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AZ Oudenaarde:
“We willen goed
verzekerd zijn tegen
marktconforme prijzen”
Paul Strybol is administratief en financieel directeur in AZ Oudenaarde. “Veruit de belangrijkste
verzekeringen qua kostprijs zijn enerzijds de
bovenwettelijke pensioenverzekering en anderzijds de hospitalisatieverzekering, samen goed
voor twee derde van de totale verzekeringskosten. Het resterende derde wordt ongeveer gelijk
verdeeld over de polis burgerlijke aansprakelijkheid, de brandverzekering en de arbeidsongevallenverzekering.
De artsen zijn afzonderlijk via de vzw GAZO verzekerd”, zegt Paul Strybol.
AZ Oudenaarde werkt met één makelaar die alle
dossiers beheert. “Het is handig dat er slechts
één aanspreekpunt is. En vermoedelijk ligt de
globale prijs lager dan wanneer we voor elke
verzekering op een andere makelaar een beroep
zouden doen.”

Globale offerteaanvraag voor alle
verzekeringen

“In principe staan wagens van het ocmw ter beschikking, maar dat lukt niet altijd. Medewerkers
van de woonzorgcentra hebben weliswaar niet
zo veel verplaatsingen, maar gaan soms naar een
opleiding en maken dan gebruik van hun eigen
voertuig. Met uitzondering van een paar oudere
voertuigen hebben we alleen maar leasewagens.
De verzekering hiervan wordt geregeld door de
leasemaatschappij.”

AZ Oudenaarde is met
550 medewerkers en 235
erkende hospitalisatie- en 45
dagziekenhuis-bedden een
regionaal basisziekenhuis. Er zijn
65 artsen aan verbonden die in de
vzw GAZO georganiseerd zijn.

AMMA: naar een veiliger
zorgbeheer
Directies van ziekenhuizen krijgen te maken met 1001 dossiers waarvoor ze
een gepaste oplossing moeten vinden. Het verzekeringsdossier is hier één van.

Bewoners tegenover elkaar als derden
verzekerd
De bewoners van de woonzorgcentra en serviceflats vallen onder de polis van burgerlijke
aansprakelijkheid. Ze zijn tegenover elkaar als
derden verzekerd, dus als iemand bij een bewoner schade berokkent, kan hij de polis aanspreken. In de brandverzekering is opgenomen
dat de eigen meubelen van de bewoners tot een
bepaald bedrag verzekerd zijn.
Binnenkort komt er normaliter een uitbreiding van
de brandpolis. Schade veroorzaakt door inbraak
zal ook worden opgenomen. “Het ocmw liet de
computers alvast apart verzekeren tegen diefstal.
Ooit was er in een woonzorgcentrum een inbraak
waarbij een laptop was verdwenen. Cyberrisk
wordt niet gedekt door deze verzekering.”
15 jaar een vaste verzekeraar

Om de drie tot vier jaar doet AZ Oudenaarde
een oproep aan verzekeraars om een voorstel
te doen. Paul Strybol: “We vragen een geglobaliseerd voorstel voor alle verzekeringsproducten die we nodig hebben. Daaruit kiezen we
dan het meest interessante aanbod. Zo zijn we
verzekerd van marktconforme prijzen, iets dat
wellicht niet het geval zou zijn als je pakweg
twintig jaar bij dezelfde makelaar blijft. Het
is voor ons een manier om de kostprijs onder
controle te houden. Er is bovendien een vrij
ruim aanbod zodat de markt zichzelf enigszins
regelt.” Hoewel alle verzekeringskosten samen
minder dan 1 van de bedrijfskosten bedragen,
worden ook de verzekeringskosten speciaal opgevolgd. Bovendien spelen zeker ook kwalitatieve elementen mee. De financiële middelen
worden steeds schaarser, maar verzekeringen
zijn geen besparingspost voor AZ Oudenaarde.
“We willen immers goed verzekerd zijn tegen
een correcte prijs. Denk bijvoorbeeld aan de
brandverzekering. Als er iets gebeurt en je bent
onvoldoende beschermd, dan kunnen de kosten heel hoog oplopen en komt het voorbestaan
van het ziekenhuis misschien wel in gevaar. Als
het nodig is, herbekijken we de polissen. Vorig
jaar werd de volledige renovatie van onze campus voltooid. Daarom lieten we de gebouwen
in het kader van de brandverzekering opnieuw
taxeren.”
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“Het opvolgen van de verzekeringen gebeurt
intussen al ongeveer 15 jaar door de juridische dienst. We hadden die hele tijd dezelfde
verzekeraar. Het voordeel om met eenzelfde
verzekeraar te werken, is dat er een vorm van
vertrouwdheid is. “We kennen elkaar en kunnen snel contact leggen indien nodig. We kunnen er terecht met heel wat vragen en dat is een
meerwaarde. Ook hebben we de indruk dat ze
vrij soepel zijn in het behandelen van dossiers.
Misschien is men strenger als het gaat om ernstige dossiers.”
Chris Bombeeck benadrukt ook dat de prijzen
correct zijn. De taxatie van de gebouwen gebeurt door een inspecteur, op basis daarvan
wordt de kostprijs van de brandverzekering
geraamd. Voor de tarieven van de burgerlijke
aansprakelijkheid en de arbeidsongevallen gaat
men uit van het aantal personeelsleden. Elk
jaar herbekijkt men deze gegevens. “Een tijdje
geleden lieten we een extern bedrijf de polissen
doorlichten. De conclusie was dat er weinig
besparingen mogelijk waren en dat het kostenplaatje goed zit.”

Weinig claims
De polissen worden af en toe aangesproken,
maar tot nu toe waren er geen zware dossiers.
In 2014 waren er 77 aangiftes van arbeidsongevallen, in 2013 ging het om 60 aangiftes. Met
de burgerlijke aansprakelijkheid valt het heel
goed mee. Het gebeurt dat een medewerker
van de dienst thuiszorg bij de cliënt iets breekt,
maar het gaat om vrij beperkte schadeclaims.
Schadegevallen door verpleegkundigen of zorgkundigen komen slechts één of twee keer per
jaar voor.

Ocmw Aalst: “We
hadden gelukkig nog
geen zware dossiers”

“Soms stellen we ons de vraag of we voor voldoende risico’s goed gedekt zijn, maar dat is
moeilijk te beantwoorden. Zoiets zou vlug duidelijk worden bij ernstige dossiers, maar die
hadden we dus gelukkig nog niet.”

“Met de verzekeringen valt het bij ons mee”,
zegt Chris Bombeeck, hoofd van de juridische
dienst van ocmw Aalst. Per gebouw is er een
specifieke brandverzekering. De polis burgerlijke aansprakelijkheid en de verzekering voor
arbeidsongevallen is algemeen en geldt voor alle
personeelsleden van het ocmw. Artsen hebben
we niet in dienst. Er is ook een hospitalisatieverzekering. Daarnaast zet het ocmw in op een
‘diensten-omniumverzekering’. Die is bedoeld
voor personeelsleden die met hun eigen wagen
in het kader van het werk ergens heen moeten.

Jaarlijks is er een overleg met de politie, de
brandweer , het stadsbestuur, het ocmw en de
verzekeraar. “Dan overlopen we alle polissen om
eventuele pijnpunten te detecteren. Vooral de
polis voor arbeidsongevallen is soms een zware
dobber voor de verzekeraar. Soms verhoogt de
kostprijs voor de polis. Maar ook het omgekeerde
is mogelijk, dan krijgen we een korting. Voor burgerlijke aansprakelijkheid zitten we bijvoorbeeld
vrij goed.”
Hilde Pauwels

Zijn de dekkingen in de verzekeringsportefeuille
aangepast aan de reële situatie van het ziekenhuis en de reële beroepsactiviteit van de zorgverstrekker? Een vraag die meer dan terecht is
gezien de snel evoluerende technieken in de
zorgverstrekking en geneeskunde. Nieuwe technieken helpen het ziekenhuis een goede reputatie op te bouwen. Maar ze brengen ook mogelijke
nieuwe aansprakelijkheden met zich mee.
Om uw reputatie hoog te houden, moet u erover
waken dat uw aansprakelijkheden voldoende afgedekt zijn. Een goede communicatie tussen de
ziekenhuisdirectie en de verzekeraar is dus van
het grootste belang, om zo de beste verzekeringsdekking te bekomen en om de reputatie van de
zorginstelling zoveel als mogelijk veilig te stellen
bij aansprakelijkheid. Dé reden kortom om de
lopende aansprakelijkheidsverzekering van het
ziekenhuis en de artsen op regelmatige basis af
te toetsen.

AMMA verzekert in overleg met met de
zorgsector
AMMA Verzekeringen is de belangrijkste
Belgische verzekeraar van de aansprakelijkheid
van het ziekenhuis, de personeelsleden van het
ziekenhuis en de artsen. AMMA blijft voortdurend op de hoogte van de actualiteit en informeert
haar leden o.m. over ontwikkelingen die hun impact hebben op de werking van het ziekenhuis.
AMMA heeft immers een raad van bestuur die
bestaat uit zorgverstrekkers en verzekeringsspecialisten. Zo is AMMA als verzekeraar van zeer
nabij betrokken bij het reilen en zeilen in de ziekenhuizen en andere zorginstellingen.
Gespecialiseerde relatiebeheerders geven op regelmatige basis toelichting over (para)medische
beroepsaansprakelijkheid aan directies en medewerkers in ziekenhuizen.

AMMA, knowhowpartner voor medisch
risicobeheer
Patiëntenveiligheid is hét sleutelwoord in het
ziekenhuis vandaag. Terecht!
De laatste decennia is er heel wat bijkomende regelgeving opgesteld in het belang van de patiënt.
Denk onder meer aan de centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis, waarbij de patiënt
zich met zijn klacht tot één instantie richt : het
ziekenhuis. Ongeacht of de aansprakelijkheid bij
het ziekenhuis en haar personeelsleden ligt of bij
een arts, verbonden aan het ziekenhuis.
De wet patiëntenrechten biedt patiënten de mogelijkheid om inzage te krijgen in hun patiënten-

dossier. De dienstverlening aan de patiënt moet
dus van een uitstekende kwaliteit zijn. Vanuit
haar ervaring met schadedossiers en -regelingen
kan AMMA ziekenhuizen en artsen gericht informeren over hun rechten en verplichtingen.
Tijdens informatiesessies voor de directie en de
medewerkers van ziekenhuizen stelt AMMA kennismodules met een aantal concrete tips voor.
Thema’s als onder meer communicatie met de
patiënt, patiëntenveiligheid, patiëntendossiers
en informed consent komen uitgebreid aan bod.
Een goede communicatie tussen zorgverlener
en patiënt is primordiaal. Zeker bij een incident
of een klacht is het belangrijk om het contact te
bewaren en de vertrouwensrelatie in stand te
houden.
Het is bewezen dat een correcte omgang met
de patiënt naar aanleiding van een klacht helpt
bij het in der minne afhandelen van diezelfde
klacht. Het informatieprogramma van AMMA
gaat o.m. in op de redenen waarom patiënten
klagen, het belang van de ombudsdienst in een
ziekenhuis, het belang van de klachtenopvang
en de wijze waarop met een klacht moet omgegaan worden.
Een goed bijgehouden patiëntendossier bepaalt
mee de kwaliteit van de gezondheidszorg.
Het is een belangrijk communicatiemiddel tussen
artsen, verpleegkundigen, andere betrokken zorgverstrekkers en de directie van het ziekenhuis.
Het patiëntendossier is ook van groot belang
als juridisch relevante bron van informatie voor
bijvoorbeeld klachten of schadevorderingen. Via
het patiëntendossier kan de zorgverlener aantonen dat hij of zij de patiënt op een correcte manier heeft behandeld en geïnformeerd.
Het dossier toont ook aan dat de patiënt met
kennis van zaken zijn toestemming tot een behandeling of ingreep heeft gegeven (informed
consent).

Wilt u meer informatie?
Neem contact met
Karl Scheldeman - 02/737 04 94 of
karl.scheldeman@amma.be
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