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1. Postgraduaat Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek 

 

- Oprichten PAVO en inrichten programma postgraduaat 

- Goedkeuring verschillende commissies en raden Universiteit Antwerpen 

- (5) Vacatures modulecöordinatoren en aanwervingen 

- Praktische uitwerking postgraduaat (inschrijvingen, aanvragen erkenningen, kmo-

portefeuille, reserveringen, …) 

 

2. Onderzoek 

Aanvang doctoraatsonderzoek I. Vrancken – keuze doctoraatsonderwerp, toelichting 

doctoraatsonderwerp aan stuurgroep (cf. stuurgroepvergadering 27/2/2014), goedkeuring 

onderwerp door Faculteitsraad Rechten, Universiteit Antwerpen 

Aanvang doctoraatsonderzoek L. Luyten – keuze doctoraatsonderwerp, toelichting 

doctoraatsonderwerp aan stuurgroep (cf. stuurgroepvergadering 27/2/2014). 

3. Seminaries 

Voorbije seminaries 

- Academische opening 26 september 2013 

o Gezondheidswetgeving: een terugblik en een blik vooruit (Christiaan Decoster) 

o Het gezondheidsrecht in Nederland: verleden, heden en toekomst (prof. mr. Aart 

Hendriks, hoogleraar gezondheidsrecht Universiteit Leiden) 

 

- Studiedag 'Aanstormend talent in het gezondheidsrecht' te Brugge, 23 november 2013 

o De nieuwe wet op de esthetische geneeskunde (Dr. Sylvie Tack, respondent  dr. Ann 

Dierickx) 

o Gedeeld beroepsgeheim in de transmurale zorg (dr. Frederic Blockx, respondent dr. 

L. Wostyn) 

o Een uitbreiding van de Euthanasiewet? Psychiatrische patiënten, geïnterneerden, 

minderjarigen en dementerenden (dr. Evelien Delbeke, respondent Bart Hansen) 

o Negatieve wilsverklaring: interpretatieproblemen n.a.v. een recente casus (dr. 

Christophe Lemmens, respondent prof. dr. Patrick Cras) 

o Overheidsopdrachten: aanneming van ziekenhuisartsen (dr. Diego Fornaciari, 

respondent mr. Liesbeth Lafaut en mr. Joost Bosquet) 

o Onderzoek op afgestaan lichaamsmateriaal: vermoede toestemming of geen 

toestemming? (dr. Nick Van Gelder, respondent Sarah Panis) 

https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/leerstoelen-en-fonds/ahlec/voorbije-activiteit/seminarie--talent/


o Orde der Geneesheren: over dringende voorlopige maatregelen en over het 

toedienen van medicatie (zaak Jonathan Jacob) (dr. Tom Goffin, respondent dr. Jean 

Collin) 

 

- Studieavond 'Niet-medische dossiers' te Genk, 27 februari 2014 

o Juridische aspecten verbonden aan de toegang tot niet-medische dossiers in het 

ziekenhuis (mr. An Vijverman) 

o Respondent Dr. Leon Luyten 

 

- Studieavond 'Vertegenwoordiging van meerderjarige wilsonbekwame patiënten' te 

Borgerhout, 22 mei 2014 

o Toepassingsproblemen bij de huidige en de toekomstige 

vertegenwoordigingsregeling voor wilsonbekwame meerderjarige patiënten (dr. 

Christophe Lemmens) 

o Het respect voor de menselijke waardigheid als grond voor een nieuwe 

beschermingsstatus van de meerderjarige wilsonbe-kwame patiënt – ethische 

bedenkingen bij een juridische paradigma-wissel (dr. Kristof Van Assche) 

o Vertegenwoordiging van meerderjarige wilsonbekwame patiënten: medisch-

psychiatrisch perspectief (prof. dr. Joris Vandenberghe) 

Komende evenementen/seminaries 

- Jaarlijks etentje op 4 juli 2014, te Antwerpen 
- Medewerking Geneeskundige Dagen op 13 september 2014, te Wilrijk 
- Aanvang eerste academiejaar Postgraduaat 
- Presentatie Handboek Gezondheidsrecht op 24 september 2014, te Brussel 
- Congres Handboek Gezondheidsrecht , 23 en 24 januari 2015, Leuven en Antwerpen 

- Congres ‘Verloskunde in beweging II’ op 4 december 2014, te Gent 

4. Stuurgroepvergaderingen 

 

- 17 oktober 2013 

- 27 februari 2014 

- 22 mei 2014 

 

https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/leerstoelen-en-fonds/ahlec/voorbije-activiteit/niet-medische-dossiers/
https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/leerstoelen-en-fonds/ahlec/voorbije-activiteit/studieavond--vertege/

