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Statuut en opdracht van de hoofdarts

 Gebaseerd op KB 1987
 Bemiddelen

 Raadgevend aan ZHbestuur

 Vaag omschreven takenpakket

 2022 nog steeds gebaseerd op KB 1987
 Organisatie medische activiteit

 Toezicht naleving van de wetgeving

 Brugfunctie

 Inzamelen en bewaren van gegevens

 Bevorderen en evalueren van kwaliteit



Statuut en opdracht van de hoofdarts

 2022

 Uitdeinend pakket (maar nog steeds vaag)

 Ontbreken eenduidige besluitvormingscircuits

 Ontbreken handhavingsbevoegdheid

 “slordig geredigeerd en inefficiënt statuut”
• F. Dewallens



Taken en bevoegdheden de hoofdarts

 Organisatie medische activiteit

 Bevordering van de kwaliteit van de medische activiteit

 Naleving normering

 Bewaring/ verwerking van gegevens

 Samenwerking binnen en buiten ziekenhuis

 Pandemiewet

 Kwaliteitswet

 Privileging

 Medical audit

 Brugfunctie 

 Niveau regionaal klinisch ziekenhuisnetwerk



Organisatie medische activiteit

 In samenwerking met de artsen-diensthoofd en met de medische staf

zoals dit per ziekenhuis nader wordt uitgewerkt in het medisch reglement

 rationele en adequate organisatie van de zorgverstrekking te verzekeren 

optimaal mogelijk gebruik van de middelen 

 Klinische ziekenhuisnetwerken

afstemmen van het zorgaanbod ifv de zorgbehoefte van de regio



Bewaring van gegevens

 Patiëntendossier

 Verantwoordelijkheid bewaring
• dossiervoering

 EPD’s
• Inrichting

• Migratie gegevens

 Kwaliteitswet

 portfolio



Bevordering van de kwaliteit van de medische 
activiteit

 Verwachtingen inhoudelijk

 Middelen: registraties, EPD, metingen

 Handhaving/afdwingbaarheid/ benchmarking

 (gerichte) medical audit

 HR beleid

 Privileging

 Kwaliteitswet: portfolio



Naleving van de normen

 Intern

 Extern

 Initiatieven nemen om naleving te borgen

 Geen afdwingbaarheid



Bezorgdheden en risico’s in netwerkstructuur

 Toenemende complexiteit structuur

 Beslissingscascades

 Uitgebreidheid takenpakket

 Brugfunctie

 Instructierecht/ handhavingsbevoegdheid
 ziekenhuishoofdarts

 netwerkhoofdarts

 Aansprakelijkheid in huidige statuut


