
  Overwegende dat:
 1 het academisch ziekenhuis* op grond van wet en regelgeving, waaronder de WHW, als 

instelling onder meer taken heeft op het terrein van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs 
en als instelling onder meer een (wettelijke) verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot 
de doeltreffendheid, doelmatigheid en patiëntgerichtheid van de zorgverlening;

 2 uit de WHW (artikel 12.2 lid 1) vloeit voort dat medisch specialisten in de gelegenheid 
worden gesteld tot het geven van wetenschappelijk geneeskundig onderwijs en het doen 
van wetenschappelijk geneeskundig onderzoek, een en ander voor zover de belangen van de 
patiënten dat toelaten;

 3 in de WHW (artikel 12.16 lid 1) is vastgelegd dat de verantwoordelijkheid voor de 
patiëntenzorg onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur ligt bij de 
hoofden van afdelingen; zij nemen daarbij de organisatorische en financiële kaders als 
aangegeven door de raad van bestuur in acht;

 4 binnen het kader van de WHW moet de medisch specialist die in het academisch ziekenhuis 
werkzaam is, handelen als goed hulpverlener met inachtneming van de op hem rustende 
verantwoordelijkheid volgens de geldende medisch professionele standaard en heeft hij een 
persoonlijke niet-overdraagbare (strafrechtelijke en tuchtrechtelijke) verantwoordelijkheid 
in zijn relatie tot de patiënt aan wie hij verantwoording schuldig is voor zijn medisch 
specialistisch handelen;

 5 in de WHW (artikel 12.3 lid 2 en 3) is vastgelegd dat de bevoegdheden tot regeling en bestuur 
in hun geheel zijn toegewezen aan de raad van bestuur;

 6 er voor de totale zorg door het academisch ziekenhuis en de medisch specialisten een 
financieel kader beschikbaar is, dat noopt tot prioritering in zorgverlening en dat de raad van 
bestuur daarbij eindverantwoordelijk is voor een zodanige aanwending van middelen binnen 
het academisch ziekenhuis dat de mogelijkheden voor het leveren van verantwoorde zorg 
optimaal zijn;

 7 de raad van bestuur de medisch specialist in de gelegenheid stelt om binnen de hem ter 
beschikking gestelde mogelijkheden en middelen zijn patiënten te behandelen;

 8 de medisch specialist zijn medisch professioneel handelen zal plaatsen in het licht van de 
geïntegreerde zorgverlening in het academisch ziekenhuis en het vigerende beleid met 
inachtneming van de wettelijke positie van het afdelingshoofd;

 9 het academisch ziekenhuis op grond van de WGBO, als instelling die de overeenkomst met 
de patiënt aangaat, aansprakelijk gesteld kan worden voor fouten in de zorgverlening, 
ongeacht waar en door wie die in het academisch ziekenhuis gemaakt zijn en dat het veelal 
de medisch specialist is die namens het academisch ziekenhuis voldoet aan de kwalitatieve 
eisen die voortvloeien uit deze wet;

 10 partijen het gewenst achten om de kaders vast te leggen waarbinnen het functioneren van 
de medisch specialist in het academisch ziekenhuis dienst plaats te vinden, gelet op de 
verhoudingen tussen de raad van bestuur, het afdelingshoofd en de medisch specialist;

 11 de raad van bestuur en de medisch specialist bij de concrete vormgeving van de 
afzonderlijke en gezamenlijke verantwoordelijkheden de bepalingen van dit professioneel 
statuut in acht nemen om de relatie tussen hen te verduidelijken.

* In het professioneel statuut wordt nog over academisch ziekenhuis gesproken omdat de WHW  
dat doet. Met academisch ziekenhuis wordt bedoeld umc.

  geldt voor de medisch specialisten het volgende:

 artikel 1 Definities
  Academisch ziekenhuis: het ziekenhuis dat werkzaam is op het gebied van de patiëntenzorg 

en mede ten dienste staat van het wetenschappelijk geneeskundig onderwijs en onderzoek 
aan de universiteit waaraan het verbonden is en dat mede top-klinisch- en top-
referentiefuncties in de gezondheidszorg vervult, de ontwikkelfunctie vervult en 
medewerking verleent aan o.a. de opleiding tot medisch specialist. de raad van bestuur: het 
bestuursorgaan van het academisch ziekenhuis als genoemd in artikel 12.3 van de WHW.

  het Stafconvent: het organisatorisch verband als bedoeld in artikel 12.17 van de WHW dat 
meewerkt aan het bestuur van het academisch ziekenhuis en waarvan in ieder geval de 
afdelingshoofden deel uitmaken.

  het afdelingshoofd: een als zodanig door de raad van bestuur benoemd hoofd van een 
medische afdeling, in het algemeen zijnde een hoogleraar/medisch specialist.

  de afdeling: het onderdeel van het academisch ziekenhuis als bedoeld in artikel 12.15 van de 
WHW.

  de medisch specialist: de medisch specialist die als zodanig is geregistreerd bij de Medisch 
Specialisten Registratie Commissie van de KNMG.

  medisch professionele autonomie: de vrijheid van oordeelsvorming van de specialist om, 
gegeven de wettelijke kaders en professionele standaard, zonder inmenging van derden, in 
de individuele arts-patiëntrelatie te komen tot diagnosestelling en advisering over 
behandeling en/of alle andere verrichtingen, waaronder begrepen het onderzoeken en geven 
van raad met als doelstelling de verbetering van de gezondheidstoestand van de patiënt.

 artikel 2 Algemene bepalingen
 1 De specialist doet in zijn functie al datgene dat noodzakelijk is om het academisch 

ziekenhuis in staat te stellen de primaire, ingevolge de wettelijke en andere voorschriften, 
taken en doelstellingen op het gebied van de patiëntenzorg, het wetenschappelijk 
geneeskundig onderzoek en onderwijs, voor zover dat in redelijkheid van hem gevergd kan 
worden, te verwezenlijken binnen de organisatorische en financiële kaders als vastgesteld 
door of namens de raad van bestuur op grond van artikel 12.16 lid 1 van de WHW.

 2 De specialist zal daarbij handelen als goed hulpverlener volgens de geldende medisch 
professionele standaard en vigerende wettelijke regelgeving.

 3 De medisch specialist heeft ten aanzien van zijn patiënt een eigen persoonlijke en niet 
overdraagbare strafrechtelijke en tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid waarop hij kan 
worden aangesproken.

 4 Ten aanzien van de zorg aan de individuele patiënt respecteert de raad van bestuur de 
persoonlijke verantwoordelijkheid van de medisch specialist voor zijn patiënt binnen het 
gegeven medisch ziekenhuis- en afdelingsbeleid.

 artikel 3 Doelmatige zorgverlening
 1 De raad van bestuur kan regels vaststellen in het kader van het doeltreffend, doelmatig en 

patiëntgericht verlenen van zorg.
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 2 De specialist zal zich houden aan door of namens de raad van bestuur, in overleg met de 
afdelingshoofden, vastgestelde regels met het oog op het doeltreffend, doelmatig en 
patiëntgericht verlenen van zorg.

 artikel 4 Voorzieningen
  De raad van bestuur verschaft de medisch specialist binnen het raam van de mogelijkheden 

van het academisch ziekenhuis de benodigde personele, instrumentele en ruimtelijke 
voorzieningen, een en ander in overleg met het betreffende afdelingshoofd.

 artikel 5 Medisch beleid
  De verantwoordelijkheid voor de geneeskundige behandeling en verzorging ligt, 

onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, bij de hoofden van de 
desbetreffende afdelingen. De individuele medisch specialist levert op verzoek van het 
afdelingshoofd een bijdrage aan de ontwikkeling, vormgeving en uitvoering van het medisch 
beleid ten behoeve van het academisch ziekenhuis, zowel ten behoeve van patiëntenzorg, 
onderwijs als onderzoek.

 artikel 6 Patiëntenzorg
 1 De medisch specialist zal de klinische en poliklinische patiënten die zich al dan niet 

uitsluitend aan zijn zorg toevertrouwen, respectievelijk op de gebruikelijke wijze aan zijn 
zorg worden toevertrouwd op het gebied van het betreffende specialisme, behandelen, waar 
nodig in teamverband en in nauwe samenwerking met andere specialisten en/of 
beroepsbeoefenaren. Onder behandeling zijn observatie, diagnostiek, 
informatievoorziening, therapie en begeleiden mede begrepen, alsmede wetenschappelijk 
onderzoek.

 2 Indien de medisch specialist gegronde reden meent te hebben de behandeling van een 
patiënt niet op zich te kunnen nemen of een aangevangen behandeling af moet breken, treft 
hij, indien en voor zover zulks redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, na overleg met 
het afdelingshoofd en de huisarts van de patiënt maatregelen, teneinde de continuïteit van 
de behandeling van de patiënt te verzekeren.

 3 De medisch specialist behandelt zijn patiënten onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid 
binnen de grenzen van hem ter beschikking staande mogelijkheden. De medisch specialist 
doet al het mogelijke om de behandeling op een zodanige wijze en op een zodanig niveau te 
verrichten, dat deze op grond van de professionele standaard in redelijkheid als adequaat 
kan worden beschouwd.

 4 De medisch specialist zal voor zover mogelijk de patiënt en zo nodig de ouders of 
vertegenwoordiger(s) in zo begrijpelijk mogelijke taal en desgewenst schriftelijk informatie 
verschaffen over de aard van de aandoening, prognose, voorgestelde behandeling, 
alternatieven en de daaraan verbonden risico’s.

 5 De medisch specialist draagt in het overleg met het hoofd van de afdeling en zijn collega-
specialisten bij aan het tot stand komen en onderhouden van zodanig externe relaties met 
andere instellingen en organisaties, dat een goede voor- en nazorg van patiënten, waaronder 
begrepen een adequate overdracht en plaatsing van patiënten, kan worden gerealiseerd.

 6 De medisch specialist houdt zich aan het opname-, onderzoeks-, behandel- en ontslagbeleid 
van de afdeling, zoals dat met inachtneming van de door de raad van bestuur gestelde 
kaders is vastgesteld.

 7 Wanneer de medisch specialist in incidentele gevallen gegronde redenen heeft om op grond 
van zijn professionele verantwoordelijkheid ten opzichte van de patiënt de behandeling niet 
op zich wil nemen of af te breken zal de medisch specialist dit melden aan het 
afdelingshoofd. De medisch specialist zal, in overleg met de patiënt, zodanige maatregelen 
treffen dat in voorkomende gevallen de continuïteit van de behandeling is gewaarborgd.

 artikel 7 Professionele standaard
 1 De medisch specialist is gehouden zijn kennis en/of vaardigheden voor een goede 

praktijkoefening op peil te houden dan wel uit te breiden, zodanig dat hij voldoet aan de 
eisen welke in redelijkheid aan hem als medisch specialist mogen worden gesteld. Ontstaat 
de situatie dat de vereiste bij- en nascholing van de medisch specialist ter zake van de 
herregistratie binnen de afgesproken kaders niet mogelijk is dan zal de raad van bestuur in 
overleg met het afdelingshoofd en de medisch specialist een oplossing zoeken.

 2 De medisch specialist is gehouden zijn (medisch) specialistisch handelen regelmatig te 
toetsen aan de collectieve consensus hierover binnen de beroepsgroep, alsmede aan de 
eisen die de wetenschappelijke vereniging en de ZBO (Zelfstandig Bestuursorgaan) van de 
KNMG in het kader van de herregistratie stellen. In dat kader is hij verplicht mee te werken 
aan intercollegiale toetsing en evaluatie van zijn medisch handelen en is hij gehouden mee 
te werken aan kwaliteitsprojecten vanwege het academisch ziekenhuis, waaronder 
protocollering.

 artikel 8 Informatieoverdracht aan andere behandelaars
 1 Indien bij de behandeling en verzorging van de patiënt andere professionele medewerkers, 

waaronder de hulpverleners als bedoeld in de wet BIG, zijn betrokken, geeft de medisch 
specialist - zo nodig met instemming van de patiënt/ouders - aan hen alle relevante 
informatie welke zij voor een goede beroepsuitoefening nodig hebben, alsmede pleegt hij 
met hen over de verwijzing en/of behandeling periodiek overleg.

 2 Bij te voorziene afwezigheid draagt de medisch specialist vóóraf zorg voor een goede 
overdracht van informatie aan degenen die voor hem waarnemen of hem vervangen of 
opvolgen of anderszins bij de behandeling en verzorging van zijn patiënten zijn betrokken.

 artikel 9 Dossiervorming, archivering van medische dossiers en informatieverstrekking  
  aan derden
 1 De medisch specialist is gehouden overeenkomstig de in het academisch ziekenhuis 

geldende regels, procedures en aanwijzingen van iedere door hem te behandelen patiënt een 
dossier met betrekking tot de behandeling op te maken en bij te houden.

 2 Inzage in het medisch dossier door andere dan de rechtstreeks bij de behandeling van de 
patiënt betrokkenen kan slechts geschieden na verkregen toestemming van de patiënt/
ouders en na overleg met de medisch specialist c.q. diens opvolger.

 3 Publicatie van gegevens uit het medisch dossier geschiedt niet dan met toestemming van 
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betrokken patiënt, tenzij er sprake is van omstandigheden als bedoeld in artikel 7.458 BW, 
waarbij de betrokken medisch specialist, respectievelijk diens opvolger, ervoor zorg draagt 
dat de belangen van de patiënt niet worden geschaad.

 4 De raad van bestuur is gehouden er voor zorg te dragen dat de medische dossiers op 
zorgvuldige wijze kunnen worden bewaard in het ziekenhuis en wel zodanig dat 
geheimhouding van de inhoud daarvan verzekerd is.

 5 De raad van bestuur draagt er voor zorg dat de medische dossiers, indien dit voor de 
behandeling van de patiënt nodig is, ter beschikking staan van de behandelend specialist of 
in voorkomende gevallen van andere rechtstreeks bij de behandeling betrokken 
beroepsbeoefenaren, ook buiten de normale uren.

 6 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de medische dossiers zowel tijdens het 
dienstverband als ook na het einde daarvan overeenkomstig daartoe vastgestelde normen 
in het medisch archief van het ziekenhuis berusten en ter beschikking staan van de 
behandelend specialist(en) en - op verzoek - van de betreffende patiënt(en).

 7 De raad van bestuur en de medisch specialist nemen de vigerende regels ter bescherming van 
de privacy-gevoelige informatie van de patiënt in acht. Het gaat hierbij om inzage en 
afschriften van gegevens, de toegang tot het gebruik van gegevens, het verstrekken van 
gegevens, bewaartermijn, correctie c.q. aanvulling van gegevens en de wijze van opslag en 
vernietiging van gegevens.

 artikel 10 Bijdragen van de afdeling c.q. de academisch medisch specialist in het kader 
van de bedrijfsvoering

 1 De medisch specialist is verplicht zich bij de uitoefening van zijn werkzaamheden te houden 
aan de aanwijzingen, welke door of namens de raad van bestuur worden gegeven met het 
oog op een doeltreffend en doelmatig functioneren van het academisch ziekenhuis in het 
algemeen en in het kader van de bedrijfsvoering in het bijzonder.

 2 De medisch specialist is gehouden op passende en kosteneffectieve wijze gebruik te maken 
van de beschikbare middelen en bij te dragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Hij draagt 
er toe bij dat de vastgestelde interne budgetten niet worden overschreden door zich bij zijn 
werkzaamheden te houden aan de financiële kaders als door de raad van bestuur/
afdelingshoofd vastgesteld.

 3 De medisch specialist is verplicht zich te houden aan de procedure en richtlijnen van het 
academisch ziekenhuis ten aanzien van het verschaffen van (financieel-economische) 
gegevens die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van het academisch ziekenhuis.

 4 Bij extern optreden houdt de medisch specialist zich aan de in het academisch ziekenhuis 
geldende richtlijnen/afspraken betreffende contacten met pers/media.

 artikel 11 Bijdragen van de afdeling c.q. de medisch specialist in het kader van de  
  kwaliteit van zorg
 1 De afdeling alsmede de medisch specialist individueel zijn gehouden tot medewerking aan de 

totstandkoming en uitvoering van het beleid van het academisch ziekenhuis met betrekking 
tot kwaliteitsbevordering en -bewaking en met betrekking tot die procedures die een 
zorgvuldige en veilige patiëntenzorg ten doel hebben, overeenkomstig de wettelijke 

bepalingen en de in het academisch ziekenhuis geldende procedures en regels.
 2 De medisch specialist zal voor zover in te passen binnen de reguliere werkzaamheden en 

binnen redelijke grenzen een bijdrage leveren aan patiëntenvoorlichting en 
instructieactiviteiten.

 3 Structurele samenwerking van de medisch specialist met andere instellingen op het gebied 
van de patiëntenzorg of onderzoek en de opleiding tot medisch specialist waar 
verplichtingen, voor de medisch specialist dan wel het academisch ziekenhuis uit 
voortvloeien, is alleen toegestaan in overleg met het afdelingshoofd na goedkeuring van de 
raad van bestuur.

 4 De afdeling, alsmede de medisch specialist individueel, leveren op verzoek van de raad van 
bestuur en het afdelingshoofd in redelijkheid een bijdrage aan (ontwikkeling en uitvoering 
van) transmurale zorg en/of andere vormen van zorgvernieuwing.

 artikel 12 Opleiding
 1 De medisch specialist is, in het geval de raad van bestuur/afdelingshoofd daarop een 

beroep doet, gehouden mee te werken aan het opleiden van aios overeenkomstig de 
daartoe onder andere door het Centraal College en Medisch Specialisten Registratie 
Commissie gestelde eisen.

 2 De medisch specialist zal op verzoek van de raad van bestuur/afdelingshoofd meewerken 
aan de opleiding en/of bijscholing van het in het academisch ziekenhuis werkzame 
personeel, alsmede aan opleidingen door het academisch ziekenhuis gegeven.

 artikel 13 Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
 1 De medisch specialist wordt voor zover de belangen van de patiënten en het beleid van de 

afdeling dat toelaten, in de gelegenheid gesteld, overeenkomstig de daartoe geldende 
procedures mee te werken aan het verrichten van wetenschappelijk geneeskundig 
onderzoek en wetenschappelijk geneeskundig onderwijs.

 2 Als een patiënt betrokken kan worden bij onderzoek of onderwijs zal de medisch specialist 
de patiënt hiervoor toestemming vragen, na hem adequaat te hebben geïnformeerd.

 3 Voor zover privacyregels en ziekenhuisbeleid dit toelaten zal, indien de betrokken medisch 
specialist dit wenst bij wetenschappelijke publicaties bronvermelding plaatsvinden voor 
zover het gegevens betreft die betrekking hebben op patiënten waarvan hij behandelend 
medisch specialist is/was.
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