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Verslag stuurgroepvergadering AHLEC 

13 september 2019 (18u) 

Locatie: Universiteitsclub, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen 

 

 

1. DANKWOORD EN VERWELKOMING 

 

2. OVERZICHT ACTIVITEITEN 

Seminaries voorbije academiejaar 

- Artificiële intelligentie in de gezondheidszorg - 18 mei 2019 (102 inschrijvingen) 

- De zorgvolmacht - 2 april 2019 (136 inschrijvingen) 

- De zorgverlener als ondernemer - 19 februari 2019 (114 inschrijvingen) 

- De nieuwe Code van medische deontologie – 13 oktober 2018 (110 inschrijvingen) 

Komende studiedagen: 

− De Kwaliteitswet – 5 oktober 2019 (interuniversitaire studiedag met UGent en KULeuven) 

9u00      Verwelkoming 
9u10      Inleiding op de Kwaliteitswet 
Toepassingsgebied, filosofie, verhouding tot andere wetgeving 
Prof. dr. Filip Dewallens, UAntwerpen, KULeuven 
Prof. Dr. Stefaan Callens, KULeuven 
Dr. Sylvie Tack, UGent, UAntwerpen 
 9u25      Erkenning en bewijs van de kwaliteit van de zorgbeoefenaar 
Bewijs van bekwaamheid, portfolio, visum 
Prof. dr. Tom Goffin, UGent 
9u45      Vragen 
 9u50      De therapeutische vrijheid geconditioneerd? 
Karakterisatie, privileging, voorschrift en substitutie 
Prof. dr. Tom Balthazar, UGent, Zorgnet-Icuro 
10u10    Vragen 
 10u15   Risicovolle verstrekkingen 
Verstrekkingen met toepassing van anesthesie, extramurale beperkingen, procedures 
Dr. René Heylen, anesthesist, jurist, coordinator kritische diensten Ziekenhuis Oost Limburg 
10u35    Vragen 
 10u40   Koffiepauze 
 11u10   Praktijkinformatie 
Reclame en toegelaten praktijkinformatie 
Dr. Evelien Delbeke, UAntwerpen, advocaat 
11u30    Vragen 
 11u35   Verwerking en doorstroming van gezondheidsgegevens 
Inhoud en overdracht patiëntendossier, toegang gezondheidsgegevens, informed consent 
Prof. dr. Thierry Vansweevelt, UAntwerpen, voorzitter AHLEC 
11u55    Vragen 
 12u00   Toezicht en handhaving 
Kwaliteitscontrole, register, Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de 
gezondheidszorg, gezondheidsinspecteurs 

https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/antwerp-health-law-ethics-chair/activiteiten/voorbije-activiteit/artifici-le-intellig/
https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/antwerp-health-law-ethics-chair/activiteiten/voorbije-activiteit/de-zorgvolmacht-/
https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/antwerp-health-law-ethics-chair/activiteiten/voorbije-activiteit/studieavond/
https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/antwerp-health-law-ethics-chair/activiteiten/voorbije-activiteit/studievoormiddag-de-/
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Prof. dr. Steven Lierman, KULeuven, UAntwerpen 
12u20    Vragen 
 12u25   Debat 
12u45   Slotwoord 
12u50   Einde 

 

 Elke universiteit organiseert het congres, met identiek programma, op de eigen locatie: 

• UAntwerpen: zaterdag 5 oktober 2019 (9u - 13u) 
• KULeuven: dinsdag 19 november 2019 (17u45 - 21u40). 
• UGent: zaterdag 23 november 2019 (9u - 13u). 

 

− World Bioethics Day – Discriminatie in de gezondheidszorg – 19 oktober 2019 (UGent in 

samenwerking met AHLEC). 

8.30 u. Ontvangst 

9.00 u. Inleiding AHLEC - Prof. dr. Thierry Vansweevelt (UAntwerpen) 

9.10 u. Inleiding UNESCO Chair - Prof. dr. Sigrid Sterckx (UGent) 

9.20 u. Dragen van uiterlijke tekenen van een religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging 

door beoefenaars van een gezondheidszorgberoep 

Prof. dr. Thierry Vansweevelt (UAntwerpen) 

9.50 u. Q&A 

10.10 u. Weigeren om behandeld te worden door gezondheidszorgprofessional van bepaald 

ras, etnische afkomst of geslacht, of met bepaalde religie of overtuiging: verenigbaar met het 

anti-discriminatiebeginsel?  

Prof. dr. Kristof Van Assche (UAntwerpen) 

10.40 u. Q&A 

11.00 u. pauze 

11.20 u. Quelques aspects de la lutte contre les discriminations au regard des techniques de 

procréation médicalement assistée  

Mr. Gilles Genicot (Avocat au Barreau de Liège - Maître de conférences à l'Université de Liège) 

11.50 u. Q&A 

12.10 u. Digitale discriminatie in de gezondheidszorg  

Dr. Lisa Diependaele (UGent) 

12.40 u. Q&A 

13.00 u. Receptie 

 

 De studiedag gaat door aan de Universiteit Antwerpen, campus drie eiken, Gebouw O. 

Er wordt vanuit de stuurgroep de suggestie gedaan om op deze studiedag ook getuigenissen 

(patiëntervaringen) aan bod te laten komen. Deze suggestie is inmiddels reeds doorgegeven 

aan prof. dr. Sigrid Sterckx. 

 

− Andere studiedagen: 

 

Rondvraag suggesties vanuit de stuurgroep.  

 

Er worden verschillende suggesties gedaan: 
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1. Wet van 13 april 2019 over de nieuwe bewijsregels tussen ondernemingen (specifiek 

toegespitst op de gezondheidszorg) 

▪ Leent zich voor een avondseminarie (voor juristen) 

2. Studiedag over aansprakelijkheid met diverse actuele topics: 

▪ Second victim (suggestie spreker: Kris Vanhaecht) 

▪ Aansprakelijkheid in artsenassociaties 

▪ Aansprakelijkheid in (governance van) netwerken (medische raad; 

beroepsgeheim en dossierinzage over ziekenhuizen heen, …) 

▪ No fault update 

3. Hervorming van de nomenclatuur en laagvariabele zorg 

▪ Evt. samenwerking met KU Leuven (Steven Lierman), die hierover in de lente 

van 2020 een boek zal uitbrengen 

4. In de toekomst (over ong. 2 jaar) een update over e-health (suggestie spreker: Tom 

Fiers) 

 

− Volgende data liggen reeds vast: 

o 7 maart 2020 

o 9 mei 2020 

 

− Afspraken ‘voordelen’ stuurgroepleden: 

o Drie inschrijvingen (in totaal) per stuurgroeplid  

o Idem voor activiteiten van ALLIC 

Ter info: op 17/10/19 organiseert ALLIC een studienamiddag over het nieuwe 

bewijsrecht (info en inschrijvingen via www.allic.be) 

o Op voorwaarde dat wordt meegedeeld aan verantwoordelijke persoon van de 

betreffende leerstoel dat inschrijving geldt als lid van stuurgroep 

 

 

3. PAVO 

Het Postgraduaat 2018-19 is afgerond. 12 deelnemers hebben het volledige postgraduaat behaald. 

1 met grote onderscheiding, 8 met onderscheiding, 3 met voldoening. 

Het Postgraduaat wordt om de twee jaar ingericht. Het eerstvolgende postgraduaat gaat door in 

academiejaar 2020-21. 

Intussen werden er reeds verschillende e-mails ontvangen met vragen tot meer informatie over 

het Postgraduaat. 

 

4. ONDERZOEK 

 

− Ahlec-onderzoekers 

o Coralie Herijgers, Artsen & Deontologie 

o Cindy Cornelis, Juridische aspecten van genetische informatie 

o Fien de Meyer, Late zwangerschapsafbreking 

o Leon Luyten, Privacy en medische persoonsgegevens 

o Julie Hantson, Juridische aspecten van mobiele gezondheidszorg 

o Marc de Hert, Euthanasie bij mensen met een psychiatrische stoornis 
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o Afgerond en verdedigd doctoraatsonderzoek Wannes Buelens, ‘Het medisch ongeval zonder 

aansprakelijkheid’, verdedigd 20 juni 2018. 

 

o Finalisering doctoraatsonderzoek Coralie Herijgers 

 

o Vacatures doctoraatsonderzoek 

 

▪ Dubbel doctoraat met KULeuven wordt voorbereid, vacature loopt 

▪ Maart 2020 nieuwe vacature beursonderzoeker medisch recht 

 

o Publicaties AHLEC-onderzoekers afgelopen academiejaar:  

Wannes Buelens 

BUELENS, W., Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid, Antwerpen, Intersentia, 2019, 549 p. 

BUELENS, W., “Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid”, RW 2018-19, 1043-1059. 

BUELENS, W., “Tegensprekelijk deskundigenonderzoek bij een FMO-procedure in het licht van artikel 6 

EVRM”, T.Gez. 2017-18, afl. 2, 135-139. 

BUELENS, W., “Het vermijdbaarheidscriterium en de ernstvoorwaarde m.b.t. arbeidsongeschiktheid van 

de Wet Medische Ongevallen schenden het gelijkheidsbeginsel niet”, T.Gez. 2017-18, 254-258. 

BUELENS, W., “Deskundigenonderzoek FMO-procedure moet in concreto gewaardeerd worden”, T.Gez. 

2018-19, 49-52. 

BUELENS, W., “L’expertise dans le cadre de la procédure du FAM doit être appréciée in concreto”, T.Gez. 

2018-19, 49-52. 

BUELENS, W., “Het fonds voor medische ongevallen: quo vadis”, De artsenkrant 2019. 

Cindy Cornelis 

Vansweevelt, T., Weyts, B. en Cornelis, C., Legal aspects of genetic testing regarding insurance and 

employment. National report for Belgium, International Academy of Comparative Law, 2018, 38 p. 

Marc de hert (i.k.v. AHLEC) 

Colin J, Van Gelder N, Cras P, De Hert M, Vander Laenen F (2018). De risico's en de gevolgen van 
medische zorg toegediend door de arts in verband met toxicomanie en wat zijn mogelijke oplossingen?. 
Tijdschrift voor Geneeskunde74(19), 1274-1279. 
 

De Hert, M., & Wampers, M. (2018). Juridische aspecten in België. In I. Hein, & A. Hondius (Eds.), 
Wilsbekwaamheid in de medische praktijk  (pp. 29-46). Utrecht: De Tijdstroom. 

De Hert M, Colin J, Gheyle L, Lemmens C. Zorgvuldig medisch handelen bij een comateuze patiënt met 

een ‘Niet reanimeren’ tattoo. Tijdschrift voor Geneeskunde (submitted). 

Julie Hantson 

J. HANTSON, “Duidingsnoot onder arrest Hof van Justitie 7 december 2017 (medische hulpmiddelen)”, 

T.Gez./Rev.dr.santé 2018-2019, 310-313.  
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o Internationale voordrachten AHLEC-onderzoekers afgelopen academiejaar: 

 

Cindy Cornelis: 

“Can genetic information be disclosed to relatives?”, World Congress on Medical Law, Tel Aviv, 

September 2018. 

“Defining the concept of genetic information and genetic testing in insurance law”, World Congress on 

Medical Law, Tokyo, Augustus 2019. 

Coralie Herijgers 

“Doctors as Businessmen: The Ethical Implications”, World Congress on Medical Law, Tel Aviv, 

September 2018. 

 

5. VARIA 

 

− Wannes Buelens ontving de André Prims-prijs 

− Cindy Cornelis won de Young Scientist Award op het World Congress on medical Law, Tokio 

(2019). 

− Ahlec-website in het Engels (basis) 

− Er is een Belgisch Nederlands Genootschap Gezondheidsrecht (BNGG) opgericht tussen AHLEC 

en de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidsrecht.  

o Men kan enkel lid zijn op uitnodiging: leden van de AHLEC-stuurgroep zullen een 

uitnodiging ontvangen; 

o Om het jaar zal er een congres worden georganiseerd, alternerend in België/Nederland 

o Het eerste congres zal doorgaan op 12 juni 2020 in Antwerpen. 

− Er wordt gevraagd of de verslagen van de stuurgroep kunnen worden gepubliceerd op een 

beperkt toegankelijk deel van de website. Dit werd inmiddels nagevraagd en blijkt mogelijk. 

We hebben de opdracht gegeven om een dergelijk ‘afgesloten’ deel te voorzien op de website 

van ahlec. 

 

 

6. DATUM VOLGENDE STUURGROEPVERGADERING 

Er wordt navraag gedaan bij de aanwezige stuurgroepleden of men de frequentie van vergaderen 

voldoende vindt. Er wordt aangegeven dat dit zeker voldoende is, dat één en ander ook via e-mail kan 

worden bevraagd en dat men de voorkeur geeft aan de organisatie van een vergadering aansluitend 

aan een AHLEC-activiteit. 

Er zal hoe dan ook een jaarlijks etentje worden voorzien. Aangezien de PAVO komend academiejaar 

niet wordt ingericht, zal het etentje volgend jaar op donderdag 25 juni 2020 door gaan.  


