
VERLOSKUNDE 
in BEWEGING II

DE DO’S EN DON’TS IN 
HET VOORKOMEN VAN 
AANSPRAKELIJKHEID

Inschrijving

Inschrijven kan uiterlijk tot 21 november 2014 via het 
elektronisch inschrijvingsformulier:

https://webapps.ugent.be/eventManager/events/vibII

Betaling dient te gebeuren door overschrijving van 
250 euro op het rekeningnummer van de Universiteit Gent 
met vermelding van 
G/00130/01 klant 1000094262 + naam deelnemer.
IBAN:  BE59 3900 9658 0026
BIC: BBRUBEBB
Swift code: BBRU BE BB 900

Indien u na betaling een factuur wenst te ontvangen, gelieve 
uw facturatiegegevens (Naam, facturatieadres en BTW-nr) te 
mailen naar rg@ugent.be.

Als zelfstandige kan u de helft van het inschrijvingsbedrag 
terugkrijgen via de KMO-portefeuille 
(erkenningsnummer DV.O103194) zie: 
http://www.agentschapondernemen.be/themas/kmo-portefeuille. 
Als werknemer kan u recht hebben op een tussenkomst van 
uw werkgever.

Verdere inlichtingen kan u steeds bekomen door een mail 
te sturen naar rg@ugent.be.

Praktische gegevens en 
algemene voorwaarden

De studiedag heeft plaats te Gent op donderdag 
4 december 2014 in het cultuur-en congrescentrum 
Het Pand, Onderbergen 1 te Gent,  
http://www.ugent.be/het-pand/nl.  
Er is parkeergelegenheid in de betaalparkings 
Sint-Michiels (P7), Kouter (P5) of de 
Centerparking (P6) allen op 5 min. wandelafstand. 
Met het openbaar vervoer: vanaf station Gent Sint-
Pieters: tram 1 of tram 24 (halte Korenmarkt).

De inschrijvingskost voor deze studiedag bedraagt 
250 euro. Dit omvat deelname aan de studiedag, het 
documentatiemateriaal, het boek dat ter plaatse wordt 
overhandigd, koffiepauzes en lunch. 
Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van het 
inschrijvingsgeld. Restitutie van het inschrijvingsgeld 
is niet mogelijk. Mits u ons verwittigt, kan u een 
vervanger sturen  mocht u verhinderd zijn.

Erkenning

Voor deze studiedag werden erkenningen 
aangevraagd bij het RIZIV (Rubriek 6 Ethiek en 
Economie 4 CP) en de Federale Raad voor de 
Vroedvrouwen (6u). De vorming is bij de OVB 
erkend voor 6 juridische punten. 

Studiedag
Donderdag 4 december 2014

Cultuur- en Congrescentrum Het Pand

i.s.m.

AHLEC
vlaamse organisatie
van vroedvrouwen

vzw



Toelichting

Uit onderzoek is gebleken dat de misinterpretatie van foetale 
monitoring dé oorzaak is van medische aansprakelijkheid 
bij de vroedvrouw en de gynaecoloog. Andere uitdagingen 
zijn het optimaliseren van de informatieoverdracht naar de 
patiënte toe en de communicatie tussen de zorgverleners 
onderling (evidence based en met respect voor het 
beroepsgeheim). Op de hoogte zijn van het relevante 
gezondheidsrecht reduceert het risico op aansprakelijkheid. 

De Universiteit Gent nam het initiatief om rond de 
problematiek van de medische aansprakelijkheid binnen de 
verloskunde een congres te organiseren. Er wordt beroep 
gedaan op eminente sprekers die gespecialiseerd zijn in 
deze thema’s. Er wordt ook voldoende tijd voorzien voor 
vragen en discussie. Een interactief debat inzake de troeven/
knelpunten van het huidige samenwerkingsmodel binnen de 
verloskunde sluit deze studiedag af.

Dit congres richt zich tot medici (gynaecologen, 
vroedvrouwen, pediaters en anesthesisten), advocaten, 
magistraten, verzekeraars, ziekenhuisdirecties, belangen-
groepen en administratie/overheid geboeid door het 
gezondheidsrecht specifiek toegepast op de verloskunde.

Programma

8u30:  Onthaal met koffie

8u45:  Verwelkoming door 
 Paul Van Cauwenberge (ere-rector UGent)

9u00:  Evidence based midwifery:  
consensus of bron tot discussie?

 Ilse Delbaere (vroedvrouw, doctor in de 
Medische Wetenschappen, lector EBM 
opleiding vroedkunde Vives-Zuid)

9u30:  Juridische aspecten van het 
levenseindebeleid bij pasgeborenen met 
een onzekere diagnose en/of prognose

 Evelien Delbeke (advocaat, gastprofessor- 
coördinator AHLEC UAntwerpen)

10u00:  Koffiepauze

10u30:  De vroedvrouw en de gynaecoloog voor de 
rechter in België, Nederland en Frankrijk

 Marlies Eggermont (doctoranda UGent, 
lector Arteveldehogeschool)

11u00:  Foetale bewaking: hoe reproduceerbaar is 
de interpretatie?

 Yves Jacquemyn (gynaecoloog, diensthoofd 
obstetrie gynaecologie UZA en UAntwerpen)

11u30:  Vraagbaak

12u00:  Lunch

13u30:  Het recht van de zwangere vrouw op 
geïnformeerde toestemming 

 Sylvie Tack (advocaat, praktijkassistente 
gezondheidsrecht UGent)

14u00:  Het beroepsgeheim binnen de 
verloskunde

 Frederic Blockx (rechter rechtbank 
van koophandel Antwerpen, navorser 
UAntwerpen)

14u30:  Het spanningsveld tussen het recht op 
informatie van de patiënt, het recht 
op verdediging van de zorgverlener, 
de leiding van het verweer door de 
verzekeraar en optimale communicatie  
na een ongeval in de gezondheidszorg

 Tom Balthazar (professor  
gezondheidsrecht UGent)

15u:  Vraagbaak

15u30:  Debat: troeven en knelpunten van het 
huidig samenwerkingsmodel tussen 
gynaecoloog en vroedvrouw vanuit  
een juridisch standpunt

16u30:  Slotwoord


