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Wet- en regelgeving CDZ
Beschermen van de patiënt 

Impliciete kwaliteitsnormen



Toepasselijke wetgeving 

KB 25 november 1997: normen CDZ

KB 23 oktober 1964: algemene inrichting ziekenhuizen

KB 3 mei 1999: medisch dossier

KB 28 december 2006: verpleegkundig dossier

KB 3 juli 2003: nomenclatuur



Functionele normen: selectie van patiënten

Schriftelijke selectiecriteria over patiënten en ingrepen

– enkel patiënten die thuis, tot 24 uur na hun ontslag, over de 
nodige opvang beschikken

Cave : oneigenlijke daghospitalisatie!

Nuancering : Elke patiënt is voor opname via een folder op de 
hoogte gebracht dat hij / zij 24u na de ingreep niet alleen mag 
zijn



Functionele normen: ontslag (1/3) 

op basis van uitgeschreven ontslagcriteria

schriftelijke procedureregeling
• continuïteit van zorg in overleg met eerstelijnszorg
• informatie over nazorg
• schriftelijk (folder patiënt / ontslagbrief huisarts)
• normaal verloop, pijn, mogelijke complicaties, 

contactgegevens bij problemen, medicatieschema, 
afspraak controle,…

•mondeling



Functionele normen: ontslag (2/3)

Ontslagbrief (voorlopig/definitief)
• huisarts verwittigen dat patiënt CDZ verlaat
• schriftelijke informatie over nazorg
• alle elementen nodig voor huisarts om zorg te 

coördineren
•minimale inhoud: relevante anamnestische gegevens, 

uitgevoerde ingreep, verloop hospitalisatie, vereiste 
nazorg, medicatieschema

•multidisciplinaire input van de zorgverstrekkers die bij 
de zorg betrokken waren



Functionele normen: ontslag (3/3)

CDZ kwaliteitsprogramma

Minimale inhoud
• de werking van de functie
• het resultaat van de zorgverstrekking 
• de communicatie met de verstrekkers van de eerstelijnszorg

= kwaliteitsbeleid van ontslag



Organisatorische normen: ontslag

arts beslist tot ontslag na onderzoek patiënt 

597800 Toezichtshonorarium CDZ voor de arts die de ingreep 
verricht.

Mag slechts worden aangerekend daadwerkelijk toezicht op de 
patiënt werd uitgeoefend met inbegrip van de voorbereiding op 
de terugkeer naar huis en de beslissing tot ontslag uit het 
dagziekenhuis



Organisatorische normen: leiding (1/2)

De functie "chirurgische daghospitalisatie" staat onder leiding 
van een geneesheer-specialist in de anesthesiologie of in een 
heelkundige discipline (voltijds en exclusief verbonden aan het 
ziekenhuis)

Hij is, in samenspraak met de diensthoofden anesthesiologie en 
chirurgie, verantwoordelijk voor 

de schriftelijke organisatorische afspraken en procedureregeling 

de vaststelling van de selectie- en ontslagcriteria 

het programma van kwaliteitsbewaking



Organisatorische normen: leiding (2/2)

599480 coördinatiehonorarium voor het verblijf van een 
patiënt in een erkend chirurgisch dagziekenhuis 

mag worden aangerekend door geneesheer-specialist die de 
medische leiding over het chirurgisch dagziekenhuis 

voorwaarde:
verstrekkingen uit de limitatieve lijst verricht  
daadwerkelijk toezicht op de patiënt (cf. 597800)



Organisatorische normen: permanentie

In de functie CDZ de permanentie van een 
geneesheer-specialist in de anesthesie-reanimatie tot 
op het ogenblik dat de laatste patiënt uit de functie 
ontslagen is

permanentie betekent permanente beschikbaarheid, 
niet inslapend 



Niet naleven wet- en regelgeving
Handhaving van de normen



Wat als … 
de norm niet wordt nageleefd? (1/2)

KB 25 november 1997
Wanneer wordt vastgesteld dat aan de normen niet 
meer wordt voldaan, wordt de erkenning ingetrokken.

Vaststelling door inspectie
- nalevingstoezicht
- klacht

Blijkt uit een inspectie dat een voorziening niet (meer) voldoet 
aan de erkenningsnormen, dan kan Agentschap Zorg en 
Gezondheid de erkenning schorsen of intrekken.



Wat als … 
de norm niet wordt nageleefd? (2/2)

Nomenclatuur geneeskundige verstrekkingen
(coördinatie- en toezichtshonorarium)

Wanneer wordt vastgesteld dat niet aan de 
voorwaarden voor aanrekening wordt voldaan, wordt 
de terugbetaling en eventueel een boete gevorderd.

Vaststelling door inspecteurs dienst geneeskundige 
evaluatie en controle



Aansprakelijkheid postoperatief
wat als… de patiënt een complicatie vertoont 
na ontslag



Aansprakelijkheid zorgverlener

zh
arts
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Administrieve aansprakelijkheid

Bescherming administratieve voorschriften 

Overheidsinstantie 

Ongeacht of er schade is 

administratieve 
regeling

administratieve
maatregel



Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid

Bescherming eer en waardigheid

Van toepassing op bepaalde doelgroep

Ongeacht of er schade is 

tuchtreglement tuchtsanctie



Strafrechtelijke aansprakelijkheid

Bescherming openbare orde

Openbaar ministerie 

Natuurlijke personen & rechtspersonen

Ongeacht of er schade is 

strafsanctiestrafbepaling



Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Bescherming rechthebbende 

Verbintenis: 

– Ofwel uit een overeenkomst [contractuele aansprakelijkheid] 

– Ofwel uit een wet [buitencontractuele aansprakelijkheid] 

verbintenis plicht



Burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
Contractueel

Bescherming contractspartij 

Schriftelijk of mondeling 

Vergoeding in natura, zoniet bij equivalent

contract doen 
niet doen 



Burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
Buitencontractueel 

Bescherming slachtoffer (via schadevergoeding)

Schade: moreel + materieel, rechtstreeks + onrechtstreeks, …

Oorzaak: equivalentieleer

Fout 

– Schending specifieke regel 

– Schending algemene zorgvuldigheidsnorm

fout schade-
vergoedingoorzaak schade



Burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
Contractueel > FMO: wet van 31 maart 2010 

fout

oorzaak schade
schade-

vergoeding

verstrekking
gezondheids

zorg



(Geen) aansprakelijkheid zorgverlener

Arts onderzoekt patiënt voor ontslag en stelt volgens 
de procedureregeling en ontslagcriteria vast dat 
patiënt veilig huiswaarts kan.

Patiënt en huisarts worden geïnformeerd met 
respectievelijk folder/ patiëntinfo en ontslagbrief en 
houden zich aan de vastgestelde nazorg.

Arts en huisarts handelen zorgvuldig overeenkomstig 
de procedures.
Coördinator CDZ verantwoordelijk voor correcte 
procedure.



Wat als … ? 
garandeer kwaliteit van de zorg!

Vaststellingen tijdens naleveingstoezicht door 
inspectie zorg en gezondheid op basis van eisenkader.

Essentie van eisenkader is zorgkwaliteit leveren.

Naleving van de normen biedt hogere garantie op 
kwaliteit en een lager aansprakelijkheidsrisico.

Aanpassen naleving aan nieuwe trends in 
dagziekenhuis vergt aanpassing van regelgeving. 



Info

De Gendt Advocaten is een niche-kantoor met: 

advocaten Tom De Gendt | Steven Matheï | Stefano Geebelen| Elyse Vandevelde

legal counsel dokter Wim Vanhecke 

legal assistant Jan Verheyden | Annette Kelchtermans 

De Gendt Advocaten adviseert aan: 

Artsen & verpleegkundigen 

Ziekenhuizen & ouderenzorg 

Non-profit & vzw’s 

Overheden (lokaal, provinciaal, regionaal & federaal) 

De Gendt Advocaten adviseert over: 

Ziekenhuisrecht | Aansprakelijkheid | Tucht | RIZIV & DGEC | PPS | Artsenassociatie | 

Overheidsopdrachten | Fiscale optimalisatie | Ambtenarenrecht | VZW-recht | Fusies & reorganisaties | 

Medische raad ...

Contactgegevens: 

Koning Leopold I straat 32 | 3000 Leuven

(t) 016 228 664 | (f) 016 299 404

info@degendtadvocaten.be | www.degendtadvocaten.be 


