HET ZIEKENHUIS IS DOOD!
LANG LEVE HET NETWERK…
Filip Dewallens
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Netwerken
(‘Dit is wat we nu al weten’ – IKW 16 mei 2017)
●

nieuwe rechtsfiguur (cfr. groepering, fusie, associatie, locoregionaal klinisch netwerk)
●
●
●
●

●

verplichte bevoegdheden voor het netwerk:
●
●
●

●

verplicht voor elk ziekenhuis en exclusief, minstens drie ziekenhuizen
aaneensluitend gebied (kan gemeenschapsoverschrijdend zijn)
in grootsteden mogen de gebieden overlappen
grote autonomie inzake snelheid van integratie
volledig locoregionaal zorgaanbod garanderen
afspraken inzake strategie, taakverdeling en medische investeringen
keuze van de supraregionale partners

aanbevolen bevoegdheden voor het netwerk:
●
●
●

aanwerven van ziekenhuisartsen door netwerk indien actief op netwerkniveau
samenwerking back office, samenaankoop, apotheek …
gemeenschappelijk kwaliteitsbeleid, privacyreglement, protocollen…

Netwerken
Governance via wettelijk opgelegde rechtsfiguur met rechtspersoonlijkheid
● Minimaal kader – lean structure
● bestuursorgaan (inbreng clinici en patiënten wordt sterk aanbevolen)
● netwerkhoofdarts
● bevoegd voor afstemming locoregionale zorgopdrachten
● bevoegd voor coördinatie supraregionale zorgopdrachten
● hiërarchisch boven hoofdarts ziekenhuizen voor de aan hem toegewezen
bevoegdheden
● mag ook georganiseerd worden als college
● medische netwerkraad
● parallelle bevoegdheid als medische raad, maar voor toegewezen pakket
● ook verzwaarde adviesbevoegdheid voor dezelfde aangelegenheden
● Eerste fase (nu): delegatie van leden van medische raden
● eerste verkiezing na start netwerk: rechtstreeks verkozen én van rechtswege
lid medische raad

● Keuze van rechtsvorm is vrij
● Optie: gemeenschappelijke AR, MR en FR
● kostenregeling netwerk moet wel primeren op kostenregelingen ziekenhuizen

Netwerken
Verhouding locoregionaal netwerk vs. supraregionale zorgopdracht
● Supraregionale zorgopdrachten worden federaal geprogrammeerd
● Individueel ziekenhuis biedt supraregionale zorg aan
● maakt geen deel uit van bevoegdheid klinisch netwerk
● niet aanwezig in elk klinisch netwerk
● contractuele of associatieve (aanpassing KB) band met klinisch netwerk
● klinische netwerken kiezen supraregionale zorgpartners

● criteria zijn i.f.v. patiënt: afstand, tijd, kwaliteit…
● geen exclusiviteit voor ziekenhuis dat supraregionale zorg aanbiedt
● meerdere identieke supraregionale zorgopdrachten zijn voor één klinisch
netwerk
● aanbeveling is zo weinig mogelijk verschillende ziekenhuizen met
supraregionale opdracht contracteren
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Subsidiariteit
Concept:
• Grote autonomie inzake (snelheid van) integratie
• Het netwerk organiseert het aanbod
• Het ziekenhuis blijft verantwoordelijk voor de verstrekte zorg
De algemene en uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de ziekenhuisactiviteit op het vlak
van de organisatie en de werking alsook op het financiële vlak berust bij de beheerder. De
beheerder bepaalt het algemeen beleid van het ziekenhuis; hij neemt de
beheersbeslissingen met inachtneming van de specifieke bepalingen en procedures voorzien
in Titel IV (art. 16 Zw.)

Probleem:
• Er kunnen meer bevoegdheden naar het netwerk
• Die bevoegdheidsoverdracht is tegenstelbaar aan de ziekenhuizen
• Quid verantwoordelijkheid? Collectief? Faillissement? artikel 16 Zw.?

Oplossing:
• Netwerk vrijwaart de ziekenhuizen statutair voor claims art. 16

Casus 1
Gynaecoloog doet reeds jaren bevallingen in het ziekenhuis, zonder overeenkomst, hij
wordt er enkel feitelijk gedoogd. Ziekenhuis weigert hem nu de toegang
Hof van Beroep Gent 21 november 2007*
Men kan een ziekenhuis niet verplichten om tegen zijn wil artsen toe te laten zonder
tegelijkertijd artikel 16 Zw. te schenden. Het recht van de ziekenhuisbestuurder om een arts
als ziekenhuisarts (of toegelaten arts) te weigeren, kadert in zijn wettelijke bevoegdheid om
beleidsbeslissingen te nemen en in zijn eindverantwoordelijkheid voor de
ziekenhuisactiviteit (*Gent 21 november 2007, T.Gez./Rev. dr. santé 2008-2009, 56)

Casus 2
Pediater kreeg van het ziekenhuisbestuur geen statuut aangeboden als volwaardig
“geïntegreerd“ ziekenhuisarts, terwijl zijn collega’s dat in dezelfde omstandigheden wel
aangeboden hadden gekregen.
Hof van Cassatie 7 oktober 2011*
Die houding van het ziekenhuisbestuur kan gekwalificeerd worden als rechtsmisbruik. De
weigering om te contracteren kan rechtsmisbruik opleveren wanneer het aanwenden van
de vrijheid om niet te contracteren wordt gebruikt op een wijze die kennelijk de grenzen
overschrijdt van de normale uitoefening van die vrijheid door een bedachtzaam en
omzichtig ziekenhuisbestuurder (*Cass. 7 oktober 2011, RCJB 2013, 537)

Artsen van netwerkziekenhuis A kunnen op basis van artikel 16 Zw.
geweigerd worden in netwerkziekenhuis B
artsen van netwerkziekenhuis A die in netwerkziekenhuis B
aanvaard worden, kunnen in netwerkziekenhuis B ook afgezet
worden

wederzijdse toelating dwingend maken

+
dubbel verankerde afzettingsprocedure
algemene regeling en/of netwerk algemene regeling
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Representativiteit
Concept:
• Governance structuur is volkomen vrij: “een eigen bestuursorgaan”
• Gewogen vertegenwoordiging is mogelijk
• Inbreng medische expertise en van patiënten wordt “aanbevolen”

Probleem 1:
• Openbare ziekenhuizen worden gediscrimineerd
Een VZW/Vereniging Titel 1, Hoofdstuk II OCMW-decreet kan blijkbaar niet opgericht
worden door een andere VZW/Vereniging Titel 1, Hoofdstuk II OCMW-decreet zonder dat
er een OCMW of een Vereniging Titel 1, Hoofdstuk I OCMW-decreet aan participeert.
o De oprichting van een VZW mede door een Vereniging Titel 1, Hoofdstuk I OCMW-decreet
is wat problematisch omdat de Decreetgever vaag gebleven is.
o Quid met de wet overheidsopdrachten bij het kiezen van een “geschikte”
netwerkpartner?
o

Oplossing:
• Interpretatief Decreet of wijziging OCMW-decreet (en snel)

Probleem 2:
• Bestuurders voorgedragen door artsen of patiënten zijn geen
onafhankelijke bestuurders
o ‘Eigen’ artsen in raad van bestuur is ‘bad governance’
• bevoegdheid medische raad
• belangenconflicten
• onvoldoende breed perspectief
o

‘Eigen’ patiënten in raad van bestuur is ‘bad governance’
• onvoldoende breed perspectief en casuïstisch

Oplossing:
• Introductie van stakeholderbestuurders naast onafhankelijke
bestuurders: in alle transparantie en met eigen regels
• Pleidooi voor een charter voor ziekenhuis- en netwerkgovernance
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Netwerkassociaties van artsen
Concept
• supramurale maatschappen zijn toegelaten (wetgeving/orde)
• niets in de “conceptuele nota”

Probleem
•
•
•
•
•

nieuwe ziekenhuisarts in een netwerkziekenhuis van rechtswege maat?
uit de maatschap, dan ook uit (ander) ziekenhuis? (draaideursyndroom)
ieder zijn algemene regeling en kostenregeling? En de netwerkartsen?
“gedwongen” supramurale maatschappen?
“Dienstweigeraars” en “lone wolves”

Oplossing
• algemene regelingen moeten de maatschappen dwingend normeren
• met kettingclausule (verwijzingsbeding)

Synthese
1. Elke LKN haar eigen ritme en autonomie
2. Overdracht bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid
3. Bestuurlijke vrijheid

4. Handicap openbare ziekenhuizen
5. Gebrek aan charter hospital governance
6. Artsen kunnen supermuraal samenwerken en poolen
7. Maar wat als ze dat niet (allemaal) willen doen?

DEWALLENS & PARTNERS

LANG LEVE HET NETWERK … !

