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Agenda

Organisatie: Context, geschiedenis... Organisation: Contexte, historique, … 

Taken van PGC Tâches des Commissions Médicales

Voorbeelden Exemples 

Nieuwe wetgeving Nouvelle Législation 

Vragen Questions 



3Beroepen in de gezondheidszorg,...

gereglementeerde beroepen
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Rechtbanken

Rechtsspraak

FOD Gezondheid
Visum = vergunning om de praktijk 

te beoefenen
Intrekking, beperking, voorwaarde voor de visumafgifte

RIZIV
Naleving en efficiëntie (terugbetalingsregels -Administratieve sancties)

ORDE
Deontologie

Schorsing - Uitschrijving -
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Evolutie in de tijd

4

 17e eeuw : Corpora Medicorum

 12 maart 1818: Oprichting PGC

 1830: Belgische onafhankelijkheid

 Verschillende departementen

 Evolutie in taken

 KB 78 van 10 november 1967

 KB van 7 oktober 1976

 Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de 

gezondheidsberoepen

 Toekomst : Kwaliteitswet van  22 april 2019  (MB 14 mei 2019)
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Overgangsperiode (1 juni 2019 - 1 juli 2021)

2 artsen

PGC

10 artsen

Gezondheids

Inspecteur

DGH + PGC

5 « clusters »

DGH
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Gezondheidszorg en beroepspraktijk afdeling

Strategische Eenheid 
Gezondheidszorgsberoepen

Cel "Adviserende en 
regelgevende instanties"

Cel Planning 

Cel "Toegang tot het 
beroep en Tattoo".
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Cel 5 - Controle gezondheidsberoepen

Xavier Van Cauter

coördinator

Dr. Katia Machiels

Aanwerving lopend

Marie-Ann De Bie 

Dr. Isabelle Renard

Véronique Solvel

Mireille Gilsoul

Karine Pasteels Isabelle Watelet
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Artsen-inspecteurs van de gezondheidsberoepen-

Secretariaat van de Medische Commissies

Liège

Hainaut

Brabant 
W. + 

Bruxelles

Namur

Luxembourg

Antwer
pen

W. -
Vlaanderen

O. -
Vlaanderen

VL. –
Brabant

+ 
Brussel

Limburg

Dr. 

Isabelle 

Renard

Dr. Katia 

Machiels
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Samenstelling Provinciale Geneeskundige Commissie

9

 Voorzitter Orde van artsen

 Ondervoorzitter                 

 2 leden en 2 plaatsvervangers 

 Artsen  

 Apothekers 

 Tandartsen                                        

 Kinésitherapeuten                           

 Verpleegkundigen  Beroepsorganisaties

 Vroedkundigen  

 Dierenartsen 

 1 lid et 1 plaatsvervanger 

 Paramedici    

 Inspecteur FAGG    

 Secretaris                                     FOD Volksgezondheid 
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Geneeskundige Commissies : Taken

 Art. 119§1,1° Algemene taken 

 Maatregelen voorstellen ter bevordering van de Volksgezondheid 

 De medewerking van de gezondheidszorgbeoefenaars verzekeren 

in de strijd tegen besmettelijke ziektes 

 De gegevensbank van de gezondheidszorgbeoefenaars up to date 

houden

 Art. 119§1,2, Bijzondere taken 

 Intrekken van het visum of voorwaarden aan het visum koppelen

 Fysieke en psychische ongeschiktheid

 Juridische antecedenten

 Gevaar voor Volksgezondheid 

10
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 Er over waken dat de gezondheidszorgoefenaars hun beroep conform 

wetten en reglementen uitoefenen

 Onwettige beroepsuitoefening opsporen en meedelen aan het Parket 

 De werking van de wachtdiensten bewaken en optreden in geval van 

gebrek 

 Melden van beslissingen, genomen krachtens  

gezondheidszorgbeoefenaars, door PGC, door Orde, door Parket , aan 

vooraf bepaalde instellingen en personen 

 Respectievelijke ordes inlichten van beroepsfouten van 

gezondheidszorgbeoefenaars

11

Geneeskundige Commissies : Taken
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Viseren van diploma’s
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 Het visum wordt niet meer per provincie 

afgeleverd, maar er bestaat een centraal visum 

 Verandering van provincie : zelfde visum

 Probleem : welke PGC is competent? 

 Waar de feiten zich voordeden? 

 Waar de betrokkene woont?

 Waar betrokkene werkt? 



13

Voorwaarden koppelen aan of 

intrekken van visum

13

 In geval van fysieke en psychische ongeschiktheid 

Procédure : 

 Zelf aanwezig / met een raadgever / laten vertegenwoordigen 

 Deskundigen aanstellen, via Nationale Raad van Orde

 Indien betrokkene akkoord is : voorwaarden aan visum 

koppelen

 Indien gevaar voor Volksgezondheid kan dit onmiddellijk 

gebeuren voor periode van 2 maanden ( evt te verlengen )

 Onttrekken aan procedure : 3 maanden
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 Beroep mogelijk – beroepscommissie – nu Raad van State 

 Niet opschortend

 Onmiddellijke intrekking : unaniem

 Aanwezigheid leden

 Beperking : 

 Enkel fysisch of psychisch

 Eenmaal visum ingetrokken en men werkt toch, kan PGC zelf niets meer doen 

tenzij doorgeven aan andere instanties

 Maar indien niet naleven van voorwaarden : kan visum onmiddellijk ingetrokken 

worden

Voorwaarden koppelen aan of intrekken

van visum

http://www.google.be/url?url=http://www.presscenter.org/nl/source/fod-volksgezondheid-veiligheid-van-de-voedselketen-en-leefmilieu-1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=XzwAVL_qDPTy7Aa9ioBY&ved=0CBsQ9QEwAw&sig2=4sHPoxVSSYvzeC-IIj7VEA&usg=AFQjCNE9Jss5PVwooqbFUMBq6Ka1vamqAw
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Visum intrekken of afhankelijk maken 

aan voorwaarden

15

 =  niet : sanctie tov beroepsbeoefenaar

 = wel : bescherming van Volksgezondheid
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Uitoefening conform wetten en reglementen
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 Inbreuken vaststellen op basis van klachten

 niet pro-actief

 Inbreuken melden aan Parket 

 Toezicht op Toxicomanie

 KB van 6 september 2017

 Rechten van de Patiënten 

 Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de 

patiënt 
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Onwettig uitoefening 
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 Meldingen – niet pro-actief

 Geen recht tot huiszoeking

 Wel hulp bieden aan parket en als deskundige optreden
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Visum intrekken of afhankelijk maken 

ifv veroordelingen
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 Veroordeeld voor feiten relevant voor de beroepsuitoefening

 Als uit strafregister blijkt dat gerechtelijk verleden van beoefenaar niet 

strookt met uitoefening van beroep

 Zelfde procedure als bij intrekking visum
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Gevaar voor de Volksgezondheid  

 Visum intrekken indien er zich zeer zware fouten hebben 

voorgedaan met gevaar voor patiënt of volksgezondheid 

 Onmiddellijk optreden  

 Binnen 8 dagen : betrokkenen horen 

19
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Informatiebronnen

20

ORDE PARKET
RIZIV

C.M.P

2014

Beroepsbeoefenaar horen 

Ontvangen info checken

Zo nodig een procedure met deskundigen opstarten 

ANDERE

• Patiënten

• Collega’s

• Familie

• Werkgevers 

• Commissie rechten 

van de Patiënt 

• Pers 
• ….
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Melden van beslissingen
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ORDE
PARKET

RIZIV

PGC

2014

ORDE

(op verzoek)

I.M.I.
Système d’alerte européen 

MEDECIN SANCTIONNE  

 LISTE EXHAUSTIVE (2001)

AUTRES PROFESSIONS SANTE

 PAS DE LISTE OFFICIELLE 

e-cad
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Quid met de deontologie ?

 In België wordt het tuchtrecht uitgeoefend door de beroepsorden.

 Momenteel zijn er slechts drie beroepen in de gezondheidszorg die 

onder toezicht staan van een Orde (Arts, Apotheker, Dierenarts). 

 Voor andere beroepen in de gezondheidszorg treden de medische 

commissies op als morele autoriteit: 

Zij kunnen beoordelen dat een feit een schending van de ethiek vormt.

Er is geen wettekst die voorziet in disciplinaire sancties die zij kunnen 

opleggen. 
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PGC  ><  Orde

 Alle gezondheidszorg-beroepen

 Benoemd bij KB

 Ambtenaren toegevoegd

 Geen lidgeld (gratis)

 Taken

 Alleen artsen,apothekers/dieren-artsen)

 Verkozen

 Jaarlijks lidgeld

 Taken

http://www.google.be/url?url=http://www.presscenter.org/nl/source/fod-volksgezondheid-veiligheid-van-de-voedselketen-en-leefmilieu-1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=XzwAVL_qDPTy7Aa9ioBY&ved=0CBsQ9QEwAw&sig2=4sHPoxVSSYvzeC-IIj7VEA&usg=AFQjCNE9Jss5PVwooqbFUMBq6Ka1vamqAw
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Voorbeelden / Exemples

24

Alle voorbeelden komen uit onze praktijk / Tous les exemples sont issus de notre pratique 

Proberen didactisch te zijn... / Essayé d’être didactique …

Elke gelijkenis met een bij u bekende beroepsbeoefenaar of gebeurtenis is dan ook toevallig

Toute ressemblance avec un professionnel ou un événement connu de vous est donc fortuite..  
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Voorbeeld 1 / Exemple 1
 Melding huisarts : 

 Valse voorschriften door apotheker opgemerkt – verdovende en psychotrope 
middelen bijgeschreven 

 Betrokkene is verpleegkundige 

 PGC – met verpleegkundigen  

 Uitgenodigd op vergadering en aanwezig 

 Geeft feiten toe - denkt alleen te kunnen stoppen – emotioneel /depressief 

 PGC vreest voor zelfmoord – neemt contact met psychiatrisch centrum voor 
onmiddellijke opname – zelfde dag nog. 

 Neemt contact met ziekenhuis met toestemming betrokkene 

 Vraagt deskundigen 

 Verslag deskundigen : ernstige depressie / verslaving / intensieve 
behandeling en opvolging

 Visum onder voorwaarden  

 Regelmatige verslagen en toxico-controle
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Voorbeeld 2 / Exemple 2

Pharmacien→ AFMPS → CMP 

Consommation +++ de benzodiazépines et d’antidouleurs : Alprazolam, Zolpidem, Dafalgan 
Codeine et Oxynorm  + Tourisme Médical et Pharmaceutique 

CMP écrit à chaque médecin : justifier prescription ?

CMP écrit à la personne intéressée: justifier consommation ? 

En séance spéciale infirmier : entretien porte sur l’exercice de sa profession en lien avec sa 
consommation abusive de produits stupéfiants ou assimilés

Maintien du visa sous conditions

1 seul Médecin + 1 seul pharmacien (éviter le tourisme pharmaceutique)

rapport mensuel de suivi (limiter la prescription/délivrance / consommation)
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Voorbeeld 3 / Exemple 3

 Melding van Parket 

 Verpleegkundige aangehouden owv ontvreemden van medicatie / 

onwettige uitoefening geneeskunde/ mensonterende handelingen

 PGC met verpleegkundigen

 Voorgeleid vanuit gevangenis

 Minimaliseert feiten – onduidelijk voor PGC 

 PGC legt voorwaarden op : in kennis stellen wanneer gevangenis 

verlaten wordt en deskundigen worden gevraagd

 PGC vraagt parket inzage in volledige dossier – en vraagt inlichtingen 

in ziekenhuis

 PGC verneemt dat betrokkene vrijgelaten is – had PGC niet verwittigd

 Visum ingetrokken 
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Voorbeeld 4 / Exemple 4

MRS (employeur)→ CMP 

A l’engagement, X a donné à son employeur une copie de son diplôme, le visa est illisible 

la MRS demande à la CMP de lui transmettre le n°de visa pour compléter son dossier

le document transmis (par mail) présente des anomalies

CMP vérifie dans e-cad : la personne n’est pas inscrite dans la banque de données

En séance spéciale infirmier : la personne est invitée à se présenter munie de ses titres

la personne ne se présente pas 

CMP informe la MRS, la personne intéressée 

Dossier transmis au Parquet 

suspicion de faux et usage de faux / exercice illégal de l’art infirmier



29

Vanaf 1 juli 2021

 Inwerkingtreden van kwaliteitswet  ( 22 april 2019) 

 PGC houdt op met bestaan 

 Oprichting Federale Toezichtscommissie
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Federale Commissie : samenstelling

 Voorzitter = magistraat

 2 kamers ( NL /FR )

 Lid arts, voorgedragen door Nationale Raad Orde

 Lid apotheker, voorgedragen door Nationale Raad Orde

 2 leden : voorgedragen door representatieve organisaties

 Artsen, tandartsen, apothekers , vroedvrouwen, verpleegkundigen,  
kinesitherapeuten, klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen,  paramedici, 
hulpverlener-ambulanciers.

 Evenveel plaatsvervangers

 Benoemd voor 6 jaar 

 Inspecteurs Riziv, FAGG, FOD Volksgezondheid : raadgevend 
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Bevoegdheden toezichtscommissie

 Toezicht fysieke en psychische geschiktheid

 kwaliteit van de gezondheidszorgpraktijk, respect voor de diagnostische en therapeutische 
vrijheid 

 maken van keuzes op basis van relevante wetenschappelijk bewijsbare en aantoonbare 
competentie en ervaring van gezondheidswerkers; 

 verwijzingsplicht. karakterisering van de patiënt en de verstrekking en registratie van 
relevante gegevens in het patiëntendossier 

 toezichtsvereisten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de gezondheidszorg met een hoog 
kwaliteitsniveau wordt uitgevoerd 

 procedure voor anxiolyse en verdoving 

 informatie-vereisten 

 vereisten voor de structuur en organisatie van de praktijk van de beroepsbeoefenaar in de 
gezondheidszorg

 minimuminhoud en elektronisch formaat van het patiëntendossier

 kwaliteitscontrole van de praktijk en toezicht op de vakbekwaamheid van 
gezondheidszorgberoepsbeoefenaars voor een hoog risico-diensten
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Werking van de Toezichtscommissie

Gewone Procedure 

 Inspecteurs maken PV op en overhandigen dit aan DG 

 DG maakt PV over aan Toezichtcommissie en aan de betrokkenen : binnen 

de 14 dagen.

 Betrokkene heeft 30 dagen om opmerkingen te formuleren 

 Toezichtscommissie geeft advies

 DG maakt het advies van toezichtcommisise, samen met PV en 

opmerkingen over aan de minister 

 De Minister beslist :

 Schorsing / Intrekking

 Verbeterplan 
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Werking van de Toezichtscommissie

Voorlopige beschermende maatregel

 Inspecteur maakt PV op en overhandigt dit aan DG 

 DG Neemt zelf een beslissing na ontvangst PV 

 DG vraagt advies aan toezichtscommissie binnen de 30 dagen 

 Beoefenaar geeft eveneens zijn opmerkingen 

 DG maakt PV, advies van de toezichtscommissie en opmerkingen van 

betrokkene over aan de minister.

 De minister beslist 

 Beroepsprocedure ?
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Toekomst

 Maken van uitvoeringsbesluiten op de kwaliteitswet 

 Uitwerken van procedures

 Ontwikkelen van samenwerkingsverbanden
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@ Katia MACHIELS

pgc.limburg@health.fgov.be

pgc.antwerpen@health.fgov.be

pgc.west-vlaanderen@health.fgov.be

pgc.oost-vlaanderen@health.fgov.be

pgc.brussel-vlaams-brabant@health.fgov.be

mailto:pgc.limburg@health.fgov.be
mailto:pgc.antwerpen@health.fgov.be
mailto:pgc.west-vlaanderen@health.fgov.be
mailto:pgc.oost-vlaanderen@health.fgov.be
mailto:pgc.brussel-vlaams-brabant@health.fgov.be
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@ Isabelle RENARD

CMP.Bxl-Brabant-Wallon@health.fgov.be

CMP.Hainaut@health.fgov.be

CMP.Liege@health.fgov.be

CMP.Luxembourg@health.fgov.be

CMP.Namur@health.fgov.be

mailto:CMP.Bxl-Brabant-Wallon@health.fgov.be
mailto:CMP.Hainaut@health.fgov.be
mailto:CMP.Liege@health.fgov.be
mailto:CMP.Luxembourg@health.fgov.be
mailto:CMP.Namur@health.fgov.be
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