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De vergelijking werd al vaker gemaakt: zowel de rechtsbedeling als de gezondheidszorg zijn een basisdienst van de moder-
ne welvaartsstaat. Toch gaat er een veelvoud van fi nanciële middelen naar volksgezondheid, in vergelijking met wat justitie 
krijgt. De vergelijking zegt niet alleen iets over de keuzes die opeenvolgende generaties van beleidslieden moeten maken 
in het licht van de eeuwig beperkte inzetbare middelen. Ze is ook relevant voor maatschappelijke prioriteiten, waarbij het 
duidelijk is dat gezondheid in de meest ruime zin van het woord is uitgegroeid tot een van de hoogste waarden. In die popu-
lariteit kan de rechtstaat zich nog niet verheugen. Niemand is ertegen, maar wie ervoor is, doet dat discreet.
 
Waar de juridische academische opleiding nog één en ondeelbaar lijkt te zijn, is de medische opleiding het voorwerp 
geweest van een veelvoud aan specialisaties en subspecialisaties. Natuurlijk is het fenomeen van de specialisatie ook niet 
onbekend in de juridische wereld, maar tot een vertaling naar de opleidingen is het nog niet gekomen.
 
De tijd dat medische en juridische dienstverlening het exclusieve terrein was van zelfstandige vrije beroepers ligt ook ver 
achter ons. Zeker in de medische sector is de band tussen het sociale statuut en de aard van de dienstverlening zo goed als 
helemaal verbroken. Ambtenaren, werknemers en zelfstandigen verlenen dezelfde diensten, zonder dat dit gevolgen moet 
hebben voor de aard of kwaliteit van die dienstverlening. In de juridische wereld is die evolutie minder uitgesproken, maar 
ook reëel. De traditionele beroepen slagen er beter in de oude band te bewaren, maar kunnen niet voorbij aan de vaststel-
ling dat er ook elders juridische diensten worden verleend, en dat dit ook gebeurt door ambtenaren en werknemers.
 
Het budgettaire perspectief mag dan al niet alleenzaligmakend zijn, het is zonder meer een realiteit. En ook op dit ter-
rein lijken medische en juridische dienstverlening in gescheiden werelden te bewegen. Zonder overheidsfi nanciering en 
mutualisering is onze medische dienstverlening zo goed als ondenkbaar. Van haar kant kent de juridische dienstverlening 
weliswaar private verzekeringen, maar alle initiatieven om ook op dit terrein tot meer mutualisering te komen, zijn tot nader 
order gestrand – tot opluchting van de enen, en teleurstelling van de anderen.



 Karel de Grote Hogeschool, stadscampus -  
Groenplaats

 Nationalestraat 5, 2000 Antwerpen 

 Route en bereikbaarheid 
 Bereikbaar met het openbaar vervoer: tramhalte 

Groenplaats 
 
 Parking: Groenplaats of Ter Cammerpoorte -  

Nationalestraat

 Organisatie 
 Filip Dewallens (VVGR)
 Yolanda Vanden Bosch (VJV)

 Rechtstreekse inschrijving kan via www.vjv.be  
of via secretariaat@vjv.be. 

 De deelnamesom kan worden gestort op rekening-
nummer IBAN BE94 3631 5216 1314 van de Vlaamse 
Juristenvereniging met vermelding “Gezond recht –  
15 juni 2017” en uw naam.

 “Erkenning permanente vorming door de Orde van 
Vlaamse Balies is aangevraagd”

 Inschrijvingsprijs: (inbegrepen documentatiemap 
en receptie)

 VJV-leden (en gelijkgestelden) en VVGR-leden: 40 €
 Anderen: 50 €

 Meer informatie? 
 Vlaamse Juristenvereniging
 p/a Yolanda Vanden Bosch, Secretaris-generaal VJV 
 Stoopstraat 1, bus 10, 2000 Antwerpen
 Tel.: 03/248.65.61  
 Fax: 03/248.09.75
 e-post: secretariaat@vjv.be 

  19.00 uur: Inleiding en situering
      Prof. Dr. Etienne De Groot, voorzitter van het  

Grondwettelijk Hof, arts en jurist

 19.15 uur: Disruptie voor juristen: welke juristen 
hebben we in de toekomst nodig?’    
Prof. Dr. Marc Noppen, docent Longziekten, en 
docent Management en Beleid van de Gezondheids-
zorg VUB, gedelegeerd  bestuurder UZ Brussel

 Prof. Dr. Marc de Vos, hoofddocent UGent,  
gastdocent VUB, directeur Itinera Institute

 19.40 uur: Belonen voor kwaliteit: kunnen we 
leren van de kwaliteits- en vergoedingssystemen     
in de gezondheidzorg?

     Dr. Marc Moens, voorzitter Vlaams Artsensyndicaat
     Mr. Philippe Declercq, advocaat, bestuurder Orde 

van Vlaamse Balies
 
 20.05 uur: Naar een doorgedreven specialisatie: 

hoe het totaalbeeld behouden?
 Prof. Dr. Paul Herijgers, gewoon hoogleraar cardio-

chirurgie KU Leuven, decaan faculteit geneeskunde 
KU Leuven

 Prof. Dr. Bernard Tilleman, gewoon hoogleraar  
contractenrecht KU Leuven, decaan rechtsfaculteit 
KU Leuven

 20.30 uur: Welke impact heeft het sociaalrechte-
lijk statuut op de uitoefening?

 Prof. Dr. Filip Dewallens, advocaat en bijzonder gast-
hoogleraar KU Leuven en UAntwerpen, voorzitter 
Vlaamse Vereniging voor Gezondheidsrecht

     Mr. Kathleen Vercraeye, advocaat, voormalig  
bestuurder OVB, pro-stafhouder NOAB

 
 20.55 uur: Slotwoord
     Mr. Frank Judo, voorzitter Vlaamse Juristen-

vereniging

 21.00 uur: Receptie


