
Wet kwaliteitsvolle praktijkvoering 

in de gezondheidszorg



Essentie

• Verplichting deelname aan medische permanentie 
georganiseerd door functioneel samenwerkingsverband van 
huisartsen

• Bekwaamheid en ervaring (juiste competenties): bijhouden in 
portfolio

• Minimumnormen voor patiëntendossier



Permanentie

• Verplichting 

– In zone waar je je beroep uitoefent

– Georganiseerd door functioneel samenwerkingsverband van 
huisartsen dat afspraken maakt omtrent de medische permanentie in 
de betrokken zone

• Nadere regels: nog te bepalen in KB (aantal beschikbaar, 
tijdsvakken, aantal inwoners, registratie oproepen, 
bekendmaking)



Permanentie

• Erkenning functionele samenwerkingsverbanden: 

– regels nog te bepalen (KB)

• Vorderingen: 

– door goeverneur (zelf of op verzoek Toezichtscommissie)

• Vrijstelling: 

– op basis van gezondheidstoestand, leeftijd, gezinssituatie of feitelijke 
uitoefening gezondheidszorgberoep

– Door bevoegde deontologische raad

– Regels nog te bepalen (KB)



Competenties

• Portfolio: 

– Bij voorkeur elektronisch

– Gegevens bijhouden waaruit blijkt dat je over de nodige 
bekwaamheid en ervaring beschikt

– Toezicht door gezondheidsinspecteurs

– Regels van portfolio moeten nog nader bepaald worden



Patiëntendossier

• Gegevens op te nemen in patiëntendossier 

– Uitgebreid (art. 33)

• Bewaren: minimum 30 jaar en maximum 50 jaar vanaf laatste 
patiëntencontact



Varia

• Verder staan er nog  regels in m.b.t.:

– Verwijzingen patiënten

– Continuïteit (bij niet beschikbaarheid)

– Stopzetting praktijk: dossier overmaken aan andere HA; indien niet 
bij machte bewaarregeling via toezichtscommissie

– Voorschriften en verwijsvoorschriften

– Regels rond intrekking en schorsing visum



Volgende stappen

• KB functionele samenwerkingsverbanden (volgende regering)

• Voorbereid op IAC (interadministratieve cel – volgende is in 
juni)

• In de sokkelwet staat dat de wachten moeten georganiseerd 
worden door de samenwerkingsverbanden maar hoe die er uit 
zien staat daar niet in; dat moet in het KB komen. M.a.w. het 
enige dat momenteel vastligt is dat er 
samenwerkingsverbanden zullen moeten komen.



Timing

• Timing:
– 2021 (kwaliteitswet gaat ook pas in voege 1/7/2021). Het KB van de samenwerkingsverbanden kan niet door huidige 

regering goedgekeurd worden

– kabinet/FOD: alles klaar maken (KB/structuur/financiering) om een kant en klaar pakket te kunnen overhandigen aan de 
volgende regering 

• Aantal:
– max. 22 FSV/11 Wall/1 Brussel



Budgettaire vragen Domus Medica

• Budget:
– Voldoende budget voor functionele samenwerkingsverbanden; huidige budget wachtposten is ontoereikend

– Uitbreiding met bestuurdersvergoeding/catering/bankkosten (en andere niet vergoede kosten)

– Lange termijn subsidiëring (zodat er geen jaarlijkse discussie is en lang wachten op middelen)

– Indexeringen op alles wat geïndexeerd kan worden

– Anciënniteit personeel

– Reserve budget (IT, vervanging materiaal, verfraaiingswerken, …)

– Budget DPO (Data Protection Officer)


