
ARBEIDSRECHT
Ruim twee derde van de vragen gaat over arbeidsrechtelijke 
kwesties. Als u in een arbeidsconflict belandt, in een lastig 
re-integratietraject zit of zich afvraagt of uw werkrooster wel 
conform de wet of cao is, kunnen onze juristen u bijstaan. Indien 
nodig kunnen wij ook voor u procederen bij de rechter. 

ONDERNEMERSZAKEN
Een kwart van alle juridische vragen heeft betrekking op 
ondernemingsrecht en gaat bijvoorbeeld over verdeelafspraken, 
goodwill, ondernemerschap en het besturen van MSB’s. Onze 
juristen geven daarnaast advies bij waarnemingsproblemen, 
samenwerkings- en zzp-contracten. 

GEZONDHEIDSRECHT
Medisch specialisten en wetenschappelijke verenigingen kunnen 
bij ons terecht met juridische vragen over gezondheidsrechtelijke 
onderwerpen, zoals calamiteiten en kwaliteitsvisitaties. Ook 
kunnen we u ondersteunen bij (dis)functioneren, 
klachtenregelingen, gedragscodes en wetgeving. 

VERENIGINGSZAKEN
Het Kennis- en dienstverleningscentrum is er ook voor de 
wetenschappelijke verenigingen die zijn aangesloten bij de 
Federatie. We kunnen hen bijvoorbeeld adviseren bij 
verenigingsrechtelijke wet- en regelgeving. 

OPLEIDING
Geen arts in opleiding zit erop te wachten, maar helaas ontstaan er 
soms problemen tijdens de opleiding, bijvoorbeeld als de opleider 
ontevreden is of als er discussie ontstaat over het rooster van aios. 
Onze juristen staan aios in dat soort zaken bij, ook als het op een 
geschillenprocedure aankomt. 

COLLECTIEVE VRAAGSTUKKEN
We kunnen u adviseren bij het opzetten en (her)inrichten van een 
vereniging van zorgprofessionals, zoals een medische staf, VMSD of 
MSB. Doel is uw positie in uw instelling te versterken. Indien nodig 
betrekken we hier ook een beleidsadviseur of onderhandelaar van 
de Federatie of de LAD bij.

RECHTSBIJSTAND BIJ TUCHT-, KLACHT- 
OF STRAFZAKEN
Werkt u in dienstverband? Dan heeft u ook recht op juridisch advies 
en rechtsbijstand bij tucht-, klacht- of strafzaken, zowel in eerste 
aanleg als in hoger beroep en cassatie. We hebben daarvoor een 
overeenkomst gesloten met VvAA Rechtsbijstand.

MEER INFORMATIE
Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en  
17.30 uur via 088 – 134 41 12. U kunt uw vraag ook mailen naar 
info@demedischspecialist.nl of bureau@lad.nl. Meer informatie 
vindt u op www.demedischspecialist.nl en www.lad.nl.

 JURIDISCHE VRAGEN?
Bel 088 – 134 41 12

Het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie Medisch Specialisten en de 
Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) geeft juridisch advies bij onder andere 

arbeidsconflicten, opleidingsgeschillen en MSB-contracten. Bent u aangesloten bij de Federatie of 
lid van de LAD, dan krijgt u kosteloos voor 20 uur juridische ondersteuning per jaar. Onze juristen 

en andere medewerkers weten wat er speelt in uw dagelijkse praktijk. Daardoor kunnen wij u 
goed ondersteunen, en u kunt doen wat u wilt doen: de beste zorg geven.

Het Kennis- en dienstverleningscentrum is een samenwerking tussen de Federatie Medisch Specialisten 
en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband. Wij geven juridisch advies bij onder andere 

arbeidsconflicten, opleidingsgeschillen en MSB-contracten. 


