
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: Bank J.Van Breda & C°,  

Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen 

(ondergrondse parking voorzien) 

 

 

  

 

 

  

DE MEDISCHE RAAD GEADVISEERD  
‘De nieuwe lichting’ 

Infosessie voor nieuwe leden of artsen met ambitie om lid te worden van de medische raad 

 

ZATERDAG 3 FEBRUARI 2018 



heeft ambitie om lid te worden van de medische raad in uw ziekenhuis, interesse in de werking 

van de medische raad of bent aan uw eerste ‘ambtstermijn’ bezig: diverse uitdagingen staan u 

te wachten. Hoe kan u zich verkiesbaar stellen en verlopen de verkiezingen, welke bevoegdheid 

heeft u als lid van de medische raad en bent u hiervoor individueel verantwoordelijk? Hoe kan u 

meebeslissen over de afhoudingen op de centraal geïnde erelonen en het doen van belangrijke 

investeringen in het ziekenhuis? 

Daarnaast zorgen ook de nieuwe ziekenhuisfinanciering en de organisatie van de medische activiteit in 

een netwerk en/of ander samenwerkingsverband van artsen voor voldoende uitdaging! 

Op deze studievoormiddag zullen diverse actoren met een belangrijke rol in de advisering van medische 

raden u te woord staan aangaande de belangrijkste issues die de medische raad ‘dagdagelijks’ 

behandelt. Vanuit de praktijk krijgt u inzicht in hoe u uw taak als lid van de medische raad optimaal kan 

benutten en invullen. Ongetwijfeld zal een uitdagend en interactief debat op gang worden gebracht 

tussen de sprekers en toehoorders.  

Er is ontbijt voorzien en een netwerkreceptie bij afsluit. 

Tot dan! 

Liesbeth Lafaut 
Advocaat-vennoot Arcas Law- praktijkgroep healthcare, life sciences law 
 

PROGRAMMA ZATERDAG 3 FEBRUARI 2018 

08u15 - 08u45:  Ontvangst met ontbijt 

08u45 - 09u00:  Inleiding Bank J.Van Breda & C°  

09u00 - 09u30: Samenstelling en werking van de medische raad  

Mevr. Ingrid Dreezen, juriste BVAS 

09u30 - 10u00:  De belangrijkste bevoegdheden van de medische raad uitgediept   

Mr. Liesbeth Lafaut, vennoot health, life sciences en pharma ARCAS LAW 

10u00 - 10u20:  Pauze en discussie 

10u20 - 11u00:  Zorgvuldig advies door de medische raad: formele en praktische aspecten  

Mr. Liesbeth Lafaut, vennoot health, life sciences en pharma ARCAS LAW 

11u00 - 11u30:  Financiële bevoegdheden medische raad: praktische aspecten  

Dhr. Geert Van Peteghem, bedrijfsrevisor, partner MOORE STEPHENS 

11u30 - 12u00:  Receptie  

- punten ethiek en economie worden aangevraagd- 

Vragen? Contacteer ons: 

Arcas Law Antwerpen       
Praktijkgroep healthcare, pharma & life sciences law 
T: +32 (0)3 369.19.90 
info@arcaslaw.be 
  

U 

U kan online intekenen via onderstaande link (uiterste inschrijvingsdatum 20 januari):  

http://arcas.surveytalent.com/survey/5a2654df83ba88cf458b45c8 

of via e-mail: sonia.geinzger@arcaslaw.be 

De inschrijving is definitief na betaling van € 65,- (€ 30,- voor BVAS-leden) op rekening 

van Arcas Law, nummer BE 34 0017 7503 1490 (BIC/Swift-code GEBABEBB).  Gelieve als 

referte te vermelden: “Uw naam + Infosessie Medische Raad 2018”. 
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Het team health, life sciences en pharma van Arcas Law is onder meer gespecialiseerd in: 

• de normering en financiering van zorgberoepen en zorginstellingen; 

• het contractenrecht en de diverse samenwerkingsmodellen tussen zorginstellingen en 
zorgverstrekkers; 

• het aansprakelijkheidsrecht en het tuchtrecht bij zorgverstrekkers; 

• het statuut van de (ziekenhuis)arts (erkenning en accreditatie, aanwerving en ontslag, etc.); 

• ziekteverzekering (oa. geschillen mbt de terugbetaling van medische prestaties voor de 
administratieve kamers van het RIZIV); 

• life sciences (de distributie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, kwalificatie van 
gezondheidsproducten, aansprakelijkheidsissues rond gebruik van gezondheidsproducten en 
medische hulpmiddelen, vestiging officina’s, experimentenwet. 

 

Het team ondersteunt u via juridisch advies, audit en redactie van juridische documenten,  bemiddelen 
en onderhandelen, en geschillenbeslechting. 

Arcas Law is een niche-kantoor dat zich toelegt op risicomanagement en dispute resolution. Naast de 
afdeling health, life sciences en pharma beschikt het kantoor over  specialisten in het 
ondernemingsrecht, economisch strafrecht, het overheidscontentieux en de cassatierechtspraak. 

 

Bank J.Van Breda & C°  is er enkel voor ondernemers en vrije beroepen.  

Zij helpt u als vrij beroep bij de systematische opbouw, het beheer en bescherming van uw vermogen. 
Maar ze helpen u vooral om de juiste keuzes te maken doorheen uw gehele carrière.  

U vindt in hen een klankbord en een adviseur voor diverse financiële, fiscale en persoonlijke vragen.En 
dit op een zeer persoonlijke en pro-actieve wijze. 

 

Het Vlaams Artsensyndicaat is onderdeel van de Belgische Vereniging van 

Artsensyndicaten (BVAS), het grootste artsensyndicaat van België en de enige federale structuur waar 

huisartsen en specialisten samen aan de weg naar kwaliteitsvolle geneeskunde timmeren. In alle 

organen van (B)VAS zijn huisartsen en specialisten overigens paritair vertegenwoordigd. Met een 

expertise van meer dan 50 jaar, een uitgebreide dossierkennis en meer dan 250 vertegenwoordigers in 

organen en commissies op regionaal, federaal en internationaal niveau drukt (B)VAS een duidelijke 

stempel op het gezondheidsbeleid. Onze missie en visie kan u terugvinden 

op  www.vlaamsartsensyndicaat.be. 

 

Moore Stephens Belgium is een accounting- en consultingbedrijf dat zich zowel op 

kleine als grote Belgische ondernemingen richt. We bieden een uitgebreide service en sterke 

competenties. Concreet hebben we een breed gamma van financiële en consulting diensten. Dit zijn: 

• Accountancy   

• Audit  

• Business Analytics  

• CFO Services  

• Corporate Finance 

• Governance, Risk & Assurance 

 

• Strategy & Operations 

• Tax & Legal Services 

Graag meer weten? Bezoek dan onze website moorestephens.be voor meer informatie.  

 

http://www.vlaamsartsensyndicaat.be/

