoord in zijn ver-
slag. Dr. X werd gehoord. Zijn advocaat heeft ge-
pleit. Professor dr. … gaf zijn advies namens de 
nationale raad.

DE KLACHT

In de loop van de maand …2017 ontving de raad 
een aangetekend schrijven uitgaande van de ou-
ders van A, die zich wettelijke bewindvoerders 
noemen van A, zonder daarvan enig bewijsstuk 
over te leggen. A was op dat ogenblik … jaar, dus 
meerderjarig,

Dr. X betwist via zijn advocaat, in een gemotiveer-
de brief van … 2018 aan de provinciale raad, dat 
voormelde ouders de hoedanigheid hadden om 
klacht neer te leggen. Deze betwisting wordt in de 
akte van hoger beroep aangehouden.

Het is eerst ter terechtzitting van … 2018 dat de 
advocaat van dr. X verzaakt heeft aan deze excep-
tie van onontvankelijkheid van de klacht.

Het is trouwens zo dat blijkens artikel 20 § 1 van 
het KB, nr. 79 van 10 november 1967 betreffende 
de orde der artsen dat de provinciale raad optreedt 
hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de natio-
nale raad, van de Minister tot wiens bevoegdheid 
de volksgezondheid behoort, van de procureur 
des Konings of van de geneeskundige commissie, 
hetzij op klacht van een geneesheer, of van een 
derde. De ouders van A konden dan ook rechtsgel-
dig klacht neerleggen, zelfs indien zij als “derden” 
zouden optreden.

A  kwam voor het eerst op raadpleging bij dr. X 
op … 2012. Hij verhaalde aan dr. X dat hij na een 
rechter orchidopexie die hij op 11-jarige leeftijd on-
derging, constant pijn had ter hoogte van de rech-
ter teelbal. Hij zou al diverse artsen in Nederland 
geraadpleegd hebben doch niemand wou hem 
helpen.

Dr. X heeft na dit eerste contact op … 2012 reeds 
op … 2012 in consensus met de patiënt besloten 
tot het wegnemen van de rechter testis. Op …2012 
had de ingreep plaats, postoperatief bleek betrok-
kene psychotisch. Plots wou hij euthanasie. De 
psychiater in het ziekenhuis werd erbij gehaald. 
De betrokkene werd naar een isolatiekamer op de 
spoedafdeling van het ziekenhuis gebracht en van 
daaruit getransfereerd naar een psychiatrische in-
stelling.

BEOORDELING

Afgezien van de fouten van de betrokkene A, die 
dr. X  nooit blijkt te hebben ingelicht nopens zijn 
psychiatrisch verleden na de orchidopexie in Ne-
derland uitgevoerd op elfjarige leeftijd, met ver-
schillende opnames in psychiatrische instellingen 
tot gevolg en het feit dat A normaal bleek tijdens 
de consultaties bij dr. X en dat op het ogenblik van 
de operatie blijkbaar niemand enig abnormaal ge-
drag had opgemerkt, is dr. X hier toch al te voort-
varend opgetreden en heeft hij daarbij niet gehan-
deld in overeenstemming met de toen geldende 
stand van wetenschappelijke kennis en goede 
praktijkvoering.

Dat laatste wordt trouwens geïllustreerd door een 
door de verdediging ter zitting overgelegd stuk van 
de dienst … van het UZ …en ondertekend door…, 
assistent professor…, stellende dat dr. X eerst 
klassieke pijnstilling en andere behandelingen 
voor chronische pijnen had moeten toepassen 

DISCIPLINAIRE BESLISSINGEN
RAAD VAN BEROEP
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vooraleer over te gaan tot “orchidectomie”. Zoals 
door voormelde arts van de universiteit als volgt 
werd gesteld: orchidectomie is het laatste middel 
dat mag toegepast worden bij de behandeling van 
blijvende pijn aan het scrotum (vertaling van En-
gelse tekst door de raad van beroep).

Dr. X werd onverwachts geconfronteerd met een 
hem onbekende patiënt van … jaar uit Nederland die 
voorhield sedert 11 jaar, na een orchidopexie, voort-
durend pijn te hebben aan de rechter teelbal en dat 
hij in Nederland reeds artsen had geraadpleegd (zie 
verslag dr. B, bijlage 2, p.2 van de op …2018 neerge-
legde overtuigingsstukken - st. 20 dossier).

Waar dr. X in zijn verhoor van … 2017 (st. 8 dossier) 
verklaarde dat hij dergelijke patiënten meestal ge-
durende een lange tijd volgt voordat hij opereert, is 
niet in te zien waarom dit hier zo overhaast diende 
te gebeuren en zonder vooafgaandelijk inspan-
ningen te hebben gedaan om zich te vergewissen 
van de psychologische of mogelijks psychiatrische 
context van de hulpvraag.

Waar dr. X in voormeld verhoor “de ingeroepen 
langdurigheid van de pijn” aanhaalde om te ver-
antwoorden waarom hij geen contact opnam met 
de behandelende arts, is dit daarvoor geen geldig 
motief.

Anders dan hij in het verhoor van ….2017 voorhield 
was het hem wel mogelijk bij de patiënt na te vra-
gen of hij in behandeling is geweest en was het 
hem ook mogelijk minstens te pogen in contact te 
komen met de artsen die deze patiënt eerder be-
handelden.

Een zorgvuldig medisch handelen vereiste ook een 
“grondig lichamelijk en preoperatief onderzoek” 
De vorige problemen met de rechter teelbal ken-
nende en op de hoogte zijnde van de 11 jaar gele-
den in Nederland uitgevoerde orchidopexie, dien-
de dr. X voorafgaandelijk aan de ingreep, minstens 
een bloedonderzoek en een echografie te laten 
uitvoeren. Een bloedonderzoek zou aan het licht 
hebben kunnen brengen of A al dan niet aan een 
of andere ziekte leed, inzonderheid een inflamma-
toire ziekte of een systeemaandoening die deze 
pijn zou kunnen verklaren terwijl een echografie 
meer duidelijkheid zou gegeven hebben over de 
toestand van de rechter teelbal, elf jaar na een vo-
rige ingreep in Nederland.

Blijkbaar is er geen grondige anamnese gebeurd 
en werd evenmin nagegaan waarom gedurende 

10 jaar in Nederland geweigerd werd op de vraag 
van de patiënt in te gaan.

Gelet op wat voorafgaat is dr. X al te vlug overge-
gaan tot het wegnemen van de rechter teelbal. De 
ingreep zelf kan als zodanig niet als zwaar worden 
bestempeld doch zij kan wel zware fysieke en/of 
psychische gevolgen hebben. Een orchidectomie 
is wellicht technisch geen ingewikkelde ingreep, 
doch is wel een ingreep die de totale persoonlijk-
heid aangaat van een jonge man die een teelbal 
wordt afgenomen.

De eerste rechter heeft derhalve terecht en op 
goede gronden geoordeeld dat dr. X schuldig was 
aan de beide tenlasteleggingen met dien verstan-
de evenwel dat er geen grond is om ook artikel 
1382 Burgerlijk Wetboek toepasselijk te achten. De 
strafmaat is rechtmatig en passend verantwoord.

DE RAAD VAN BEROEP,

Beslissende op tegenspraak en met de meerder-
heid van stemmen van de bij de beraadslaging 
aanwezige leden,

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en doch 
ongegrond, Bevestigt de beslissing a quo, ook wat 
betreft de opgelegde sanctie.
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DISCIPLINAIRE BESLISSINGEN 
PROVINCIALE RAAD VAN ANTWERPEN

Uitoefening van 
geneeskunde op 
onverantwoorde wijze

TEKORTKOMINGEN

1/ het onderhouden van toxicomanie van patiënt A
2/ onverantwoord voorschrijfgedrag te vertonen
3/ slechte kwaliteit van zorg te verstrekken
4/ niet bijhouden van een medisch dossier
5/  niet beschikken over een aangepaste consulta-

tieruimte
6/  een praktijkorganisatie aan te houden die niet 

toelaat het beroep op een kwalitatief hoog-
staand niveau uit te oefenen en de continuïteit 
van zorg te verzekeren

ONTVANKELIJKHEID

De Raad stelt vast dat de arts regelmatig en tijdig 
werd opgeroepen. Hij werd opgeroepen bij middel 
van een aangetekend schrijven gedateerd op … 
2018 om voor zijn Raad te verschijnen op … 2018, 
hetzij meer dan 15 dagen voor de zitting zelf en 
zulks overeenkomstig artikel 25 van het K.B. van 6 
februari 1970 tot regeling van de organisatie en de 
werking der Raden van de orde der artsen. 

Alhoewel deze arts tijdig en regelmatig werd opge-
roepen is hij ter zitting van de Raad van … niet ver-
schenen zodat de zaak werd behandeld bij verstek. 

KLACHT 

De moeder van een patiënt legde bij aangetekend 
schrijven een klacht neer waarin de medische wij-
ze van handelen van deze arts uitgebreid werd be-
schreven.

Hij schrijft medicatie voor zonder haar zoon/pa-
tiënt te onderzoeken. De zoon zou verslaafd zijn 
en hij zou voordien nooit patiënt zijn geweest van 
deze arts.

Haar zoon was namelijk te weten gekomen dat 
met een eenvoudig telefoontje naar deze arts 
voorschriften konden worden besteld. Hiervan 
zou haar zoon gretig gebruik hebben gemaakt. De 
arts deponeert gewoon het voorschrift bij de oude 

DISCIPLINAIRE BESLISSINGEN 
PROVINCIALE RAAD VAN ANTWERPEN

bompa, zijnde de vader van klaagster, de arts ont-
vangt 3 euro en een klevertje van de ziekenkas en 
klaar is kees.

Volgens klaagster is haar zoon echter niet in staat 
om op een gedoseerde manier met deze medica-
tie om te gaan. De gevolgen zijn schrikwekkend. 
Hallucinaties, wankele gang, dikke tong…

Het zou een hele tijd hebben geduurd eer klaagster 
te weten kwam hoe haar zoon aan deze medicatie 
geraakte (bromazepam, etumine, diazepam). 

Herhaaldelijk zou klaagster telefonisch contact 
hebben gehad met deze arts, met dringend ver-
zoek om geen medicatie meer voor te schrijven 
maar zonder enig resultaat. Klaagster had hem 
zelfs gevraagd om bij hem langs te komen zodat 
hij met eigen ogen kon zien wat de door hem voor-
geschreven medicatie aanrichtte.

Dit kon echter niet want hij had geen “huispraktijk” 
en tot aan de woonplaats van klaagster wilde hij 
ook niet komen. 

Nadien heeft klaagster de arts toevallig bij haar va-
der ontmoet en werd er afgesproken dat enkel op 
verzoek van de moeder nog medicatie zou worden 
voorgeschreven en niets anders dan etumine, zo-
dat zij een aanvaardbare dosis en niets meer, kan 
laten innemen voor het slapen gaan.

Van deze afspraak is er niets in huis gekomen 
waarop klaagster een laatste keer met de arts te-
lefonisch contact heeft gehad met de melding dat 
zij klacht ging neerleggen bij de Orde. Zijn laconiek 
antwoord: “U doet maar“.

ONDERZOEK

Voor de Commissie van Onderzoek hield de arts 
voor dat hij niet lichtzinnig medicatie voorschrijft. 
Wel bevestigde hij geen eigen praktijk meer te 
hebben zodat hij thuis geen patiënten meer kan 
ontvangen. De patiënt in kwestie zou hij zien bij 
diens grootvader en dit zou voor de laatste keer 
geweest zijn in de loop van de maand …2017.

Het zou alsdan maanden geleden zijn dat hij nog 
een voorschrift heeft gegeven aan deze patiënt. 
Dit was in samenspraak met diens moeder. Hij 
zou steeds doseringen hebben voorgeschreven 
en aan die doseringen had de patiënt zich maar te 
houden. Hij doet dit overigens bij al zijn patiënten, 
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maar medische dossiers bijhouden daar komt hij 
niet aan toe en daar houdt hij zich niet mee bezig. 

De toestand van de jongen, zoals die beschreven 
werd door de moeder, kon onmogelijk veroorzaakt 
zijn door medicatie zoals hij die heeft voorgeschre-
ven. Er zou ook gebruik van drugs in het spel zijn. 
Hij zou de jongen overigens hebben doorverwezen 
naar “de Sleutel“ maar dat kan hij nu niet aantonen.

Tevens bevestigde hij de afspraak met de moe-
der van patiënt om geen benzo’s meer voor te 
schrijven. Onder de dreiging dat de patiënt zich op 
straat ging bevoorraden heeft hij toch een laatste 
keer een voorschrift afgeleverd.

BESLISSING

De Raad acht alle tekortkomingen bewezen. Zowel 
het onderhouden van verslaving, zoals die blijkt 
uit de stukken van het onderzoek en klacht van de 
moeder, het voorschrijfgedrag zoals tevens blijkt 
uit de stukken van het onderzoek en de klacht van 
de moeder, de slechte kwaliteit van zorgen zoals 
blijkt uit het geheel van de wijze waarop deze arts 
denkt de geneeskunde te kunnen bedrijven.

Zoals blijkt uit zijn eigen verklaringen, beschikt 
deze arts niet over een uitgerust onderzoekskabi-
net, kan hij ten zijne huize geen patiënten ontvan-
gen, houdt hij geen medische dossiers bij, bestaat 
er zelfs geen schijn van organisatie van de eigen 
praktijk en is er totaal geen sprake van enige con-
tinuïteit van zorgen. 

Door aldus te handelen overtreedt deze arts niet 
alleen de regelen van de medische plichtenleer 
maar handelt hij volledig in strijd met de meest 
fundamentele rechten van de patiënt zoals be-
schreven in het Handvest van deze Rechten, zijnde 
de wet van mei 2002 betreffende de rechten van 
de patiënt. 

SANCTIE 

Bij de bepaling van de strafmaat wenst de Raad 
rekening te houden met de ernst van de weerhou-
den feiten enerzijds alsmede met het bijzonder 
zwaarwichtig tuchtrechtelijk verleden van de arts, 
die ondanks een tuchtrechtelijke veroordeling van 
twee jaren schorsing van het recht de geneeskun-
de te beoefenen, deze wederrechtelijke wijze van 
handelen simpelweg voortzet desondanks. 

Overeenkomstig het artikel 26 van het K.B. van 6 
februari 1970 tot regeling van de organisatie en de 
werking der Raden van de Orde der artsen, wordt 
een beslissing genomen met een meerderheid 
van stemmen terwijl een bestraffing van schrap-
ping van de lijst of een schorsing van langer dan 
één jaar gewezen moet worden met minstens 
twee derde der stemmen. 

Deze beslissing werd gewezen in volstrekte unani-
miteit van alle stemmen zodat werd voldaan aan 
de vereisten om een lid te schrappen van de lijst, 
zoals bepaald in voormeld K.B.  

Gewezen met unanimiteit van alle stemmen, ver-
klaart alle voormelde tekortkomingen bewezen en 
zegt dat deze zich vermengen wegens eenheid 
van opzet zodat één sanctie wordt opgelegd .

Bij verstek schrapt de Raad deze arts bij unanimi-
teit van stemmen van de lijst van de orde der Art-
sen van de provincie Antwerpen. 

Dr. X heeft verzet aangetekend tegen voornoemde 
beslissing. Dit verzet werd door de Raad niet ont-
vankelijk verklaard.
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ADVIEZEN  
PROVINCIALE RAAD ANTWERPEN

Vraag om advies  
i.v.m. de inzage van 
het medisch dossier  
van een overleden 
patiënt
ADVIES VAN DE RAAD:

De Raad wenst u te verwijzen naar art 9 § 4 van 
de wet betreffende de rechten van de patiënt 
waarvan de tekst luidt als volgt: “Na het overlijden 
van de patiënt hebben de echtgenoot, de wet-
telijk samenwonende partner, de partner en de 
bloedverwanten tot en met de tweede graad van 
de patiënt, via een door de verzoeker aangewe-
zen beroepsbeoefenaar, het in § 2 bedoelde recht 
op inzage voor zover hun verzoek voldoende ge-
motiveerd en gespecifieerd is en de patiënt zich 
hiertegen niet uitdrukkelijk heeft verzet. De aan-
gewezen beroepsbeoefenaar heeft ook inzage in 
de in § 2, derde lid, bedoelde persoonlijke notitie.” 
De Raad verwijst tevens naar het advies van de 
Nationale Raad d.d. 17.12.2016, getiteld “Toegang 
tot het medisch dossier van de overleden patiënt 
in geval van een testamentaire betwisting.” 

Vraag om advies 
inzake het aanrekenen 
van een vergoeding 
voor een niet-
nagekomen afspraak
ADVIES VAN DE RAAD:

De Raad verwijst naar het advies van de Nationale 
Raad d.d. 17.07.1994, getiteld, "Niet nagekomen af-
spraak", waarin u kan lezen dat artsen een schade- 
vergoeding (geen honorarium) kunnen vragen 
voor een verzuimde afspraak die niet tijdig werd 
afgezegd. U dient dit vooraf aan de patiënten ken-
baar te maken, bijvoorbeeld door dit uit te hangen 
in de wachtzaal. 

Vraag om advies 
inzake de plaatsing 
en het gebruik van 
bewakingscamera’s in 
de wachtkamer
ADVIES VAN DE RAAD:

De Raad verwijst naar de gegevensbescher-
mingsautoriteit (vroegere privacycommissie),  
zie https://www.gegevensbeschermingsautori-
teit.be/ 

De camerawetgeving werd met toepassing van 
25.05.2018 gewijzigd en voorziet niet meer in een 
aangifte bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. 
De bewakingscamera's moeten vanaf nu elektro-
nisch bij de politiediensten worden aangegeven 
via de website www.aangiftecamera.be. 

Vraag inzake een 
vergoeding bij het 
opvragen van een 
medisch dossier
De Raad verwijst hiervoor naar het Koninklijk Be-
sluit van 2 februari 2007 tot vaststelling van het 
maximumbedrag per gekopieerde pagina dat de 
patiënt mag worden gevraagd in het kader van de 
uitoefening van het recht op afschrift van het hem 
betreffende patiëntendossier, zie https://www.
health.belgium.be/sites/default/files/uploads/
fields/fpshealth_theme_file/kb_02.02.2007.pdf 

 

312257_OVG_mededelingen.indd   14 24/09/2018   12:11



15

Deze viering zal doorgaan  
op zaterdag 13 oktober 2018 om 15.00 uur 
in aula Fernand Nédée (gebouw Q)  
van de Universiteit Antwerpen,  
campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 
2610 Wilrijk.

Na de plechtige feestzitting zal de Raad  
een receptie aanbieden waarop u van harte  
welkom bent. Gelieve het secretariaat hiervan 
tijdig te verwittigen via 03/230.54.29 of  
via info.antwerpen@ordomedic.be.

Naar jaarlijkse traditie 
huldigt de Provinciale 
Raad van Antwerpen 
de artsen die dit 
jaar de eed afleggen 
en de artsen die 
promoveerden in 
1968.

PROVINCIALE RAAD VAN ANTWERPEN
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