
PRESENTATIE 
 
Het bewind nieuwe stijl: voorstelling en 
knelpunten voor de medische praktijk 
 
Christophe Lemmens 
 
De nieuwe wet op het bewind trad in werking op 1 september 
2014. Het ging om een grote, revolutionaire wijziging die bedoeld 
was om tegelijkertijd zeer eenvoudig en duidelijk toepasbaar te 
zijn. Hoewel het bewind nieuwe stijl ontegensprekelijk 
verschillende voordelen kent, worden zorgverleners in de praktijk 
toch nog vaak geconfronteerd met vele vragen en 
onduidelijkheden.  
 
Naast de voorstelling van de algemene werkingsprincipes van het 
bewind, wordt ingegaan op de implicaties hiervan op de alledaagse 
medische praktijk. 
 
 

 
De vrederechter en het bewind 
 
Dirk Scheers 
 

Rechterlijke bescherming is een ingrijpende maatregel die een 
impact kan hebben op het beheer van de goederen maar ook op de 
persoon zelf. De bescherming kan daarbij helemaal op maat 
worden gemaakt. De vraag kan gesteld worden in hoeverre een 
bescherming gemaakt op maat steeds haalbaar is. Verder rijzen er 
talrijke vragen over de bescherming van de persoon. Is een 
procedure om machtiging te bekomen van de vrederechter voor 
bepaalde handelingen aangaande de persoon wel mogelijk in de 
praktijk en hoe gaan we daar mee om? 
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20.00 uur  Onthaal   
 

20.15 uur Inleiding en verwelkoming 
 
20.20 uur Het bewind nieuwe stijl:    
 voorstelling en knelpunten voor  
 de medische praktijk 
 

   Christophe Lemmens 
    

  De vrederechter en het bewind 
   Dirk Scheers  
 
21.40 uur Vragenronde 
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PRAKTISCH 
 

Plaats Aula P.J. Triest 
 Vormingscentrum Guislain 
 J. Guislainstraat 43, 9000 Gent 
 

Inschrijving vóór 22 mei 2018 per e-mail  
 colloquium.guislain@fracarita.org. 
 
 Deelname aan dit colloquium is gratis.  
 Vooraf inschrijven is echter gewenst. 
 
Inlichtingen  
 
mevr. Caroline Dheere - directieassistente - T 09 216 33 11 
pc.dr.guislain.directiesecretariaat@fracarita.org 
 

Binnen het kader van de accreditering werd een  
erkenning aangevraagd. 
 
Dit Dr. Guislain Colloquium wordt dubbel georganiseerd in een 
samenwerking tussen het P.C. Dr. Guislain te Gent en het U.P.C. 
Sint-Kamillus te Bierbeek. 
 
Het Dr. Guislain Colloquium wordt ingericht met advies, 
ondersteuning en begeleiding van de vormingsdienst Guislain vzw. 
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PERSONALIA 
 
 

Christophe Lemmens 
 
promoveerde in 2013 aan de UAntwerpen tot doctor in de rechten 
met het proefschrift “De juridische aspecten van de wilsverklaringen 
rond het levenseinde”. 
Sinds 2013 is hij ingeschreven aan de balie van Leuven. 
Dhr. Lemmens is breed georiënteerd in het gezondheidsrecht. 
Vanuit zijn academische achtergrond is hij gespecialiseerd in de 
rechten en plichten van patiënten en in medische aansprakelijkheid. 
Hij bouwde ook expertise op in het bestuurlijk gezondheidsrecht 
(o.a. grondwettelijke bevoegdheidsverdeling, zorgnetwerken). 
Sinds 2014 doceert Christophe Lemmens als gastprofessor aan de 
UAntwerpen. Hij werd in 2008 tijdens het World Congress on 
Medical Law’ in Peking eerste laureaat van het Young Researchers 
Forum. In 2017 kreeg hij een benoeming als lid van de Federale 
Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie. 
 
 
Dirk Scheers 
 
is vrederechter van het kanton Kontich (arrondissement 
Antwerpen). Voordien was hij beslagrechter in de rechtbank van 
eerste aanleg te Antwerpen en advocaat aan de Antwerpse balie. 
Tevens is hij lector gerechtelijk recht aan de Artesis Plantijn 
Hogeschool te Antwerpen. Dirk Scheers heeft een heel aantal 
publicaties op zijn naam staan over burgerlijk procesrecht en is 
medeauteur van het ‘Handboek gerechtelijk recht’. 
Dirk Scheers is lid van de deelredacties gerechtelijk recht van 
enkele juridische tijdschriften zoals het Rechtskundig Weekblad, het 
Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht en het Tijdschrift voor 
Vrederechters en Politierechters. 

 

 
De nieuwe wet op de voorlopige bewindvoering. 
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