
Verslag stuurgroepvergadering  

4 juli 2018 (12u30) 

Locatie: Universiteitsclub, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen 

 

1. OVERZICHT ACTIVITEITEN 

De stuurgroep neemt kennis van de activiteiten van het voorbije academiejaar. 

De evaluatie van de voorbije activiteiten was zéér goed. Die evaluatie is verplicht voor advocaten en 

zal worden uitgebreid naar alle congresdeelnemers (met open vragen). 

Voor volgend academiejaar staat één studieochtend al vast: 

- 13/10/2018: studievoormiddag De nieuwe Code Medische Deontologie (9u – 13u, Universiteit 

Antwerpen, Campus Drie Eiken) (programma is te raadplegen op www.ahlec.be) 

 

- De stuurgroep overloopt verschillende onderwerpen en doet verschillende suggesties. 

Stuurgroeplid Sigrid Sterckx heeft schriftelijk suggesties ingediend, waarvoor dank. 

 

- Er is een consensus dat volgende onderwerpen bij voorrang in aanmerking komen voor een 

congres: 

 

▪ Arts en honorarium, incl. laagvariabele zorg en eerstelijnszorg forfaits 

▪ Abortus: nieuwe wet + late abortus 

▪ Artificiële intelligentie en geneeskunde 

▪ Toegang tot en statuut van ASO 

 

- Een andere suggestie is een interuniversitair congres over gezondheidsrecht met meer de 

nadruk op actualia en verschillende onderwerpen. 

 

- Werden tevens gesuggereerd en worden opgevolgd: accreditering van ziekenhuizen; GDPR 

voor de ziekenhuizen en huisartsenpraktijk (praktisch en IT); patiëntenparticipatie (beheer van 

het eigen dossier door de patiënt, patiëntenvertegenwoordiging in diverse organen, …); 

hervorming van de orde; … 

 

- Afspraken ‘voordelen’ stuurgroepleden: 

o Drie inschrijvingen (in totaal) per stuurgroeplid aan kostprijs (d.i. enkel catering en 

desgevallend documentatie)  

o Idem voor activiteiten van ALLIC 

o Op voorwaarde dat wordt meegedeeld aan verantwoordelijke persoon dat inschrijving 

geldt als lid van stuurgroep 

 

- Evelien Delbeke en Thierry Vansweevelt zorgen voor de concrete uitwerking van de 

congressen. 

 

 



2. PAVO 

2018-19 

o Organisatie van de PAVO met als nieuwigheden:  

o Bijkomende module ingevoegd: internationaal gezondheidsrecht (privacy, 

telegeneeskunde, grensoverschrijdende patiëntenmobiliteit, …) – modulecoördinator 

Nils Broeckx 

o Enkel op zaterdag (volledige dag) 

o Keuze tussen twee evaluatievormen (paper per module of eindexamen) 

 

Voordeel stuurgroepleden: per sponsor 2 inschrijvingen aan de helft van de prijs 

 

3. ONDERZOEK 

 

o Afgerond en succesvol verdedigd doctoraatsonderzoek Wannes Buelens, ‘Het 

medisch ongeval zonder aansprakelijkheid’, verdedigd 20 juni 2018. 

Elk stuurgroeplid zal een presentexemplaar van de handelseditie van het doctoraat 

ontvangen. Verschijningsdatum: wellicht najaar 2018. 

 

o Suggestie voor nieuw doctoraatsonderwerp: accreditering van ziekenhuizen 

 

o Vacatures doctoraatsonderzoek – aan de stuurgroepleden wordt gevraagd de 

vacatures onder de aandacht te brengen van mogelijke geïnteresseerden. Er zijn vier 

vacatures te vinden op www.uantwerpen.be/nl/jobs/vacatures (uiterste datum 15 

augustus): 

 

▪ algemeen gezondheidsrecht (AHLEC) 

▪ late abortus (UA) 

▪ algemeen aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (ALLIC) 

▪ voorbeschiktheid voor schade (UA) 

 

o Erik Present doet de interessante suggestie om ook de Baekeland oproepen op te 

volgen en te bekijken of deze ook voor onderzoek binnen AHLEC kunnen worden 

aangewend. 

 

4. VARIA 

 

Aan alle AHLEC-stuurgroepleden wordt een prettige en ontspannen vakantie toegewenst! 

http://www.uantwerpen.be/nl/jobs/vacatures

