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De juiste B.A. Beroep voor
zorgverleners: van levensbelang!
Het toenemende aantal juridische procedures maakt het
medisch beroep steeds kwetsbaarder voor allerhande
claims. De mogelijke gevolgen zijn zwaar: juridische
kosten, schadevorderingen en reputatieschade. Zij zetten
soms zelfs de toekomst van uw loopbaan op het spel. De
B.A. Beroep van de onderlinge verzekeringsonderneming
voor de zorgsector AMMA dekt u als enige ook na het
einde van het contract, voor een fout begaan tijdens de
looptijd van de polis.

WAT MAAKT DE B.A. BEROEP VAN AMMA ZO UNIEK?
Pierre Cambier, directeur marketing, verkoop, communicatie van
AMMA: “Onze belangrijkste polis, de B.A. Beroep, is gebaseerd op het
principe van het schadeverwekkend feit, waardoor we de breedste
dekking aan zorgverstrekkers kunnen geven. We zijn de enige
maatschappij die dit principe nog volledig toepast voor de
dekking van zorgverleners in België. Hierbij blijft de zorgverlener die
een medische fout begaat tijdens de looptijd van zijn contract, steeds
verzekerd voor deze medische fout. Zelfs wanneer de patiënt een
schadeclaim indient na de stopzetting van de polis, en de verzekerde
dus geen premie meer betaalt.” Deze stopzetting kan bijvoorbeeld ook
gebeuren doordat de arts met pensioen gaat of naar het buitenland
vertrekt.
Karl Scheldeman, sales- en marketingmanager bij AMMA, licht
verder toe: “De dekking na stopzetting van het contract heet
posterioriteitsdekking. De verzekering van de andere twee bestaande
systemen, volgens het schadevoorval en volgens de schadevordering,
stopt bij het einde van het contract. Dit terwijl de zorgverstrekker wel
20 jaar verantwoordelijk blijft voor gestelde daden. Het is dus voor
hem belangrijk zich te verzekeren volgens het schadeverwekkend feit.”
“De raad van bestuur, die bestaat uit artsen, heeft er bewust
voor gekozen om verder volgens dat systeem te verzekeren. Zo
blijven we trouw aan de filosofie van AMMA als een onderlinge
verzekeringsonderneming zonder commerciële doeleinden, die haar
winst niet hoeft uit te betalen aan aandeelhouders maar herinvesteert
in betere dekkingen. We zijn een verzekeraar die er is voor de
zorgverlener en ten volle gaat voor de verzekerde op het moment van
schade.”
Via de polis B.A. Beroep is de zorgverlener trouwens ook in zijn
privépraktijk verzekerd, wanneer hij een kennis helpt bij medische
verzorging, of wanneer hij tussenkomt na een verkeersongeval.
De verzekering geldt immers 24 uur op 24 en er zijn quasi geen
uitsluitingen.

DE B.A. UITBATING VOOR ZIEKENHUIZEN

Via deze verzekering wordt het aansprakelijkheidsrisico gelinkt met
de uitbating van het ziekenhuis, zoals de tewerkstelling van personeel
en het risico verbonden aan een accommodatie, verzekerd. “Voor de
B.A. van ziekenhuizen - maar dat geldt ook voor rusthuizen en andere
zorginstellingen - volgen we het systeem van het schadevoorval,”

vervolgt Karl Scheldeman. “De situatie
is ook anders, omdat een ziekenhuis
voor haar exploitatie altijd een
verzekering moet hebben, los van de
zorgverstrekkers die komen en gaan.”

AMMA, ONDERLINGE VERZEKERINGSONDERNEMING
VOOR ZORGVERSTREKKERS

AMMA is een onderlinge verzekeringsonderneming voor en door
de zorgsector en een kenniscentrum voor medisch risicobeheer.
De zorgverstrekkers in de raad van bestuur geven AMMA inzicht
in de specifieke problemen van de medische sector en houden
de organisatie continu op de hoogte van nieuwe tendensen en
technieken. Zo kan AMMA aangepaste verzekeringsdekkingen
voorzien en haar verzekerden beter dekken bij een klacht of proces
Op basis van haar ervaring met schadebeheer geeft AMMA ook
lezingen rond een aantal paramedische thema’s, zoals de volledigheid
van patiëntendossiers, of de impact van de wet met betrekking tot het
Fonds voor de Medische Ongevallen..
AMMA is bovendien aangesloten bij Europa Medica en
PIAA,
twee
internationale
organisaties
van
medische
aansprakelijkheidsverzekeraars. Zij delen op regelmatige basis
informatie en ervaringen uit de sector, wat leden toelaat continu van
elkaar te leren.

EEN VOLLEDIG VERZEKERINGSPORTFOLIO VOOR DE
ZORGSECTOR

AMMA biedt ook andere verzekeringsproducten aan op maat
van de zorgsector: bijvoorbeeld brand-, auto-, ongevallen- en
hospitalisatieverzekeringen en het gewaarborgd inkomen. “In de
B.A. Beroep zijn we marktleider en verzekeren we ongeveer een
derde van alle artsen in België. Voor onze andere producten willen
we ons onderscheiden van de andere verzekeraars door specifieke
waarborgen voor de zorgsector aan te bieden, ” legt Pierre Cambier
uit. “Een voorbeeld: de autoverzekering dekt ook de artsentrousse bij
diefstal.”

