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Informatie over de aard van de juridische relaties 
tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars die er werken 
 
 
De aard van de juridische relaties tussen het UVC BRUGMANN en de beroepsbeoefenaars die er werken, is niet 
enkelvoudig. De beroepsbeoefenaars zijn verbonden met het UVC Brugmann door een statutaire benoeming, een 
arbeidsovereenkomst of een zelfstandigencontract.   
 
Om een duidelijk overzicht te verkrijgen, wordt de aard van deze juridische relaties hieronder in een tabel weergegeven.  
De tabel wordt als volgt onderverdeeld: per categorie van beroepsbeoefenaren, mogelijk bestaande juridische relaties en 
het effect op de burgerlijke aansprakelijkheid.   
  
Het UVC Brugmann is verantwoordelijk voor de eventueel begane fouten in verband met de wet betreffende de rechten 
van de patiënt indien de beroepsbeoefenaren door een arbeidsovereenkomst of een statutaire benoeming verbonden zijn 
aan het ziekenhuis; en dit in overeenstemming met deze wetgeving. 
 
Het UVC Brugmann is vrijgesteld van aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele tekortkomingen aan de wet 
betreffende de rechten van de patiënt voor bepaalde categorieën van beroepsbeoefenaren die werkzaam zijn onder een 
zelfstandige statuut. In dit geval zijn de beroepsbeoefenaars zelf verantwoordelijk voor hun fouten. Ze worden niettemin 
gedekt door de verzekeringspolis afgesloten door het UVC BRUGMANN.   
 
De beroepsbeoefenaars zijn, ongeacht hun statuut, steeds gedekt door de verzekeringspolissen onderschreven door het 
ziekenhuis. 
 
De verschillende categorieën van professionele beoefenaren worden op algemene wijze in onderstaande tabel 
weergegeven. Als u meer informatie wenst over het precieze statuut van bepaalde beroepsbeoefenaren en de gevolgen 
voor de burgerlijke aansprakelijkheid, nodigen wij u uit ons schriftelijk of via mail te contacteren op het volgend e-mail 
adres:  backoffice.admissions@chu-brugmann.be 
 
 
 
 
 
Categorie Aard van de juridische relatie Verantwoordelijkheid UVC Brugmann 
Artsen Statutaire benoeming, 

arbeidsovereenkomst 
 

Ja 
Behalve voor vacatie-artsen die in het ziekenhuis hun 

extra muros privé patiënten opereren 
AMMA Polis : 2063111 

Artsen Zelfstandig Ja 
AMMA Polis : 2063111 

Psychologen Statutaire benoeming, 
arbeidsovereenkomst 

Ja 
AMMA Polis : 2063111 

Psychologen Zelfstandig Ja 
AMMA Polis : 2063111 

 
Vroedvrouwen Statutaire benoeming, 

arbeidsovereenkomst 
Ja 

AMMA Polis : 2063111 
 

Vroedvrouwen Zelfstandig Ja 
AMMA Polis : 2063111 

Verpleegkundigen, 
zorgkundigen 

Statutaire benoeming, 
arbeidsovereenkomst 

Ja 
AMMA Polis : 2063113 
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Kinesitherapeuten Statutaire benoeming, 
arbeidsovereenkomst 

Ja 
AMMA Polis : 2063113 

Kinesitherapeuten Zelfstandig Ja 
AMMA Polis : 2063113 

Apothekers Statutaire benoeming, 
arbeidsovereenkomst 

Ja 
AMMA Polis : 2063111 

Paramedische 
beroepen 

Zelfstandig Ja 
AMMA Polis : 2063113 
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