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De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van 

België werd opgericht bij koninklijk besluit van 

7 november  1938. De Academie is een  

adviserende instelling van de Vlaamse 

Gemeenschap met Vlaamse en federale 

bevoegdheden, met het oog op de 

versterking van de gezondheidszorg voor de 

samenleving.  De Academie bestaat uit leden,  

die geselecteerd werden op basis van hun 

werkterrein in de (bio)medische, 

farmaceutische, diergeneeskundige en 

aanverwante wetenschappen.  

 

De Academie adviseert de publieke en private 

instellingen, over aangelegenheden op het 

gebied van de volksgezondheid, en 

wetenschapsbeoefening. De Academie 

stimuleert fundamenteel en bio-medisch 

onderzoek door uitreiking van Prijzen voor 

uitmuntende onderzoeksprojecten en 

verhandelingen. 

www.zorg-en-gezondheid.be/KAGBagenda 

 

 

www.zorg-en-gezondheid.be/Over-ons/KAGB/Adviezen-van-de

-Koninklijke-Academie-voor-Geneeskunde-van-België/ 

 

www.zorg-en-gezondheid.be/Over-ons/KAGB/Prijzen-

uitgereikt-door-de-Koninklijke-Academie-voor-Geneeskunde-

van-België/
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Online registreren:  

academiegeneeskunde@vlaanderen.be 

Adres:  

Paleis der Academiën 

Hertogsstraat 1, 1000 Brussel 

PRAKTISCH 

De Wet Patiëntenrechten regelt de rechten van 

patiënten en dus de plichten van zorgverleners. 

Daarover zijn bibliotheken vol geschreven. 

Een delicaat onderwerp dat zelden aan bod komt 

zijn de verantwoordelijkheden van de patiënt zelf 

t.a.v. de zorgverlener. Een goede gezondheidszorg 

impliceert een samenwerking tussen zorgverlener 

en patiënt, een constructieve dialoog en een 

wederzijds respect. Dit is van belang met het oog 

op een goede gezondheidszorg. 

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van 

België heeft een Charter over goed patiëntschap 

opgesteld. Dit charter zal op dit symposium 

worden toegelicht. 

Tijdens dit symposium zullen hierover ook de 

standpunten van het Vlaams Patiëntenplatform, 

van een ziekenfonds, van de Orde van 

Geneesheren en van een magistraat aan bod 

komen. Tot slot kunnen de deelnemers tijdens 

een debat hun vragen en opmerkingen kwijt.  

PROGRAMMA 
 

10h00-10h25: Registratie en koffieonthaal  

10h25-10h30: Bernard Himpens (KAGB): 

“Verwelkoming”.   

10h30-10h50: Thierry Vansweevelt (KAGB, UAntwerpen): 

“Charter over goed patiëntschap: 

voorstelling van het advies van de KAGB”.  

10h50-11h10: Ilse Weeghmans (Vlaams 

Patiëntenplatform): “Charter over goed 

patiëntschap: standpunt van het Vlaams 

Patiëntenplatform”.  

11h10-11h30: Karen Mullié (CM Landsbond): “Charter 

over goed patiëntschap: standpunt van het 

ziekenfonds”.  

11h30-11h50: Michel Deneyer (Nationale Raad van de 

Orde van Geneesheren, VUB): “Charter 

over goed patiëntschap: standpunt van de 

Orde der Geneesheren”. 

11h50-12h10: Frederic Blockx (rechtbank van 

koophandel, Antwerpen): “Charter over 

goed patiëntschap: standpunt van een 

magistraat”. 

12h10-12h40: Debat met de sprekers en de zaal. 

12h40-13h30: Receptie  

 

 

Er werd accreditering aangevraagd onder het nummer 
15014255 , rubriek Ethiek en Economie. 


