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Overmaken van associatiecontracten
Een provinciale raad vraagt het advies van de Nationale Raad omtrent het overmaken
van associatiecontracten tussen geneesheren aan de directie van een ziekenhuis. In
zijn schrijven zegt de provinciale raad noch in de Code van geneeskundige plichtenleer
noch in de adviezen van de Nationale Raad een antwoord te vinden.

Advies van de Nationale Raad :
De Nationale Raad is van mening dat de gestelde vraag niet van deontologische maar
van juridische aard is. Artikel 130 van de gecoördineerde wet van 7 augustus 1987 op
de ziekenhuizen bepaalt dat in elk ziekenhuis een algemene regeling dient vastgelegd
te worden betreffende “de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de
geneesheer, de organisatie– en de werkvoorwaarden met inbegrip van de financiële
werkvoorwaarden”. Deze algemene regeling komt in de regel tot stand in overleg
tussen beheerder en Medische Raad zoals bepaald in de artikelen 125 tot en met 130
van de geciteerde wet op de ziekenhuizen. In de algemene regeling kan worden
bepaald dat associatiecontracten aan de beheerder of aan de directie van het
ziekenhuis dienen te worden meegedeeld en zelfs dienen te worden goedgekeurd door
bv. de Medische Raad en/of de beheerder. De Nationale Raad is van mening dat
associatiecontracten niet op vraag van de directie dienen te worden overgemaakt
indien dit niet in de Algemene Regeling is voorzien. Een wijziging van de Algemene
Regeling is op initiatief van de beheerder mogelijk maar hierbij dienen dezelfde
procedures te worden gevolgd zoals bij de totstandkoming van de Algemene Regeling.
Bij de beoordeling van de Algemene Regeling door de provinciale raden wordt noch het
overleggen van associatiecontracten aan de beheerder of de directie van het
ziekenhuis, noch het ontbreken van een dergelijke bepaling als strijdig met de
medische deontologie beschouwd.
Naar aanleiding van de overgelegde vraag herinnert de Nationale Raad eraan dat niet
alleen alle associatiecontracten maar ook alle overeenkomsten onder geneesheren
opgericht in het kader van hun professionele samenwerking op grond van artikel 159
van de Code van geneeskundige plichtenleer ter goedkeuring dienen te worden
voorgelegd aan de bevoegde provinciale raad die de conformiteit van de overgelegde
stukken aan de medische deontologie in het algemeen en de specifieke bepalingen
van Titel IV, Hoofdstuk IV, van de Code betreffende de professionele samenwerking
tussen geneesheren dient na te gaan.
Bij verder onderzoek van de overgelegde vraag had binnen de Nationale Raad een

gedachtewisseling plaats omtrent het overmaken van associatiecontracten en andere
samenwerkingsovereenkomsten aan de Medische Raad. Hierover nam de Nationale
Raad nooit eerder een standpunt in.
Uit vroegere adviezen kan worden afgeleid dat de Nationale Raad accepteert dat de
Medische Raden, teneinde de inhouding op de medische erelonen beter te kunnen
verdelen, om bepaalde diensten te financieren en te ontwikkelen, de door elke arts
geïnde honoraria kennen, zonder dat zij deze gegevens aan alle artsen van het
ziekenhuis mogen meedelen. Dit geldt des te meer sinds de invoeging van artikel 140,
§5 en 6, in de Ziekenhuiswet. Anderzijds dienen de Medische Raden ook kennis te
hebben van de afspraken onder de ziekenhuisgeneesheren die een
samenwerkingsovereenkomst afsluiten betreffende de onderlinge werkverdeling en de
wijze waarop zij de continuïteit van de zorg verzekeren. De belangrijkste bepalingen
van samenwerkingsovereenkomsten zijnde de werkverdeling en financiële regeling,
zijn dan ook aan de Medische Raden bekend.
Men kan zich afvragen of het niet zinnig zou zijn dat de Medische Raden systematisch
in kennis gesteld worden van het geheel van de afgesloten overeenkomsten tussen
ziekenhuisartsen. Overigens is het niet redelijk dat een Medische Raad bij het
uitbrengen van zijn advies omtrent de aanwerving van jonge artsen, waarvan verwacht
wordt dat zij tot een samenwerkingsverband toetreden, niet op de hoogte zou zijn van
de inhoud van de te ondertekenen samenwerkingsovereenkomst.
In sommige ziekenhuizen bestaan door de Medische Raad opgestelde algemene
criteria waaraan elk samenwerkingsverband onder artsen dient te voldoen. Binnen
sommige provinciale raden wordt de gedachte geopperd dat alle
samenwerkingsovereenkomsten alvorens ter goedkeuring aan de provinciale raad
voorgelegd te worden voorafgaandelijk het fiat van de Medische Raad dienen te
hebben. Dergelijke bepaling zou een bijkomende garantie voor de naleving van deze
overeenkomsten zijn.
De Nationale Raad is van mening dat de Medische Raden dienen na te gaan of het
opstellen van algemene criteria omtrent alle samenwerkingsovereenkomsten niet
wenselijk is. Dergelijke reglementen mogen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn
met de medische deontologie en dienen ter goedkeuring aan de bevoegde provinciale
raad voorgelegd te worden. Transparantie in het vlak van
samenwerkingsovereenkomsten zou de groepsgeest onder de artsen bevorderen en
heel wat problemen kunnen voorkomen.

