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1. SEMINARIES 

 

Seminaries voorbije academiejaar 

- Het pensioen van artsen (24/10/15) (100 deelnemers) 

- Wet Medische Ongevallen (24/11/15) (200 deelnemers) 

- Informed Consent (8/03/16) (350 deelnemers) 

Voorstellen komende studiedagen: 

- 8 oktober 2016: studieochtend: Ziekenhuisnetwerken + uitreiking André Prims-Prijs i.s.m. Vl. 

Ver. Gezondheidsrecht. Locatie: campus drie eiken, Universiteit Antwerpen. Wordt door alle 

stuurgroepleden als voorkeurlocatie opgegeven wegens vlotte bereikbaarheid en veel 

parkeergelegenheid. 

 

- Voorstellen voor komende studiedagen op de stuurgroepvergadering: 

o Levenseinde en psychisch lijden (n.a.v. expert meeting van Sigrid Sterckx in juni 2017 

– te combineren met een studiedag? 

o ‘De overleden patiënt’ (voorstel Filip Dewallens) – alle mogelijke juridische insteken 

o Er bleek een bijzonder grote interesse voor een studiedag over genetica:  

 de mogelijkheden die er thans bestaan en wat er in de toekomst mogelijk zal 

zijn en de problemen die daarbij (nu reeds) rijzen – juridische 

(verzekeringsrecht, privacy, geïnformeerde toestemming, …), ethische en 

medische aspecten 

 noodzakelijk om hiervoor experten uit te nodigen, die kennis hebben in hun 

vakgebied over de problematiek 

 Suggesties: 

 Ethics: Heide Mertens (Ugent), Zweedse experte 

 Jurist: Noodzaak expert en iemand onafhankelijk. 

 Geneticus, onafhankelijk en met voorkeur voor iemand die de huidige 

en toekomstige mogelijkheden durft te schetsen? evt. Cassiman? 

 Evt. nakijken bij de Raad van Europa, die hierover een aanbeveling 

heeft geschreven: wie maakte deel uit van het panel? 

 Bestuur zal hiervoor de mogelijke sprekers contacteren 

 

- Het is de bedoeling in 2017 opnieuw een tweedaags interuniversitair congres te organiseren. 

Voorgestelde onderwerpen daarvoor: 

o Digital Health Apps/of meer algemeen: de digitalisering van de gezondheidssector 

o Reclame door zorgberoepen of meer algemeen: de arts als ondernemer 

o Multicenter trials met buitenlandse centers 
o Impact van accreditering op ziekenhuizen 



o Gezondheidsindicatoren 

o Onderwerp binnen medische ethiek 

o E-health - Elektronisch medische dossier – communicatie via e-mails- bewijskracht 

ingescande documenten 

o Esthetische geneeskunde (BTW) 

o Nieuwe Privacy Verordening 

o Updates beroepsgeheim/bewaren patiëntendossiers en andere dossiers (sociale 

dienst/psychologen,…) 

o No show beleid 

o Openbaarheid van bestuur 

o Klachten van artsen over patiënten/agressie van patiënt en familie 

o Wetgeving overheidsopdracht en toepassing op gezondheidsinstellingen 

o Administratieve procedures: Orde, RIZIV, PGC, … 

 

 

2. PAVO 

2015 – 16  

- succesvol, goede reviews van de studenten. 

- Een stuurgroeplid merkt op dat het aandeel artsen het afgelopen academiejaar zeer beperkt 

was.  

o Er waren inderdaad veel minder artsen dan in academiejaar 2014-15 

o In 2016-17 lijkt dit alleszins terug gecompenseerd (zie hieronder) 

o PAVO is bekendgemaakt in Artsenkrant, De Specialist, Linked In, aangeschreven via 

verschillende databanken, … 

 

2016-2017 

- Derde jaar  

- Eind juni: 17 aanmeldingen, waarvan 8 voltijds (excl. Inschrijvingen vorig jaar met curriculum 

gespreid over twee jaar) 

 

 

3. ONDERZOEK 

 

o Doctoraatsverdediging Nils Broeckx, ‘Orgaantransplantatie: een juridische analyse’, 25 

augustus 2016, Promotiezaal (gebouw Grauwzusters), Lange Sint-Annastraat 7, 2000 

Antwerpen, 17u 

 

o Publicaties AHLEC-onderzoekers 
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4. VARIA 

 

- Dr. Albertyn vraagt of in het kader van AHLEC een opleiding kan worden ingericht om 

toekomstige leden van een tuchtorgaan voor te bereiden op hun lidmaatschap van het 

tuchtorgaan. 

 

- We zouden voorstellen om vanaf volgend jaar de laatste stuurgroepvergadering van het 

academiejaar terug op een middag, met een lunch, te organiseren. We hebben de indruk dat 

dit de stuurgroepleden beter schikt, dan een vrijdagnammiddag voor de proclamatie van de 

studenten. 

 

5. DATUM VOLGENDE STUURGROEPVERGADERING 


