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Sinds de Corona-pandemie wordt meer dan ooit beroep gedaan op de f lexibiliteit van het personeel
actief in de medische sector. In een aantal gevallen roept dit vragen op met betrekking tot de dekking
van de burgerlijke en medische aansprakelijkheid.
Wij hebben het grootste respect voor de zorgsector die al meer dan een jaar in de voorlinie staat in de
bestrijding van COVID-19 en willen hen dan ook zo veel mogelijk administratief ontzorgen. In dit
document geven we graag een antwoord op vragen die kunnen ontstaan rond de dekking burgerlijke en
medische aansprakelijkheid naar aanleiding van COVID-19.

Personeel ingezet in ziekenhuizen
Er wordt beroep gedaan op vrijwilligers, reserveartsen van buiten het
ziekenhuis, … Hoe worden deze verzekerd?
Verzorgend personeel (andere dan artsen): deze zijn bij MS Amlin automatisch mee
verzekerd in de polis BA van het ziekenhuis, zoals de vrijwilligers.
Artsen: reserve-, vervangings- of andere artsen van buiten het ziekenhuis, die zelf niet
over een medische aansprakelijkheidsdekking beschikken (of niet over een passende
dekking beschikken, bijvoorbeeld een huisarts die gaat inspringen op de
spoedafdeling):
- Wanneer ze een door MS Amlin verzekerde arts vervangen zijn deze automatisch
verzekerd.
- Indien het geen vervanging betreft, worden ze ook gratis en automatisch mee
verzekerd, indien de meerderheid van de in het betreffende ziekenhuis werkende
artsen op de collectieve artsenpolis van MS Amlin aangesloten is.
- Wanneer er één polis is voor het ziekenhuis en alle artsen samen, zijn deze allen mee
verzekerd.

Medewerking in vaccinatie- en testcentra
Er wordt beroep gedaan op zelfstandige apothekers, zelfstandig verzorgend personeel,
zelfstandige artsen in vaccinatie- en testcentra…Hoe worden deze verzekerd?
De waarborg medische- en beroepsaansprakelijkheid blijft verworven in vaccinatie- en
testcentra.
Alle medische beroepen (artsen apothekers, kinesisten en verzorgend personeel) als
zelfstandige uitgeoefend en wiens medische of beroepsaansprakelijkheid verzekerd is door
MS Amlin (via een individuele of een collectieve polis) blijven verzekerd wanneer ze hun
medewerking verlenen in de vaccinatie- en testcentra.

Heeft u vragen?
Indien u vragen heeft of een bepaalde activiteit al dan niet verzekerd is in uw
verzekeringscontract, verwijzen we u in de eerste plaats naar uw makelaar.
U kunt ook contact opnemen met Lieven Depaepe, Lead Underwriter Casualty, via
lieven.depaepe@msamlin.com .
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