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Met dit opus magnum 
komen de auteurs tegemoet 
aan de toenemende vraag 
naar een globaal overzicht 
van het gezondheidsrecht.

H et Handboek Gezondheidsrecht 
is een uniek en alomvattend 
opus magnum waarin de 

positie van de zorgverlener, niet alleen 
t.a.v. de patiënt, maar ook t.a.v. alle 
andere zorgverleners, de andere 
beroeps beoefenaars, de gezondheids-
zorginstellingen én de overheid aan bod 
komt, en dit op een zéér grondige wijze. 

Volume I behandelt het volledige 
zorgaanbod en het statuut van de zorg-
verleners. Niet alleen wordt de klassieke 
arts-patiëntrelatie besproken, maar ook 
minder belichte statuten van artsen, 
zoals de arbeidsarts, de controlearts, 
de ziekenfondsarts en de verzekerings-
arts. Verder wordt uitvoerig ingegaan 
op het juridische statuut van artsen in 
ziekenhuisverband, de professionele 
samenwerkingsverbanden, het statuut 
van voorzieningen in de ouderenzorg, 
de palliatieve zorg, de geestelijke 
gezondheidszorg én de jeugdgezond-
heidszorg. Daarnaast wordt voor de 

eerste maal in een handboek speci� eke 
en grondige aandacht besteed aan het 
statuut van andere beroepsbeoefe-
naars, zoals de tandarts, de apotheker, 
de kinesitherapeut, de vroedvrouw, 
de verpleegkundige, de paramedische 
beroepen, beoefenaars van niet-con-
ventionele behandelwijzen, de klinisch 
psychologen, de klinisch orthopedago-
gen en de psychotherapeuten.

Naast de rechten van de beroepsbe-
oefenaars (diagnostische en therapeu-
tische vrijheid, recht op reclame en 
mededinging, op honorarium en op 
medewerking van de patiënt) worden 
vanzelfsprekend ook hun plichten 
uiteengezet. Noblesse oblige. Procedu-
res voor de Orde van geneesheren, het 
RIZIV, de provinciale geneeskundige 
commissies passeren de revue. Last 
but not least bevat dit eerste volume 
het meest volledige actuele over-
zicht, méér dan 400 pagina’s, van de 
aansprakelijkheid van elk van de 

hierboven opgesomde zorgverleners.
Het eerste volume wordt afgesloten met 
de producten in de gezondheidzorg: 
geneesmiddelen, medische hulpmid-
delen, bloed en bloedderivaten en 
gentechnologie.

In Volume II van dit handboek worden 
de rechten van patiënten tijdens de 
levensloop van de persoon gevolgd: van 
embryo tot lijk. De patiëntenrechten 
zelf spelen een steeds belangrijkere rol 
in de rechtspraak en worden uitvoerig 
besproken: recht op gezondheidszorg, 
op vrije keuze van beroepsbeoefenaar, 
op geïnformeerde toestemming, op 
inzage en afschrift van het patiënten-
dossier, op bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer evenals het 
beroepsgeheim, het klachtrecht en 
de ombudsfunctie en de medische 
expertise. Ook de Wet Medisch Bege-
leide Voortplanting, de Embryowet, de 
Abortuswet, de Wet Medische Experi-
menten, de Wet Transseksualiteit, de 
Wet Orgaantransplantatie en de Wet 
Menselijk Lichaamsmateriaal komen 
hier aan bod, net zoals de rechten bij 
het levenseinde: levensbeëindiging 
zonder verzoek, euthanasie, hulp bij 
zelfdoding, pijnbestrijding, palliatieve 
zorg, het staken of niet instellen van 
een behandeling, de voorafgaande 
wilsverklaringen, de vaststelling en de 
publiciteit van het overlijden en het 
statuut van het lijk.

Het Handboek Gezondheidsrecht bevat 
dan ook een ongekende rijkdom aan 
onderwerpen die allemaal uiterst gron-
dig worden uitgewerkt. Het resultaat 
is een weldoordacht en alomvattend 
handboek dat vertrekt vanuit de noden 
van de praktijk. Dit boek is dan ook 
hét onmisbare referentiewerk voor 
advocaten, magistraten, artsen en al wie 
betrokken is in de gezondheidszorg.

VOLUME I

DEEL I
ORGANISATIE VAN DE 
GEZONDHEIDSZORG

I Rechtsbronnen en rechtsbeginselen 
 in de gezondheidszorg 
 België 
 Europa en de wereld 
II De ziekteverzekering 
 Actoren in de ziekteverzekering 
 Verhoudingen tussen de actoren 

toegelicht 
 Het gedekte pakket 
 Kostenbeheersing: drie actoren 
III De gezondheidszorgvoorzieningen 
 Ziekenhuizen 
 Ouderenzorg 
 Instellingen in de palliatieve zorg 
 Instellingen in de geestelijke gezond-

heidszorg 
 Instellingen in de jeugdgezondheidszorg 
 Dringende medische hulp 
 Preventie: profylaxe van besmettelijke 

ziekten, dwangbehandeling 
en afzondering 

IV De Orde van geneesheren 
 Historiek 
 Statuut en lidmaatschap 
 Structuur en werking van de 

Orde van geneesheren 
 De deontologische normering
 Het tuchtrecht 
 De toekomst van de Orde 
V De Orde der apothekers 
 Inleiding 
 De inrichting 
 Bevoegdheid 
 De werking 
VI De provinciale geneeskundige 
 commissies 
 Inleiding 
 Opdrachten 
 De procedures 
 De rechtsmiddelen 
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 De taken, plichten en bevoegd heden 
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aansprakelijkheid van de apotheker 
 De voor het publiek opengestelde 

apotheek 
 De ziekenhuisapotheek 
III De tandarts 
 De beroepsopleiding tandheelkunde 

binnen de Europese Unie 
 De diplomavereisten en het visum voor 

de uitoefening van de tandheelkunde 
in België 

 De bijzondere beroepstitels 
 De dentaaltechnicus 
 Het voorbehouden beroepsdomein van 

de tandarts 
IV De kinesitherapeut 
 Het juridisch statuut: algemeen 
 Toepasselijke bepalingen van de Wet 

Uitoefening Gezondheidszorgberoepen 
 De rechtspositie van de kinesi therapeut 

t.o.v. de arts 
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t.o.v. de paramedicus 
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V Het verpleegkundig beroep 
 Het verpleegkundig beroep ten overstaan 

van andere zorgondersteunende 
beroepen
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