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Wie is ziekenhuisarts?

● Art. 8,4° Zw.: “wordt verstaan onder ziekenhuisarts: de arts
verbonden aan het ziekenhuis”

● Arts  =  beoefenaar van de geneeskunde (KB nr. 78)

● Verbonden    =  zodra prestaties met toestemming ziekenhuis

=   medische activiteit of voorbehouden handelingen

=   geschreven overeenkomst (art. 145 Zw.)
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● Ziekenhuiswet legt geen sociaalrechtelijk statuut op

● Elke ziekenhuisarts een individuele ‘regeling’ (art. 145 Zw.)
- benoeming (weerlegbaar vermoeden statutaire tewerkstelling)

- arbeidsovereenkomst

- aannemingsovereenkomst

● Arts specialist in opleiding (ASO): gemengd onderworpen

● Managementvennootschap (arts-zaakvoerder)

● Maatschap (collectieve rechtsverhouding)

● Zaalarts (onder gezag arts-specialist)

Welk sociaalrechtelijk statuut?
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● Hiërarchie van de normen

● Aannemings- en arbeidsovereenkomst primeren op algemene regeling

● Probleem bij langlopende overeenkomsten

● Statisch versus dynamisch

● Benoeming is ondergeschikt aan algemene regeling  (veranderlijkheidsbeginsel)

(RvSt. 25 januari 1999 – AR is eenzijdige rechtshandeling ziekenhuis)

● Professionele autonomie
● Wijzigingsrecht t.a.v. de rechtsverhouding?

● Instructierecht t.a.v. de ziekenhuisarts?

Impact op de autonomie?
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kwaliteit



wat niet overeengekomen is bindt de ziekenhuisarts niet

hoe dan dynamisch kwaliteitsbeleid handhaven?

Wijzigingsrecht ? Instructierecht ?

Verschillen bij de drie sociaalrechtelijke statuten?
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Afdwingbaarheid gewijzigde normen
Eenzijdig wijzigen van een overeenkomst
Contractueel bedongen wijzigingsrecht (verwijzingsbeding)

Wijzigingsrecht

Instructierecht

Uitvoering bestaande normen bij aanneming (Cass. 16 januari 1962)

Overeenkomst met ziekenhuisarts is langlopend en generiek

organisatorische voorschriften !
bepaalde plaatsen (campus)

bepaalde tijdstippen (programma OK)
bepaalde (beschikbare) apparatuur

bepaalde medische ingrepen?

Intellectuele beperkingen ?
intellectuele vrijheid = methode/opties
therapeutische vrijheid ≠ vrijbrief voor 

ondermaats medisch handelen
Kwaliteit medisch handelen primeert



hoe een dynamisch kwaliteitsbeleid handhaven?
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Handhaving van kwaliteit

Aannemer
Wijzigen als (stilzwijgend) 

akkoord of 
verwijzingsbeding

Instructierecht steeds 
goede trouw en 

contractseconomie

Werknemer
Wijzigen als 

(stilzwijgend) akkoord 
en goede trouw

Instructierecht via 
functionele flexibiliteit 
arbeidsovereenkomst

Ambtenaar
Wijzigen steeds 

veranderlijkheidsbeginsel

Instructierecht steeds



Als ziekenhuisartsen met eender welk sociaalrechtelijk
statuut verbonden kunnen zijn met een ziekenhuis, en
indien de wetgever hen, ongeacht dat statuut,
professionele autonomie toekent met een ruime
intellectuele vrijheid, die enkel begrensd wordt door
kwaliteitscriteria, is die sociaalrechtelijke vrijheid dan niet
ook gewenst voor advocaten?

Stelling


