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Informatie van de aard van de juridische betrekkingen
tussen het ziekenhuis en de beroepsbeofenaren die er werken
De aard van de juridische betrekkingen tussen CHU Brugmann en de beroepsbeoefenaren die er werken is niet uniek, de
beroepsbeoefenaren houden verband met CHU Brugmann door de statutaire benoeming een arbeidsovereenkomst of een
contract van onafhankelijken.
Om beter op de hoogte van de aard van deze rechtsbetrekkingen ingelicht te worden, zult u hieronder een table vinden
die, op algemene wijze per categorie van beroepsbeoefenaren, of de soorten van de juridische relaties die kunnen
bestaan en het effect op de mate van aansprakelijkheid.
De CHU Brugmann zal, als, verantwoordelijk voor de eventuele mislukkingen zijn die op dit gebied in verband met de wet
begaan zouden kunnen worden betreffende de rechten van de patient door beroepsbeoefenaren die door een
arbeidsovereenkomst of een statutaire benoeming en dit in overeensteming met de wetgeving op dit gebied.
De CHU Brugmann is vrijgesteld van de wettelijke aansprakelijkheid voor bepaalde categoriëen van beroepsoefenaren die
werkzaam zijn in geval van eventual stortingen die kunnen worden krachtens de wet gepleegd op de rechten van de
patient in dit geval, praktijk mensen reageren alleen voor hun falen.
Aangezien de informatie die in deze tabel van algemene aard wordt gegeven door algemene categorien van professionele
beoefenaren.
Wij nodigen u, als u informatie wilt over de precise statuut van bepaalde beroepsbeoefenaren en de gevolgen van de
wettelijke aansprakelijkheid. Om ons schriftelijk of via mael te richten (admission.horta@chu-brugmann.be).

Categorie

Aard van de juridische
betrekkingen

Verantwoordelijkheid van CHU
Brugmann

Artsen

Vastbenoemd, arbeidsoevereenkomst,
Onafhankelijk

Vroedvrouwen

Vastbenoemd, arbeidsoevereenkomst

Ja
Behalve voor onafhankelijke artsen die
opereren de prive ziekenhuis patient baseren
hun extra muros
Ja

Vroedvrouwen
Verpleegsters,
hulpverpleegsters
Kinesitherapeut

Onafhankelijk
Vastbenoemd, arbeidsoevereenkomst

NEE
Ja

Vastbenoemd, arbeidsoevereenkomst

Ja

Kinesitherapeut
Apotekers

Onafhankelijk
Vastbenoemd, arbeidsoevereenkomst

NEE
Ja
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