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Bijlage 2

Professioneel statuut
Voor een huisarts in dienst bij een huisarts
Overwegende:
- dat overeenkomstig hoofdstuk 4 onder a van de Cao
Hidha de huisarts zijn werkzaamheden zal verrichten met
inachtneming van de voor de huisarts geformuleerde
code;
- dat de professionele autonomie van de Hidha moet
worden gewaarborgd door middel van een
professioneel statuut, inhoudende een landelijke
regeling waarin regels zijn opgenomen ter zake van de
professionele verantwoordelijkheid;
- dat er geen verschil in medisch functioneren mag zijn
tussen een op arbeidsovereenkomst werkzame huisarts
en diens collega die vrijgevestigd is;
- dat de Hidha een persoonlijke niet-overdraagbare
verantwoordelijkheid heeft jegens de patiënt aan wie
de Hidha verantwoording verschuldigd is voor diens
medisch handelen;
- dat het leveren van verantwoorde zorg vereist dat de
Hidha binnen de grenzen van de wet, de vigerende
professionele standaard en de binnen de huisartspraktijk
bestaande regels en afspraken de aan zijn zorg
toevertrouwde patiënten in vrijheid met raad en daad
kan bijstaan;
- dat de Hidha samen met de huisarts-praktijkhouder de
medeverantwoordelijkheid draagt voor een
verantwoord niveau van de beroepsuitoefening in de
huisartspraktijk;
- dat de huisarts-praktijkhouder een algemene
verantwoordelijkheid draagt voor de zorgverlening in de
huisartspraktijk;
- dat de huisarts-praktijkhouder op grond van de wet de
geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
de overeenkomst met de patiënt aangaat en daarvoor
aansprakelijk gesteld kan worden voor fouten in de
zorgverlening, ongeacht waar en door wie in de
huisartspraktijk gemaakt en dat het de Hidha is die
namens de huisarts-praktijkhouder voldoet aan de
kwalitatieve eisen die hieruit voortvloeien;
- dat het professioneel statuut voor de Hidha deel
uitmaakt van de rechtspositie van de Hidha.
komen overeen als volgt:
Artikel 1

In dit statuut wordt verstaan onder:
huisarts- praktijkhouder: De natuurlijke perso(o)n(en) en/
of rechtspersoon, zoals een maatschap of BV, die met de
Hidha een arbeidsovereenkomst aangaat.
huisarts: de arts, die blijkens inschrijving in het BIGregister en het register van de Huisarts en Verpleeghuis
arts Registratie Commissie (HVRC) en in de huisartspraktijk
werkzaam is.

professionele autonomie: de vrijheid van oordeelsvorming
van de Hidha om, gegeven de wettelijke kaders en pro
fessionele standaard, zonder inmenging van derden en
zonder preventief toezicht van de huisarts-praktijkhouder,
in de individuele arts-patiëntrelatie te komen tot diag
nostiek, behandeling en advisering over de behandeling
en/of alle verrichtingen, waaronder begrepen het onder
zoeken en geven van raad met de doelstelling de verbe
tering van de gezondheid van de patiënt.
behandeling: het geheel van activiteiten in het kader van
de individuele diagnostiek, therapie en begeleiding.
patiënt: een natuurlijke persoon op wie de benadeling/
zorgverlening zich richt.
Artikel 2 Respecteren van de professionele autonomie

De huisarts-praktijkhouder zal de professionele autonomie
van de Hidha ten aanzien van de zorgverlening aan de
individuele patiënt respecteren.
Artikel 3 Verantwoordelijkheid Hidha

1 De huisarts verbindt zich de patiënten die zich aan zijn
zorg toevertrouwen, respectievelijk die op de
gebruikelijke wijze aan hem worden toevertrouwd,
geneeskundige hulp te verstrekken.
2 De verantwoordelijkheid voor de behandeling van een
individuele patiënt berust bij de Hidha. Bij beslissingen
in het kader van deze verantwoordelijkheid zal de
Hidha, overeenkomstig de WGBO, zich steeds
vergewissen van de instemming van de patiënt of
diens (wettelijke) vertegenwoordiger(s) en zich waar
nodig verstaan met andere medisch of paramedische
behandelaar(s).
3 De Hidha neemt bij diens werkzaamheden de zorg van
een goed hulpverlener in acht en handelt daarbij
in overeenstemming met de op de Hidha rustende
verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor de
Hidha vigerende standaard als bedoeld in de WGBO.
4 De Hidha behandelt de patiënt op een zodanige wijze
dat deze naar de stand van de wetenschap in
redelijkheid als adequaat kan worden beschouwd.
5 Bij het vormgeven van de individuele behandeling zal
de Hidha de relevante wettelijke kaders in acht
nemen en zich rekenschap geven van de geldende
wetenschappelijke standaard, (NHG)standaarden en
protocollen.
6 Indien de huisarts gegronde redenen meent te
hebben geneeskundige hulp aan een patiënt niet
op zich te nemen of een aangevangen behandeling
af te breken, treft hij, indien en voor zover zulks
redelijkerwijze verlangd kan worden, na overleg met
de huisarts-praktijkhouder, maatregelen teneinde de
continuïteit van de geneeskundige zorg te verzekeren.
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Artikel 4 Collectieve verantwoordelijkheid op het niveau van de
huisartspraktijk

Artikel 8 Informatieoverdracht aan andere behandelaars

1 De huisarts-praktijkhouder kan in het kader van het
doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht verlenen van
zorg nadere regels vaststellen.
2 De Hidha neemt bij de uitvoering van diens
werkzaamheden de (organisatorische) aanwijzingen die
worden gegeven door de huisarts-praktijkhouder, met
het oog op doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht
verlenen van zorg en in het kader van de bedrijfsvoering
in acht.
3 De Hidha is verplicht zich te houden aan de richtlijnen
van de huisarts-praktijkhouder die van belang zijn voor
de bedrijfsvoering.

1 De Hidha zal in het algemeen de patiënt in zo
begrijpelijk mogelijke taal informatie verschaffen over
de aard van de aandoening, prognose, de voorgestelde
behandeling en daaraan verbonden risico’s.
2 Indien de patiënt moet worden verwezen naar andere
(medische) behandelaars, geeft de Hidha,
overeenkomstig de WGBO, zo nodig met
instemming van de patiënt dan wel dienst (wettelijke)
vertegenwoordiger(s), aan hen alle relevante informatie
welke zij voor een goede beroepsuitoefening nodig
hebben.
3 De Hidha zal de continuïteit van de behandeling
bewaken door overleg te voeren over de behandeling
met de hulpverlener indien de patiënt is doorverwezen.
4 De Hidha is gebonden aan de wettelijke geheimhoudingsplicht ten opzichte van de gegevens van de
patiënt.
5 De Hidha zal bij verwijzing naar een (para-) medicus op
diens verzoek overleg plegen over de verwijzing en/of
periodiek overleg voeren over de behandeling.
6 Bij te voorziene afwezigheid draagt de Hidha zorg voor
een goede overdracht van informatie aan degenen die
de zorg tijdens de afwezigheid waarneemt.

Artikel 6 Professionele standaard

Artikel 9 Dossiervorming en archivering van patiëntengegevens

1 De Hidha is gehouden diens kennis en vaardigheden
voor een goede beroepsuitoefening op peil te houden
dan wel uit te breiden, en in elk geval aan de geldende
herregistratie-eisen en wordt daartoe door de huisartspraktijkhouder in de gelegenheid gesteld.
2 De Hidha is gehouden diens (medisch) handelen
regelmatig te toetsen aan de consensus hierover binnen
de beroepsgroep, waaronder in elk geval begrepen
de KNMG in zijn publiekrechtelijke raar en het NHG
als wetenschappelijke vereniging. In dit kader is hij
gehouden mee te werken aan intercollegiale toetsing
en overleg en evaluatie van diens handelen.
3 De Hidha zal zich op de hoogte houden van de
ontwikkelingen binnen andere medische vakgebieden,
voor zover relevant voor diens handelen als huisarts.

1 De Hidha is gehouden van iedere door hem te
behandelen patiënt op de in dit verband gebruikelijke
wijze een ziektegeschiedenis op te maken en bij te
houden.
2 De huisarts-praktijkhouder is verplicht ervoor zorg te
dragen dat de ziektegeschiedenissen op behoorlijke
wijze kunnen worden opgeborgen en wel zodanig dat
geheimhouding van de inhoud daarvan is verzekerd
overeenkomstig de privacywetgeving.
3 De ziektegeschiedenissen zullen zowel tijdens de duur
van het dienstverband alsook na het eind daarvan
overeenkomstig daartoe vastgestelde normen in
het archief rusten en ter beschikking staan van de
behandelend huisarts van de patiënten.
4 Inzage in de ziektegeschiedenissen door anderen dan
de behandelend huisarts respectievelijk diens
waarnemer kan slechts geschieden met toestemming
van de patiënt.
5 Publicatie van gegevens uit ziektegeschiedenissen
geschiedt niet dan met toestemming van de Hidha,
respectievelijk diens opvolger en de patiënt, waarbij
hij ervoor zorgdraagt dat de belangen van de patiënt
niet worden geschaad. Indien de betrokken Hidha dit
wenst, geschiedt publicatie slechts met vermelding van
de bron.

1 De Hidha zal meewerken aan het tot stand komen van
protocollen die binnen de huisartspraktijk van belang
zijn.
2 De huisarts-praktijkhouder zal de Hidha betrekken bij
het opstellen en/of implementatie van protocollen
in de huisartspraktijk en houdt zich hieraan, tenzij er
gegronde redenen zijn in het belang van de patiënt
hiervan af te wijken.
Artikel 5 Kader voor de zorgverlening

Artikel 7 Continuïteit van de zorg

1 De Hidha en huisarts-praktijkhouder zullen in overleg
zich tot het uiterste inspannen om zowel de continuïteit
van de zorg als het effectueren van vakantie- en
verlofrechten en bij- en nascholingsdagen te
waarborgen zo mogelijk in nauwe samenwerking en in
overleg met de Hidha en de andere huisartsen in de
regio.
2 De huisarts-praktijkhouder kan, indien zich omstandigheden voordoen waarbij de zorg in de huisartspraktijk in
het gedrang komt, het verlof intrekken en op een ander
tijdstip toekennen.
3 De huisarts-praktijkhouder blijft tijdens de afwezigheid
van de Hidha wegens verlof, bij- en nascholing of ziekte
verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg voor
de patiënten van de praktijk.
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Artikel 10 Praktijkvoering

1 De werkgever verschaft de Hidha conform hoofdstuk
4 onder e van de cao de benodigde personele,
instrumentele en ruimtelijke voorzieningen.
2 Van de hem ter beschikking gestelde hulpmiddelen en
instrumenten dient de Hidha een zorgvuldig gebruik te
maken met inachtneming van het doel waarvoor deze
zijn aangeschaft.
3 De huisarts-praktijkhouder zal de in lid 1 genoemde
instrumentele en ruimtelijke voorzieningen in een
zodanige staat houden dat voldaan wordt aan de eisen
van technische behoeften, bedrijfszekerheid en medisch
wetenschappelijk peil.
Artikel 11 Calamiteiten

1 De Hidha is verplicht om in geval van een calamiteit
ten gevolge van medisch handelen aan de huisartspraktijkhouder alle feitelijke informatie te verschaffen
die in het belang van de patiënt of diens nabestaanden
en van het samenwerkingsverband noodzakelijk geacht
kan worden.
2 De Hidha is verplicht mee te werken aan maatregelen
die ertoe strekken ongevallen te voorkomen.
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