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Advies betreffende de inhoud en het verstrekken van informatie
over beoefenaars die werken in een ziekenhuis

Dit advies werd goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering van 9 oktober 2009

De Federale commissie “Rechten van de patiënt” heeft op 9 oktober 2009 uw schrijven van
18 juli 2008 besproken (kenm.: O/LB/LG/gvg/2008/5283/267) betreffende de opmerkingen
die Dr. S. aan de Voorzitter van de Nationale raad van de Orde van geneesheren heeft
geformuleerd omtrent de aard en de wijze van verstrekking van informatie over beoefenaars
die in een ziekenhuis werken.
Dr. S. is ongerust “over de redenen waarom het ziekenhuis de patiënt het statuut van zijn
medewerkers meedeelt, alsook over het eventuele gebruik dat van die informatie kan worden
gemaakt.”
Hij vraagt zich af “welk belang die informatie heeft in de kwaliteit van de zorgverlening aan
de patiënten, die “eventueel zouden kunnen denken dat “ zelfstandige” artsen of paramedici
minder interessant zijn dan artsen in loondienst, daar zij een minder vast statuut hebben”.
Volgens hem “zijn er meer klachten tegen artsen/paramedici in loondienst omdat zij
“ solvabeler” zijn, aangezien de ziekenhuisverzekering meer risico’s dekt.”
Hij vindt dergelijke informatie “discriminerend” omdat het ziekenhuis voor alle
zorgverstrekkers is verzekerd, al dan niet loontrekkend, én de verantwoordelijkheid draagt
voor alle medische en paramedische handelingen van de zorgverstrekkers voor wie het
verzekerd is.
Deze bepalingen zijn volkomen wettelijk en bindend overeenkomstig artikel 30 van de wet
betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli,
zoals uitgevoerd door het Koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de inhoud
en de wijze van verstrekking van de informatie bedoeld in artikel 17novies van de wet op de
ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987.
Elke patiënt of zijn vertegenwoordiger heeft bijgevolg het recht om informatie te ontvangen
over de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars die er werken.
Ook de federale commissie is van mening dat de patiënt of zijn vertegenwoordiger het recht
hebben op de hoogte te zijn van de financiële voorwaarden van behandelingen en geplande
ingrepen.
De commissie verwijst naar twee omstandige adviezen die ze dienaangaande heeft
uitgebracht, met name het Advies van 20 januari 2006 betreffende artikel 17novies van de wet
op de ziekenhuizen en het Tweede Advies van 22 januari 2007 betreffende artikel 17novies
van de wet op de ziekenhuizen.
Deze adviezen beschrijven uitvoerig waarom voormelde informatie aan de patiënt moet
worden meegedeeld, de inhoud van die informatie en de wijze van mededeling ervan. De
adviezen werden gevolgd door voormeld Koninklijk besluit van 21 april 2007.
De Commissie is blij dat Dr. S. te kennen geeft dat hij zich naar voormeld koninklijk besluit
zal richten.
De Federale commissie “Rechten van de patiënt” wijst erop dat de wettelijke bepalingen
moeten worden nageleefd, en is van mening dat de in de brief van Dr. S. geformuleerde
beschouwingen niet relevant zijn.
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