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analyse

Dylan Casaer

De actualiteit roept vaak juriDische vragen op.
in Deze rubriek analyseert De juristenkrant
De juriDische achtergronDen van een actueel thema.

Ziekenhuisnetwerken in de steigers
Personen- en familierecht

Wetboek Familierecht 2019

Het ziekenhuislandschap wordt grondig hertekend. Tegen 2020 moeten er
25 ziekenhuisnetwerken zijn. Maar die timing wordt krap, stelt Dylan
Casaer vast.

met inbegrip van vermogensrecht en procesrecht
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p 14 februari 2019 heeft de kamer van volksvertegenwoordigers de aanpassingen aan de ziekenhuiswet goedgekeurd. bedoeling is dat uiterlijk op 1 januari 2020 25 ziekenhuisnetwerken van start gaan.
De ziekenhuizen zullen verplicht moeten samenwerken. in het federale regeerakkoord van 2014 was al
aangekondigd dat er maatregelen zouden komen om het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering te hervormen. De bedoeling was om samenwerking tussen ziekenhuizen te bevorderen om kwaliteit te
verbeteren maar tegelijk te rationaliseren. belgië heeft immers in vergelijking met andere europese landen in
europa een achterstand in het hervormen van het ziekenhuislandschap.
ziekenhuizen worden door de nieuwe regelgeving verplicht om in locoregionale ziekenhuisnetwerken samen te werken en te zorgen voor een complementair zorgaanbod. zo’n locoregionaal klinisch netwerk moet
zorgen voor een duurzaam samenwerkingsverband mét rechtspersoonlijkheid waarbinnen de ziekenhuizen het
algemeen medisch aanbod voor de regio op elkaar afstemmen. voor zorgopdrachten die het locoregionale netwerk niet zelf kan aanbieden, moet het een samenwerking aangaan op supraregionaal vlak. in de ziekenhuiswet
(de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen) wordt een afdeling 13 ingevoegd dat het wettelijk kader uitwerkt voor het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk. voor heel
belgië moeten er tegen uiterlijk 1 januari 2020 maximaal 25 ziekenhuisnetwerken worden opgericht: dertien in
vlaanderen, acht in Wallonië en vier in brussel. elk algemeen ziekenhuis moet verplicht toetreden tot één locoregionaal ziekenhuisnetwerk. een netwerk zal uit minstens twee erkende ziekenhuizen bestaan die een duurzame en juridisch geformaliseerde samenwerking aangaan om complementaire en rationele locoregionale
zorgopdrachten aan te bieden.
het grondgebied dat door het locoregionaal netwerk wordt bediend, moet aaneensluitend zijn van vorm.
het louter uitkiezen van met wie men in zee wil, zal niet gaan. uitzondering op die regel geldt voor de grootsteden antwerpen, gent, charleroi, luik en het brussels hoofdstedelijk gewest.

Dit wetboek biedt in één volume alle instrumenten
die de familierechtjurist nodig heeft in zijn
dagelijkse praktijk, en waarvoor het Burgerlijk
Wetboek alleen reeds lang niet meer volstaat.

Nieuw

Het beslaat het BW en het Ger.W. en wordt
verder aangevuld met het WIPR en de relevante
bijzondere instrumenten van de supra- en
internationale instellingen, de federale overheid
en de Vlaamse Gemeenschap.
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Het bestrijkt daarmee het familierecht en
familiaal vermogensrecht, en de bijhorende
proces- en internationaalprivaatrechtelijke
akten. Kortom: all-in-one.
Het wetboek is bijgewerkt tot en met de
Waterzooiwet II, die op 31 december 2018 in
het Belgisch Staatsblad is verschenen. Hij geeft
het geldende recht op 1 april 2019 weer.
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onder de notie ‘zorgopdracht’ verstaat de wetgever alle mogelijke activiteiten van ziekenhuizen gerelateerd
aan een ziekenhuisdienst. het kan daarbij gaan om een ziekenhuisfunctie, een afdeling, een zwaar medisch
apparaat, een medische dienst of een zorgprogramma. erkenningen van medisch aanbod zullen, ook via de
regio’s, verplicht georganiseerd worden op het niveau van dit netwerk.
specifiek voor het locoregionaal netwerk worden volgende verantwoordelijkheden op het niveau van het
netwerk gebracht: het op elkaar afstemmen van het medisch aanbod tussen de netwerkpartners, het uitwerken
van de strategische beslissingen van het netwerk, in het bijzonder het verwijs- en terugverwijsbeleid en het
garanderen dat, met respect voor de vrije keuze van de patiënt, er voor de supraregionale zorgopdrachten
doorverwezen wordt overeenkomstig de gemaakte afspraken. kortom, het netwerk moeten zorgen voor het op
elkaar afstemmen van het aanbod en doorverwijzingen naar de supraregionale partners voor pathologieën
waarvoor men zelf geen aanbod voorhanden heeft in het eigen netwerk.
het netwerk moet eigen rechtspersoonlijkheid hebben. Dat zal in de statuten of de oprichtingsakte van het
netwerk bepaald worden. ook al heeft het netwerk in beginsel de vrije keuze over welke rechtsvorm het wenst
aan te nemen, toch kunnen bij kb de verschillende mogelijke rechtsvormen opgelegd worden.
in november 2018 kregen al elf netwerken van de vlaamse overheid de zegen om een proefproject te starten: het gaat om kust-ommeland-meetjesland, midden-West-vlaanderen, Dender-Durme-Waas, gza-zna,
brussel-aalst-halle, helix, briant, kempen, oost-vlaams-brabant, noordoost-limburg en zuidwest-limburg.
voor gent-zuid-oost-vlaanderen werd een plan uitgewerkt zodat ook zij een proefproject kunnen starten.
hoewel de meeste ziekenhuizen dus al geanticipeerd hebben op de hervorming en er al heel wat ‘genetwerkt’ werd, heeft men pas nu volledig zicht op het regelgevende kader waarbinnen men zal moeten werken. De
verwachte timing van 1 januari 2020 is erg krap, wetende dat er nog uitvoeringsbesluiten moeten komen voor
de nieuwe wet en dat er ongetwijfeld nog veel overleg nodig is om ziekenhuizen met een verschillende achtergrond (openbare en private ziekenhuizen, ieder met een eigen historiek) op één lijn te krijgen.
De wet treedt in werking tien dagen na publicatie in het staatsblad. De facto zijn het echter de regio’s die
de netwerken moeten erkennen, waardoor zij zullen bepalen wanneer de netwerken van start zullen gaan. De
wet bepaalt dat dit tegen uiterlijk 1 januari 2020 moet zijn. Die krappe timing is dan ook een kritische succesfactor, wetende dat er in mei 2019 zowel federale als regionale verkiezingen zijn. het is dan ook zeer de
vraag hoeveel knopen er tussen mei en december 2019 effectief doorgehakt zullen worden in belgië.
Dylan Casaer, advocaat.
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