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Woord vooraf
In het operatiekwartier tekenen regelmatig vertegenwoordigers van firma’s uit de medische 
hulpmiddelenindustrie present. Hun aanwezigheid zorgt voor de nodige praktische en juri-
dische hoofdbrekens. 

Met deze brochure reiken Zorgnet Vlaanderen en UNAMEC met verenigde krachten aan hun 
leden een leidraad aan. Deze kan helpen het fenomeen van de externen op het operatiekwar-
tier te doen verlopen conform de vigerende wetgeving en met optimale garanties voor de kwa-
liteit en de veiligheid van zorg.

Dit werkstuk is het resultaat van het denk- en werkproces van een gemengd samengestelde 
werkgroep met zowel vertegenwoordigers uit de Vlaamse ziekenhuizen als uit de industrie 
van de medische technologieën (UNAMEC). Voor het uitwerken van de opleiding voor de 
externe personen, waarvan de eerste sessie al in het najaar van 2012 zal doorgaan, konden 
wij tevens rekenen op de inbreng van de Vereniging van Vlaamse Operatieverpleegkundigen 
(VVOV) en de Vlaamse Vereniging voor ziekenhuisapothekers (VZA). 

We zijn de voorzitter en alle leden van de werkgroep bijzonder erkentelijk. Zonder hun open-
lijke uitwisseling van ideeën en ervaringen en hun oprechte bekommernis om de patiënt was 
dit document nooit tot stand kunnen komen. 

We hopen dat dit breed gedragen werkstuk uniform zijn ingang kan vinden in de ziekenhui-
zen én firma’s. We wensen elkeen alvast veel succes met de vertaalslag ervan. 

Brussel, september 2012

Peter DeGADt Richard VAN DeN BROeCK
Gedelegeerd bestuurder Directeur
Zorgnet Vlaanderen UNAMeC
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1 Cf. bijlage 4.
2 Cf. bijlagen 7 en 8.

I
Inleiding
1. In haar omzendbrief van 23 juni 20091 bracht minister Onkelinx de juridische spelregels 

voor de aanwezigheid van externen in het operatiekwartier (OK) dan wel in herinnering, 
vele praktische vragen bleven niettemin onbeantwoord.

 Een gemengde werkgroep van Zorgnet Vlaanderen, met vertegenwoordigers van de 
Vlaamse ziekenhuizen, de Vereniging van Vlaamse Operatieverpleegkundigen (VVOV) 
en de Belgische federatie van de industrie van de medische technologieën (UNAMEC) 
werkte daarom aan een leidraad die, conform de vigerende wetgeving en met optimale 
garanties voor de kwaliteit en de veiligheid van zorg, moet toelaten om praktisch om 
te gaan met het fenomeen van externen in het OK. Voorliggende brochure bevat de be-
sluiten van deze werkgroep. 

2. Belangrijke onderdelen hiervan zijn wellicht ook van toepassing in andere, gerelateer-
de situaties. Zo kunnen ook andere externen (personen zonder overeenkomst met het 
zieken huis) in het OK aanwezig zijn of kunnen externen ook op andere plaatsen (denk 
aan de dienst radiologie) dan het operatiekwartier aanwezig zijn in het ziekenhuis. Deze 
brochure richt zich echter specifiek op de aanwezigheid van vertegenwoordigers van 
firma’s uit de medische hulpmiddelensector in het OK, en dit tijdens een ingreep. 

3. In wat volgt, wordt eerst de wettelijke context – met de potentiële juridische problemen –  
besproken van de aanwezigheid van externen op het OK. Daarna volgt een leidraad die 
poogt de juridische spelregels te vertalen in een praktische leidraad. De geest hiervan 
vinden we tevens terug in de relevante NIAZ-en JCI-normen voor accreditering van zie-
kenhuizen2. 

 In deze leidraad vindt u onder meer een modelcontract tussen het ziekenhuis en 
de firma, alsook een specifieke modelpassage voor het OK-reglement. Deze mo-
dellen zijn uiteraard slechts inspirerend en kunnen worden aangepast aan con-
crete omstandigheden. Ook werd een opleiding uitgewerkt, die externe per-
sonen zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden kan bijbrengen.   
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6. Zorg te koop (Zorgnet Vlaanderen 2009).

7AANWEZIGHEID VAN ExTERNEN IN HET OPERATIEKWARTIER
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II 
Juridische aandachtspunten
 

II.1 Onwettige uitoefening van de verpleeg-, zorg- en/of geneeskunde 

4. Onbevoegden kunnen zich schuldig maken aan onwettige uitoefening van bepaalde 
zorgactiviteiten, gereguleerd in het KB nr. 783.

 Bij externen op OK wordt daarbij voornamelijk gedacht aan de illegale uitoefening van 
verpleeg-, zorg - en/of geneeskunde. Dat wordt strafrechtelijk beteugeld4.

 Het KB nr. 78 verbiedt respectievelijk het uitoefenen van de genees-, verpleeg- en zorg-
kunde voor diegenen die niet in het bezit zijn van het vereiste diploma, dat tevens ge-
viseerd is.5 

 Wat onder verpleegkundige handelingen wordt verstaan, ligt vervat in art. 21quinquies  
KB nr. 786 juncto het KB van 18 juni 19907. Wat onder geneeskunde verstaan wordt, kan 
men lezen in art. 2 §1, tweede lid KB nr. 788. Wat onder zorgkunde wordt verstaan, kan 
men lezen in art. 21sexiesdecies §2 KB nr. 789 juncto het KB van 12 januari 200610.

 Bovendien is het verpleegkundigen en artsen (alsook paramedici) expliciet verboden 
hun medewerking of bijstand te verlenen aan niet-bevoegde derden11. Ook dit wordt 
strafrechtelijk beteugeld (art. 38 e.v. KB nr. 78). 

3 KB nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, BS 14 november 
1976.

4 Art. 38 e.v. KB nr. 78.
5 Respectievelijk de artikelen 2§ 1, eerste lid, 21quater §1 en 21quinquiesdecies-21sexiesdecies §1 van het KB nr. 78:
 - Art. 2 §1: “Niemand mag de geneeskunde uitoefenen die niet het wettelijk diploma bezit van doctor in de genees-, 

heel- en verloskunde, dat werd behaald in overeenstemming met de wetgeving op het toekennen van de academische 
graden en het programma van de universitaire examens, of die niet wettelijk ervan vrijgesteld is, en die bovendien de 
voorwaarden gesteld bij artikel 7, niet vervult.”

 - Art. 21quater  §1: “Niemand mag de verpleegkunde, zoals bedoeld in artikel 21quinquies, uitoefenen indien hij niet 
erkend is als drager van hetzij de beroepstitel van verpleegkundige, hetzij de beroepstitel van gegradueerde verpleeg-
kundige, en bovendien niet beantwoordt aan de voorwaarden, gesteld in artikel 21sexies of beantwoordt aan § 3 van 
dit artikel.

 - Art. 21quinquiesdecies: “Niemand mag het beroep van zorgkundige uitoefenen die niet geregistreerd is binnen de 
diensten van de regering, overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld door de Koning.” 

 - Art. 21sexiesdecies §1: ”Onder zorgkundige wordt verstaan de persoon die specifiek is opgeleid om de verpleegkun-
dige onder zijn/haar toezicht bij te staan inzake zorgverstrekking, gezondheidsopvoeding en logistiek in het kader 
van de door de verpleegkundige gecoördineerde activiteiten binnen een gestructureerde equipe.”

6 Art. 21quinquies: “§1. Onder uitoefening van de verpleegkunde wordt verstaan het vervullen van de volgende acti-
viteiten:

 a) - het observeren, het herkennen en het vastleggen van de gezondheidsstatus zowel op psychisch, fysisch als  
sociaal vlak;

 - het omschrijven van verpleegproblemen;
   - het bijdragen aan de medische diagnose door de arts en aan het uitvoeren van de voorgeschreven behandeling;
 - het informeren en adviseren van de patiënt en zijn familie;
   - het voortdurend bijstaan, uitvoeren en helpen uitvoeren van handelingen, waardoor de verpleegkundige het be-

houd, de verbetering en het herstel van de gezondheid van gezonde en zieke personen en groepen beoogt;
  - het verlenen van stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces;
  b) de technisch-verpleegkundige verstrekkingen waarvoor geen medisch voorschrift nodig is, alsook deze waarvoor 

wel een medisch voorschrift nodig is.
   Die verstrekkingen kunnen verband houden met de diagnosestelling door de arts, de uitvoering van een door de arts 

voorgeschreven behandeling of met het nemen van maatregelen inzake preventieve geneeskunde.
   c) de handelingen die door een arts kunnen worden toevertrouwd overeenkomstig artikel 5, § 1, tweede en derde lid.
 § 2. …
   § 3. De Koning kan overeenkomstig de bepalingen van artikel 46bis, de lijst vaststellen van de in § 1 bedoelde ver-

strekkingen, alsook de regelen voor de uitvoering ervan en de desbetreffende bekwaamheidsvereisten.”
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7 KB van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de 
lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, 
alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de 
beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen, BS 26 juli 1990 en de bijlagen daarvan.

8 Art. 2 §1, tweede lid KB nr. 78: “Wordt beschouwd als onwettige uitoefening van de geneeskunde, het gewoonlijk 
verrichten door een persoon die het geheel van de voorwaarden, gesteld bij lid 1 van deze paragraaf, niet vervult, 
van elke handeling die tot doel heeft, of wordt voorgesteld tot doel te hebben, bij een menselijk wezen, hetzij het 
onderzoeken van de gezondheidstoestand, hetzij het opsporen van ziekten en gebrekkigheden, hetzij het stellen van 
de diagnose, het instellen of uitvoeren van een behandeling van een fysische of psychische, werkelijke of vermeende 
pathologische toestand, hetzij de inenting.”

9 Art. 21sexiesdecies §2: “§ 1. Onder zorgkundige wordt verstaan de persoon die specifiek is opgeleid om de ver-
pleegkundige onder zijn/haar toezicht bij te staan inzake zorgverstrekking, gezondheidsopvoeding en logistiek in het 
kader van de door de verpleegkundige gecoördineerde activiteiten binnen een gestructureerde equipe.

   § 2. De Koning bepaalt, na advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde en de technische commissie voor 
Verpleegkunde, de activiteiten, vermeld in artikel 21quinquies § 1, a) en b) die de zorgkundige kan uitvoeren, en stelt 
de voorwaarden vast waaronder de zorgkundige deze handelingen kan stellen die verband houden met zijn functie, 
zoals vastgesteld in § 1.”

10 KB van 12 januari 2006 tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren 
en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen, BS 3 februari 2006 en de bijlage 
daarvan.

11 Zie 
 - art. 21octies KB nr. 78: “Het is ieder beoefenaar van de verpleegkunde verboden, hoe dan ook, zijn medewerking of 

zijn bijstand te verlenen aan een niet bevoegde derde, met het doel het hem mogelijk te maken de verpleegkunde te 
beoefenen.”

 - art. 19 KB nr. 78: “Het is aan elke beoefenaar bedoeld in de artikelen 2, § 1, 3, 4, 21bis of 21noviesdecies verboden op 
om het even welke wijze zijn medewerking te verlenen aan een derde of als naamlener voor hem op te treden, met het 
doel hem te onttrekken aan de straffen waarmede de onwettige uitoefening van de geneeskunde of de artsenijbere-
idkunde gestraft wordt.”

 - art. 27 KB nr. 78: “Het is eenieder, die voor de toepassing van dit hoofdstuk als bevoegd beschouwd wordt, verboden 
op welke wijze ook zijn medewerking of zijn bijstand te verlenen aan een niet bevoegde derde, met het doel het hem 
mogelijk te maken een paramedisch beroep uit te oefenen.”

12 Officieus geconsolideerde versie, te raadplegen via de website van het NVKVV, zie http://nvkvv.axoni.be/
file?fle=490  

5. Voornamelijk relevant in het kader van de externen op het OK, is de omschrijving en lijst 
van de voorbehouden verpleegkundige activiteiten (handelingen en verstrekkingen). 

 De lijst van verpleegkundige handelingen is opgenomen in bijlage I12 bij het KB van 18 
juni 1990. De meest relevante handelingen op deze lijst zijn “meting van de parameters 
behorende tot de verschillende biologische functiestelsels”, ”gebruik van apparaten voor 
observatie en behandeling van de verschillende functiestelsels”, “voorbereiding van en 
assistentie bij invasieve ingrepen tot diagnosestelling” (onder punt 6.), “beheer van de 
chirurgische en anesthesiologische uitrusting”, “voorbereiding van de patiënt op de an-
esthesie en de chirurgische ingreep”, “deelneming aan de assistentie en aan het toezicht 
tijdens de anesthesie” en “voorbereiding, assistentie en instrumenteren bij medische en 
chirurgische ingrepen” (onder punt 7).

 Het lijkt erop dat de verpleegkundige, bij het uitoefenen van deze activiteiten, optreedt 
als de “verlengde arm” van de arts en dat deze laatste dus, via de verpleegkundige, han-
delingen verricht bij de patiënt. Het art. 2 van het KB van 18 juni 1990 lijkt dit beeld te 
bevestigen, wanneer het verder ingaat op de term “assistentie”: “De term “assistentie” 
zoals gebruikt in bijlage 1, onder 6 en 7, veronderstelt dat arts en verpleegkundige samen 
handelingen verrichten bij een patiënt, waarbij er direct visueel en verbaal contact tussen 
hen bestaat.” 

 Bijgevolg maken personen zonder geviseerd verpleegkundig diploma, die de arts daad-
werkelijk bijstaan bij het opereren van de patiënt, zich schuldig aan de onwettige uit-
oefening van de verpleegkunde. 

 Wanneer de taak van de externe echter beperkt blijft tot het adviseren over de juiste 
technische hanteerwijze van het medisch materiaal, zonder daarbij de patiënt aan te  



10 Zorgnet Vlaanderen

raken, lijkt hij geen verpleegkundige handelingen te stellen en dat om volgende rede-
nen: 

 
 – De geest en zelfs de letter13 van het KB nr. 78 vereisen een direct contact met de  

patiënt (cf. beeld van de verlengde arm van de arts). 
 Dit komt voort uit het recht van de patiënt op fysieke integriteit. Het geven van een 

machtiging aan iemand om bepaalde handelingen te stellen, is nodig om de strafrech-
telijke kwalificatie van het misdrijf “slagen en verwondingen“ op te heffen.

 – Het oogmerk van de handeling is relevant, daar de geest van het KB nr. 78 aan de 
opgelijste handelingen een curatief of therapeutisch oogmerk verbindt. Eventuele 
handelingen van een externe, die gericht zijn op de techniciteit van het materiaal (bv. 
monteren van een toestel), zijn geen voorbehouden verpleegkundige handelingen. 

 Daarnaast lijken de wettelijke termen “verstrekkingen” en “handelingen” uit te sluiten 
dat het louter verbaal optreden (van de externe) als een voorbehouden handeling of 
verstrekking kan beschouwd worden. Het verlenen van technische uitleg, gerelateerd 
aan het materiaal, vormt dus geen overtreding op het KB nr. 78.

 Artikel 21quinquies §1 a) KB nr. 78 bestempelt het “informeren en adviseren van de 
patiënt of zijn familie” dan wel als een verpleegkundige handeling (zogenaamde “a”-
handeling), maar de externe adviseert niet de patiënt doch wel de arts en bovendien 
is de beoefening van “a”-handelingen door een onbevoegde maar strafbaar indien dat 
gebeurt met de bedoeling “er financieel voordeel uit te halen” (art. 38ter, 1° KB nr. 78).  

 Om dezelfde reden is het “steriel staan” van de externe, hoewel dit het beeld oproept 
van daadwerkelijk te zullen participeren aan de operatie, geen voorbehouden verpleeg-
kundige handeling. Het “steriel staan” zal alleen ingegeven zijn door redenen van vei-
ligheid en hygiëne. 

6. Volgende niet-limitatieve lijst van voorbeelden kan het bovenstaande illustreren:

  a) vóór de ingreep:

 – géén voorbehouden verpleegkundige handelingen:

- controleren of het door het ziekenhuis en de arts gevraagde materiaal van 
zijn bedrijf wel degelijk ter plaatse is en klaar (steriel) voor gebruik

- controleren of het materiaal volledig is en er geen enkel essentieel instru-
ment of (onderdeel van) een implantaat, nodig voor het succesvol uitvoeren 
van de ingreep, ontbreekt

- het aanwijzen van de juiste set (indien er meerdere zijn), zodat deze onmid-
dellijk gebruikt kan worden wanneer de chirurg dit nodig acht

- adviseren over de volgorde waarin het materiaal normaal gezien beschik-
baar zal moeten zijn tijdens de ingreep

- aanduiden welke steriel verpakte “sets” voorlopig beter verpakt blijven om-
dat het gebruik ervan slechts facultatief is

- demonstreren hoe de instrumenten(sets), op de meest efficiënte manier op 
de steriele tafels gerangschikt kunnen worden

- demonstreren hoe bepaalde “samengestelde” instrumenten op voorhand 
gemonteerd worden 

13 Cf. de definitie van onwettige uitoefening van de geneeskunde in artikel 2 §1 KB nr. 78:” het gewoonlijk verrichten 
van elke handeling (...) bij een menselijk wezen...”. hetgeen een persoonlijk contact lijkt te impliceren. Vermits de 
verpleegkundige handelingen B en C ‘afgeleiden’ zijn van de medische handelingen gaat deze redenering ook op 
voor de verpleegkundige handelingen. 
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 – voorbehouden verpleegkundige handelingen:

- helpen bij specifieke genees- en verpleegkundige handelingen tijdens de 
voorbereiding van de ingreep zoals het verbedden en positioneren van de 
patiënt, het afdekken, de schikking van toestellen...

  b) tijdens de ingreep :

 – géén voorbehouden verpleegkundige handelingen:

- in het steriele veld aanwezig zijn 
- verbaal adviseren over welke instrumenten wanneer en op welke manier ge-

bruikt kunnen worden
- verbaal adviseren en/of demonstreren (zonder de patiënt of een instrument, 

implantaat of toestel dat in contact is met de patiënt aan te raken) hoe com-
plexe samengestelde instrumenten gemonteerd en/of gedemonteerd dienen 
te worden

- het aanzetten, instellen of aanpassen van een instrument, toestel of appa-
raat, indien dit niet in contact is met en gevolgen heeft voor de patiënt (“los” 
van de patiënt)

- een overzicht geven van de beschikbare implantaten en van de details over 
de fysieke kenmerken van deze implantaten14

- het verbaal adviseren over en/of demonstreren van het monteren van het 
“gekozen” implantaat op een daarvoor bestemd instrument, zonder het 
daarna aan te reiken aan de chirurg

 – voorbehouden verpleegkundige handelingen: 

- het aangeven en aannemen van instrumenten aan de chirurg, in het kader 
van zijn handelingen bij de patiënt

- het aanzetten, instellen of aanpassen van een instrument, toestel of appa-
raat, indien dit onmiddellijk in contact is met en/of gevolgen heeft voor de 
patiënt

 c) na de ingreep :

  – géén voorbehouden verpleegkundige handelingen: 

- aanwijzingen geven of, indien nodig, demonstreren hoe de instrumenten en 
implantaten het best klaar gemaakt worden voor reiniging en desinfectie, bv. 
over het demonteren van samengestelde instrumenten of hoe instrumenten 
voor de reiniging uit elkaar gehaald dienen te worden

- aantonen bij welke instrumenten/implantaten speciale aandacht besteed 
moet worden aan het verwijderen van bot- of weefselresten

- aanwijzen welke instrumenten voorzien zijn voor het verwijderen van bot- of 
weefselresten, of het demonstreren ervan

- aanwijzingen geven na de reiniging en desinfectie over de correcte manier 
waarop instrumenten en/of implantaten dienen geplaatst te worden in de spe-
ciaal daarvoor voorziene “sets” 

- oordelen of het materiaal volledig is en geschikt voor gebruik bij een volgende 
ingreep. 

- informatie verschaffen over het uiteindelijk geïmplanteerd materiaal, zoals 

14 Zo zal de adviseur bv. in staat zijn de correcte verschillen in afmeting te geven tussen twee verschillende “maten” 
van hetzelfde  implantaat. Indien de chirurg daar om verzoekt, kan de adviseur ook toelichten voor welke indica-
ties bepaalde specifiek beschikbare implantaten bestemd zijn.

11AANWEZIGHEID VAN ExTERNEN IN HET OPERATIEKWARTIER
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aantonen waar de correcte informatie (referentienummer/omschrijving/lot-
nummer, enzovoort) gevonden kan worden die noodzakelijk is om opgeno-
men te worden in het patiëntendossier  

 – voorbehouden verpleegkundige handelingen:

- zelf instaan voor of deelnemen aan de reiniging en desinfectie van het materiaal

7. De taakverdeling tussen alle teamleden moet duidelijk zijn voor iedereen. Zo schrijven 
WGO-richtlijnen inzake “safe surgery”15 voor dat eenieder, aanwezig in het OK, zich aan 
elkaar voorstelt met naam en taak, en dit nà de inductie en vóór de incisie.

8. Ook de Code Medische Plichtenleer wijdt aandacht aan het verbod op onwettige uitoe-
fening van de genees- en verpleegkunde, door artsen te verplichten erop toe te zien dat 
hun medewerkers zich niet schuldig maken aan onwettige beroepsuitoefening16.

II.2 Geneesmiddelenwet: verbod van voordelen 

9. De Geneesmiddelenwet17 bevat het verbod op voordelen voor firma’s, artsen en zieken-
huizen.

 Artikel 10 §1 van de Geneesmiddelenwet verbiedt meer bepaald firma’s, actief op de 
markt van de geneesmiddelen of van de medische hulpmiddelen, om enig voordeel aan 
te bieden aan gezondheidsberoepsbeoefenaars alsook aan de zorginstellingen waar ze 
werken. Hetzelfde wetsartikel houdt tevens het verbod in voor zorgverstrekkers (perso-
nen) en zorgvoorzieningen om naar deze voordelen te vragen of ze te aanvaarden18. 

 Uitzonderingen zijn voorzien voor voordelen met zeer geringe waarde, die bovendien 
de uitoefening van de geneeskunde, de tandheelkunde, de artsenijbereidkunde of de  
diergeneeskunde betreffen, voor de deelname aan wetenschappelijke manifestaties en 

15 Cf. http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/en/index.html en http://whqlibdoc.who.int/publications/ 
2009/9789241598590_eng_Checklist.pdf 

16 Art. 181 Code Medische Plichtenleer: “Bij hun beroepscontacten met hun paramedische medewerkers, zullen de 
geneesheren ieder initiatief vermijden dat deze ertoe zou kunnen aanzetten de geneeskunde op onwettige wijze uit 
te oefenen.” 

 Art. 182 Code Medische Plichtenleer: “In het kader van de groepsgeneeskunde of wanneer zij in groepsverband 
werken met medewerkers, moeten de geneesheren er op letten deze laatsten geen handelingen te doen verrichten die 
buiten hun bevoegdheid vallen.”

17 Wet op de geneesmiddelen van 25 maart 1964, BS 17 april 1964.
18 Art. 10 Geneesmiddelenwet: “§ 1. Het is verboden, in het kader van het leveren, het voorschrijven, het afleveren of 

het toedienen van geneesmiddelen, rechtstreeks of onrechtstreeks premies of voordelen in geld of in natura, in het 
vooruitzicht te stellen, aan te bieden of toe te kennen aan groothandelaars, personen die geneesmiddelen mogen 
voorschrijven, afleveren of toedienen, alsook aan instellingen waar het voorschrijven, het afleveren of het toedienen 
van de geneesmiddelen plaatsvindt.

 …  
   § 2. Het verbod bedoeld in § 1 is evenwel niet van toepassing :
 1° op premies of voordelen die een zeer geringe waarde hebben en die de uitoefening van de geneeskunde, de tand-

heelkunde, de artsenijbereidkunde of de diergeneeskunde betreffen;
 2° op de uitnodiging tot en de bekostiging van deelname aan een wetenschappelijke manifestatie, de gastvrijheid 

inbegrepen, van de natuurlijke personen en rechtspersonen bedoeld in § 1, met inbegrip van de diergeneeskundige 
sector, mits deze manifestatie aan de volgende cumulatieve voorwaarden beantwoordt :

 …;
 3° onverminderd artikel 18, § 2, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van 

de gezondheidszorgberoepen, op de vergoeding van legitieme prestaties met een wetenschappelijk karakter, voor 
zover deze vergoeding binnen redelijke perken blijft. Bedoeld worden in het bijzonder, de klinische proeven, bedoeld 
in artikel 2, 7°, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon.

   Voor de toepassing van het eerste lid, 1°, kan de Koning het begrip “ zeer geringe waarde “ nader omschrijven.
 … 
 § 6. Het is verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks premies, voordelen, uitnodigingen of gastvrijheid die strijdig 

zijn met dit artikel of met artikel 12 en met de uitvoeringsbesluiten ervan te vragen of ze te aanvaarden.
 § 7. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op de medische hulpmiddelen en hulpstukken…“ 
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voor de vergoeding van legitieme prestaties met een wetenschappelijk karakter (cf. art. 
10 §2 van de Geneesmiddelenwet), voor zover deze vergoeding binnen redelijke perken 
blijft. 

 Het stelselmatig ter beschikking stellen van externen, die zonder gepaste vergoeding 
taken overnemen die door zorgverstrekkers binnen de voorziening zelf vervuld kunnen 
worden, maakt een niet gering “voordeel” uit. Het is niet te kwalificeren als één van de 
uitzonderingen van art. 10 §2 en maakt bijgevolg dat zowel aanbieder als ontvanger van 
dit voordeel een inbreuk plegen op de wetgeving.

 Het louter adviseren door externen lijkt géén verboden voordeel uit te maken. Dergelijk 
advies, wanneer nodig voor nieuw en/of complex materiaal, rechtvaardigt de aanwezig-
heid van externen19.  

10. Ook het KB nr. 78 voorziet expliciet het verbod op voordelen20.

11. Zowel de Geneesmiddelenwet als het KB nr. 78 voorzien strafsancties op het niet-naleven 
van het verbod21. 

II.3 Aansprakelijkheid

12. De aanwezigheid van externen in het OK roept meerdere aansprakelijkheidsvragen op.

 Ter situering stellen we hier kort de drie soorten van aansprakelijkheid voor: 

 – Contractuele aansprakelijkheid:
 Een tekortkoming aan een contractuele verplichting  is een fout die aanleiding kan ge-

ven tot een contractuele aansprakelijkheid. Elke contractant moet zich dus houden aan 
de verplichtingen, opgenomen in een overeenkomst, en moet de overeenkomst boven-
dien te goeder trouw uitvoeren.

  
– Buitencontractuele aansprakelijkheid (art. 1382 e.v. BW):

 Eenieder die, door zijn fout, schade veroorzaakt, is gehouden deze te vergoeden en dit 
los van enig contract. 

 Men moet niet enkel de schade vergoeden voor fouten van zichzelf (art. 1382 BW), doch 
ook van personen voor wie men moet instaan, zoals mensen in een gezagsrelatie (art. 
1384 BW). Dat laatste betekent ook dat wie een feitelijke gezagsrelatie uitoefent, aanspra-
kelijk kan worden gesteld, zelfs al is dit een andere persoon dan de hiërarchisch overste.

 – Strafrechtelijke aansprakelijkheid:

19 Zie in die zin het antwoord van minister Onkelinx op de mondelinge vraag nr. 5470 van dhr. Luc Goutry over 
“de aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier” van 20 mei 2008 (cf. bijlage 5): “ten vierde, met 
betrekking tot het eventueel niet respecteren van artikel 10 van de geneesmiddelenwet, de bedrijven mogen hun per-
soneel alleen gratis ter beschikking stellen als het over nieuwe materiaal of over een complexe procedure gaat, wat 
de raad van het personeel dat dit perfect beheerst, rechtvaardigt.”

20 Cf. art. 18 §2 KB nr. 78: “Onverminderd de bepalingen van artikelen 15 en 17, is verboden elke overeenkomst van welke 
aard ook, gesloten hetzij tussen de beoefenaars, bedoeld in de artikelen 2, § 1, 3, 4, 21bis en 21noviesdecies hetzij 
tussen deze beoefenaars en derden, inzonderheid producenten van farmaceutische producten of leveranciers van 
geneeskundige of protheseapparaten, wanneer deze overeenkomst betrekking heeft op hun beroep en ertoe strekt 
aan de een of de ander rechtstreeks of onrechtstreeks winst of voordeel te verschaffen.

  In het kader van hun beroep is het de in het eerste lid bedoelde beoefenaars verboden om rechtstreeks of on-
rechtstreeks de door andere beroepsbeoefenaars of door derde personen aangeboden of toegekende premies, 
voordelen, uitnodigingen of gastvrijheid, te vragen of ze te aanvaarden.”

21 Respectievelijk art. 16 §3 Geneesmiddelenwet en art. 38 KB nr. 78.
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 Er is sprake van strafrechtelijke aansprakelijkheid wanneer een inbreuk wordt ge-
pleegd op strafrechtelijke bepalingen, ook zonder dat er sprake is van schade.

 Men stelt zich in dat geval bloot aan strafrechtelijke sancties zoals een gevangenisstraf 
of een geldboete. Daarnaast hebben eventuele schadelijders de mogelijkheid om zich 
burgerlijke partij te stellen om een schadevergoeding te verkrijgen.

13. Voor het ziekenhuis geldt, voor de naleving van de rechten van de patiënt, de zoge-
naamde centrale aansprakelijkheid van art. 30, vierde lid van de Ziekenhuiswet22 23.

 Deze centrale aansprakelijkheid betekent dat een patiënt zich in principe slechts moet 
richten tot één aanspreekpunt voor klachten, namelijk het ziekenhuis. Dat is in principe 
aansprakelijk voor alle tekortkomingen van de er werkzame beroepsbeoefenaars, tenzij 
het zich daarvoor expliciet vrijwaart en dit in het kader van zijn verplichte informatie-
verstrekking over de aard van de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de er 
werkzame beroepsbeoefenaars. 

 Het KB van 21 april 200724 werkt deze informatieplicht verder uit en stelt dat elke patiënt 
recht heeft op algemene en geïndividualiseerde informatie over de rechtsverhoudingen 
tussen het ziekenhuis en de er werkzame beroepsbeoefenaars (art. 1 §1).

 “Beroepsbeoefenaars” zijn de personen bedoeld in art. 2, 3° van de Patiëntenrechten-
wet25 26 (art. 1 §2, eerste lid). Voor elk van deze categorieën moet het ziekenhuis meede-
len of de betreffende beroepsbeoefenaars a) een contractuele rechtsverhouding hebben 
met het ziekenhuis en zodoende werknemer zijn, b) statutair verbonden zijn met het 
ziekenhuis en zodoende statutaire ambtenaren zijn, c) niet de onder 1° of 2° bedoelde 
rechtsverhouding met het ziekenhuis hebben. Met deze laatste categorie bedoelt men de 
zelfstandige beroepsbeoefenaars en de beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis door 
derden worden tewerkgesteld (art. 1 §2, tweede lid)  Het ziekenhuis moet meedelen of 
het zijn aansprakelijkheid voor deze categorie van beroepsbeoefenaars al dan niet uit-
sluit (art. 1 §2, derde lid). 

 De informatie moet beschikbaar zijn in de onthaalbrochure en op de website (art. 2). 

22 Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, BS 7 augustus 
2008.

23 Art. 30 Ziekenhuiswet: “Ieder ziekenhuis leeft, binnen zijn wettelijke mogelijkheden, de bepalingen na van de wet 
van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt wat betreft de medische, verpleegkundige en andere 
gezondheidszorgberoepsmatige aspecten in zijn rechtsverhoudingen jegens de patiënt. Bovendien waakt ieder ziek-
enhuis erover dat ook de beroepsbeoefenaars die er niet op basis van een arbeidsovereenkomst of een statutaire 
benoeming werkzaam zijn, de rechten van de patiënt eerbiedigen.

 Ieder ziekenhuis waakt erover dat alle klachten in verband met de naleving van het vorig lid, kunnen worden 
neergelegd bij de in artikel 71 bedoelde ombudsfunctie om er te worden behandeld.

 De patiënt heeft het recht om van het ziekenhuis informatie te ontvangen over de aard van de rechtsverhoudingen 
tussen het ziekenhuis en de er werkzame beroepsbeoefenaars. De inhoud van bedoelde informatie evenals de wijze 
waarop ze dient te worden medegedeeld, worden na advies van de in artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002 
betreffende de rechten van de patiënt bedoelde commissie, door de Koning bepaald.

 Het ziekenhuis is aansprakelijk voor de tekortkomingen begaan door de er werkzame beroepsbeoefenaars in ver-
band met de eerbiediging van de in voornoemde wet van 22 augustus 2002 bepaalde rechten van de patiënt, tenzij 
het ziekenhuis in het kader van de informatieverstrekking bedoeld in het derde lid de patiënt duidelijk en vooraf-
gaandelijk aan de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar heeft gemeld dat het er niet aansprakelijk voor is gelet op 
de aard van de in het derde lid bedoelde rechtsverhoudingen. Dergelijke melding kan geen afbreuk doen aan andere 
wettelijke bepalingen inzake de aansprakelijkheid voor andermans daad.”

24 KB van 21 april 2007 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 juni 2007.

25 Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, BS 26 september 2002. 
26 Art. 2, 3° Patiëntenrechtenwet: “beroepsbeoefenaar : de beoefenaar bedoeld in het koninklijk besluit nr. 78 van 10 

november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen alsmede de beroepsbeoefenaar van een 
niet-conventionele praktijk bedoeld in de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake 
de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen.”
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 In het geval dat het ziekenhuis zijn aansprakelijkheid uitsluit, moet het ziekenhuis de 
informatie vóór de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar, op eigen initiatief, schrif-
telijk aan de patiënt of aan zijn vertegenwoordiger tegen ontvangstbewijs meedelen, 
tegelijkertijd met het ter ondertekening aanbieden van de opnameverklaring. Bij spoed-
gevallen gebeurt dit zodra dat mogelijk is (art. 3).  

 Zo wijzen de meeste ziekenhuizen, in toepassing van art. 1 §2, derde lid van het KB 
van 21 april 2007, hun aansprakelijkheid af voor tekortkomingen van de zelfstandige 
beroepsbeoefenaars alsook voor de beroepsbeoefenaars, tewerkgesteld door derden. 

 De aansprakelijkheid van het ziekenhuis voor tekortkomingen van externen in het OK, 
die eventueel op aansturen van de chirurgen aanwezig zijn, zal dus afhangen van de 
vraag of de externe een beroepsbeoefenaar is (in de zin van het KB nr. 78). 

 Is dat het geval, dan kan het ziekenhuis zich in principe vrijwaren van de centrale aan-
sprakelijkheid (voor beroepsbeoefenaars, tewerkgesteld door derden). In het geval van 
vrijwaring zal de patiënt de chirurg rechtstreeks aanspreken op zijn aansprakelijkheid. 
Heeft het ziekenhuis zich niet ontdaan van zijn centrale aansprakelijkheid voor beroeps-
beoefenaars, tewerkgesteld door derden, dan zal de patiënt het ziekenhuis aanspreken. 
Dat kan op zijn beurt uiteraard een regresvordering instellen tegen de chirurg, en die op 
zijn beurt tegen de firma.

 Is de externe geen beroepsbeoefenaar, dan zal de patiënt in eerste instantie het zieken-
huis aanspreken, en het ziekenhuis op zijn beurt de chirurg en die laatste eventueel de 
firma.

14. De chirurg draagt de contractuele aansprakelijkheid voor zijn zogenaamde “hulppersonen”. 
 De patiënt sluit in principe immers een behandelovereenkomst af met de chirurg alleen 

en niet met zijn operatieteam, waardoor de arts in principe aansprakelijk is voor fouten 
van het voltallige operatieteam met uitzondering van de artsen-leden van het team die 
geen hulppersoon zijn (bv. de anesthesist). 

 De medische deontologie deelt dit standpunt. Het art. 50 van de Code Medische Plich-
tenleer legt de arts op zich te laten omringen door bevoegde assistenten, voor wie hij de 
verantwoordelijkheid draagt: “Om de patiënt met de beste zorgen te omringen, moet de 
chirurg bevoegde assistenten kiezen. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor die keuze.” 
De chirurg is dus in beginsel aansprakelijk voor de fouten van de externen. Uiteraard kan 
hij eventueel een regresvordering instellen tegen de externe persoon of diens firma27.

 Of de chirurg tevens buitencontractuele aansprakelijkheid draagt voor tekortkomingen 
van externen, is minder duidelijk. Opdat art. 1384 BW toepassing vindt, is een effectief 
gezag vereist. In het geval dat de externe ook voorbehouden verpleegkundige handelin-
gen stelt en effectief “als verlengde arm” van de arts optreedt, zal dit wellicht het geval 
zijn. Wanneer de externe echter slechts technisch advies geeft over het gebruik van het 
materiaal, is dat veel minder duidelijk aangezien het gezag van de chirurg dan veel min-
der uitgesproken is.

15. De firma is, in toepassing van art. 1384 BW buitencontractueel aansprakelijk voor de 
tekortkomingen van zijn personeelsleden. 

 Uiteraard rust op de firma tevens de objectieve productaansprakelijkheid voor het me-
disch materiaal zelf (dit wordt verder niet besproken in deze brochure).

16. De externe zelf draagt strafrechtelijke aansprakelijkheid wanneer hij misdrijven pleegt 

27 Michel L. 2007. “De burgerrechtelijke aansprakelijkheid in het operatiekwartier: nog steeds een controversieel 
onderwerp”, tijdschrift van de Nationale Raad, Orde der Geneesheren 118: 9.
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zoals het onwettig uitoefenen van de genees-, verpleeg- en/of zorgkunde (zie hoger). 

II.4 Beroepsgeheim en recht op intimiteit in het kader van  
 de Wet patiëntenrechten

17. Patiënten hebben te allen tijde recht op de bescherming van hun persoonlijke levens-
sfeer, zowel van hun gezondheidsgegevens als hun intimiteit.

 Het eerste aspect (bescherming van gezondheidsgegevens) uit zich (onder meer) in het 
beroepsgeheim, zie art. 458 Strafwetboek28.

 Art. 70 van de Code Medische Plichtenleer legt artsen tevens op het beroepsgeheim te 
doen respecteren door hun “helpers”29.

 
 Het tweede aspect (recht op intimiteit) is opgenomen in art. 10 van de Patiëntenrechten-

wet van 22 augustus 2002 en vereist dat de toestemming van de patiënt gevraagd wordt 
voor de aanwezigheid van personen van wie de aanwezigheid niet verantwoord is in het 
kader van de dienstverstrekking30.

II.5 Het verbod op terbeschikkingstelling van personeel31 

18. Art. 31 van de Wet van 24 juli 198732 verbiedt het zogenaamde terbeschikkingstellen, 
waarin gezag wordt overgedragen van de eigenlijke werkgever aan een derde33. 

 Wanneer externen in het OK aanwezig zijn en technisch advies verlenen, zonder daar-
bij verpleeg- of geneeskundige handelingen te stellen, geeft dat geen aanleiding tot de 
toepassing van het verbod op terbeschikkingstelling omdat hun werk per definitie be-
perkt is tot en in direct verband staat met het medisch hulpmiddel dat door de firma 
wordt aangeleverd. Voor deze situatie is er geen sprake van terbeschikkingstelling doch 
(louter) van “onderaanneming” (cf. art. 31 §1, lid 2 van de wet van 24 juli 1987). Hier kan 
men immers stellen dat de technische adviesverlening onder het gezag van de werkge-

28 Art. 458 SW: “Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere 
personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze 
bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte getuigenis af te leggen en buiten het geval dat 
de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes 
maanden en met geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro.” 

29 Art. 70 Code Medische Plichtenleer: “De geneesheer zal ervoor waken dat het medisch geheim door zijn helpers 
dwingend wordt nageleefd.” 

30 Art. 10 Patiëntenrechtenwet: “§ 1. De patiënt heeft recht op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer bij iedere 
tussenkomst van de beroepsbeoefenaar en inzonderheid betreffende de informatie die verband houdt met zijn ge-
zondheid.

 De patiënt heeft recht op respect voor zijn intimiteit. Behoudens akkoord van de patiënt, kunnen enkel de personen 
waarvan de aanwezigheid is verantwoord in het kader van de dienstverstrekking van de beroepsbeoefenaar, aan-
wezig zijn bij de zorg, de onderzoeken en de behandelingen.

 § 2. Geen inmenging is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht dan voor zover het bij wet is voor-
zien en nodig is voor de bescherming van de volksgezondheid of voor de bescherming van de rechten en de vrijheden 
van anderen.”

31 Verschueren D. “terbeschikkingstelling van extern personeel op het OK: verhaal van terbeschikkingstelling ?”, in-
terne nota voor de werkgroep “extern personeel OK” van 6 februari 2012.

32 Wet van 24 juli 1987 betreffende tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers 
ten behoeve van gebruikers, BS 20 augustus 1987.

33 Art. 31 Wet van 24 juli 1987: “§ 1. Verboden is de activiteit die buiten de in de hoofdstukken I en II voorgeschreven 
regels, door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon wordt uitgeoefend om door hen in dienst genomen werk-
nemers ter beschikking te stellen van derden die deze werknemers gebruiken en over hen enig gedeelte van het gezag 
uitoefenen dat normaal aan de werkgever toekomt.

 Geldt evenwel niet als de uitoefening van een gezag in de zin van dit artikel, het naleven door de derde van de ver-
plichtingen die op hem rusten inzake het welzijn op het werk, alsook instructies die door de derde worden gegeven in 
uitvoering van de overeenkomst die hem met de werkgever verbindt, zowel inzake arbeids- en rusttijden als inzake 
de uitvoering van het overeengekomen werk.”
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ver (firma) blijft.

19. Wanneer externen echter daadwerkelijk voorbehouden handelingen stellen (zoals gede-
finieerd in het KB nr. 78), valt dit wél onder het verbod op terbeschikkingstelling. Zij stel-
len dan immers handelingen die niet strikt verbonden zijn aan het medisch hulpmiddel. 
Het betreft dus werk dat ook zorgverstrekkers van het ziekenhuis kunnen verrichten. 
Wanneer “voorbehouden” handelingen overgenomen worden door de externen, valt dat 
bijgevolg minstens deels onder het gezag van arts/ziekenhuis.

 Een en ander brengt met zich mee dat vooraleer externen “voorbehouden handelingen” 
mogen uitvoeren, hiervoor voorafgaande toestemming vereist is van de Sociale Inspec-
tie. De Sociale Inspectie zal slechts zijn toestemming verlenen na akkoord tussen de 
gebruiker (ziekenhuis/arts) en de vakbondsafvaardiging van het personeel van zijn on-
derneming.

 Bovendien moet in dat geval voor elke opdracht, een driepartijencontract worden af-
gesloten tussen de externe (werknemer), de firma (werkgever) en de gebruiker (zieken-
huis/arts) waarin onder meer een marktconforme vergoeding wordt gestipuleerd. Daar-
naast is de gebruiker (ziekenhuis/arts) hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de 
sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die daaruit volgen cf. art. 32 van de 
Wet van 24 juli 198734.

II.6 Conclusies

20. Uitoefening verpleegkunde en geneesmiddelenwet:
 “Voorbehouden handelingen” stellen zonder het vereiste diploma is strafrechtelijk ver-

volgbaar. 
 Externen die wel over de nodige kwalificaties beschikken (KB nr. 78), mogen evenwel 

nog geen “voorbehouden handelingen” op zich nemen zonder dat daarvoor een markt-
conforme vergoeding betaald wordt. 

 Externen die technisch advies verlenen zonder hierbij “voorbehouden handelingen” 
(cf. supra) uit te voeren, hebben geen kwalificatie in het kader van KB nr. 78 nodig. De 
aanwezigheid van externen in het OK op zich (ook in het steriele veld) komt immers niet 
voor op de lijst in de bijlage van het KB van 18 juni 1990 over voorbehouden verpleeg-
kundige verstrekkingen/handelingen. Zij belichamen bovendien geen verboden voor-
deel voor arts of voorziening, zoals omschreven door de geneesmiddelenwet, waardoor 
voor hun komst geen vergoeding betaald moet worden.

 De WGO-richtlijnen inzake “safe surgery”35 schrijven voor dat eenieders rol duidelijk 

34 “Art. 32 Wet van 24 juli 1987: “§ 1. In afwijking van artikel 31 kan een werkgever, naast zijn gewone activiteit(en), zijn 
vaste werknemers voor een beperkte tijd ter beschikking stellen van een gebruiker als hij vooraf de toestemming van 
de door de Koning aangewezen ambtenaar heeft verkregen. 

 … 
   § 2. De voorwaarden en de duur van de periode van het in § 1 bedoelde ter beschikking stellen moeten worden vast-

gelegd in een geschrift ondertekend door de werkgever, de gebruiker en de werknemer. 
 …
  Dit geschrift moet worden opgesteld vóór het begin van het ter beschikking stellen.
   § 3. De bij § 1 bedoelde toestemming wordt enkel verleend na akkoord tussen de gebruiker en de vakbondsafvaardig-

ing van het personeel van zijn onderneming of, bij ontstentenis van die afvaardiging, de werknemersorganisaties die 
zijn vertegenwoordigd in het paritair comité waaronder zijn onderneming ressorteert. In geval van onenigheid bij de 
vakbondsafvaardiging kan dit akkoord verleend worden door het bevoegd paritair comité.

   § 4. De overeenkomst die de werknemer met zijn werkgever verbindt, blijft gelden tijdens de periode van het in § 1 
bedoelde ter beschikking stellen; de gebruiker wordt echter hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale 
bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die daaruit volgen.

 …”
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moet zijn voor aanvang van de operatie. 

21.     Aansprakelijkheid, beroepsgeheim en patiëntenrecht op intimiteit:
 Het ziekenhuis moet zijn patiënten informeren over de rechtsverhoudingen tussen zie-

kenhuis en beroepsbeoefenaars (incl. derden, hierdoor aangesteld). 
 De wederzijdse aansprakelijkheden/verantwoordelijkheden tussen ziekenhuis en de 

firma’s, waarvan externen aanwezig zijn op het OK, worden best duidelijk afgebakend 
en in een raamakkoord tussen ziekenhuis en firma vastgelegd. In dit raamakkoord ver-
klaren de firma’s formeel dat zij een geheimhoudingsplicht in de arbeidsovereenkom-
sten met hun betrokken werknemers hebben opgenomen. Dezelfde clausule zal in het 
Reglement van Inwendige Orde van het OK (of het “OK-reglement”, cf. infra) staan.

 Ook de wederzijdse aansprakelijkheden/verantwoordelijkheden tussen ziekenhuis en 
de artsen worden best vastgelegd in het medisch reglement/algemene regeling. Artsen 
moeten zich ervan bewust zijn dat zij, door hun geneeskundige behandelovereenkomst 
met de patiënt, de contractuele aansprakelijkheid dragen voor de externen.

 Het patiëntenrecht op intimiteit vereist, strikt gezien, geen toestemming van de patiënt 
voor de aanwezigheid van externen die (enkel) technisch advies verlenen. A priori zijn 
deze externen immers “personen waarvan de aanwezigheid is verantwoord in het kader 
van de dienstverstrekking van de beroepsbeoefenaar“ zoals bedoeld in art. 10 §1 van de 
Patiëntenrechtenwet. Toch lijkt het aangewezen dat de artsen hun patiënten vooraf op 
zijn minst inlichten over de aanwezigheid van externen tijdens de ingreep.

22.    Het verbod op terbeschikkingstelling van personeel: 
 Het daadwerkelijk uitvoeren van voorbehouden handelingen door een (gekwalificeer-

de) externe op het OK staat gelijk aan het terbeschikking stellen van personeel, in de zin 
van de Wet van 24 juli 1987. Dat brengt het verplicht voorafgaandelijk afsluiten van een 
driepartijenovereenkomst tussen gebruiker (ziekenhuis/arts), externe en firma (werk-
gever) met zich mee. Het vereist bovendien de voorafgaandelijke toestemming van de 
Sociale Inspectie. 

 De gebruiker (ziekenhuis/arts) is tevens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van 
de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die daaruit volgen. 

35 Cf. http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/en/index.html en http://whqlibdoc.who.int/publications/ 
2009/9789241598590_eng_Checklist.pdf
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III 
Leidraad

III.1 Situering

23.     De hierna volgende leidraad beoogt de naleving van juridische spelregels en het zo veel 
mogelijk verzekeren van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg.

 De leidraad bevat vooreerst een opdeling van de externe personen in drie categorieën, 
afhankelijk van hun taken. Vervolgens werd er een opleiding voor de externe perso-
nen in uitgewerkt. Ten slotte bevat deze leidraad enkele suggesties voor afspraken tus-
sen ziekenhuis en firma, tussen ziekenhuis en externe persoon en tussen ziekenhuis 
en artsen.

III.2 Categorieën van externen: Product Trainer, Technisch Adviseur en   
 Externe Assistent 

24. In wat voorafging, hebben we gezien dat de juridische context sterk verschilt naargelang 
de taken die de externe op zich neemt.

 We onderscheiden daarom volgende drie categorieën van externen:

  – de product trainer (PT): een “product trainer” informeert over het materiaal dat door 
zijn firma wordt aangeboden en leert aan hoe ermee om te gaan. Hij komt niet in de 
kritische zones van het OK, maar heeft toch best enige kennis over de werking van het 
ziekenhuis zodat hij de juiste informatie op het juiste moment bij de geschikte personen 
kan brengen. 

     – een technisch adviseur (TA): een “technisch adviseur” geeft tijdens de ingreep tech-
nisch advies over het materiaal dat door zijn bedrijf wordt aangeboden. Hij kan, op ver-
zoek van de arts en verantwoordelijke van het OK, steriel staan maar voert geen voorbe-
houden handelingen (in de zin van het KB nr. 78) uit, zelfs al beschikt hij daarvoor over 
de nodige kwalificaties. 

 Zijn taak is ten aanzien van de aan het ziekenhuis verbonden gezondheidsberoepsbe-
oefenaars dus steeds aanvullend en nooit plaatsvervangend. Zo zal hij géén diagnoses 
stellen noch handelingen verrichten die daarmee verband houden (metingen, toestellen 
bedienen…). Hij zal niet “assisteren” in die zin dat hij samen met de arts handelingen 
verricht bij de patiënt waarbij er direct visueel en verbaal contact met de arts bestaat. Hij 
heeft geen direct contact met de patiënt (cf. supra II.1).

 – een externe assistent (EA): een “externe assistent” verleent praktische hulp en voert 
dus voorbehouden handelingen uit tijdens de ingreep. Hij heeft daarvoor de nodige 
kwalificaties. De modaliteiten, waaronder deze terbeschikkingstelling gebeurt, worden 
steeds voorafgaandelijk vastgelegd in een contract (waarin onder meer een marktcon-
forme vergoeding wordt gestipuleerd) tussen hemzelf, zijn werkgever (de firma) en het 
ziekenhuis. Voor deze terbeschikkingstelling werd vooraf de toestemming verkregen 
van de Sociale Inspectie. 
 

 De aanwezigheid van “product trainers” en “technisch adviseurs” in de ziekenhuizen kan, 
gelet op de complexiteit van het medisch materiaal, een aandeel in de kwaliteit van de 
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aangeboden zorg in het ziekenhuis inhouden. De werkgroep is ervan overtuigd dat een 
verbaal advies en/of een demonstratie (zonder de patiënt aan te raken en zonder het 
stellen van voorbehouden handelingen, cf. II.1), het merendeel van de technische moei-
lijkheden bij het gebruik van complexe medische hulpmiddelen tijdens ingrepen, kan 
opvangen. 

 Om deze reden, alsook om de juridische complexiteit die ermee gepaard gaat, moet de 
aanwezigheid van “externe assistenten” zo veel mogelijk beperkt worden. Het was daar-
om een bewuste keuze van de werkgroep om deze leidraad en de opleiding (cf. III. 3) 
voornamelijk tot de technisch adviseurs te richten36. 

 Deze laatsten kunnen immers zonder vergoeding en zonder driepartijencontract aan-
wezig zijn vermits zij geen interne zorgverstrekkers vervangen. Er kan hier met ande-
re woorden geen sprake zijn van een schending van het verbod op voordelen van de 
geneesmiddelenwet of van een ongeoorloofde terbeschikkingstelling. Vermits zij geen 
door het KB nr. 78 voorbehouden handelingen stellen, moeten zij bovendien niet gekwa-
lificeerd zijn overeenkomstig dat KB. Wel wordt aangeraden om hierover een raamak-
koord op te maken tussen de firma en het ziekenhuis/arts (cf. III.4).

 “externe assistenten” kunnen het OK enkel betreden mits het voorafgaandelijk afslui-
ten van een driepartijencontract tussen het ziekenhuis/de arts, de firma en de externe, 
waarin een marktconforme vergoeding en duidelijke afspraken inzake aansprakelijk-
heid zijn gestipuleerd. Conform de Wet van 24 juli 1987 is tevens het akkoord van de 
Sociale Inspectie vereist.  

III.3 Opleiding

25.     Om externen in een ziekenhuis, al dan niet op het OK, toe te laten hun job zo goed en 
veilig mogelijk uit te voeren, zal UNAMEC in samenwerking met de Vlaamse ziekenhui-
zen en VVOV, een opleiding organiseren37.

 Op die manier kunnen alle betrokken bedrijven zich ervan verzekeren dat hun vertegen-
woordigers, naast de noodzakelijke specifieke product-technische kennis, ook over de 
nodige kennis beschikken van de gewoonten in het ziekenhuis en het OK. De samen-
werking tussen UNAMEC, Zorgnet Vlaanderen en VVOV zal er bovendien voor zorgen 
dat alle vertegenwoordigers een uniforme opleiding krijgen en dat de ziekenhuizen een 
invloed hebben op de inhoud van deze opleiding. De opleidingen worden periodiek ge-
geven en dit door verschillende praktijkdeskundigen in overleg met UNAMEC, VVOV en 
Zorgnet Vlaanderen.

26.    Deze opleiding zal bestaan uit (cf. bijlage 3):

 – module I: de  “product trainer”: 
 – module IIa: de “technisch adviseur theoretisch”
   –  module IIb: de “technisch adviseur praktisch”
 – een losstaande “test of proof” over de inhoud van de 3 modules

36 Zo werkte de werkgroep voor de externe assistenten geen model voor een driepartijenovereenkomst uit. De ex-
terne assistenten worden wél genoemd in het model van passage “externe personen” voor het OK-reglement (cf. 
bijlage 2).

37 Zie in die zin ook de omzendbrief van minister Onkelinx over “extern personeel in de operatiekwartieren” van 23 
juni 2009 (cf. bijlage 4) waarin zij stelt dat de bedrijven ervoor moeten zorgen dat hun technisch adviseurs over 
de vereiste kennis beschikken en zich gepast gedragen.
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 De kandidaat die de test met succes aflegt, ontvangt een attest en een persoonlijke 
badge die hij in de ziekenhuizen die dat zouden verlangen, kan voorleggen. Iedereen 
kan onmiddellijk deze “test of proof” afleggen, ongeacht of men de opleiding volgde of 
niet. 

27. Het beschikken over een kwaliteitsbadge geeft het ziekenhuis de garantie dat de betrok-
ken externe over een zekere kennis beschikt van de werking van het ziekenhuis en het OK.

   Zodra de betrokken bedrijven voldoende gelegenheid hebben gekregen om hun verte-
genwoordigers te laten deelnemen aan de opleiding en/of de test38, kunnen de zieken-
huizen die dat wensen, het voorleggen van de badge als voorwaarde stellen om toegang 
te verlenen tot hun OK. 

III.4 Afspraken tussen ziekenhuis en firma

28. De werkgroep raadt de ziekenhuizen aan om met elk bedrijf waarvan technisch advi-
seurs langskomen, een raamakkoord af te sluiten. Daarin worden de plichten en verant-
woordelijkheden van beide partijen vastgelegd.

 De werkgroep werkte hiervoor een model uit, dat uiteraard slechts inspirerend is en kan 
aangepast worden aan de concrete omstandigheden (cf. bijlage 1).

III.5 Afspraken tussen ziekenhuis en externen 

  III.5.1 OK-register

29. De externen dienen bij elk bezoek het OK-register te ondertekenen.

Dit register vermeldt:
- de identiteit van de externe persoon
- de reden van toegang met vermelding van hun statuut (“technisch adviseur” 

of “externe assistent”)
- de naam van de arts op wiens verzoek de technisch adviseur of externe as-

sistent aanwezig is
- de datum van aanwezigheid met vermelding begin- en eindduur 
- de naam van de firma 
- de bevestiging dat de technisch adviseur of externe assistent werkt in een 

firma dat een (raam)overeenkomst met het ziekenhuis heeft afgesloten voor 
de toegang van externen op het OK

- de kennisname van het OK-reglement van het ziekenhuis

  III.5.2 OK-reglement 

30. Het verdient aanbeveling een specifieke passage over de aanwezigheid van de exter-
nen op te nemen in het reglement van inwendige orde van het OK. Dat kan boven-
dien van toepassing zijn voor alle “bezoekers” van het OK die niet als verbonden met 
het ziekenhuis beschouwd worden (cf. I.). 

 Ook de externen dienen dit OK-reglement (of “Reglement inwendige orde van het 
OK”) strikt na te leven. Door het ondertekenen/paraferen van het OK-register39, bij 

38 Het is het opzet om de eerste opleiding te laten plaatsvinden in het najaar van 2012.
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elk bezoek, geven zij te kennen dat ze kennis hebben genomen van het reglement. 
Het reglement ligt ter inzage op het OK en zal tevens in bijlage bij de raamovereen-
komst gevoegd worden.

 De werkgroep werkte een model uit voor een specifieke passage voor externen dat 
uiteraard slechts inspirerend is en kan aangepast worden aan de concrete omstan-
digheden.

 Voor het model, zie bijlage nr. 2.

III.6 Afspraken tussen ziekenhuis en artsen

31. Het verdient aanbeveling specifieke afspraken met de chirurgen te maken over de komst 
van externen op het OK. 

 
 Deze afspraken kunnen opgenomen worden in het medisch reglement en/of algemene 

regeling.

 Zo is het belangrijk de artsen te wijzen op:
- de aansprakelijkheidsrisico’s (cf. supra II.3 in het kader van “hulppersonen”)
- de noodzaak de komst van de externen aan te kondigen bij de planning van  

het OK40

- het patiëntenrecht op intimiteit (cf. supra II.4) te respecteren en dus de patiënt  
vooraf in te lichten over de komst van de externe

- het feit dat externen pas toegelaten kunnen worden op het OK nadat daarover 
een (raam)overeenkomst tussen het ziekenhuis en de desbetreffende firma werd 
afgesloten 

- eventuele afspraken over de praktische organisatie
- het feit dat instrumentisten niet in het Budget van Financiële Middelen zitten41. 

39 Zie in die zin ook het antwoord van minister Onkelinx op de mondelinge vraag nr. 5470 van dhr. Luc Goutry over 
“de aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier” van 20 mei 2008 (cf. bijlage 5) en de omzendbrief 
van minister Onkelinx over “extern personeel in de operatiekwartieren” van 23 juni 2009 (cf. bijlage 4) waarin zij 
erop wijst dat de externen het OK-reglement strikt moeten naleven.

40 Minister Onkelinx heeft het, in de omzendbrief over “extern personeel in de operatiekwartieren” van 23 juni 2009 
over een − wellicht minder pragmatisch − ”schriftelijk verzoek” van de chirurg, cf. bijlage 4. 

41 Zie het antwoord van minister Onkelinx op de mondelinge vraag nr. 9201 van 26 januari 2012 van mevr. Nathalie 
Muylle over “de instrumentisten in het operatiekwartier”, cf. bijlage 6. 
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IV 
Conclusie

32. De aanwezigheid van externen in het OK heeft, afhankelijk van wat ze doen, een aantal 
belangrijke juridische gevolgen:

 Het louter adviseren over het medisch materiaal vormt géén inbreuk op het KB nr. 78 
noch op de geneesmiddelenwet. Er wordt wel aangeraden om voor deze “technisch ad-
viseurs” een raamovereenkomst te sluiten tussen het ziekenhuis en de firma. Ook zal 
UNAMEC, in samenwerking met Zorgnet Vlaanderen en VVOV, een opleiding voorzien 
voor deze externen om zo de veiligheid en de efficiëntie maximaal te garanderen.

 Voor het daadwerkelijk uitoefenen van voorbehouden verpleegkundige handelingen 
of toevertrouwde medische handelingen heeft de externe een verpleegkundig diploma  
nodig (KB nr. 78). Conform het arbeidsrecht is voor deze “externe assistenten” een drie-
partijenovereenkomst nodig tussen de externe, zijn werkgever (firma) en de gebruiker, als-
ook een machtiging van de Sociale Inspectie. De geneesmiddelenwet schrijft voor dat er 
een marktconforme vergoeding verschuldigd is.

33. Gelet op de complexe juridische context bij het daadwerkelijk uitoefenen van voor-
behouden handelingen door externen (“externe assistenten”) en de overtuiging dat  
externen zeer nuttig werk kunnen verrichten zonder daarbij voorbehouden handelingen 
te stellen, verdient het aanbeveling om alle externen (los van hun bekwaamheden en 
diploma’s) zo veel mogelijk louter als “technisch adviseur” te laten optreden.

34. Alle externen ondertekenen/paraferen het OK-register en dit bij elke komst.
 Zij dienen zich, bij elke komst op het OK, aan te melden bij de OK-verantwoordelijke. 
 Zij respecteren een geheimhoudingsplicht. 

35. Artsen moeten gewezen worden op de aansprakelijkheidsrisico’s en op het recht van de 
patiënt voor respect voor zijn intimiteit. Zij dienen patiënten vooraf in te lichten over de 
aanwezigheid van externen.  Zij kondigen de komst van externe personen aan bij de OK-
planning. 
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V 
Bijlagen

Bijlage 1: 
Model van raamakkoord tussen ziekenhuis en firma voor de Technisch 
Adviseur

Bijlage: Reglement inwendige orde van het operatiekwartier

Tussen

................................................................................................ met maatschappelijke zetel te 

..................................................................................................... met ondernemingsnummer 

........................................................................... en RPR .........................................................

en in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door ........................................................................

hierna genoemd ‘de firma’

en 

................................................................................................ met maatschappelijke zetel te 

..................................................................................................... met ondernemingsnummer 

........................................................................... en RPR ......................................................... 

en in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door ........................................................................

hierna genoemd ‘het ziekenhuis’ 

in aanwezigheid van 

...................................................................................... hoofdgeneesheer/”medisch directeur”  

van ...........................................................................................................................................

hierna genoemd ”hoofdgeneesheer”/”medisch directeur”

is overeengekomen wat volgt:

Artikel 1: Voorwerp

Deze overeenkomst regelt de aanwezigheid van personen die worden tewerkgesteld door de 
firma en aanwezig zijn in het OK van het ziekenhuis.

In voorliggend geval gaat het om personen (hierna genoemd “technisch adviseurs”) die door 
de firma aangesteld werden om technische informatie en advies te verstrekken over het cor-
recte gebruik van de medische hulpmiddelen verdeeld door de firma en dit op verzoek van 
de arts.
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Deze personen geven technisch advies tijdens de ingreep, maar voeren geen voorbehouden 
verpleegkundige, zorgkundige of medische handelingen uit, zelfs indien zij gekwalificeerd 
zijn als zorgverstrekker.

Artikel 2: Doel

Voorliggende overeenkomst heeft tot doel de aanwezigheid van de technisch adviseurs op 
het OK te regelen conform de wetgeving en de rechten en de plichten van de partijen vast te 
leggen.

Artikel 3: Duur en beëindiging overeenkomst

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur met ingang van...........................

..................................................................................................................................................

Aan deze overeenkomst kan een einde worden gesteld door onderling akkoord van beide par-
tijen, schriftelijk vastgesteld.

Deze overeenkomst kan op elk ogenblik door één van beide partijen worden beëindigd. De 
opzeg wordt door de ene partij aan de andere betekend per aangetekend schrijven. De opzeg-
ging gaat in drie dagen na verzenddatum van de aangetekende brief.

Wanneer één van de partijen een wanprestatie begaat, stelt de andere partij deze hiervoor in 
gebreke. Indien aan de ingebrekestelling binnen de 30 dagen geen positief gevolg is gegeven, 
kan de andere partij overgaan tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst. 

In geval van een ernstige inbreuk door één partij op één van de verplichtingen uit deze over-
eenkomst waardoor samenwerking niet langer mogelijk is, wordt deze overeenkomst met 
onmiddellijke ingang beëindigd door de andere partij zonder dat deze partij hiervoor enige 
vergoeding aan de andere partij verschuldigd is.

Artikel 4: Geheimhoudingsplicht

De firma verbindt zich ertoe om in haar arbeidsovereenkomsten met de technisch adviseurs 
een geheimhoudingsplicht op te nemen over de feiten waarvan zij rechtstreeks of onrecht-
streeks kennis krijgen door hun aanwezigheid in het ziekenhuis. 

Artikel 5: Verzekering

De firma levert het bewijs afdoende verzekerd (d.w.z. voor een minimaal bedrag van ......... €) 
te zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid en verbindt zich ertoe om de technisch adviseurs 
verzekerd te houden. Op verzoek van het ziekenhuis wordt een kopie van de betreffende polis 
bezorgd. 

Artikel 6: Welzijn op het werk

De firma waarborgt te allen tijde de naleving van de wettelijke regelingen inzake welzijn op 
het werk (o.m. inzake radioprotectie) door de technisch adviseur. 

Het ziekenhuis behoudt zich het recht voor de technisch adviseur de toegang tot het OK te 
ontzeggen wanneer dit niet het geval is. 

Artikel 7: Reglement Inwendige Orde en toegang tot het operatiekwartier 

De firma verbindt zich ertoe om de naleving van het bijgevoegd reglement van het operatie-
kwartier op te leggen aan zijn technisch adviseurs.

Het ziekenhuis behoudt zich te allen tijde het recht voor om de toegang tot het OK te ontzeg-
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gen aan de technisch adviseur en de firma kan een aanwezigheid van de technisch adviseur 
op het OK niet afdwingen op grond van deze overeenkomst. 
Bij de aanvang van elke aanwezigheid zal de technisch adviseur zich melden bij de daar-
voor door het ziekenhuis aangeduide verantwoordelijke van het OK en het hiervoor bedoelde  
register ondertekenen.

Het ziekenhuis verbindt zich ertoe een “register van externe personen” bij te houden en dit 
bij iedere aanwezigheid van de technisch adviseur ter ondertekening aan hem voor te leggen.  

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de inter-
pretatie of de uitvoering van onderhavige overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegd-
heid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van het zieken-
huis gelegen is.

Artikel 9: Slotbepalingen

De firma zal de rechten en plichten die uit de overeenkomst voortvloeien noch geheel of ge-
deeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het zie-
kenhuis die niet op onredelijke grond zal geweigerd worden.

De mogelijke nietigheid van één der artikelen van deze overeenkomst brengt enkel de nietig-
heid mee van de desbetreffende clausule, zij tast in geen enkel geval de geldigheid van deze 
overeenkomst aan. 

Elke wijziging van onderhavige overeenkomst kan slechts mits het schriftelijk akkoord van 
beide partijen.

Onderhavige overeenkomst vervangt alle eventuele voorafgaande mondelinge en/of schrifte-
lijke afspraken tussen partijen.

Opgemaakt te ...........................................................................................................................

op .............................................................................................................................................

in zoveel exemplaren als er partijen zijn en waarvan elke partij erkent een exemplaar te heb-
ben ontvangen

Voor de firma       Voor het ziekenhuis

.....................................................................      ........................................................................

Voor kennisname:

[hoofdgeneesheer]  [medisch directeur]
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Bijlage 2: 

Model van passage “externe personen” in het OK-reglement

Externe personen zijn in het kader van deze regeling vertegenwoordigers van firma’s, aanwe-
zig in het OK:

1.  die praktisch advies geven tijdens de ingreep, die op verzoek van de arts steriel kunnen 
staan maar die geen voorbehouden zorgkundige, verpleegkundige of medische hande-
lingen stellen, zelfs al betreft het een zorgkundige, verpleegkundige of een arts (hierna 
genoemd ‘technisch adviseur’).

2.  die praktische hulp verlenen, die dus tijdens de ingreep verpleegkundige en/of toever-
trouwde geneeskundige handelingen kunnen stellen in de zin van KB nr. 78 betreffende 
de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen42 (hierna genoemd “externe assistent”).

Het is toegelaten dat externe personen aanwezig zijn in het OK mits naleving van alle hieron-
der beschreven voorwaarden:

– Op het OK wordt een “register van externe personen” bijgehouden door de daartoe 
aangestelde verantwoordelijke van het OK. Dat register, dat bij aankomst en vertrek 
van de externe persoon wordt ingevuld, vermeldt:
- de identiteit van de externe persoon
- de reden van toegang met vermelding van hun statuut (“technisch adviseur” of 

“externe assistent”)
- de naam van de arts op wiens verzoek de technisch adviseur of externe assistent 

aanwezig is
- de datum van aanwezigheid met vermelding begin- en eindduur aanwezigheid
- de naam van de firma 
- de bevestiging dat de technisch adviseur of externe assistent werkzaam is in een 

firma die daarvoor een (raam)overeenkomst afsloot met het ziekenhuis 
- kennisname van het OK-reglement van het ziekenhuis

– De chirurg 
- kondigt elke komst van de externe perso(o)n(en) aan bij de OK-planning43.
- zal de patiënt vooraf inlichten over de eventuele aanwezigheid of assistentie van 

externen bij zijn ingreep (art. 10 van de Wet betreffende de rechten van de patiënt 
van 22 augustus 2002). Dat wordt genoteerd in het dossier van de patiënt.

– De externe persoon
- meldt zich, bij iedere komst, aan bij de daartoe aangestelde verantwoordelijke 

van het OK
- ondertekent/parafeert, bij iedere komst, het ingevulde “register van externe personen” 
- is gebonden door een geheimhoudingsplicht en is te allen tijde gehouden de pri-

vacy en intimiteit van de patiënten te respecteren. 

– De nodige beschermingsmaatregelen inzake welzijn op het werk (o.m. radioprotec-
tie) worden getroffen. 

42 Koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, BS 
14 november 1967.

43 Minister Onkelinx heeft het, in de omzendbrief inzake “extern personeel in de operatiekwartieren” van 23 juni 
2009 (cf. bijlage nr. 4) over een - wellicht minder pragmatisch - ”schriftelijk verzoek” van de chirurg. 
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Bijlage 3:

Inhoud opleiding 

Product Trainer en Technisch Adviseur

De opleiding wordt georganiseerd door UNAMEC, in samenwerking met Zorgnet Vlaanderen 
en VVOV. 

Alle partners zullen erop toezien dat een representatief panel aan lesgevers in ieder geval
de volgende onderwerpen zal behandelen: 

 Module I: de “product trainer”
 (gericht op alle vertegenwoordigers die actief zijn in het ziekenhuis):

- Algemeen overzicht van de ziekenhuisstructuur met bespreking van de belangrijk-
ste afdelingen en organen voor de vertegenwoordiger (OK/CSA/APOTH/CMM/…)

- Overzicht van het beslissingsniveau en beslissingsbevoegdheden binnen het  
ziekenhuis

- Flow van aangekochte producten 
- Ziekenhuisfinanciering in het algemeen (incl. overheidsopdrachten)
- Centrale aansprakelijkheid 
- Financiering van Medische Hulpmiddelen ( BFM – Nomenclatuur – Notificatie – 

Limitatieve lijsten – Plafondprijzen – veiligheidsmarge – aandeel patiënt –  
afleveringsmarge apotheek – forfaits - …)

- Werking en verantwoordelijkheden van de ziekenhuisapotheek in verband met me-
dische hulpmiddelen

- Specifieke aandachtspunten vanuit de apotheek: consignaties – leensets - ….
- Europese en Belgische wetgeving over medische hulpmiddelen: bevoegde instan-

ties, CE-markering en lokale verplichtingen
- Specifieke richtlijnen en adviezen vanuit UNAMEC: Leensets en consignaties/Deon-

tologie/begrippenkader werkgroep externen: PT/TA/EA 
- …

 Module IIa: de “technisch adviseur theoretisch”
 (gericht op de vertegenwoordigers die actief zijn in het OK):

- Structuur en werking OK/CSA/Recovery/….: zones , personeel, bevoegdheden
- Wat wordt verwacht van een technisch adviseur: wat mag (niet), wat kan (niet)…
- Het OK-reglement: Toegang/Hygiene/Veiligheid/Privacy
- Logistieke flow van materiaal voor en na een ingreep
- …

   Module IIb: de “technisch adviseur praktisch” 
 (gericht op de vertegenwoordigers die actief zijn in het OK tijdens een ingreep):

- Praktische richtlijnen bij het niet-steriel adviseren: Hoe op het OK actief zijn buiten 
het steriel veld?, radioprotectie, …

- Steriel adviseren: rubben/scrubben − steriel aankleden – steriliteitsregels tijdens de 
ingreep – radioprotectie…

- ….  
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Bijlage 4:

Omzendbrief Minister Onkelinx inzake het extern personeel in de  
operatiekwartieren van 23 juni 2009 
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44 Vr. en Antw. Kamer 2007-08, 18 juni 2008, (Vr. nr. 5470 L. GOUTRY).

Bijlage 5:

Mondelinge vraag (nr. 5470) van dhr. Luc Goutry aan minister Onkelinx 
inzake de aanwezigheid van extern personeel OK van 20 mei 2008 en 
antwoord van minister Onkelinx44

Vraag van de heer Luc Goutry aan de vice-eerste minister en minister van Sociale  
Zaken en Volksgezondheid over “de aanwezigheid van extern personeel in het operatie-
kwartier” (nr. 5470)

Luc Goutry: Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, collega’s, het gebeurt steeds meer 
dat extern personeel, verbonden aan firma’s die medisch materiaal leveren aan ziekenhui-
zen, aanwezig is in het operatiekwartier. De bedoeling daarvan is een ziekenhuisarts bij te 
staan wanneer hij bepaalde producten of nieuwe moderne technieken zoals implantaten 
moet gebruiken en er zogezegd technisch advies moet worden verstrekt door personeelsleden 
van die firma’s.

Aangezien dit steeds meer voorkomt, vrijwel bij elke belangrijke operatie, rijzen er steeds 
meer juridische vragen. Welke handelingen kan een dergelijk iemand stellen? Wie is aanspra-
kelijk wanneer er iets verkeerd loopt? Hoe moet worden omgesprongen met de regels voor 
geheimhouding? Moet het ziekenhuis op de hoogte zijn van het feit dat een beoefenaar in de 
gezondheidszorg een beroep doet op externen? Wie draagt de kosten voor de assistentie van 
dit extern personeel?

In principe is de zelfstandige ziekenhuisarts verantwoordelijk voor de ingreep en zou hij aan-
sprakelijk zijn voor de fouten van de hulppersonen die hij onder zijn verantwoordelijkheid 
heeft ingeschakeld bij een ingreep.

Artikel 10 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, dat ook van toepassing is op 
de medische hulpmiddelen, verbiedt om in het kader van het leveren, voorschrijven, afleve-
ren of toedienen van geneesmiddelen rechtstreeks of onrechtstreeks premies of voordelen in 
geld of in natura in het vooruitzicht te stellen, aan te bieden of toe te kennen aan groothande-
laars, personen die geneesmiddelen mogen voorschrijven, afleveren of toedienen, alsook aan 
instellingen waar het voorschrijven, het afleveren of het toedienen van de geneesmiddelen 
plaatsvindt.

Indien een firma systematisch extern personeel ter beschikking stelt van een arts om hem te 
helpen bij een ingreep zonder dat de arts hiervoor de kosten moet dragen, kan er dus sprake 
zijn van een
inbreuk op artikel 10 van de wet op de geneesmiddelen. De arts ontvangt dan immers een 
voordeel waarvoor hij niet moet betalen. 

De situatie is evenwel anders wanneer het optreden van het extern personeel kadert in het 
verschaffen van informatie over nieuw materiaal of verband houdt met de studie en het ex-
tern personeelslid bijvoorbeeld betrokken is bij de inzameling van gegevens.

Externe personeelsleden die aanwezig zijn in een operatiekwartier krijgen vaak heel gevoe-
lige informatie te zien over patiënten. Het spreekt voor zich dat zij het vertrouwelijk karakter 
van die gegevens moeten respecteren. Het is dus van belang dat er transparantie is bij de 
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firma, de arts, het ziekenhuis en bij de patiënt over de rol die deze externe personeelsleden 
in de toekomst meer en meer zullen spelen in operatiekwartieren. Dit vermijdt problemen 
inzake aansprakelijkheid en geheimhouding. Afhankelijk van de taken die door het extern 
personeelslid worden verricht, zal dit personeelslid bovendien aan bepaalde diplomavereis-
ten moeten voldoen.

Kortom, al deze vragen en bemerkingen wijzen erop, mevrouw de minister, dat er een grijze 
zone is op dit vlak. Het lijkt mij derhalve noodzakelijk en zelfs dringend dat de Nationale Raad 
voor Ziekenhuisvoorzieningen zich hierover buigt en ter zake een advies aan u uitbrengt, zo-
dat de wettelijke regelingen desgevallend sluitend kunnen worden gemaakt.

Ik zou met andere woorden graag uw standpunt ter zake vernemen. Ik zou ook graag te weten 
komen of u overweegt om hierover advies te vragen aan de Nationale Raad voor Ziekenhuis-
voorzieningen.

Tot daar deze wat lange, maar toch belangrijke vraag.
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Minister Laurette Onkelinx: Ik kwam inderdaad recent in kennis van deze problematiek. 
Ik ben mij bewust van de verschillende problemen die door deze situatie kunnen ontstaan.

Dit dossier werd geanalyseerd door mijn kabinet, samen met de bevoegde administraties - de 
FOD Volksgezondheid, DG2 en het Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproduc-
ten.

Er kunnen inderdaad op meerdere vlakken vragen worden gesteld. Ten eerste, over de illegale 
uitoefening van de geneeskunde of de verpleegkunde naargelang het soort activiteit dat ef-
fectief wordt toegepast. In dat geval zouden de professionelen, zowel artsen als verpleegkun-
digen, verantwoordelijk kunnen worden gesteld.

Een dergelijk probleem bestaat niet wanneer de externe medewerkers hun interventies be-
perken tot technische raadgevingen inzake het goede gebruik van het gebruikte materiaal. 
Het gaat hierbij om zeer complex materiaal en de goede kennis ervan door het personeel van 
het bedrijf dat het maakt, helpt de arts bij het gebruik ervan tijdens een ingreep. Zij moeten 
eveneens het huishoudelijke reglement respecteren van elk operatiekwartier waar men hen 
om raad vraagt.

C’est délicat. Je suis très précise.

Ten tweede, over de verantwoordelijkheid in geval van een incident, het volgende. De pro-
fessionelen –artsen en verpleegkundigen– blijven uiteraard, naargelang het geval, volledig 
verantwoordelijk voor de uitgevoerde handelingen.

Het beroepsgeheim moet door elke persoon worden gerespecteerd die wegens zijn beroepsac-
tiviteit kennis krijgt van informatie over een patiënt. 

Ten vierde, met betrekking tot het eventueel niet respecteren van artikel 10 van de geneesmid-
delenwet, de bedrijven mogen hun personeel alleen gratis ter beschikking stellen als het over 
nieuw materiaal of over een complexe procedure gaat, wat de raad van het personeel dat dit 
perfect beheerst, rechtvaardigt. 

Ik ben van plan om deze regels in herinnering te brengen in een rondzendbrief. Indien nodig 
zal ik adequate maatregelen nemen die nodig zijn voor het garanderen van een maximale 
veiligheid van de patiënten.

Luc Goutry: Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, ik dank u omdat uw antwoord 
even uitvoerig was als de vraag en uw inging op alle facetten ervan.

Het gaat om een groeiend probleem. Ik heb mij daarover laten informeren. Heupprothesen 
bijvoorbeeld, kunnen bestaan uit 7.000 verschillende onderdelen, naargelang de situatie. 
Dokters weten dat het materiaal op de markt is, maar kunnen het niet altijd zelf toepassen, 
ook al omdat het soms nieuwe materialen zijn. Zij krijgen technische assistentie.

Ik voel dat u een strikte afbakening maakt, in navolging van artikel 10. Wanneer men strikt 
binnen zijn taak blijft, mag men geen voordelen in natura bieden bij het afleveren van me-
dische hulpmiddelen of geneesmiddelen. In een aantal gevallen wordt vastgesteld dat die 
mensen soms echt wel de knechtjes van dokters worden. Zij komen telkens helpen bij een 
operatie omdat het gemakkelijk is. Zo spaart men meteen een instrumentalist uit. Daardoor 
rijst dan wel een probleem van aansprakelijkheid. Deze vraag is gebaseerd op situaties die 
zich in de praktijk voordoen. 

Ik denk dat het inderdaad noodzakelijk is om een rondzendbrief op te stellen, zodat men weet 
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waaraan men zich moet houden, ook qua aansprakelijkheid, met betrekking tot artikel 10 van 
de geneesmiddelenwet.

Mevrouw de minister, u hebt op een vraag nog niet geantwoord.

Overweegt u om ter zake een advies te vragen aan de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoor-
zieningen?

Minister Laurette Onkelinx: Moet de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen nog ge-
raadpleegd worden? Ik kan een advies vragen, maar een advies is een raadpleging.

Luc Goutry: U kunt een adviesopdracht uitschrijven. Dan moet de nationale raad zich daar-
over buigen en, zoals bij veel dergelijke materies, een advies aan u voorleggen. Begrijp ik het 
goed dat u verder zult onderzoeken of u al dan niet een advies zult vragen?

Minister Laurette Onkelinx: Dat wil zeggen dat ik zal onderzoeken of het de moeite waard 
is om dat te doen.

Luc Goutry: U zal verder onderzoeken of er een advies al dan niet moet gegeven worden. Wij 
stellen precieze vragen, wij moeten precieze antwoorden krijgen.

Minister Laurette Onkelinx: Ik heb een precies antwoord gegeven.

Luc Goutry: Precies, maar met een vraagteken.
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Bijlage 6:

Mondelinge vraag (nr. 9201) van mevr. Nathalie Muylle aan minister  
Onkelinx inzake de instrumentisten in het operatiekwartier van 1 febru-
ari 2012 en antwoord van minister Onkelinx45

Vraag van mevrouw Nathalie Muylle aan de vice-eersteminister en minister van Soci-
ale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, 
over “de instrumentisten in het operatiekwartier” (nr. 9201)

Nathalie Muylle: Vallen instrumentisten die de chirurg bijstaan in het operatiekwartier, ten 
laste van het budget financiële middelen of van de erelonen van de artsen? Volgens de wet 
en het KB van 2005 vallen ze niet onder het budget financiële middelen van de ziekenhuizen, 
maar dat KB werd in 2009 om technische redenen vernietigd door de Raad van State. In som-
mige ziekenhuizen geeft dit aanleiding tot discussies. Ook de bevoegdheid van de instrumen-
tist moet verduidelijkt worden.

Zal de minister het KB aanpassen en opnieuw uitvaardigen? Kan de minister de taken van de 
instrumentisten in het operatiekwartier definiëren?

Minister Laurette Onkelinx: Artikel 13 van het KB van april 2002 preciseert dat onderdeel B2 
binnen het budget financiële middelen van de ziekenhuizen de kosten van de instrumentis-
ten van de operatieafdeling niet dekt. Die verrichting valt dus ten laste van het honorarium.

Dat was altijd al zo en de wijziging van het KB van 2002 in 2005 betrof dan ook een verduide-
lijking van een rechtspraak die al lang gold. Daarom heeft de vernietiging van het KB van 11 
juli 2005 geen enkele invloed op de interpretatie van de financiering van de instrumentisten.
Instrumenteren houdt in dat men de chirurg tijdens zijn ingreep de instrumenten aanreikt. 
De verpleegkundige-instrumentist beschikt over een steriele uitrusting en werkt steeds aan 
de operatietafel. Op die manier kunnen operaties sneller en veiliger verlopen. De verpleeg-
kundige ten laste van de ziekenhuisfinanciering is in de operatieafdeling mobiel tijdens de 
ingreep, beheert het extra materiaal, zorgt mee voor de patiënt en staat in voor de postopera-
tieve verzorging in de ontwaakzaal.

Nathalie Muylle: Dit antwoord zal heel wat directies en ziekenhuizen van nut zijn in de dis-
cussies over de instrumentisten.

45 Vr. en Antw. Kamer 2011-12, 8 februari 2012, (Vr. nr. 9201 N. MUYLLE).
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46 Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg.
47 Cf. http://www.niaz.nl/niaz-officieel/kwaliteitsnormen/kwaliteitsnorm-zorginstellingen/kwaliteitsnorm-  

zorg instelling-2.3/view

Bijlage 7:

Relevante NIAZ46-normen47

518.19 De instelling heeft afspraken dat (zorg)processen waarvoor de vereiste deskundig-
heid en/of de benodigde vaardigheden ontbreken, met hulp van derden doorgang 
kunnen vinden.

 
312.04 De instellingsleiding ziet erop toe dat de competenties en bevoegdheden van de 

medewerkers aansluiten bij de door hen te verrichten taken.
 
323.10 De instelling heeft een uitvoeringsregeling voor het (doen) verrichten van voorbe-

houden en/of risicovolle handelingen door niet zelfstandig bevoegden.
 
514.11 De instelling heeft de (zorg)processen zodanig ingericht en gestandaardiseerd dat 

de veiligheid van patiënten, medewerkers en bezoekers naar behoren is gewaar-
borgd.

  
516.13 Als er leerlingen, stagiaires en/of co-assistenten betrokken zijn bij de (zorg)proces-

sen, wordt de patiënt hierover tijdig en duidelijk geïnformeerd en om toestemming 
gevraagd. 

 
518.13 Over de verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen 

de verschillende professionele disciplines die bij dezelfde (zorg)processen zijn be-
trokken, bestaan  afspraken die met direct betrokkenen zijn gecommuniceerd.

 
518.15 De taakverdeling, de verantwoordelijkheidsverdeling en de werkafspraken tussen 

de arts-assistenten en superviserende artsen/specialisten zijn vastgelegd en met 
alle betrokken zorgverleners gecommuniceerd.
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Bijlage 8:

Relevante JCI48-normen49

PFR.1.2 De geleverde zorg respecteert de privacybehoeften van de patiënt.

PFR.1.6 Patiënteninformatie is vertrouwelijk van aard.

ASC.7.2 Het schriftelijke rapport of de korte operatienotitie moet ten minste de volgende 
elementen bevatten: 

 a) postoperatieve diagnose; 
 b) naam van behandelend chirurg en assistenten; 
 c) naam van de procedure; 
 d) gegevens over chirurgische monsters die voor onderzoek zijn ingestuurd; 
 e) specifieke vermelding van complicaties of van het ontbreken van complicaties 

tijdens de procedure, met inbegrip van de omvang van het bloedverlies; en 
 f) datum, tijd en handtekening van de verantwoordelijke arts. 

IPSG.4 
1  De instelling gebruikt een onmiddellijk herkenbare markering voor identificatie van de 

operatieplaats, en de patiënt wordt bij het markeringsproces betrokken. 
2  De instelling hanteert een controlelijst of andere controlemethode voor preoperatieve 

verificatie om vast te stellen of locatie, procedure en patiënt juist zijn, en of alle beno-
digde documenten en instrumenten voorhanden en juist zijn en correct functioneren. 

3  Het volledige chirurgisch team draagt zorg voor de uitvoering en documentatie van een 
time-outprocedure, vlak voor het begin van een operatieve procedure. 

4  Er worden beleidsmaatregelen en procedures ontwikkeld, gericht op ondersteuning van 
uniforme processen om te kunnen garanderen dat de locatie en procedure correct zijn 
en dat het de juiste patiënt betreft. Dit geldt ook voor medische en tandheelkundige 
procedures in andere omgevingen dan de OK.

FMS.11 
1  Voor elk onderdeel van het programma voor faciliteitenbeheer en veiligheid van de in-

stelling is er geplande voorlichting om ervoor te zorgen dat de medewerkers uit alle 
ploegen effectief hun taken kunnen uitvoeren. (Zie ook AOP.5.1, ME 5 en AOP.6.2, ME 6) 

2  Bij de voorlichting zijn bezoekers, verkopers en tijdelijke krachten betrokken, andere 
personen die door de instelling zijn aangewezen en de verschillende ploegen medewer-
kers.

SQE.7 
2  Tijdelijke krachten krijgen voorlichting over de instelling, de afdeling of eenheid waaraan 

zij zijn toegewezen en hun functiespecifieke taken en andere verantwoordelijkheden.

SQE.9  (artsen)
1  Er wordt vastgesteld wie op grond van wetten, regelgeving en beleid van de instelling 

bevoegd is om zonder toezicht patiënten zorg te verlenen. 
2  De vereiste kwalificaties (onder andere opleiding, bevoegdheid en registratie) zoals be-

paald door het regulerings- en organisatiebeleid worden voor elk medisch staflid door 

48 Joint Commission International.
49 Cf. http://www.jointcommissioninternational.org/Programs-Hospitals/
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de instelling gekopieerd en aan het personeelsdossier toegevoegd of aan een speciaal 
kwalificatiedossier voor het betreffende medische staflid. 

3 Alle kwalificaties (onder ander opleiding, bevoegdheid en registratie) worden geverifi-
eerd bij de bron van de kwalificatie voordat de persoon begint met de dienstverlening 
aan patiënten. 

4  Alle kwalificaties in het dossier (onder ander opleiding, bevoegdheid en registratie) zijn 
actueel en worden indien nodig bijgewerkt. 

5  Bij de eerste aanstelling wordt een zorgvuldige overweging gemaakt of de persoon die 
de patiëntenzorg gaat aanbieden, voldoende gekwalificeerd is.

SQE.12 (verpleegkundigen)
1  De instelling beschikt over een gestandaardiseerde procedure voor het verzamelen van 

de kwalificaties van alle leden van de verpleegkundige staf. 
2  Bevoegdheden, opleidingen, trainingen en ervaring worden gedocumenteerd. 
3  Dergelijke informatie wordt geverifieerd aan de hand van een primaire bron, volgens de 

parameters uit de intentieverklaring van SQE.9. 
4  Er wordt een dossier bijgehouden van de kwalificaties van alle leden van de verpleeg-

kundige staf. 
5  De instelling beschikt over een proces om vóór aanstelling te garanderen dat de kwalifi-

caties van tijdelijk aangenomen verpleegkundigen geldig en volledig zijn. 
6  De instelling beschikt over een proces om te garanderen dat verpleegkundigen die niet 

in dienst zijn van de instelling, maar privé-artsen bijstaan en diensten verlenen aan de 
patiënten van de instelling, beschikken over geldige kwalificaties.

SQE.15 (overige behandelaars)
1  De instelling beschikt over een gestandaardiseerde procedure voor het verzamelen van 

de kwalificaties van alle overige behandelaars. 
2  Bevoegdheden, opleidingen, trainingen en ervaring worden indien relevant gedocu-

menteerd. 
3  Dergelijke informatie wordt geverifieerd aan de hand van een primaire bron, volgens de 

parameters uit de intentieverklaring van SQE.9. 
4  Er wordt van overige behandelaars een dossier bijgehouden. 
5  Dit dossier bevat kopieën van alle nodige licenties, certificaten en registraties. 
6  De instelling beschikt over een proces om te garanderen dat overige behandelaars die 

niet in dienst zijn van de instelling, maar privé-artsen bijstaan en diensten verlenen aan 
de patiënten van de instelling, beschikken over geldige kwalificaties die vergelijkbaar 
zijn met de door de instelling vereiste kwalificaties. 

SQE.16 
1  De bevoegdheid, opleiding, training en ervaring van overige behandelaars vormen de 

basis voor de toewijzing van klinische taken. 
2  Het proces houdt rekening met de geldende wetten en regelgeving. 

SQE.17 
1  Overige behandelaars nemen deel aan de activiteiten gericht op kwaliteitsverbetering 

van de instelling. (Zie ook QPS.1.1, ME 1) 
2  De prestaties van overige behandelaars worden beoordeeld als de resultaten van de ac-

tiviteiten gericht op kwaliteitsverbetering daar aanleiding toe geven. 
3  De relevante informatie uit het beoordelingsproces wordt gedocumenteerd in het dos-

sier van de behandelaar.
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