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I. Situering: de Kwaliteitswet

Wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de 
gezondheidszorg, de “Kwaliteitswet”

• Doel = verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg

• Kritiek: wetgeving onoverzichtelijk en incoherent
- Alternatief was integreren in

▪ Wet Patiëntenrechten
▪ WUG
▪ KB Medisch dossier 
▪ andere

- Risico: 
▪ discussie over hiërarchie
▪ tegenstrijdigheden

• Heel aantal nieuwe principes voor gezondheidszorgbeoefenaars
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I. Situering: de Kwaliteitswet

Wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de 
gezondheidszorg, de “Kwaliteitswet”

• Kwaliteit vergt tijd?
- Oorspronkelijk inwerkingtreding voorzien op 1 juli 2021

- Uitgesteld naar 1 juli 2022

- Maar: aantal bepalingen kunnen bij KB reeds vervroegd van kracht worden 
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II. Toepassingsgebied
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Stellingen

1) Elke psychotherapiebeoefenaar is gebonden door de Kwaliteitswet

2) Seksuologen die de psychotherapie beoefenen, zijn slechts door 
enkele bepalingen van de Kwaliteitswet gebonden

3) De Kwaliteitswet is enkel van toepassing op terugbetaalbare 
verstrekkingen
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II. Toepassingsgebied

Artikel 3, §1 Kwaliteitswet: 

“Deze wet is van toepassing op gezondheidszorgbeoefenaars in het kader van het 
verstrekken van gezondheidszorg.”

i. Gezondheidszorgbeoefenaar? 

ii. Verstrekken van gezondheidszorg?

iii. Patiënt? 
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i. De gezondheidszorgbeoefenaar:
• Alle WUG’ers: 

• De beoefenaars van niet-conventionele praktijken: 
- homeopathie, 
- chiropraxie, 
- osteopathie, 
- Acupunctuur

• Psychotherapiebeoefenaars? Psychologisch consulenten?
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ii. Verstrekken van gezondheidszorg:

• met het oog op het bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen of 
verbeteren van de gezondheidstoestand van een patiënt;

• om het uiterlijk van een patiënt om voornamelijk esthetische redenen te 
veranderen;

• om de patiënt bij het sterven te begeleiden
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iii. Patiënt:

“De natuurlijke persoon aan wie gezondheidszorg wordt verstrekt, al dan niet op 
eigen verzoek”

• ook i.h.k.v. verzekeringsgeneeskunde, gerechtelijke expertise, etc.

• ongeacht nationaliteit patiënt

• ongeacht terugbetaling verstrekkingen 
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Psychotherapiebeoefenaars? 

• Alleen als WUG-diploma
- Dus: artsen, apothekers, kinesisten, vroedvrouwen, verpleegkundigen, klinisch 

psychologen en orthopedagogen, paramedici, hulpverlener - ambulanciers

• Psychotherapiebeoefenaars zonder WUG-diploma? 

- Bijv. psychologisch consulenten

- Vallen buiten toepassingsgebied van de Kwaliteitswet!

• Zorgvuldigheidshalve… 
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Stellingen

1) Elke psychotherapiebeoefenaar is gebonden door de Kwaliteitswet.

2) Seksuologen die de psychotherapie beoefenen, zijn slechts door 
enkele bepalingen van de Kwaliteitswet gebonden

3) De Kwaliteitswet is enkel van toepassing op terugbetaalbare 
verstrekkingen
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III. Inhoud
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III. Inhoud 

1. Diagnostische en therapeutische vrijheid (Art. 4-7)

2. Bekwaamheid en visum (Art. 8-11)

3. Karakterisatie (Art. 12-13)

4. Omkadering (Art. 14)

5. Anxiolyse en anesthesie (Art. 15-16)

6. Continuïteit (Art. 17-20)

7. Permanentie (Art. 21-26)
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III. Inhoud 

8. Voorschrift (Art. 27-30)

9. Praktijkinformatie (Art. 31)

10. Structuur en organisatie van de praktijkvoering (Art. 32)

11. Patiëntendossier (Art. 33-35)

12. Toegang tot gezondheidsgegevens (Art. 36-40)

13. Kwaliteitscontrole (Art. 41)

14. Register (Art. 42 – 43)
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III. Inhoud - relevant voor de psychotherapiebeoefenaar?  

1. Diagnostische en therapeutische vrijheid (Art. 4-7)

2. Bekwaamheid en visum (Art. 8-11)

3. Continuïteit (Art. 17-20)

4. Permanentie (Art. 21-26)

5. Praktijkinformatie (Art. 31)

6. Structuur en organisatie van de praktijkvoering (Art. 32)

7. Patiëntendossier (Art. 33-35)

8. Toegang tot gezondheidsgegevens (Art. 36-40)

9. Register (Art. 42 – 43)
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1. Diagnostische en therapeutische vrijheid (Art. 4-7)

• Gezondheidszorgbeoefenaar kiest vrij de middelen die hij/zij 
aanwendt bij het verlenen van gezondheidszorg

• Reglementaire/conventionele beperkingen zijn verboden

• Maar wettelijke grenzen voor de gezondheidszorgbeoefenaar:

- binnen wettelijke bevoegdheden

- laat zich leiden door relevante wetenschappelijke gegevens

- laat zich leiden door zijn expertise

- houdt rekening met de voorkeuren van de patiënt
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2. Bekwaamheid en visum (Art. 8-11)

Stellingen

De Kwaliteitswet verplicht elke gezondheidszorgbeoefenaar die niet
beschikt over een visum om “een portfolio” bij te houden op basis
waarvan deze kan aantonen over de nodige bekwaamheid en ervaring
te beschikken
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2. Bekwaamheid en visum (Art. 8-11)

De gezondheidszorgbeoefenaar : 

- mag enkel gezondheidszorg verstrekken indien hij beschikt over een visum dat 
zijn bekwaamheid tot uitoefening van zijn gezondheidszorgberoep reflecteert. 
(art. 10 Kwaliteitswet)

- verstrekt enkel gezondheidszorg waarvoor hij over de nodige aantoonbare 
bekwaamheid en ervaring beschikt. [...] (art. 8 Kwaliteitswet)
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Verleden: WUG 10 mei 2015 (art. 25 WUG): 

- Visum door DG Gezondheidszorgberoepen FOD Volksgezondheid

= juridische bevoegdheid tot uitoefening volledige beroep

wel verantwoordelijkheid tot doorverwijzing naar andere ter zake bevoegde
gezondheidszorgbeoefenaar “wanneer de gezondheidsproblematiek waarvoor een
ingreep is vereist de grenzen van het eigen competentiegebied overschrijdt”
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Heden: Kwaliteitswet

• Visum door DG Gezondheidszorg o.b.v. basisdiploma (art. 10 Kwaliteitswet)

= Vermoeden van juridische bevoegdheid tot uitoefening 

MAAR:

• Enkel echt bevoegd voor die gezondheidszorg waarvoor hij over de nodige
aantoonbare bekwaamheid en ervaring beschikt [...] (art. 8).

• Verplichting tot doorverwijzing als vereiste gezondheidszorg eigen bekwaamheid
overschrijdt. (art. 9)
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Aantoonbare bekwaamheid en ervaring?

- Art. 8

“[...] De gezondheidszorbeoefenaar houdt in een portfolio de nodige gegevens bij,
bij voorkeur in elektronische vorm, waaruit blijkt dat hij beschikt over de nodige
bekwaamheid en ervaring.”

Beroepsbeoefenaar kiest zelf inhoud en vorm
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Inhoud portfolio

• Bevat naast de gegevens die de overheid bijhoudt, andere gegevens waaruit
bekwaamheid en ervaring blijken:

- bewijs niet-geaccrediteerde bijscholing

- deelname georganiseerde permanentie

- beroepservaring

- ...

MvT: “aanvullende gegevens bovenop wat door de overheid wordt bijgehouden,
zoals onder meer de bewijsstukken waarmee hij kan aantonen dat hij zich
voldoende bijschoolt om up-to-date te blijven met de geldende technieken om aldus
kwaliteitsvolle gezondheidszorg te kunnen aanbieden.”
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2. Bekwaamheid en visum (Art. 8-11)

Stellingen

De Kwaliteitswet verplicht elke gezondheidszorgbeoefenaar die niet
beschikt over een visum om “een portfolio” bij te houden op basis
waarvan deze kan aantonen over de nodige bekwaamheid en ervaring
te beschikken
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3. Continuïteit (Art. 17-20)

• Algemeen:

- behandeling mag niet worden onderbroken zonder dat voorzien is in de
continuïteit van de zorgverlening

- indien zelf niet beschikbaar: gegevens collega

- met dezelfde bekwaamheid

- die behoort tot hetzelfde gezondheidszorgberoep

- noodzakelijke informatie patiëntendossier doorgeven (als toestemming
patiënt)
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3. Continuïteit (Art. 17-20)

• Bij stopzetting praktijk:

- Patiëntendossier en andere nuttige en noodzakelijke inlichtingen worden
overgemaakt

- Aan een andere gezondheidszorgbeoefenaar

- Met toestemming van de patiënt

- indien gezondheidszorgverlener hiertoe geen mogelijkheid heeft/had

- Nodige schikkingen worden door de Toezichtscommissie genomen of het bevoegde
Tuchtorgaan

- Koning kan nog specifieke regels vastleggen
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4. Permanentie (Art. 21-26)

• Verplicht om deel te nemen aan de permanentie

- voorzien voor de arts, verpleegkundige, tandarts, vroedvrouw, apotheker,
kinesitherapeut, klinisch psycholoog en klinisch orthopedagoog

- wanneer voor hun beroep een permanentie georganiseerd wordt

- moet vermeld worden in portfolio

• Uitsluiting is verboden

• Vrijstelling is mogelijk

- op basis van gezondheidstoestand, leeftijd, gezinssituatie of de feitelijke
uitoefening van zijn gezondheidszorgberoep

- toegestaan door de bevoegde Tuchtinstantie of Toezichtscommissie
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4. Permanentie (Art. 21-26)

De Koning bepaalt de minimale voorwaarden waaraan de permanentie
dient te voldoen.

Kan oa. nadere regels bepalen inzake
- het aantal gezondheidszorgbeoefenaars dat in het kader van de permanentie

beschikbaar moet zijn;

- de tijdsvakken waarbinnen de permanentie moet worden gegarandeerd;

- het minimum aantal inwoners waarvoor de permanentie moet worden
georganiseerd;

- de wijze van bekendmaking van de permanentie;

- de registratie van de oproepen tijdens de periode van de medische
permanentie
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5. Praktijkinformatie (Art. 31)

Praktijkinformatie = 

“iedere vorm van mededeling die rechtstreeks en specifiek, ongeacht de
daartoe aangewende plaats, drager of aangewende technieken, tot
doel heeft een gezondheidszorgbeoefenaar te laten kennen of
informatie te verstrekken over de aard van zijn beroepspraktijk.”
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5. Praktijkinformatie (Art. 31)

Praktijkinformatie mag kenbaar worden gemaakt aan publiek

• waarheidsgetrouw, objectief, relevant, verifieerbaar en wetenschappelijk 
onderbouwd; 

• niet aanzetten tot overbodige onderzoeken of behandelingen; 

• niet de ronseling van patiënten tot doel hebben; 

• bijzondere beroepstitel(s) vermelden
- “Deze bepaling sluit niet uit dat de gezondheidszorgbeoefenaar ook kan informeren over 

bepaalde opleidingen waarvoor geen bijzondere beroepstitel bestaat.”

Praktijkinformatie =/ reclame
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6. Structuur en organisatie van de praktijkvoering (Art. 32)

3219/10/2021

Art. 32. De Koning kan bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, voor wat betreft
het eigenlijk verstrekken van gezondheidszorg nadere regels bepalen met betrekking tot de
structuur en organisatie van de praktijk van de individuele gezondheidszorgbeoefenaar en van
door Hem nader omschreven samenwerkingsverbanden tussen gezondheidszorgbeoefenaars. Hij
kan daarbij de gezondheidszorgbeoefenaars aanduiden die deel uitmaken van bedoeld
samenwerkingsverband.

[…]

De in het eerste lid bedoelde regels kunnen onder meer betrekking hebben op het
patiëntendossier, de continuïteit en permanentie van de praktijkvoering, de rolomschrijving van de
individuele gezondheidszorgbeoefenaars, de samenwerking tussen gezondheidszorgbeoefenaars al
dan niet binnen een samenwerkingsverband en de voorwaarden inzake omkadering die toelaten om
gezondheidszorg op een kwalitatief hoogstaand niveau te verstrekken.

De in het eerste lid bedoelde regels hebben geen betrekking op het stellen van de diagnose, de
keuze, het instellen en de uitvoering van de behandeling.



7. Patiëntendossier (Art. 33-35)

Stellingen

1) De Kwaliteitswet verplicht dat het patiëntendossier elektronisch wordt
bijgehouden

2) De patiëntendossiers moeten 5 jaar worden bijgehouden vanaf het laatste
patiëntencontact

3) De identificatiegegevens van de patiënt dienen steeds te worden
geanonimiseerd in het patiëntendossier.
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7. Patiëntendossier (Art. 33-35)

• Verplicht?

“De gezondheidszorgbeoefenaar neemt in voorkomend geval en binnen zijn bevoegdheid minstens 
volgende gegevens op in het patiëntendossier: …”

• Vorm:
- elektronisch vanaf een door de Koning te bepalen datum

• Bewaartermijn: 
- minimum 30 jaar - maximum 50 jaar

- te rekenen vanaf laatste contact met patiënt 

- doorgifte aan andere beroepsbeoefenaar bij stopzetting praktijk (met toestemming patiënt)
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1. de identificatie van de patiënt

2. de identificatie van de huisarts van de patiënt;

3. de identificatie van de gezondheidszorgbeoefenaar zelf en in voorkomend geval van de verwijzer 
en van de gezondheidszorgbeoefenaars die eveneens bij de verstrekte gezondheidszorg en 
tussenkwamen

4. de reden van het contact of de problematiek bij de aanmelding;

5. persoonlijke en familiale antecedenten;

6. de resultaten van onderzoeken zoals klinische, radiologische, biologische, functionele en 
histopathologische onderzoeken;

7. de weergave van overleggesprekken met de patiënt, andere gezondheidszorgbeoefenaars of 
derden;

8. attesten, verslagen of adviezen ontvangen van de patiënt of derden;

9. de gezondheidsdoelen en de wilsverklaringen ontvangen van de patiënt;
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10. de diagnose vastgesteld door de betrokken gezondheidszorgbeoefenaar;

11. de karakterisatie van de patiënt ;

12. het chronologisch overzicht van de verstrekte gezondheidszorg met opgave van type en datum;

13. de evolutie van de aandoening indien pertinent;

14. de doorverwijzingen naar andere gezondheidszorgbeoefenaars, diensten of derden;

15. de pre-, peri- en postoperatieve geneesmiddelen en gezondheidsproducten inclusief het 
medicatieschema;

16. verwikkelingen die een bijkomende behandeling vergen;

17. bij opname van de patiënt in een ziekenhuis, indien de gezondheidszorgbeoefenaar dat 
pertinent acht, een dagelijkse evaluatienota van de gezondheidstoestand van de patiënt;

18. de vermelding dat in toepassing van de artikelen 7, § 2, en 8, § 3, van de wet van 22 augustus 
2002 betreffende de rechten van de patiënt, informatie, met akkoord van de patiënt, werd 
meegedeeld aan een vertrouwenspersoon of aan de patiënt in aanwezigheid van een 
vertrouwenspersoon evenals de identiteit van deze vertrouwenspersoon;
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19. het verzoek van de patiënt dat informatie niet aan hem wordt verstrekt in toepassing van de 
artikelen 7, § 3, en 8, § 3, van voornoemde wet van 22 augustus 2002;

20. de motivering voor het onthouden van informatie aan de patiënt in toepassing van artikel 7, §
4, van voornoemde wet van 22 augustus 2002;

21. het verzoek van de patiënt in toepassing van artikel 9, § 2, van voornoemde wet van 22 
augustus 2002 om zich te laten bijstaan door of zijn inzagerecht uit te oefenen via een door 
hem aangewezen vertrouwenspersoon evenals de identiteit van deze vertrouwenspersoon;

22. de motivering van de gehele of gedeeltelijke weigering van inzage in of afschrift van het 
patiëntendossier aan een vertegenwoordiger van de patiënt in toepassing van artikel 15, § 1, 
van voornoemde wet van 22 augustus 2002;

23. de motivering van de afwijking van de beslissing van een vertegenwoordiger van de patiënt in 
toepassing van artikel 15, § 2, van voornoemde wet van 22 augustus 2002.
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7. Patiëntendossier (Art. 33-35)

Stellingen

1) De Kwaliteitswet verplicht dat het patiëntendossier elektronisch wordt
bijgehouden

2) De patiëntendossiers moeten 5 jaar worden bijgehouden vanaf het laatste
patiëntencontact

3) De identificatiegegevens van de patiënt dienen steeds te worden
geanonimiseerd in het patiëntendossier.
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8. Toegang tot gezondheidsgegevens die worden bijgehouden door 
andere gezondheidszorgbeoefenaars (Art. 36-40)
• 5 voorwaarden: 

1) geïnformeerde toestemming van de patiënt

uitz: spoedgeval indien onduidelijkheid over toestemming

2) therapeutische relatie met de patiënt 

3) finaliteit = het verlenen van gezondheidszorg

4) toegang is noodzakelijk voor de continuïteit en de kwaliteit van de    
gezondheidszorg

5) enkel toegang tot gegevens die dienstig en pertinent zijn

• Patiënt kan bepaalde gezondheidszorgbeoefenaars uitsluiten

• Patiënt moet kunnen controleren wie toegang heeft gehad 
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9. Register (Art. 42 - 43)

• “Register van praktijken” bijgehouden door het Directoraat-generaal 
van de Gezondheidszorg

• Kan ambtshalve worden gecorrigeerd

• Inhoud per gezondheidszorgbeoefenaar

- welke gezondheidszorg deze verstrekt

- of al dan niet samenwerking met andere gezondheidszorgbeoefenaars

- de locatie waar deze de bedoelde gezondheidszorg verstrekt

• Publiekelijk toegankelijk
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IV. Controle organen & procedure
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IV. Controle organen & procedure

Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de 
gezondheidszorg (FCTP) 

• Toezicht op de praktijkvoering van de beoefenaars
- fysische en psychische geschiktheid

- naleving van de bepalingen van Kwaliteitswet (en uitvoeringsbesluiten)

• Adviesbevoegdheid 

• Provinciale Geneeskundige Commissies (PGC) verdwijnen  
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Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de 
gezondheidszorg (FCTP) 

Toezicht 

• Systematisch toezicht of ad hoc toezicht

• Naar aanleiding van een klacht of op eigen initiatief 

• Directeur-generaal geeft instructies aan 

- Gezondheidsinspecteurs DG gezondheidszorg 

- Koning kan inspecteurs van FAGG en DGEC aanwijzen 

• Inspecteurs nemen hun bevindingen op in een PV 
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Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de 
gezondheidszorg (FCTP) 

Art. 52: 

“Met het oog op het toezicht hebben de inspecteurs toegang tot de lokalen waar
de gezondheidszorgbeoefenaars gezondheidszorg verstrekken. Zij kunnen zich alle
inlichtingen die noodzakelijk zijn voor het toezicht, laten verstrekken en zich alle
bescheiden of elektronische dragers laten overhandigen die zij voor de uitoefening
van hun controleopdracht behoeven. In het bijzonder kunnen zij het portfolio
bedoeld in artikel 8 van de betrokken gezondheidszorgbeoefenaar opvragen.”
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Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de 
gezondheidszorg (FCTP) 

Advies

• PV wordt voor advies overgemaakt aan de toezichtscommissie + kopie aan de 
gezondheidszorgbeoefenaar

- Opmerkingen mogelijk binnen de 30 dagen door gezondheidszorgbeoefenaar

- Gezondheidszorgbeoefenaar kan vragen gehoord te worden 

• Toezichtscommissie stelt advies op 
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Risico’s:

• Verbeterplan of schorsen/intrekken visum
- FCTP verstrekt advies na controle inspecteurs

- minister van Volksgezondheid legt verbeterplan op

- bij herhaling of zwaar risico patiënt/volksgezondheid: schorsen of intrekken visum
kan
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V. Besluit
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V. Besluit

• Kwaliteitswet is strikt gezien enkel van toepassing op de
psychotherapiebeoefenaars met een basis WUG-diploma

- Wat met groepspraktijken?

- Ook niet WUG’ers passen zorgvuldigheidswijze best de Kwaliteitswet toe

• Zorg dat alles gedocumenteerd en gemotiveerd is

- Patiëntendossiers

- Portfolio

- Doorverwijzingen

- …

• Inwerkingtreding pas 1 juli 2022 - maar begin tijdig!
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Vragen?

Cel Medisch Recht Arcas Law

Jellina Buelens 
Julie Vermeulen

+32 (0)3 369 19 90

Jellina.Buelens@arcaslaw.be

Julie.Vermeulen@arcaslaw.be
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