
Kortgeding Eerste Aanleg te Antwerpen 
Orde der Geneesheren? 

 

RAADSGEHEIM ?  
 

BEROEPSGEHEIM? 
 

Gelet op de beschikking  dd. 3 oktober 2013 van de Voorzitter van de 
Rechtbank  van eerste aanleg te Antwerpen zetelend in kortgeding: 
 
Terecht heeft de Eerste rechter de exceptie van geïntimeerde met betrekking tot het 
beweerde schending van het Medisch Beroepsgeheim van de hand gewezen. 
 
 
 
 
Met dank aan: 

-Tijdschrift voor Gezondheidsrecht nov./dec. 2012  
-Dhr. Biesmans N. – Magistraat Assessor Prov. Raad Orde van Geneesheren te Antwerpen 
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Tijdens tuchtzitting ... 



Beslissing in eerste aanleg tuchtrechtbank 
Provinciale Raad  Orde van Geneesheren te Antwerpen. 

 Schrapping van de lijst 
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Wat belet een beschaafde maatschappij en een 
voorbeeldige democratie om dergelijk handelingen nog 

verder toe te staan? 

 Gelet op wat reeds gemeld is in de besluitvorming van de 
Correctionele Rechtbanken: 

 
 1. bijzondere gevaarlijke ingesteldheid...meest existentiële rechten van de 

mens flagrant miskende...  
 2. enige empathie met het slachtoffer nooit betuigd heeft... geen besef over 

de draagwijdte van zijn misdadig handelen 
 3. reëel gevaar voor herhaling ten aanzien van weerloze, onmondige 

slachtoffers...   
 

 Wat is fysieke of psychische “on”-geschiktheid ...dusdanig 
dat ernstige gevolgen voor de patiënten kunnen worden 
gevreesd ? (DSM IV criteria's)  
 

 Betrokken arts was reeds in voor de P.G.C.  
 opgeroepen geweest, maar zijn visum  
 werd niet teruggetrokken... 



Even om onze gevoelens te laten gaan... 

 -Voorlezen tekst van passages van P.V. slachtoffer 
 

 
 Filmpje:  
http://atv.be/nieuws/2013-10-04/veroordeelde-dokter-mag-arts-

blijven/#.UmzN4xBcWmw  



P.G.C. ? 

 Koninklijk besluit nr 78 betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen – 10 NOVEMBER 1967. - 

 
 Art 37 §1 2° b): 
 
 ...niet meer voldoet aan de vereiste fysieke of psychische 

geschiktheden om, zonder risico's, de uitoefening van zijn 
beroep voort te zetten...  

 
 ...de geneeskundige commissie, bij eenparige beslissing, het 

visum intrekken of het behoud ervan afhankelijk maken van het 
feit dat de betrokkene de beperkingen aanvaardt die hem/haar 
worden opgelegd gedurende de periode die nodig is om het 
advies van de deskundige(n) in te winnen. Die periode mag nooit 
meer dan drie maanden, (herhaalbaar zo vaak als nodig), 
bedragen. 

 

   



P.G.C. ? 

 Het KB van 06.04.2010 ter uitvoering van  
 artikel 37, § 1, 2°,h van het KB 78 van 10.11.1967 

betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen 
bepaalt de bevoegdheid van de PGC om op grond van een 
strafrechtelijke veroordeling te kunnen overgaan tot het 
intrekken van het visum. 

 
 ...maar tevens tijdens het strafrechtelijk onderzoek, de PGC 

en de PR in kennis te stellen van de feiten van het 
strafdossier indien het zeer zwaarwichtige feiten betreft die 
bijv. het algemeen belang of de volksgezondheid zouden 
kunnen schaden.  


