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Wilrijk, 13 januari ’23 
 
 
Beste,  
 
In verband met de laatste ontwikkelingen van ons Medisch huis WGC vzw, zijn wij na gezamenlijk 
overleg  tot de vaststelling gekomen dat we onmogelijk nog de zorg kunnen opnemen voor de bij 
ons ingeschreven patiënten in het WZC Rubens. Ook de eisen in dit verband zijn voor ons niet meer 
haalbaar. 
 
Hierbij verwijzen we naar de Code van Medische plichtenleer, en wel specifiek naar volgende 
artikelen: art. 101, art. 62 en art. 83. Het inkrimpen van het aantal artsen in ons centrum in de zeer 
nabije toekomst bevestigt ons beperkt zijn in het toedienen van kwalitatieve zorgen. 
 
Om de continuïteit van de zorg zoveel mogelijk te garanderen en het WZC daarbij behulpzaam te 
zijn, zullen we maximaal inspanningen doen om andere huisartsen te bevragen. Het MHC vzw zal dit 
op zich nemen ter ondersteuning van dr. Florquin, die ook haar CRA-functie niet meer verder zal 
uitoefenen (art. 10). In dit verband durven we u de vraag stellen om uw leden te bevragen of ze hun 
kandidatuur als CRA arts wensen te stellen.  
Contactname hiervoor gaat via mevr. Annick Braem, directie WZC Rubens – 03/630 24 00. 
Voor overname van onze (8) patiënten kan u contact met ons opnemen via onderstaande 
coördinaten. 
 
Ons centrum heeft steeds grote logistieke en financiële inspanningen geleverd omtrent de zorgen 
toegediend aan de bewoners in WZC Rubens. 
In deze dan ook uw begrip hieromtrent. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Medisch Huis Colin 
 

 
1 De arts heeft aandacht en zorg voor zijn eigen gezondheid. De arts streeft naar een evenwicht tussen zijn 
beroepsactiviteiten en zijn privéleven. 
2 De arts is zich bewust van de grenzen van zijn kennis en zijn mogelijkheden.(…) De arts aanvaardt slechts de 
patiënten die hij, volgens de huidige stand van de wetenschap, gewetensvol, zorgvuldig en respectvol kan verzorgen. 
3 De arts organiseert zijn praktijk zodanig dat hij zijn beroep kwalitatief hoogstaand en veilig uitoefent, de continuïteit 
van de zorg verzekert en de waardigheid en de intimiteit van de patiënt eerbiedigt 
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