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BIJLAGE 2.2.1 a) PROFESSIONELE STATUUT 

Zie artikel 2.2.1 a)  
 
PROFESSIONEEL STATUUT  
VOOR EEN HUISARTS WERKZAAM IN EEN GEZONDHEIDSCENTRUM 

 
overwegende  
- dat overeenkomstig artikel 2.1.1 a) van de Cao Gezondheidscentra/AHG 

(cao/AHG) de huisarts zijn werkzaamheden zal verrichten met inachtneming van 
de voor de huisarts geformuleerde professionele statuut;  

- dat een regeling van professionele aangelegenheden ten aanzien van de huis-
arts, werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst en vallend onder de wer-
kingssfeer van genoemde cao/AHG, noodzakelijk is;  

- dat er geen verschil in medisch functioneren mag zijn tussen een op arbeidsover-
eenkomst werkzame huisarts en diens collega die is vrijgevestigd;  

- dat de huisarts een eigen specifieke en persoonlijke verantwoordelijkheid heeft 
voor de behandeling van de patiënt die hem heeft gekozen, aan wie hij verant-
woording is verschuldigd voor zijn medisch handelen;  

- dat de huisarts, met de huisartsen werkzaam in eenzelfde verband, de medeverant-
woordelijkheid draagt voor een verantwoord niveau van de beroepsuitoefening van 
iedere in het zelfde verband werkzame huisarts; 

- dat de werkgever als zorgaanbieder in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en ge-
schillen zorg (Wkkgz) verantwoordelijk is voor het verlenen van goede zorg in het 
gezondheidscentrum; 

- dat derhalve dit professionele statuut wenselijk is, waarbij zowel de individuele ver-
antwoordelijkheid van de huisarts, de collectieve verantwoordelijkheid van de huis-
artsengroep, alsook de verantwoordelijkheid van de werkgever voor de zorgverle-
ning in haar totaliteit nader worden geregeld;  

 
is het volgende in de cao/AHG vastgesteld  
 
Artikel 1  
In dit statuut wordt verstaan onder:  
1. werkgever: de bestuurder van een gezondheidscentrum, een in Nederland geves-

tigde privaatrechtelijke instelling voor multidisciplinaire eerstelijnsgezondheidszorg; 
2. huisarts: de werknemer, die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met de werk-

gever voor de functie van huisarts (al dan niet met patiënten op zijn naam ingeschre-
ven) en die geregistreerd is als huisarts bij de Registratiecommissie Geneeskundig 
Specialisten (RGS), in het BIG-register is geregistreerd. 

 
Artikel 2  
1. De huisarts verbindt zich de patiënten die zich aan zijn zorg toevertrouwen, respec-

tievelijk die op de gebruikelijke wijze aan hem worden toevertrouwd, geneeskun-
dige hulp, waar nodig in teamverband, te verstrekken.  

2. 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 voorzover zulks redelijkerwijze kan worden verlangd, na overleg met de 
werkgever of degene die hem als zodanig vervangt, maatregelen teneinde de conti-
nuïteit van de geneeskundige hulp te verzekeren.  

 
Artikel 3  
1. De geneeskundige hulp aan patiënten geschiedt door de huisarts onder zijn per-

soonlijke medische verantwoordelijkheid en met inachtneming van de professio-
nele standaard van de beroepsgroep zoals door het Nederlandse Huisartsenge-
nootschap (NHG)  is vastgelegd in richtlijnen, protocollen en handreikingen. 



 

 45/50 
 
 

2. De huisarts zal in het algemeen de patiënt in zo begrijpelijk mogelijke taal informa-
tie verschaffen over de aard van de aandoening, prognose, de voorgestelde behan-
deling en daaraan verbonden risico’s. 

3. De huisarts zal de continuïteit van de behandeling bewaken door overleg te voeren 
over de behandeling met de hulpverlener indien de patiënt is doorverwezen. 

 
Artikel 4 
De werkgever draagt zorg voor systematische bewaking, beheersing en verbetering van 
de kwaliteit van de zorg. De huisarts is gehouden om aan deze kwaliteitsbewaking me-
dewerking te verlenen. 
 
Artikel 5  
1. De werkgever verschaft de huisarts de benodigde personele, instrumentele en 

ruimtelijke voorzieningen.  
2. Van de hem ter beschikking gestelde hulpmiddelen en instrumenten dient de huis-

arts een zorgvuldig gebruik te maken, met inachtneming van het doel waarvoor 
deze zijn aangeschaft. 

3. De werkgever zal de in lid 1 genoemde instrumentele en ruimtelijke voorzienin-
gen in zodanige staat houden, dat wordt voldaan aan de eisen van technische be-
hoeften, bedrijfszekerheid en medisch wetenschappelijk peil.  

4. De huisarts is gehouden naar vermogen bij te dragen aan een efficiënte bedrijfs-
voering. De huisarts is verplicht daartoe de noodzakelijke informatie te verschaffen. 
In verband met de efficiënte bedrijfsvoering kan de werkgever in overleg met de 
werknemers een coördinator benoemen. De huisarts is verplicht de door of na-
mens de werkgever gegeven aanwijzingen met betrekking tot de organisatorische 
gang van zaken op te volgen. Indien deze aanwijzingen door de huisarts als onrede-
lijk worden ervaren of indruisen tegen de belangen van de patiënten, kan hij zich tot 
de werkgever wenden.  

 
Artikel 6  
1. De huisarts is gehouden van iedere door hem te behandelen patiënt op de in dit 

verband gebruikelijke wijze een ziektegeschiedenis op te maken, vast te leggen en 
bij te houden.  

2. De werkgever 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.  
 De ziektegeschiedenissen zullen zowel tijdens de duur van het dienstverband, als-
ook na het eind daarvan overeenkomstig daartoe vastgestelde normen in het archief 
rusten en ter beschikking staan van de behandelend huisarts van de patiënten.  
 Inzage in de ziektegeschiedenissen door anderen dan de behandelend huisarts, 
respectievelijk diens waarnemer, kan slechts geschieden met uitdrukkelijke 
machtiging van de patiënt door de huisarts c.q. diens opvolger.  

3. Publicatie van gegevens uit ziektegeschiedenissen geschiedt niet dan met toe-
stemming van de betrokken huisarts, respectievelijk diens opvolger en de patiënt, 
waarbij hij ervoor zorgdraagt dat de belangen van de patiënt niet worden ge-
schaad. Indien de betrokken huisarts dit wenst, geschiedt publicatie slechts met 
vermelding van de  
bron.  

 
Artikel 7  
De huisarts heeft het recht opleidingsbevoegdheid aan te vragen bij de Regi-
stratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en indien hij terzake op-
leidingsbevoegdheid verkrijgt, kan het opleiden van artsen in opleiding tot 
huisarts een onderdeel van zijn werkzaamheden zijn. De werkgever draagt 
zorg voor de nodige faciliteiten.  
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Artikel 8  
De huisarts is verplicht om in geval van een incident of calamiteit ten ge-
volge van medisch handelen aan de werkgever of diens vervanger alle feite-
lijke informatie te verschaffen die in het belang van de patiënt of diens nabe-
staanden en van het samenwerkingsverband noodzakelijk kan worden geacht 
en van het incident/de calamiteit registratie te doen in het medisch dossier. 
De huisarts is verplicht mee te werken aan maatregelen die ertoe strekken 
ongevallen te voorkomen.  
 
Artikel 9  
De werkgever draagt tijdens afwezigheid van de huisarts wegens vakantie, 
buitengewoon verlof of ziekte, zorg voor de continuïteit van de medische 
zorg voor patiënten die zich aan de zorgen van de huisarts toevertrouwen of 
hebben toevertrouwd. De continuïteit wordt door de werkgever nagestreefd, 
zo mogelijk in nauwe samenwerking en in overleg met de huisarts en de an-
dere huisartsen in de regio.  

 
Artikel 10  
De huisarts is verantwoordelijk voor het op peil houden van zijn professio-
nele kennis en vaardigheden, welke zijn vereist voor een goede vervulling 
van zijn functie binnen het gezondheidscentrum en wordt daartoe door de 
werkgever overeenkomstig de uitvoeringsregeling studiefaciliteiten in de 
gelegenheid gesteld.  
  


