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BASISOVEREENKOMST TUSSEN HET WOONZORGCENTRUM ‘ZONNIG HUIS’
EN
DE COORDINEREND ARTS

1. Tussen
-

het O.C.M.W. van Halle, dat het woonzorgcentrum
gelegen op de August Demaeghtlaan 36 te 1500 Halle,

‘Zonnig

Huis’beheert,

vertegenwoordigd door Voorzitter Marie-Rose Harnie en Secretaris Katleen
Evenepoel
hierna “het woonzorgcentrum” genaamd Zonnig Huis
en
-

Dr. ……………………….. met RIZIV-nummer, …………….………………..

wonende te ………………………………………………………………………….
Wordt overeengekomen wat volgt :
Artikel 1
-

Deze overeenkomst heeft tot doel de medische zorgverlening van de bewoners in het
woonzorgcentrum te structureren en te optimaliseren.
Deze overeenkomst wil de belangen van de hoogbejaarde en/of zorgbehoevende
bewoners van het woonzorgcentrum vooropstellen en beschermen.

Artikel 2
Het woonzorgcentrum wijst de dokter conform de vigerende erkenningsnormen (KB dd. 24
juni 1999 tot wijziging van het KB van 2 december 1982, bijlage 1, punt B.3.h) aan als
coördinerend en raadgevend arts voor een periode van 5 jaar.
Artikel 3
De dokter zal zonder formeel akkoord van het woonzorgcentrum geen functie van
coördinerend arts buiten de instelling aanvaarden.
Artikel 4
De dokter is als coördinerend arts lid van het verzorgend team en kan in deze hoedanigheid de
vergaderingen van het team bijwonen.
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Artikel 5
De dokter heeft als coördinerend arts een adviserende en medisch-organisatorische opdracht.
Conform de vigerende erkenningsnormen omvat zijn taak :
1. In relatie met het medisch korps
a. Het organiseren, op geregelde tijdstippen, van zowel individuele als collectieve
overlegvergaderingen met de behandelende artsen;
b. De coördinatie en organisatie van de continuïteit van de medische zorg;
c. De coördinatie van de samenstelling en het bijhouden van de medische
dossiers van de behandelende artsen;
d. De coördinatie van medische activiteiten bij ziektetoestanden die gevaar
opleveren voor de bewoners of het personeel;
e. In overleg met de behandelende artsen, de coördinatie van het zorgbeleid. Wat
de geneesmiddelen betreft, omvat dit ten minste het opstellen en gebruik van
een geneesmiddelenformularium.

2. Inzake vorming en bijscholing
a. De organisatie van bijscholingsactiviteiten waarop alle behandelende artsen
worden uitgenodigd;
b. Het meewerken aan de organisatie van de bijscholingsactiviteiten van
verpleegkundig, verzorgend en paramedisch personeel, alsook aan de uitbouw
van de algemene hygiëne in de instelling;
c. Aandacht besteden en stimuleren van acties gekoppeld aan de palliatieve zorg
en diabetesproblemaktiek in het woon- en zorgcentrum, in het bijzonder aan de
opleiding ter zake van het verzorgend, paramedisch en verpleegkundig
personeel.
Artikel 6
Indien de situatie dit vereist, kan de directie een beroep doen op de coördinerend arts.
In ieder geval zal vóór de opname van een nieuwe bewoner aan de coördinerend arts een
opnameadvies gevraagd worden betreffende de nakende opname.
De coördinerend arts gaat na of deze persoon lijdt aan een besmettelijke ziekte.
Bij twijfel om een kandidaat-bewoner toe te wijzen aan een welbepaalde wachtlijst (ROB,
RVT, beschermde afdeling) kan het bijkomend advies van de coördinerend arts gevraagd
worden.
Artikel 7
De dokter ontvangt voor de functie als coördinerend arts een vergoeding van
€ 0,47/aantal rechthebbenden in RVT /30 RVT-bedden.
Voornoemd bedrag, dat door het woonzorgcentrum trimesterieel aan de dokter wordt
uitgekeerd op het rekeningnummer …………………………….., wordt vastgesteld en
geïndexeerd conform de modaliteiten vastgelegd in het MB van 6 november 2003 tot
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vaststelling van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12 van de Wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14
juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen.
Artikel 8
De dokter voert de in artikels 5 en 6 omschreven opdrachten en prestaties uit in overleg met
de dagelijks verantwoordelijke van het woonzorgcentrum ‘Zonnig Huis’. Bedoelde
opdrachten en prestaties bedragen, conform het in artikel 7 vermeld ministerieel besluit,
minstens 2 uur 20 minuten per week en per 30 RVT-rechthebbenden.
Artikel 9
Deze overeenkomst kan te allen tijde door een van beide partijen worden beëindigd mits
inachtname van een opzeggingstermijn van 6 maanden, betekend door een aangetekend
schrijven.
Artikel 10
Beide partijen erkennen uitdrukkelijk het “sui generis”-karakter van deze overeenkomst; die
is aangegaan buiten elke band van ondergeschiktheid en waarbij de dokter onderworpen is aan
het sociaal statuut van de zelfstandigen.
Artikel 11
De dokter oefent zijn functie als coördinerend arts uit onder zijn eigen verantwoordelijkheid.
Hij verbindt er zich toe een passende verzekering af te sluiten tegen de risico’s van zijn
burgerlijke aansprakelijkheid en tegen alle risico’s die de uitoefening van deze functie in de
instelling meebrengt (of: hij verbindt er zich toe zijn verzekeringspolis burgerlijke
aansprakelijkheid aan te passen aan alle risico’s die deze functie in de instelling meebrengt).
Artikel 12
Deze overeenkomst treedt in werking op 01/01/2013 en loopt af op 31/12/2017.
Aldus opgemaakt te Halle, op …………………….in twee oorspronkelijke exemplaren,
waarvan elk der partijen erkend een exemplaar ontvangen te hebben.

De dokter,

De Secretaris
Get. Katleen Evenepoel

Secretaris
Katleen Evenepoel

Voorzitter
Marie-Rose Harnie

De Voorzitter,
Get. Marie-Rose Harnie

4

