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21 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot vaststelling van  

de inhoud en de wijze van verstrekking van de informatie  

bedoeld in artikel 17novies  

van de wet op de ziekenhuizen,  

gecoördineerd op 7 augustus 1987  

 
 
 
BS 20/06/2007 in voege 01/08/2007 
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Artikel 1.  
§ 1. Elke patiënt heeft ten opzichte van het ziekenhuis recht op algemene en geïndividualiseerde 
informatie over de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de er werkzame 
beroepsbeoefenaars. 
 
§ 2. De in § 1 bedoelde algemene informatie heeft betrekking op volgende categorieën van 
beroepsbeoefenaars zoals bedoeld in artikel 2, 3°, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de 
rechten van de patiënt : 
1° geneesheren; 
 
2° verpleegkundigen, vroedkundigen en zorgkundigen; 
 
3° kinesitherapeuten; 
 
4° apothekers; 
 
5° overigen. 
 
In het kader van bedoelde algemene informatie wordt voor elk van de in het eerste lid bedoelde 
categorieën meegedeeld : 
1° of de betreffende beroepsbeoefenaars een contractuele rechtsverhouding hebben met  

het ziekenhuis en zodoende werknemers zijn; 
 
2° of de betreffende beroepsbeoefenaars statutair verbonden zijn met het ziekenhuis en  

zodoende statutaire ambtenaren zijn; 
 
3° of de betreffende beroepsbeoefenaars niet de onder 1° of 2° bedoelde rechtsverhouding met  

het ziekenhuis hebben. Hiermee worden onder meer bedoeld de zelfstandige beroepsbeoefenaars 
en de beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis door derden worden tewerkgesteld. 

 
In het kader van de algemene informatie wordt aan de patiënt of zijn vertegenwoordiger, voor de in 
het tweede lid, 3°, bedoelde categorie, eveneens meegedeeld of het ziekenhuis haar 
aansprakelijkheid voor deze beroepsbeoefenaars al dan niet uitsluit. 
 
In de algemene informatie wordt telkens verduidelijkt of de mededelingen bedoeld in het tweede en 
het derde lid betrekking hebben op de in het eerste lid bedoelde categorieën in hun totaliteit of op 
een gedeelte ervan. 
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§ 3. De in § 2 bedoelde algemene informatie maakt melding van de mogelijkheid om informatie op 
te vragen met betrekking tot een ind ividuele beroepsbeoefenaar. Dit heeft desgevallend voor gevolg 
dat het ziekenhuis met betrekking tot een welbepaalde beroepsbeoefenaar meedeelt of deze 
werknemer met een arbeidsovereenkomst is, een statutair ambtenaar is of onder een ander statuut, 
met specificatie ervan, binnen het ziekenhuis werkzaam is en of het haar aansprakelijk uitsloot met 
betrekking tot de betreffende beroepsbeoefenaar. 
 
Bij de algemene informatie wordt daarenboven in het bijzonder vermeld bij welke persoon of dienst 
binnen het ziekenhuis de in het eerste lid bedoelde geïndividualiseerde informatie kan worden 
opgevraagd waarbij het adres, het telefoonnummer en eventueel het e-mail adres van het 
contactpunt worden weergegeven. 
 
§ 4. De in dit artikel bedoelde informatie wordt in een duidelijke taal vastgesteld. 
 
Art. 2.  
Het ziekenhuis beschikt over een onthaalbrochure waarin de in artikel 1 bedoelde algemene 
informatie is opgenomen. 
 
Indien het ziekenhuis beschikt over een website, bevat deze bovendien voornoemde algemene 
informatie. 
 
Art. 3.  
Indien het ziekenhuis haar aansprakelijkheid in het kader van de in artikel 1, § 2, derde lid, bedoelde 
informatie op enige manier uitsluit zoals bedoeld in artikel 17novies, vierde lid, van de wet op de 
ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, dan deelt het de in artikel 1 bedoelde algemene 
informatie vóór de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar, op eigen initiatief, schriftelijk aan de 
patiënt of aan zijn vertegenwoordiger tegen ontvangstbewijs mee.  
 
Indien in toepassing van het koninklijk besluit van 17 juni 2004 betreffende de verklaring bij 
opname in een ziekenhuis, aan de patiënt of zijn vertegenwoordiger een opnameverklaring ter 
ondertekening moet worden aangeboden, dan wordt bedoelde algemene informatie tegelijkertijd 
verstrekt. 
 
In een spoedgeval handelt het ziekenhuis van zodra dit mogelijk is overeenkomstig de bepalingen 
van de voorafgaande leden. 
 
Art. 4.  
De patiënt of zijn vertegenwoordiger kunnen te allen tijde, met inbegrip van een tijdstip na de 
tussenkomst van de beroepsbeoefenaar, de algemene informatie evenals geïndividualiseerde 
informatie mondeling of schriftelijk aan het ziekenhuis opvragen. In geval van geïndividualiseerde 
informatie vermeldt het verzoek de naam van de betrokken beroepsbeoefenaar.  
De informatie wordt door het ziekenhuis schriftelijk en binnen de vijf werkdagen na de ontvangst 
het verzoek meegedeeld. 
 
Art. 5.  
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 
 


