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INLEIDING 

 

 

- Dit jaarverslag heeft betrekking op de activiteiten van de federale ombudsdienst “Rechten 

van de patiënt” tijdens het jaar 2009. Het werd in de loop van de maand april 2010 

opgemaakt.  

 

Dit verslag werd opgesteld in overeenstemming met het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot 

regeling van de samenstelling en de werking van de Federale Commissie “Rechten van de 

Patiënt” ingesteld bij artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van 

de patiënt.  

 

Het is het zesde rapport van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. (de dienst 

werd opgestart in oktober 2003
1
).  

  

De dienst is momenteel samengesteld uit twee ombudsvrouwen, Marie- Noëlle Verhaegen 

(Franstalig) en Sylvie Gryson (Nederlandstalig), alsook een medewerker, Vanessa Debreyne. 

 

Van april 2009 tot december 2009 volgde Vanessa Debreyne de dossiers van de 

Nederlandstalige ombudsvrouw op tijdens haar afwezigheid. 

 

- Zoals dit tijdens de voorgaande jaren het geval was, zijn de diverse opdrachten / taken van  

de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”:  

  

• De afhandeling van de “klachten”dossiers;  

• Informatie aan de burgers over de rechten van de patiënt of daarmee verbonden 

onderwerpen;  

• Samenwerking met de Federale commissie “Rechten van de patiënt”;  

• Onderhoud van de contacten met de lokale ombudspersonen;  

• Publieke relaties (ontmoetingen, uiteenzettingen, ...);  

 Samenwerking met de juridische cel van DG1 van de FOD Volksgezondheid.  

 

                                                 
1 De jaarverslagen van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” zijn beschikbaar op www.patientrights.be. 
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- De inhoud van dit jaarverslag, zal zich beperken tot het weergeven van de cijfers en 

statistieken in verband met de klacht- en informatiedossiers die gedurende het jaar 2009 

behandeld werden, en bepaalde concrete activiteiten van de ombudsdienst. We verwijzen hier 

reeds naar de organisatie van de studiedagen voor alle ombudspersonen “Rechten van de 

patiënt” (op 25 september en 1 oktober 2009), in samenwerking met de Koning 

Boudewijnstichting. Deze studiedagen hadden als onderwerp: “Bijzonderheden van 

bemiddeling “rechten van de patiënt” en hun implicaties voor de praktijk van de 

ombudspersonen” (Cf. infra). 

 

Wat de vaststellingen en aanbevelingen betreffen, zal het huidige verslag dat gebaseerd is op 

ervaringen bij de uitoefening van de ombudsfunctie in de loop van 2009, alleen de synthese 

hernemen, die ook al vervat zat in de verslagen 2006, 2007 en 2008 van de ombudsdienst. 

Evoluties in de materie worden desgevallend vermeld. 

 

Naar aanleiding van onze reflecties over de werking van de ombudsdiensten “rechten van de 

patiënt”, hebben we het initiatief genomen om de tekst die we tijdens de hierboven vermelde 

studiedagen hebben gepresenteerd, weer te geven in dit jaarverslag. We hebben in deze tekst 

de aandacht gevestigd op de fragmenten die verwijzen naar onze aanbevelingen van de 

voorbije jaren. 

 

- Het jaar 2009 was bijzonder moeilijk te beheren, in termen van werkvolume (een 

bezettingstekort wordt al sinds 2004 gesignaleerd – en er is sprake van een verhoging van het 

aantal meldingen, in het bijzonder aan de Nederlandstalige zijde). 

 

Volgens het antwoord van de Minister van Volksgezondheid, mevrouw Laurette Onkelinx, op 

een recente parlementaire vraag, lijkt het erop dat er binnenkort een oplossing zal komen door 

een Franstalige medewerker aan te werven op de ombudsdienst (op basis van een 

vervangingscontract bij de dienst Legal Management van het DG1, FOD Volksgezondheid, 

waarvan de federale ombudsdienst deel uitmaakt).
2
  

 

Wij hopen dat de situatie in de volgende maanden gevoelig verbetert. Onze wens is om onze 

dienst te kunnen “ontwikkelen”: optimalisering van onze werkmiddelen, verbetering van onze 

                                                 
2
 Vraag nr. 576 van mevrouw Sonja Becq van 30 december 2009 aan de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid  
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kennis in de gezondheids- en de bemiddelingssector, mogelijkheid om opleidingen die 

aangepast zijn aan onze functies te volgen, verfijning van het coderen van onze klachten, 

ontmoetingen en overleg met de actoren van de gezondheids- en de bemiddelingssector, 

frequentere contacten met de lokale ombudsdiensten.  

 

De structuur van het rapport omvat twee delen: 

 

I. Concrete activiteiten van de federale ombudsdienst “rechten van de patiënt”; 

II. Vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen. 

 

Brussel, april 2010 

 

Marie-Noëlle Verhaegen en Sylvie Gryson 

Vanessa Debreyne 

Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: In dit rapport bedoelen we met de vermelding “lokale ombudspersonen” de 

ombudspersonen “Rechten van de patiënt” in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms 

geestelijke gezondheidszorg, zoals bedoeld in de koninklijke besluiten van 8 juli 2003 (B.S. 

26.08.2003 en 27.08.2003). 
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EERSTE DEEL: 

 

CONCRETE ACTIVITEITEN UITGEVOERD BIJ DE FEDERALE 

OMBUDSDIENST “RECHTEN VAN DE PATIËNT” 

 

 

Inleiding: Activiteitenverdeling 

 

Een globaal overzicht van de activiteitenverdeling voor de federale ombudsdienst (die de 

twee federale ombudsvrouwen en hun medewerkster omvat) kunnen we voorstellen via 

onderstaand diagram: 

Activiteitenverdeling 2009

60%

5%

15%

20%

dossiers

Commissie

publiek

FOD

 

In 2009 heeft de federale ombudsdienst twee derde van de werktijd besteed aan de 

afhandeling van de klachten- en informatiedossiers (incl. de administratie en registratie van 

dossiers). (Hoofdstuk II.1) 

 

Ongeveer vijf procent van de werktijd werd besteed aan opdrachten uitgevoerd voor de 

Federale Commissie “Rechten van de patiënt” onder de vorm van deelname aan de 

vergaderingen van de Federale commissie “Rechten van de patiënt” en nalezen van teksten 

die hiervoor opgesteld zijn. (Hoofdstuk II.2) 
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Twintig procent van de werktijd ging uit naar opdrachten van de FOD Volksgezondheid, 

lancering van een studie door de FOD (zie studie over de controle-en expertisegeneeskunde 

ten opzichte van de patiëntenrechtenwet), organisatie van een symposium (zie de studiedagen 

verder omschreven in dit verslag), analyse van de jaarverslagen van de lokale 

ombudspersonen, voorbereiding van informatienota’s voor de Minister (Hoofdstuk II.3) 

 

De federale ombudsdienst besteedde ongeveer vijftien procent van de werktijd aan 

publieke relaties (uiteenzettingen, ontmoetingen, deelname aan colloquia en vormingen, 

(meer bepaald de vormingen binnen de FOD voor statutarisering) (Hoofdstuk II.3) 

 

 

I.1. “Klachten”- en “informatie”dossiers 

 

Voorafgaandelijk: wijze van registreren: 

 

In dit jaarverslag 2009 heeft de federale ombudsdienst dezelfde manier van registreren en 

gegevensverwerking gebruikt als in haar vorige jaarverslagen 2005, 2006, 2007 en 2008. 

 

Naast klachten ontvangt de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” ook talrijke 

informatievragen van patiënten, alsook van verschillende instanties. In haar registratie maakt 

de dienst bijgevolg een onderscheid tussen “klachten”dossiers, waarbij de patiënt een 

ontevredenheid over een aspect in de gezondheidszorg uitte, en “informatie”dossiers, 

waarbij een patiënt of derde instantie informatie vraagt over de toepassing en interpretatie 

van de wet betreffende de rechten van de patiënt.  

 

In het eerste hoofdstuk worden de “klachten”dossiers besproken aan de hand van de 

registratie bij ontvangst van de klacht op de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

Deze dossiers worden ingedeeld in drie categorieën volgens de bevoegdheid, namelijk: 
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- de dossiers die direct tot de bevoegdheid van de federale ombudsdienst behoren, 

verder categorie “bevoegdheid federale ombudsdienst” genoemd. 

- de dossiers die tot de bevoegdheid van de lokale ombudsdiensten behoren en 

bijgevolg direct naar de lokale ombudsdiensten doorverwezen worden, verder 

categorie “bevoegdheid lokale ombudsdienst” genoemd. 

Onder deze categorie dossiers die tot de bevoegdheid van de lokale ombudsdiensten 

behoren, bevinden zich ook de dossiers waarbij de federale ombudsdienst bemiddeld 

heeft tussen de lokale ombudsdienst en de patiënt, verder categorie “bemiddeling bij 

bemiddeling” genoemd. 

- de dossiers die direct werden doorverwezen naar andere diensten van 

klachtenafhandeling, verder categorie “bevoegdheid dienst derde” genoemd. 

 

Voor alle categorieën “klachten”dossiers werd de wijze van ontvangst op de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” geregistreerd. 

 

Bij de verdere bespreking van de “klachten”dossiers, en in het bijzonder bij de bespreking 

van het voorwerp van de klachten, de verwachtingen van de patiënt, de betrokken 

sectoren en de beroepsbeoefenaars die door de klachten worden geviseerd, hebben we 

ons beperkt tot de dossiers die behoren tot de rechtstreekse bevoegdheid van de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. 

 

De dossiers die tot de bevoegdheid van de lokale ombudsdiensten behoren, zijn, immers, 

door deze diensten zelf besproken in hun jaarrapporten. 

 

Niettegenstaande besteden we iets meer aandacht aan de dossiers die bij ontvangst direct 

verwezen werden naar een derde klachteninstantie, de dossiers “bevoegdheid dienst derde”. 

We verduidelijken het voorwerp van deze dossiers en de instanties waarnaar ze verwezen 

werden. 

 

We eindigen het eerste hoofdstuk ten slotte met een stand van zaken van alle 

“klachten”dossiers op 31 december 2009 (lopende en afgesloten dossiers). 

 

In het tweede hoofdstuk bespreken we de “informatie”dossiers. 
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In 2009 heeft de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in totaal 555 “klachten” en 

265 informatievragen (ongeveer 145 aan Nederlandstalige zijde en ongeveer 120 aan 

Franstalige zijde) ontvangen. 
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I.1.1. De “klachten”dossiers: cijfergegevens en commentaar 

 

Inleiding: Algemeen overzicht van de cijfers 

 

In 2009 heeft de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in totaal 555 “klachten” 

ontvangen, namelijk 213 “klachten” aan Franstalige zijde en 342 “klachten” aan 

Nederlandstalige zijde. 

 

Overzicht 2009 FR NL 

Bevoegdheid federale ombudsdienst 53 114 

Bevoegdheid lokale ombudsdienst 109 122 

(Bemiddeling bij bemiddeling) 21 16 

Bevoegdheid dienst derde 51 106 

TOTAAL 213 342 

 

Aanmelding van de klacht 2009 FR NL 

Brief 52 45 

Mail 42 158 

Telefoon 119 139 

 

Voorwerp van de klacht 2009 FR NL 

Art 5 gedrag 8 34 

Art 5 technische handeling 29 51 

Art 6 vrije keuze 2 0 

Art 7 informatie gezondheidstoestand 3 3 

Art 8 informatie voor een geïnformeerde 

toestemming 

9 12 

Art 8 uitdrukkelijke toestemming 1 1 

Art 8 weigering verstrekking 0 1 

Art 9 §1 patiëntendossier 2 0 

Art 9 § 2 inzage dossier 0 2 

Art 9 § 3 afschrift dossier 13 15 

Art 10 persl. levenssfeer 2 9 

Andere 5 1 

 

Verwachting 2009 FR NL 

Financieel 18 41 

Dialoog 17 13 

Signaal/luisteren 5 42 

Dossier 9 14 

Andere 4 4 
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Sector 2009 FR NL 

Rusthuis 5 0 

Ambulante sector 39 102 

Gevangenis 0 1 

Privékliniek 1 5 

Controle / expert / adviserend  8 3 

Labo 0 0 

Andere 0 3 

 

 

Beroepsbeoefenaars 2008 FR NL 

Huisarts 22 26 

Tandarts 15 39 

Specialist 7 15 

Kinesitherapeut 0 6 

Verpleegkundige - zelfst. / RH 0 2 

Apotheker 0 20 

Andere 14 7 

 

I.1.1.1. Aantal “klachten”dossiers ontvangen op de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” 

 

- Het aantal klachtendossiers
3
 (NL + FR) ontvangen op de federale ombudsdienst, 

opgedeeld per jaartal (2005, 2006, 2007, 2008 en 2009) en opgedeeld volgens de dienst 

die bevoegd is om de klacht rechtstreeks af te handelen 

                                                 
3
 We dienen hierbij op te merken dat (zoals in 2005, 2006, 2007 en 2008) “alle” klachtmeldingen in de registratie 

van de federale ombudsdienst hernomen zijn. Het behoort niet tot de bevoegdheid van een ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” om te oordelen of de klacht al dan niet “gegrond” is. 
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Bijgevolg kunnen we zeggen dat in 2009: 

 

- de categorie “bevoegdheid federale ombudsdienst” een derde van het totaal aantal 

“klachten”dossiers inneemt (30%); 

- ongeveer veertig procent van de dossiers tot de categorie “bevoegdheid lokale 

ombudsdienst” behoort (42%); 

- ongeveer een derde van de klachten tot de categorie “bevoegdheid dienst derde” 

behoort (28%). 

 

 

- Het aantal klachtendossiers per taalgedeelte ontvangen op de federale ombudsdienst, 

opgedeeld per jaartal (2005, 2006, 2007, 2008 en 2009) en opgedeeld volgens dienst die 

bevoegd is om de klacht rechtstreeks af te handelen 
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- Het aantal klachtendossiers per taalgedeelte ontvangen op de federale ombudsdienst in 

2009, en opgedeeld volgens dienst die bevoegd is om de klacht rechtstreeks af te 

handelen 
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 FR NL TOTAAL 

bevoegdheid fed ombud 53 114 167 

bevoegdheid lok ombud zonder bemidd bij bemidd 88 106 194 

bemiddeling bij bemiddeling 21 16 37 

bevoegdheid dienst derden 51 106 157 
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- Het aantal klachtendossiers per taalgedeelte behorend tot de bevoegdheid van de federale 

ombudsdienst, opgedeeld per jaartal (2005, 2006, 2007, 2008 en 2009) 
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I.1.1.2. Wijze van aanmelding bij de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” 

 

Aanmelding klachten 2009 In % 

 FR NL FR NL TOTAAL 

Brief 52 45 24% 13% 18% 

Mail 42 158 20% 46% 36% 

Telefoon 119 139 56% 41% 46% 
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In totaal gebeurt ongeveer de helft van de aanmeldingen bij de federale ombudsdienst 

telefonisch, en vervolgens per mail (36%) en per brief (18%). 

 

In vergelijking met de Nederlandstalige zijde contacteren de Franstalige patiënten de 

ombudsdienst meer per telefoon (56% tegen 41% aan Nederlandstalige zijde) en meer per 

brief (24% tegen 13% aan Nederlandstalige zijde). Aan Nederlandstalige zijde ligt het aantal 

meldingen per mail beduidend hoger (46% tegen 20% aan Franstalige zijde). 
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Vergelijking met de gegevens in 2008 
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In vergelijking met 2008 is aan Franstalige zijde de wijze van aanmelden ongeveer dezelfde 

gebleven. Aan Nederlandstalige zijde zien we dat patiënten meer de (elektronische) 

briefwisseling verkiezen om een klacht bij de federale ombudsdienst te melden. 

 

I.1.1.3. Het voorwerp van de “klachten”dossiers behorend tot de directe 

bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

- Per dossier wordt er geregistreerd op welk patiëntenrecht de klacht betrekking heeft. Voor 

één dossier kunnen er bijgevolg meer dan één recht geregistreerd zijn. 

 

Voorwerp van de klacht FR 2009 

 FR 

art 5 gedrag 8 

art 5 technische handeling 29 

art 6 vrije keuze 2 

art 7 informatie gezondheidstoestand 3 

art 8 informatie voor een geïnformeerde 

toestemming 

9 

art 8 uitdrukkelijke toestemming 1 

art 8 weigering verstrekking 0 

art 9 patiëntendossier 2 

art 9 inzage dossier 0 

art 9 afschrift dossier 13 

art 10 pers levenssfeer 2 

andere 5 

 

Voorwerp van de klacht NL 2009 

 NL 

art 5 gedrag 34 

art 5 technische handeling 51 

art 6 vrije keuze 0 

art 7 informatie gezondheidstoestand 3 

art 8 informatie voor een geïnformeerde 

toestemming 

12 

art 8 uitdrukkelijke toestemming 1 

art 8 weigering verstrekking 1 

art 9 patiëntendossier 0 

art 9 inzage dossier 2 

art 9 afschrift dossier 15 

art 10 pers levenssfeer 9 

andere 1 
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Zowel aan Nederlandstalige als aan Franstalige zijde heeft het voorwerp van de dossiers 

“bevoegdheid federale ombudsdienst” vooral betrekking op Art. 5 van de wet betreffende de 

rechten van de patiënt, namelijk het recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking (Fr.: 37 

dossiers en Ndl.: 85 dossiers). In beide taalgedeelten betreft het voorwerp voor het merendeel 

de technische handeling van de beroepsbeoefenaar (Fr.: 29 dossiers en Ndl.: 51 dossiers). 

 

Een tweede groep dossiers heeft betrekking op Art. 9 van de wet betreffende de 

patiëntenrechten, en in het bijzonder op het recht op een afschrift van het patiëntendossier 

(Fr.: 13 dossiers en Ndl.: 15 dossiers). 

 

Vervolgens voeren patiënten het recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te 

stemmen in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar (Art. 8) aan (Fr.: 10 dossiers en 

Ndl.: 14 dossiers), in het bijzonder de vereiste verstrekking van informatie voorafgaand aan 

de toestemming van de patiënt (Fr.: 9 dossiers en Ndl.: 12 dossiers). 

 

- Precisering van het voorwerp van de klachten die rechtstreeks tot de bevoegdheid van de 

federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” behoren: 

 

Aan Franstalige zijde 

 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van de tandzorg (kronen) 

- Verbazing over de gevraagde honoraria door een tandarts na de behandeling – 

betwisting van het gevraagde bedrag 

- Signaal betreffende een belangrijke afwezigheid van diagnose door een schoolarts (in 

het kader van oogtesten) 

- Ontevredenheid over afwezigheid van informatie in een medisch dossier opgesteld 

door een neus-keel-oor arts 

- Gebrek aan informatie – bij een huisarts – over de kosteloosheid van een inenting 

- Aanvraag van een kopie van een dossier opgesteld door een psychiater 

- Gebrek aan informatie betreffende het doel / de relevantie van een zeer persoonlijke 

(psychologische) test die uitgevoerd werd door een medische expert – sprake van 

inbreuk op het privéleven. 

- Onenigheid over de kwaliteit van de tandzorg 

- Onenigheid over gegrondheid van een voorgestelde tandbehandeling (bij de vraag 

naar een tweede opinie) – vraag naar het verkrijgen van reeds de uitgevoerde 

afdrukken. 

- Verbazing over de hoogte van de gevraagde honoraria gevraagd door een tandarts  

- Verzoek om een kopie van een dossier van een medisch-gerechtelijk deskundige 

(strafrechtelijk onderzoek afgesloten) 
- Aanvraag van een kopie van een dossier van een raadgevend geneesheer van het 

ziekenfonds 
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- Ontevredenheid over de kwaliteit van de tandzorgen (kronen) 

- Voorschrijven van ongepaste medicijnen door een huisdokter 

- Klacht betreffende de tandzorg (kronen) 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van de zorgen – kleine chirurgische ingreep in 

privépraktijk  
- Klacht betreffende een diagnose die te laat gesteld werd door een huisarts 

- Ontevredenheid over de inhoud van het dossier (psychiatrische gegevens) van een 

medische expert die de lichamelijke ongeschiktheid moet beoordelen 

(rugprobleem) – ontevredenheid wat betreft overwonnen moeilijkheden om het 

betreffende dossier te verkrijgen  

- Ontevredenheid over het kwaliteitstekort van de zorgen in een rusthuis, meer bepaald 

het gedrag van een huisarts en van de verpleegsters. 

- Ontevredenheid over de “lichtheid” van een diagnose gesteld door een huisarts.  

- Moeilijkheden, voor de patiënt, om zich los te maken van een medisch centrum, waar 

hij geen vertrouwen meer had in de kwaliteit van de zorgen verstrekt door de huisarts 

van dit centrum (vraag naar vrije keuze van een arts). 

- Verzoek om een kopie van een dossier van een huisarts (probleemstelling van 

nevenwerkingen van een voorgeschreven medicijn). 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van de tandzorg (kronen). 

- Klacht over een huisarts (aanvraag voor afspraak met de ombudsvrouw geannuleerd 

door de patiënt – daarna geen contact meer). 

- Verzoek om een verslag van een psychiater 

- Ontevredenheid over gebrek aan informatie gegeven door een huisarts (financiële 

gevolgen van een onderzoek om darmkanker op te sporen).  

- Klacht betreffende een psychiater die het verzoek van de patiënte niet aanvaardt om 

de therapeutische relatie te verbreken en een andere praktiserende arts te bezoeken. De 

psychiater blijft de patiënt contacteren. 

- Verzoek om een kopie van een dossier van de raadgevend geneesheer van het 

ziekenfonds  

- Ontevredenheid wat betreft de kwaliteit van de tandzorgen (kunstgebit). 

- Probleem omdat te weinig informatie gegeven werd door een huisarts over financiële 

gevolgen van een verkennend onderzoek naar darmkanker.  

- Klacht betreffende een arts van wacht die de woonplaats verlaten had van een patiënt 

met risico op een hartinfarct.  

- Klacht omtrent een tekort aan toezicht van het personeel in een rusthuis (val van een 

trap van een patiënt die aan de ziekte van Alzheimer leidt) 

- Te weinig informatie over de financiële gevolgen van een tandbehandeling. 

- Verzoek om een kopie van een dossier van een podoloog. 

- Klacht omwille van een onvoldoend resultaat van een tandbehandeling (occlusie). 

Misleidende reclame betreffende het beloofde resultaat?  

- Klacht betreffende twee artsen van Kind en Gezin (pediater en huisarts) – 

afwezigheid van een diagnose bij een baby (ontwrichting van de heup) 

- Klacht van een zoon van een (onbekwame) patiënt die in een rusthuis verbleef; 

probleem omtrent de kwaliteit van de gevraagde zorgen (van de verpleegsters en van 

een arts). Tekort aan dialoog met de zoon (vertegenwoordiger).  

- Ontevredenheid geuit tegenover een controlearts van de werkgever  

- Klacht tegenover de verpleegkundigen en een arts over de kwaliteit van de zorgen in 

rusthuis (uitdroging – doorligwonden). 

- Patiënte die haar verontwaardiging tegenover tandartsen uit 

- Klacht over tandzorg (kunstgebit dat niet goed gemaakt was)  
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- Verzoek om een kopie van een dossier van een tandarts (in verband met de kwaliteit 

van de zorg) 

- Klacht over de kwaliteit van tandzorg – het vinden van een deskundige op 

tandheelkundig vlak 

- Klacht over het ontbreken van opvolging door een huisarts 

- Klacht over een gebrek aan opvolging en opmerkzaamheid van een huisarts van een 

medisch centrum (geen diepgaande onderzoeken). 

- Klacht over het gedrag van een dienstdoend arts (gebrek aan respect - 

agressiviteit). 

- Klacht over een foute diagnose gesteld door een huisarts. 

- Verzoek om een kopie van een dossier van een huisarts dat psychiatrische informatie 

bevat. 

- Klacht over een fout in het ontwerp van schoenen door een orthopedist-bandagist. 

- Verzoek om een kopie van een dossier van een psychiater 

- Klacht betreffende tandzorg – zoeken van een expert. 

 

Aan Nederlandstalige zijde 

 

- Ontevredenheid over verschillende aspecten van de behandeling bij een psychiater 

(betrekking van de patiënt in de behandeling, voorgeschreven geneesmiddelen, hoogte 

van het honorarium) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van verstrekking (slecht passende prothese) door een 

tandarts 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst van een huisarts van wacht (hygiëne 

in kabinet, houding) 

- Ontevredenheid over het niet tussenkomen van een huisarts van wacht naar 

aanleiding van een telefonische oproep, omdat patiënt geen cash geld in huis heeft.  

- Ontevredenheid over kwaliteit van dienstverstrekking door een huisarts (plotse 

stopzetting van jarenlang voorschrijven van verslavende medicatie) 

- Ontevredenheid over gedrag van een apotheker van wacht bij de verstrekking van 

een geneesmiddel dat volgens de patiënt dringend moest ingenomen worden. 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van tussenkomst door een huisarts (doeltreffende 

pijnbehandeling) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van verstrekking door een tandarts (gebrekkige 

preventieve zorg bij kind, problemen na onvolledige tandextractie) 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van een esthetische behandeling door een chirurg 

in een privékliniek; verzoek tot een afschrift van het patiëntendossier 

- Vragen over aanwezigheid van gezondheidsinformatie bij een adviserend arts bij een 

verzekeringsmaatschappij zonder medeweten van de patiënt 

- Ontevredenheid over gedrag van een apotheker van wacht, verstrekking van een 

geneesmiddel waarvan de datum aan het verstrijken was 

- Ontevredenheid over niet tussenkomen van een huisarts van wacht na telefonische 

oproep van de patiënt, patiënt contacteerde de huisarts voor een bloedafname zoals 

werd voorgeschreven bij ontslag uit het ziekenhuis 

- Ontevredenheid over manier waarop een apotheker van wacht de verstrekking van 

een geneesmiddel weigerde. 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van een prothese verstrekt door een tandarts 

- Uitvoering van een urineonderzoek door een huisarts zonder medeweten van de 

patiënt 
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- Vraag van vertegenwoordiger van een patiënt om een bepaalde behandeling bij een 

huisarts te weigeren 

- Ontevredenheid over gedrag van een kinesitherapeut (overschrijding van intimiteit 

patiënt, continuïteit van de behandeling) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een huisarts (laattijdige 

doorverwijzing naar een specialist) 

- Ontevredenheid over de houding van een apotheker van wacht (verstrekking van een 

magistrale bereiding wordt niet meteen uitgevoerd) 

- ontevredenheid over weigering van huisbezoek door een huisarts na telefonische 

oproep door familielid van de patiënt 

- Onbereikbaarheid van een apotheek van wacht voor de aflevering van een 

geneesmiddel dat werd besteld omdat het niet in voorraad was, continuïteit van 

inname van het geneesmiddel in geding  

- Verzoek van een ouder tot het verkrijgen van een afschrift van de patiëntendossiers 

van de kinderen bij een kinesitherapeut  

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst van een apotheek (termijn 

waarbinnen een medisch hulpmiddel geleverd kan worden) 

- Weigering tot verstrekking van een geneesmiddel door een apotheker van wacht, 

patiënt had voorschrift en mocht apotheek niet betreden om met bankkaart te betalen.  

- Ontevredenheid over de kwaliteit van de dienstverstrekking door een tandarts 

(ontzenuwen van een tand) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (afwezigheid 

diagnosestelling waardoor patiënt tevens niet werd geïnformeerd over een passende 

(preventieve) behandeling) 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van een esthetische behandeling door een chirurg 

in een privékliniek 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van tussenkomst van een tandarts (slecht passende 

brug met kronen) 

- Ontevredenheid over vraag van een huisarts om steeds op consultatie te komen voor 

verlenging van voorschrift voor medicatie die patiënt levenslang dient te nemen. 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van tussenkomst van een orthodontist (slecht 

passende beugel), verzoek tot overdracht van beeldmateriaal naar nieuwe orthodontist 

wordt geweigerd, ontevredenheid over bedrag dat betaald moet worden voor de 

begonnen werken (onduidelijkheid geïnformeerde toestemming) 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van de dienstverstrekking door een apotheker van 

wacht bij de afhandeling van een geneeskundig voorschrift (onvoldoende informatie 

over het gebruik van het afgeleverde geneesmiddel) 

- Ontevredenheid over een apotheek die een vervallen geneesmiddel overhandigde 

- Ontevredenheid van een ouder over de contactname van een kinesitherapeut met de 

huisarts en de school in verband met een persoonlijke aangelegenheid van de ouder 

- vraag naar afschrift van patiëntendossier bij een tandarts 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (gebrekkige 

diagnosestelling), wens tot terugbetaling van bedrag dat vooruitbetaald werd aan 

tandarts (wettelijkheid van dergelijke vooruitbetaling?)  

- Ontevredenheid over de houding van een apotheker van wacht (onverwacht dringend 

babyvoeding nodig) 

- Ontevredenheid over het niet telefonisch kunnen bereiken van de huisarts 

(wijkgezondheidscentrum) tijdens de regulaire uren om een bloedresultaat te bekomen 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van de tussenkomst (een gebrekkige wondzorg) door 

een team thuisverpleegkundigen 
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- Ontevredenheid over houding van een apotheek van wacht (onvriendelijke houding, 

geen informatie op medicijnen vermeld over toedieningswijze) 

- Ontevredenheid over de houding van een huisarts (huisarts laat patiënt op later 

tijdstip terugkeren naar praktijk omdat hij op huisbezoek gaat) 

- Ontevredenheid over de houding van een huisarts en zijn respect voor het privéleven 

van de patiënt, wens tot stopzetting therapeutische relatie, maar onduidelijkheid over 

nog te betalen honoraria 

- Ontevredenheid over houding van een tandarts (manier waarop ouder tot 

verantwoording wordt geroepen over tandzorg van zijn kind) 

- Ontevredenheid over tussenkomst van een apotheker van wacht (het niet in voorraad 

hebben van een bepaalde soort babyvoeding) 

- Onduidelijkheid over soort van prothesen verstrekt door een tandarts 

- Ontevredenheid over niet tussenkomen van een apotheker van wacht (niet openen na 

aanbellen) 

- Verzoek om een afschrift te bekomen van een patiëntendossier bij een arts in een 

gevangenis werd geweigerd  

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst van uiteenlopende artsen/specialisten 

al dan niet werkend in ziekenhuis of ambulant, vermoedens van medische fouten, 

op vraag van de federale ombudsdienst preciseerde de patiënt de klacht en de 

betrokken artsen niet, zodat een bemiddelende tussenkomst of een verwijzing niet 

mogelijk was 

- Ontevredenheid in verband met de weigerachtigheid van een apotheker om een attest 

af te leveren voor de terugbetaling van een geneesmiddel 

- Ontevredenheid over de informatie (financiële gevolgen) die voorafgaand aan de 

tussenkomst werd meegedeeld door een tandarts 

- Ontevredenheid over de inhoud van een onderzoek door een adviserend geneesheer 

van een ziekenfonds (opdracht tot het uitvoeren van pijnlijke bewegingen door een 

rugpatiënt) 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van de dienstverstrekking door een tandarts bij het 

plaatsen van een kroon  

- Ontevredenheid over aanwezigheid van een tandartsassistente tijdens de consultaties 

bij de tandarts 

- Ontevredenheid van kwaliteit van tussenkomst door een tandarts problemen met 

plaatsing van prothese op implantaten, wens tot schadevergoeding, vraag naar 

vaststelling door een onafhankelijk tandarts expert: dienst ledenverdediging 

ziekenfonds 

- Ontevredenheid in verband met de moeilijke telefonische bereikbaarheid van een 

tandarts 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van tussenkomst van een specialist (ontevredenheid 

over resultaat van een plastische ingreep) 

- Ontevredenheid over het gedrag van een huisarts (respect voor intimiteit van de 

patiënt) 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van een prothese verstrekt door een tandarts (kleur 

en pasvorm) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst van thuisverpleegkundigen (hygiëne, 

opvolging voorschrift van geneesheer) 

- Vraag naar inzage en afschrift van een dossier 

- Ontevredenheid over gedrag van een kinesitherapeut na stopzetting van de 

behandeling (weigering tot afgifte van getuigschrift na betaling door patiënt) 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van tussenkomst van een specialist (ontevredenheid 

over het resultaat van een plastische ingreep) 
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- Ontevredenheid over de houding van een apotheker van wacht 

- Verzoek tot afschrift van het patiëntendossier bij een controlegeneesheer 

- Vraag naar afschriften van verslagen opgemaakt door een psychiater 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van tussenkomst door een huisarts 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (ongemakken na 

plaatsing van een kroon) 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van tussenkomst door een dermatoloog (gevolgen 

na inspuiting van een product) 

- Vraag naar afschrift van een patiëntendossier bij een tandarts 

- Ontevredenheid over houding van een psychiater (schending beroepsgeheim 

tegenover familie en huisarts) 

- Ontevredenheid over informatie (kostprijs) die voorafgaand aan de tussenkomst werd 

meegedeeld door een tandarts 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (breuk van 

gebitsprothese niet lang na plaatsing) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst van een tandarts (slecht passende 

prothese) 

- Vraag voor afschrift van een patiëntendossier bij een specialist 

- Ontevredenheid over houding van een verpleegkundige (minimalisering van 

probleem van patiënt) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een huisarts (postoperatieve 

opvolging van patiënt) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een kinesitherapeut  

- Vragen in verband met de frequentie en terugbetaling van een tandsteenbehandeling 

door een tandarts 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (infectie na een 

tandextractie) 

- Ontevredenheid over het niet op huisbezoek komen van een huisarts van wacht na 

een telefonische oproep 

- Vermoeden van fout in behandeling door een tandarts (achterblijven van een 

materiaal in de mond na behandeling) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van verstrekking door een tandarts (slechtpassende 

overbruggingen) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst van een tandarts (plaatsing van 

kronen op implantaten) 

- Ontevredenheid van de patiënt in verband met de informatieverstrekking over de hem 

betreffende gezondheidstoestand door een radioloog in een privé-praktijk 

- Vermoeden van fout in behandeling door een tandarts (achterblijven van een 

materiaal in de mond na behandeling) 

- Vermoeden van fout in behandeling door een tandarts (achterblijven van een 

materiaal na behandeling) 

- Vraag over hoogte van honorarium bij een kinesitherapeut 

- Vermoeden van medische fout in de behandeling door een oogarts (behandeling 

cataract) 

- Ontevredenheid over gesloten apotheek van wacht en verwarrende verwijzing naar 

een andere apotheek 

- Ontevredenheid over niet tussenkomen van een huisarts van wacht na een 

telefonische oproep  

- Vraag in verband met tussenkomst van een huisarts van wacht die nog in opleiding 

zou zijn (benodigde onderzoeksmateriaal niet beschikbaar, geen diagnosestelling) 
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- Ontevredenheid over niet tussenkomen van een huisarts van wacht na een 

telefonische oproep  

- Vraag naar afschrift van het patiëntendossier bij een huisarts 

- Ontevredenheid over informatie die een apotheek van wacht geeft bij verstrekking 

van een geneesmiddel (verstrekking duurder geneesmiddel dan was voorgeschreven) 

- Ontevredenheid over houding van een huisarts (vriendelijkheid, mogelijkheid 

huisbezoek) 

- Vraag over kwaliteit van verstrekking door een gynaecoloog 

-  Verwarrende communicatie met een huisarts over ernst van een diagnose en 

prognose 

- Ontevredenheid over plotse stopzetting van een behandeling bij een tandarts naar 

aanleiding van een informatievraag van patiënt aan het ziekenfonds (ziekenfonds 

contacteerde tandarts zonder medeweten van patiënt) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (plaatsing en breuk 

kroon) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (plotse breuk 

kronen) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (complicaties na 

plaatsing brugwerk) 

- Ontevredenheid over informatie over kostprijs van de behandeling die werd 

meegedeeld vooraf aan de tussenkomst van een orthodontist, signaal over feit dat 

niet-geconventioneerde orthodontisten vrij de hoogte van hun honoraria kunnen 

bepalen 

- Ontevredenheid over respect voor de privacy van de patiënt (contact tussen specialist 

in het ziekenhuis en een huisartsenpraktijk, zonder medeweten patiënt) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts 

- Verzoek tot afschrift van het patiëntendossier bij een specialist (psychiater) 

- Verzoek tot afschrift van het patiëntendossier bij een specialist (psychiater) 

- Verzoek tot afschrift van de patiëntendossiers van de ouders bij een huisarts 

- Ontevredenheid over niet tussenkomen van een apotheker van wacht (niet openen na 

aanbellen) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van verstrekking (slecht passende prothese) door een 

tandarts 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van een esthetische behandeling door een chirurg 

in een privékliniek 

- Ontevredenheid over de informatie (kostprijs) die voorafgaand werd meegedeeld door 

twee tandartsen 

- Ontevredenheid over de informatie (kostprijs) die voorafgaand werd meegedeeld door 

een tandarts 

- Verzoek tot afschrift van het patiëntendossier bij een huisarts 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van de dienstverstrekking door een apotheker van 

wacht (vermoeden van fout bij een magistrale bereiding en gebrek aan 

bewaarinstructies) 

- Ontevredenheid over de houding van een apotheker van wacht bij de afhandeling 

van een geneeskundig voorschrift; gebrek aan respect voor de intimiteit van de patiënt 

- Onduidelijkheid in verband met de financiële gevolgen van een tussenkomst (twee 

gebitsprothesen) door een tandarts 
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I.1.1.4. Type verwachting van de patiënt in de “klachten”dossiers behorend 

tot de directe bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” 
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- Aan Nederlandstalige zijde zijn het geven van een signaal bij de ombudspersoon en het 

bereiken van een financieel akkoord de meest voorkomende verwachtingen. Het verzoek om 

een afschrift van het patiëntendossier komt op de tweede plaats. 

 

Wat de dossiers “signaal / luisteren” betreft, vermeldt de Nederlandstalige ombudsvrouw dat 

zij een groot aantal klachten, waarop de patiënt na een eerste antwoord van de ombudsvrouw 

niet meer gereageerd heeft, onder deze categorie registreert. Het gaat hoofdzakelijk om 

dossiers waarin de patiënt een klacht per mail had neergelegd.   

 

- Franstalige patiënten vragen vooral om een financieel akkoord en om dialoog met de 

betrokken beroepsbeoefenaar, en vervolgens om het patiëntendossier. 
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I.1.1.5. Sectoren waarop de “klachten”dossiers, behorend tot de directe 

bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”, 

betrekking hebben 
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De meeste dossiers “bevoegdheid federale ombudsdienst” hebben voor het jaar 2009 

betrekking op de ambulante sector (142 dossiers). 
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I.1.1.6. Beroepsbeoefenaars in de “klachten”dossiers, behorend tot de directe 

bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 
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I.1.1.7. De “klachten”dossiers “ behorend tot de bevoegdheid van diensten 

derde 

 

Aan Franstalige zijde 

 

- Therapeutisch ongeval - doorverwijzing naar het ziekenfonds / een advocaat (bemiddeling 

“Rechten van de patiënt” al geprobeerd) 

- Tandarts die een “kwakzalver” is – doorverwijzing naar een advocaat en / of de bevoegde 

provinciale medische commissie 

- Toegang tot een dossier bij een psycholoog - doorverwijzing naar de Commissie voor de 

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 

- Verzoek om herziening van de mate van invaliditeit - doorverwijzing naar de “Zwarte 

Lievevrouw” (DG Gehandicapten van de FOD Sociale Zekerheid) 

- Verzoek om sociale bijstand – doorverwijzing naar het DG Personen met een handicap 

van de FOD Sociale Zekerheid (voorheen Zwarte Lievevrouw) 

- Foute facturatie – doorverwijzing naar het ziekenfonds en de dienst geneeskundige 

evaluatie en controle van het RIZIV 
- Het zoeken naar een huisarts – doorverwijzing naar de site van de Orde der Geneesheren 

- Nosocomiale ziekte opgelopen in het buitenland – doorverwijzing naar buitenlandse zaken 

(Duitsland) 

- Betwisting van ziekenhuisfactuur – doorverwijzing naar het ziekenfonds 

- Verzoek om financiële bijstand –sociale re-integratie (weesziekte) – doorverwijzing naar 

patiëntenorganisatie 

- Klacht over niet-naleving van de normen in een rusthuis – doorverwijzing naar 

inspectiediensten van het Waalse gewest 

- Klacht betreffende schriftvervalsing (uitgeschreven door een arts) – doorverwijzing naar een 

advocaat 

- Betwisting van een ziekenhuisfactuur – doorverwijzing naar het ziekenfonds 

- Klacht over het niet terugbetalen van medicijnen – doorverwijzing naar het RIZIV 

- Lopende zaak voor het vredegerecht – doorverwijzing naar een advocaat 

- Fout in een uitnodiging voor het gratis opsporen van borstkanker – doorverwijzing naar het 

‘Centre de coordination provincial de dépistage du cancer’ (vrij vertaald: een 

provinciaal coördinatiecentrum voor opsporing van kanker) 

- Lopende gerechtelijke procedure - advocaat moet tussenkomen om de medische expertise 

waarvan sprake trachten te versnellen 

- Klacht betreffende de hygiëne in een rusthuis – doorverwijzing naar de inspectiediensten 

voor de zorginstellingen van het Waalse gewest 

- Verzoek om sociale bijstand – doorverwijzing naar het OCMW 

- Betwisting van een ziekenhuisfactuur – doorverwijzing naar het ziekenfonds 

- Klacht betreffende schending van het beroepsgeheim van een fiscusambtenaar (medische 

gegevens in het geding)– doorverwijzing naar de federale ombudsman / een advocaat 

- Klacht betreffende een arts die een bejaarde heeft “omgekocht” om financiële 

voordelen / giften te ontvangen (de arts liet zich door de desbetreffende persoon adopteren) – 

doorverwijzing naar een advocaat / het gerecht 

- Sturen van een ziekenhuisfactuur zeven jaar na de gegeven zorgen – doorverwijzing naar 

het ziekenfonds 

- Illegale uitoefening van de geneeskunde van een therapeut? Doorverwijzing naar het 

gerecht (advocaat) 
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- Klacht over de “organisatie” / de hygiëne in een rusthuis / doorverwijzing naar de 

inspectiediensten voor de zorginstellingen van het Waalse gewest 

-Verzoek om betaalbewijs bij een ergotherapeut (osteopatische behandelingen) – 

doorverwijzing naar het ziekenfonds 

- Tekort aan hygiëne in een ziekenhuis - doorverwijzing naar de inspectiediensten voor de 

zorginstellingen van het Waalse gewest 

-Fout in de facturatie (ziekenhuis)? – doorverwijzing naar de dienst geneeskundige evaluatie 

en controle van het RIZIV 

- Therapeutisch ongeval- doorverwijzing naar het ziekenfonds (bemiddeling “rechten van de 

patiënt” reeds geprobeerd) 

- Moeilijkheden met voorlopig bewindvoerder – zich richten naar de vrederechter 

- Klacht betreffende eventuele schending van het privaatleven door een bedrijfsarts – richten 

naar de Orde der Geneesheren / het gerecht (een bevredigend resultaat is niet te bereiken 

via de dialoog) 

- Klacht betreffende de architecturale normen van een ziekenhuisdienst (uitgang van de 

afzuigkap van de stroom werd per vergissing naar een dienstengang doorgestuurd) – richten 

naar de inspectiediensten voor de verzorgingsinstituten van het Waalse Gewest 

- Vraag om toegang te krijgen tot de resultaten van wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd op 

basis van persoonlijke medische gegevens – doorverwijzing naar de Commissie voor de 

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 

- Twee klachten over de hygiëne in twee verschillende rusthuizen (huidziektes) – 

doorverwijzing naar de inspectiediensten voor de verzorgingsinstituten van het Waalse 

Gewest 

- Klacht met betrekking tot de beslissing van een medisch adviseur - procedure voor de 

arbeidsrechtbank 

- Juridische procedure gaande over een vermoeden van medische fouten – doorverwijzing 

naar de advocaat om te proberen om zaken te bespoedigen en / of bemiddeling zoals 

voorzien in het gerechtelijk wetboek 

- Doorverwijzing naar het ziekenfonds (vermoeden medisch-technische fout) 

- Doorverwijzing naar een pro-Deoadvocaat voor een bemiddeling die voorzien is in het 

gerechtelijk wetboek, met gratis juridische bijstand (vermoeden medisch-technische fout 

met bewijsmiddelen ter ondersteuning) – procedure met het ziekenfonds was niet bevredigend 

- Oriëntering naar een advocaat – bemiddeling “rechten van de patiënt” en procedure met het 

ziekenfonds die niet tot resultaat leidden 

- Juridische procedure lopende over een medische fout – bemiddeling overwegen zoals in 

het gerechtelijk wetboek voorzien, eventueel met een advocaat om alles te bespoedigen?  

- Vermoeden van medische fout – verwijzing naar het gerecht (bemiddeling “rechten van de 

patiënt” en procedure voor het ziekenfonds leidden niet tot een bevredigend resultaat) 

- Oriëntering naar het ziekenfonds (vermoeden medische fout) 

- Algemeen signaal over het tekort van kwaliteitszorg in België 

- Zoeken naar een arts – verwijzen naar de site van de Orde der Geneesheren 

- Oriëntering naar een advocaat (betreffende tandzorg). 

- Verwijzen naar DG Gehandicapten – FOD Sociale Zekerheid (sociale bijstand 

gevraagd) – twee keer 

- Verzoek om toegang tot een dossier van een overleden patiënt (die zich bij leven hiertegen 

zou verzet hebben) – doorverwijzing naar het gerecht (advies van een advocaat) 

- Verwijzing naar ziekenfonds en / of advocaat (vermoeden medische fout) 

- Verwijzing naar de inspectiediensten voor verzorgingsinstellingen van het Waalse 

Gewest (hygiëne in rusthuis) 
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Aan Nederlandstalige zijde 

 

- Wens om informatie te ontvangen van huisarts over de omstandigheid van overlijden van  

een familielid  (deze wens is onder meer gebaseerd op een vermoeden van nalatigheid door 

huisarts): Orde van geneesheren, informatie over onrechtstreeks inzagerecht in 

patiëntendossier voor familieleden, dienst ledenverdediging ziekenfonds 
- Ontevredenheid over de gevolgde procedure door een Geneeskundige Raad voor Invaliditeit 

en over de manier waarop een onderzoek is verlopen: Dienst voor Geneeskundige evaluatie 

en controle bij het RIZIV 
- Vraag ivm gevolgde procedure door een gemeente bij toekenning van een premie waarbij 

een doktersattest wordt gevraagd. Houdt dit een schending van het medisch beroepsgeheim 

in?: klachtenmanager van de betrokken gemeente 

- Ontevredenheid over gedrag van een apotheker van wacht (vermoeden van dronkenschap): 

Orde der apothekers, Provinciale Geneeskundige Commissie 
- Volgens patiënt onterechte ingebrekestelling door een psycholoog voor een niet-betaalde 

consultatie (patiënt zou op een later tijdstip toch betaald hebben): De patiëntenrechtenwet is 

niet van toepassing op psychologen. Verwijzing naar justitiehuis voor informatie over 

wijze waarop patiënt best reageert op de ingebrekestelling. 
- Ontevredenheid over onaangekondigde opslag van de verblijfkosten in een rusthuis, over 

rookhinder rond het rooklokaal: rusthuisinfofoon 

- Vraag naar controle bij een tandarts die van wacht was (hygiëne in het kabinet): provinciale 

geneeskundige commissie 
- Vragen over de omstandigheden van overlijden van een familielid in het ziekenhuis, reeds 

alle mogelijke bemiddelende/controlerende/disciplinaire instanties gecontacteerd zonder 

gewenst resultaat, vraag naar sanctie: mogelijkheid om zich te informeren in justitiehuis 

om eventuele gerechtelijke stappen aan te vatten 
- Ontevredenheid over bejegening van familielid die in rusthuis verblijft: rusthuisinfofoon 

- Ontevredenheid over de dienstverlening door een dienst bij de FOD Sociale Zekerheid: 

hoofd van betrokken dienst, klachtendienst bij betrokken FOD, de Federale 

Ombudsman 
- Vraag tot inleiding van een gerechtelijke procedure tegen een specialist: dienst 

ledenverdediging ziekenfonds, justitiehuis voor informatie over rechtsprocedures 
- Vraag naar schadevergoeding na val in kabinet van de kinesitherapeut: dossier werd 

geopend bij beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de kinesitherapeut 
- Ontevredenheid over afwezigheid van verplichting tot overhandiging van een 

ontvangstbewijs bij betaling bij een huisarts: probleem werd niet nader gepreciseerd door 

klachtmelder 
- Ontevredenheid over de houding (intimiderend) van een controlearts tijdens een onderzoek 

in verband met arbeidsongeschiktheid: Externe dienst toezicht op het welzijn op het werk 

van de provincie waar de controle werd uitgevoerd 
- Ontevredenheid over dienstverlening in een rusthuis (verzorging, maaltijdbedeling): 

rusthuisinfofoon 
- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst van een tandarts (voorbereiding voor 

plaatsing van prothese op implantaten), vraag naar schriftelijke vaststelling door een andere 

tandarts: dienst ledenverdediging ziekenfonds 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst van een huisarts (jarenlang voorschrijven 

van verslavende medicatie), dossier reeds voorgelegd bij dienst ledenverdediging 

ziekenfonds, Vraag naar mogelijke inspectie bij betrokken huisarts: gezondheidsinspecteur 

provinciale geneeskundige commissie 
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- Vragen in verband met grensoverschrijdend gedrag door een psychotherapeut: geen 

instantie bekend waar persoon naar verwezen kon worden 
- Ontevredenheid van familielid over houding van huisarts in verband met passende 

zorgverlening voor zorgbehoevende patiënt, intern familieconflict: ombudsdienst niet 

bevoegd om tussen te komen, verwezen naar ziekenfonds voor informatie over 

verschillende opvangmogelijkheden. 
- Ontevredenheid over de administratieve beslissing na onderzoek door een controlearts in 

verband met arbeidsongeschiktheid/invaliditeit, bestaande beroepsprocedures bij betrokken 

instantie reeds gevolgd, reeds uitspraak bij rechtbank: geen instantie waar verder naar 

verwezen kan worden. 
- Ontevredenheid over houding van een arts die onderzoek uitvoerde in opdracht van de FOD 

Sociale Zekerheid, vraag om een nieuw onderzoek bij een andere arts: Medisch centrum in 

betrokken provincie, superviserende arts of klachtendienst FOD Sociale Zekerheid 
- Vermoeden medische fout bij overlijden van echtgenoot, reeds klacht neergelegd bij Orde 

van geneesheren en dienst ledenverdediging van het ziekenfonds en gerechtelijke stappen 

ondernomen, zonder gewenst resultaat als gevolg: justitiehuis (voor informatie over 

eventuele verdere of andere gerechtelijke stappen) 
- Betwisting van ziekenhuisfactuur na ziekenhuisopname naar aanleiding van een onenigheid 

tussen huurder en verhuurder, ontevredenheid over tussenkomst politiediensten: 

facturatiedienst van het ziekenhuis in verband met betaling ziekenhuisfactuur, 

secretariaat van de burgemeester in verband met tussenkomst van de politie, 

huurdersbond 
- Ontevredenheid over de houding van een controlearts tijdens een controlebezoek ivm 

arbeidsongeschiktheid, vraag naar terechtwijzing van de controle arts: Orde van 

geneesheren, Externe dienst toezicht op het welzijn op het werk van de provincie waar 

de controle werd uitgevoerd 
- Ontevredenheid over de werking van het gerechtelijk apparaat in het kader van de 

aanstelling van een voorlopig bewindvoerder: justitiehuis voor informatie over de 

procedure en de verschillende mogelijkheden 
- Problemen in verband met terugbetaling door hospitalisatieverzekering: Ombudsman van 

de verzekeringen 
- Ontevredenheid over de houding van een apotheker van wacht (apotheker vraagt aan luik 

om bankkaart en code om betaling zelf in de apotheek uit te voeren), vraag naar 

rechtmatigheid van deze actie: Orde der apothekers, betrokken vereniging die 

wachtdienst van apothekers organiseert 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst van een huisarts en een 

thuisverpleegkundige bij overleden ouder (kwaliteit van de wondzorg, kostprijs van het 

verzorgingsmateriaal, pijnbestrijding): ombudsdienst niet bevoegd om te bemiddelen, 

familielid aangespoord om zelf contact op te nemen met betrokken beroepsbeoefenaars 

om ontevredenheid te signaleren 
- Ontevredenheid over verschillende aspecten ivm verblijf van familielid in een RVT: (inhoud 

factuur, onderbemanning, misverstand in regeling van vervoer naar ziekenhuis met financieel 

gevolg): rusthuisinfofoon, ziekenfonds voor informatie in verband met mogelijke 

tegemoetkoming bij vervoer naar ziekenhuis 
- Ontevredenheid over beslissing van ziekenfonds om overlijdenspremie vader niet toe te 

kennen: de federale ombudsman 

- Ontevredenheid over de houding van penitentiaire beambten in een gevangenis, wens tot 

opname in een psychiatrische instelling: Commissie van toezicht van de strafinstelling, 

psychosociale dienst 
- Ontevredenheid over beslissing van een raadgevend geneesheer van een 

verzekeringsmaatschappij om betrokkene geen gewaarborgd inkomen toe te kennen, een 
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onafhankelijke arts aangesteld door de verzekeringsmaatschappij volgt de eerdere beslissing 

van de raadgevend geneesheer, twijfel over onafhankelijkheid van aangestelde arts: 

ombudsman van de verzekeringen 
- Ontevredenheid over algemene dienstverlening in een rusthuis: rusthuisinfoon 

- Ontevredenheid over een weigering van een hospitalisatieverzekering om tussen te komen in 

een behandeling: betrokken hospitalisatieverzekering (voor motivering van de beslissing), 

Ombudsman van de verzekeringen 
- Ontevredenheid over verstrekking van incontinentiemateriaal aan ouder (met dementie) die 

in een RVT verblijft, beperkt materiaal per dag (hygiëne?): directie RVT, rusthuisinfofoon 

- Ontevredenheid over beperking van terugbetaling door aanvullende verzekering van een 

ziekenfonds voor osteopatische behandelingen: contactname met loket ziekenfonds, 

ombudsdienst ziekenfonds 

- Ontevredenheid in verband met ervaringen met een artsenpraktijk, reeds klacht neergelegd 

bij de Orde van geneesheren en bij de Privacycommissie: federale ombudsdienst kan niet 

tussenkomen indien klacht reeds in behandeling is bij een andere instantie 
- Vermoeden medische fout door een huisarts (foute diagnosestelling waardoor foute 

behandeling met complicaties als gevolg), wens tot schadevergoeding, negatieve beslissing 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de huisarts, gebrek aan bewijsmateriaal: 

informatie over mogelijkheid om afschrift van een patiëntendossier te bekomen, dienst 

ledenverdediging ziekenfonds 
- Vraag naar overhandiging van een getuigschrift voor verstrekte hulp door een 

kinesitherapeut: Kinesitherapeut heeft getuigschrift uiteindelijk overhandigd. 

- Ontevredenheid over houding van een ziekenfondsmedewerker (weigering om toekomstige 

vragen nog te beantwoorden): directie betrokken ziekenfonds, de federale ombudsman 

- Algemene ontevredenheid over de organisatie in een rusthuis: rusthuisinfofoon 

- Ontevredenheid over de tussenkomst van een advocaat aangesteld door een dienst 

ledenverdedigng van een ziekenfonds in een juridische procedure, wens tot tussenkomst van 

een andere advocaat, + ontevredenheid over verslagen van gerechtsdeskundigen: 

klachtendienst betrokken ziekenfonds, De federale ombudsman (over tussenkomst 

ziekenfonds), justitiehuis voor informatie over juridische procedures 
- Vraag over correctheid van een aangerekend honorarium door een geconventioneerd 

huisarts: ziekenfonds 

- Betwisting akkoord MME: advocaat over eventuele mogelijkheid van gerechtelijke 

expertise 
- Twijfel over correctheid van een factuur van een tandarts 

- Ontevredenheid over kwaliteit van het psychosociaal onderzoek uitgevoerd bij een 

gedetineerde, wens tot vrije keuze van professioneel die dit onderzoek uitvoert: art. 91, §2 

Basiswet gevangeniswezen rond vrije keuze behandelend beroepsbeoefenaar nog niet in 

werking, verwezen naar directie van de gevangenis 
- Vermoeden van foute diagnosestelling door een radioloog met chirurgische ingreep als 

gevolg, wens tot financiële regeling: dienst ledenverdediging ziekenfonds 

- Anonieme melding van familieleden van bewoners van een RVT waarin verschillende 

ontevredenheden staan vermeld over de werking van dit RVT: brief werd doorgestuurd 

naar de rusthuisinfofoon 
- Ontevredenheid over de houding van een ziekenfondsmedewerker (onenigheid over een 

betaling voor een verstrekt hulpmiddel): Directie van betrokken dienst bij het ziekenfonds 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (slecht passende prothese), 

vraag naar mogelijkheid tot vaststelling door een onafhankelijke expert, dossier reeds 

geopend bij rechtsbijstandverzekeraar familiale verzekering: verwezen naar advocaat bij de 

rechtsbijstandverzekeraar om mogelijkheden te overlopen 
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- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst van een verpleegkundige tijdens een 

bloedafname (gebrekkige handhygiëne), klager contacteerde reeds leidinggevende van de 

organiserende instantie voor de bloedinzameling, indien gewenst resultaat niet bereikt: 

Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsprodukten 
- Ontevredenheid over bedrag van de invaliditeitsuitkering: dienst maatschappelijk werk 

ziekenfonds (voor ondersteuning bij aanvraag), DG Personen met een handicap (FOD 

Sociale Zekerheid) 
- Ontevredenheid over de inhoud van een rusthuisfactuur, ontvangen na het overlijden van de 

ouder: rusthuisinfofoon 

- Ontevredenheid over de afwezigheid van een RIZIV-terugbetaling voor een geneesmiddel: 

het RIZIV, het ziekenfonds (over eventuele andere tegemoetkomingsmogelijkheden) 

- Vragen over de inhoud van een ziekenhuisfactuur (tijdstip waarop deze werd verzonden, 

correctheid): dienst boekhouding ziekenhuis, ziekenfonds 

- Ontevredenheid over de tussenkomst van een verzekeringsmaatschappij na een 

werkongeval: Ombudsman van de verzekeringen 

- Vraag voor hulp bij transfer van familielid uit het buitenland naar België, ontoereikbare 

informatie over te volgen administratieve procedure: verwezen naar verschillende instanties 

in Engeland 
- Ontevredenheid over de tussenkomst van een psychotherapeut: geen klachtbehandelende 

instantie bekend, geïnformeerd over een patiëntenvereniging voor ondersteuning 
- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst van een apotheker (foutieve richtlijnen voor 

inname van een geneesmiddel voor een hond): Orde der apothekers 

- Signaal over overhandiging van een verkeerd product (geen geneesmiddel) door een 

apotheker: geïnformeerd over de mogelijkheid om te signaleren bij Federaal Agentschap 

voor Geneesmiddelen 
- Ontevredenheid over de tussenkomst van een arbeidsgeneesheer (houding, verloop 

onderzoek) en de gevolgen van deze besluitvorming, vraag tot rechtzetting van de 

beslissingen: zaak is voor arbeidsrechtbank verjaard, ivm houding arbeidsgeneesheer 

geïnformeerd over geneesheer-directeur van de regionale directie van de medische 

arbeidsinspectie 
- Ontevredenheid over termijn waarbinnen een aanvraag voor een parkeerkaart (invaliditeit) 

wordt afgehandeld: de federale ombudsman 

- Klacht over taalgebruik in een ziekenhuis (kennis tweede landstaal): Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering 
- Ontevredenheid over verschillende aspecten rond verblijf van ouder in een rusthuis: 

rusthuisinfofoon 
- Ontevredenheid over organisatie van de wachtdienst van apothekers in een bepaalde regio 

(afstand tot de apotheker van wacht): betrokken beroepsvereniging van apothekers, 

Provinciale Geneeskundige Commissie 
- Ontevredenheid over niet tussenkomen van een huisarts van wacht na een telefonische 

oproep, wens tot controle: Orde van geneesheren, Provinciale Geneeskundige Commissie 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (slecht passende prothese), 

wens tot schadevergoeding: dienst ledenverdediging ziekenfonds 

- Ontevredenheid over de werking van een rusthuis (kostprijs, accommodatie, maaltijden, 

animatie, …), inspectiedienst is reeds tussengekomen: kabinet bevoegde minister, Vlaamse 

ombudsdienst 

- Signaal over ervaringen in kinderjaren in een medisch pedagogisch instituut: justitiehuis of 

advocaat voor juridisch advies 
- Melding over werking van privéklinieken (tewerkstelling niet geregistreerde buitenlandse 

chirurgen, misleidende reclame, onvoldoende nazorg en accommodatie): provinciale 

geneeskundige commissie 
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- Ontevredenheid over behandeling in een spoeddienst van een ziekenhuis in Frankrijk: 

verwezen naar bevoegde instanties in Frankrijk 
- Ontevredenheid over hygiëne en de organisatie van de zorg en maaltijden in een rusthuis: 

rusthuisinfofoon 
- Signaal in verband met moeilijkheid om een kopie van een verslag van een college van 

huisartsen te bekomen in het kader van een gerechtelijke procedure voor het bekomen van een 

schadevergoeding als slachtoffer na een verkeersongeval, in verband met de positie van een 

slachtoffer tegenover dergelijke colleges en de houding van geneesheer-experten: advocaat 

onderzoekt reeds mogelijkheden om afschrift dossier te bekomen 
- Vermoeden medische fout in ziekenhuis, vraag naar advocaat met specialisatie in medisch 

recht: justitiehuis, informatie over werking ombudsdiensten "Rechten van de patiënt en 

over dienst ledenverdediging ziekenfonds 
- Vermoeden medische fout in ziekenhuis, procedure bij 

beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar gestart, ombudspersoon ziekenhuis verwees naar 

raadsman patiënt: dienst ledenverdediging ziekenfonds, rechtsbijstand familiale 

verzekering 
- Vragen over inhoud van een ziekenhuisfactuur en de tussenkomst van de ziekteverzekering: 

ziekenfonds 
- Ontevredenheid over inhoud van een ziekenhuisfactuur, vraag naar correcte toepassing van 

RIZIV-regelgeving: ziekenfonds of RIZIV 

- Melding grensoverschrijdend gedrag door een psycholoog: geen instantie bekend, tenzij 

juridische stappen 
- Signaal over ontevredenheid over hoogte van factuur naar aanleiding van een transfer tussen 

twee ziekenhuizen per helikopter, onvoldoende tussenkomst van het ziekenfonds: kabinet 

bevoegde minister 
- Administratieve problemen naar aanleiding van deeltijdse werkhervatting na 

arbeidsongeschiktheid: ziekenfonds 

- Betwisting van weigering van een reisverzekering om reiskosten terug te betalen, melder 

denkt dat verzekering niet rekening hield met zijn medische toestand: secretariaat van de 

Cel Verzoening van de Geschillendcommissie Reizen vzw, Commissie voor het Bank, 

Financie- en Assurantiewezen 
- Signaal in verband met hygiëneomstandigheden in een nagelstudio: Algemene inspectie 

Controle en Bemiddeling FOD Economie 
- Vraag naar erkenning van een lichamelijke beperking: DG personen met een handicap 

FOD sociale zekerheid 
- Algemene ontevredenheid over werking van een rusthuis (omgang met bewoner met 

dementie): Rusthuisinfofoon 

- Ontevredenheid over telefonische bereikbaarheid van een tandarts in een spoedsituatie in 

Nederland: bevoegde instanties in Nederland 

- Betwisting van factuur ontvangen voor een ziekenwagen die uiteindelijk niet moest komen 

(overlijden patiënt): bevoegde cel binnen FOD Volksgezondheid voor informatie over 

regelgeving 

- Betwisting van de beslissing van de adviserend geneesheer in verband met 

arbeidsongeschiktheid: arbeidsrechtbank 

- Signaal in verband met algemene dienstverlening in een rusthuis (zorg, hygiëne en 

accommodatie): rusthuisinfofoon 

- Vraag in verband met inhoud van ziekenhuisfactuur: facturatiedienst ziekenhuis en 

ziekenfonds 
- Vragen omtrent toediening griepvaccin door een huisarts aan een zwangere vrouw 

(<3mden), kindje overleden: Nederlandse klachtmelder, informatie over 

klachtafhandelingsmogelijkheden in Nederland 
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- Vraag naar bijstand bij het contacteren van psychiaters voor een expertise in het kader van 

de opheffing van een internering: advocaat of psychosociale dienst in de gevangenis 

- Algemene ontevredenheid over houding medische wereld bij een medische fout, over 

overheidsvoorzieningen voor slachtoffers: informatie over bestaande mogelijkheden en 

over wetsontwerp vergoeding van schade als gevolg van gezondheidzorg 
- Vraag in verband met vermoeden van onwettige uitoefening van geneeskunde door een 

verpleegkundige: provinciale geneeskundige commissie 

- Betwisting van beslissing van een controlearts in verband met een arbeidsongeschiktheid, 

ontevredenheid over manier waarop onderzoek is verlopen: verantwoordelijke betrokken 

organisatie reeds gecontacteerd, Regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op 

het Werk 
- Vraag naar correctheid van gedrag van huisarts die familieleden bevraagt over ziekte van 

een patiënt: reeds contact opgenomen met Provinciale Raad van de Orde van 

geneesheren en Provinciale geneeskundige commissie 
- Ontevredenheid over de wachtorganisatie van huisartsen in een bepaalde regio in de week 

(centraal oproepnummer niet bereikbaar, geen huisarts van wacht beschikbaar): provinciale 

geneeskundige commissie van betrokken provincie 
- Ontevredenheid over het niet uitbetalen van een begrafenispremie door het ziekenfonds: 

ziekenfonds of RIZIV voor motivering van weigering 
- Ontevredenheid over de houding van een apotheker van wacht (apotheker vraagt aan luik 

om bankkaart en code om betaling zelf in de apotheek uit te voeren), vraag naar 

rechtmatigheid van deze actie: betrokken vereniging die wachtdienst van apothekers 

organiseert 

 

 

I.1.1.8. Afgesloten dossiers - hangende dossiers 

 

- Aan Nederlandstalige zijde was er op 31 december 2009 nog 1 dossier lopend.  

 

- Aan Franstalige zijde waren er op 31 december 2009 nog twee dossiers lopende..  

 

I.1.2. De dossiers “informatie en advies” 

 

Het luik “informatie”dossiers omvat het geheel van vragen naar informatie over (de 

toepassing) van de wet betreffende de patiëntenrechten of over onderwerpen die er 

(on)rechtstreeks mee verband houden. Informatie wordt gegeven op vraag van patiënten en 

hun familieleden, van beroepsbeoefenaars, van verschillende instellingen en verenigingen, 

van ombudspersonen, enz. 

 

Het geven van informatie heeft in bepaalde gevallen tot doel klachten te voorkomen door de 

communicatie tussen de beroepsbeoefenaars en de patiënten te bevorderen. Het betreft 
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situaties waarin patiënten zich tot de ombudsdienst richten, doordat zij enige vertwijfeling 

voelen en zich over de tussenkomst van een beroepsbeoefenaar vragen stellen. 

 

Het is praktisch onhaalbaar om de zeer talrijke telefonische contacten of mailuitwisselingen 

verbonden met informatievragen in nauwkeurig cijfermateriaal weer te geven. Indien we ons 

op de meer uitgebreide vraagstellingen baseren, komen we voor 2009 aan 265 

informatiedossiers (ongeveer 145 aan Nederlandstalige zijde en ongeveer 120 aan Franstalige 

zijde). 

 

Het beantwoorden van vragen om informatie neemt een niet te verwaarlozen tijd in beslag. De 

vragen omvatten frequent uitzonderingen of heel specifieke situaties waarvoor de wet 

betreffende de patiëntenrechten geen onmiddellijke of letterlijke oplossing brengt. Het 

opzoekwerk impliceert een overleg met de medewerkers van de juridische cel om de wet 

betreffende de patiëntenrechten in die specifieke situatie op een correcte manier te kunnen 

interpreteren. 

 

Onder de vragen die aan de dienst gesteld worden, kan men de aandacht vestigen op de 

talrijke vragen in verband met de toegang tot het patiëntendossier (de mogelijkheden tot 

toegang tot het patiëntendossier in het ziekenhuis of bij een beroepsbeoefenaar van de 

ambulante sector / toegang tot het dossier van een overleden patiënt door de familieleden / het 

doorzenden van een afschrift van een patiëntendossier in het kader van de continuïteit van de 

zorgen). 

 

De ombudsdienst ontvangt ook vragen over de werking van de ombudsdiensten “Rechten van 

de patiënt” (bevoegdheidsverdeling, bemiddeling, preventieve opdracht, wettelijke 

verplichtingen, beroepsgeheim, onafhankelijkheid, verzending van de jaarverslagen, ...). 

 

Vragen hebben ten slotte vaak ook betrekking op ruimere aspecten in de gezondheidszorg of 

op de specifieke regelgeving van de sociale zekerheid. Het zoeken naar contactgegevens van 

diensten die gespecialiseerd zijn in het onderwerp waarover de patiënt een vraag heeft, maakt 

bijgevolg vaak ook deel uit van het opzoekwerk. 
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I.2. De samenwerking met de Federale commissie “Rechten van de patiënt” 

 

De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” is volgens de regelgeving opgericht bij de 

Federale commissie “Rechten van de patiënt”
4
. In dit kader zijn de federale ombudsvrouwen 

aanwezig bij de bijeenkomsten van de Federale commissie “Rechten van de patiënt”, van het 

Bureau en van de werkgroepen, en nemen ze deel aan de betrokken activiteiten. Ze zijn echter 

geen lid van deze Commissie (ze zijn niet stemgerechtigd). 

 

In de loop van het jaar 2009 heeft de Federale commissie “Rechten van de patiënt” volgende 

adviezen opgesteld en goedgekeurd (www.patientrights.be): 

 

- Advies « Wetsvoorstellen betreffende de rechten van de patiënt » (29/05/2009) 

- Advies « Huishoudelijk reglement ombudsfunctie » (12/06/2009) 

- Advies “nota e-Health” (18/09/2009) 

- Advies « Mededeling informatie gezondheidstoestand minderjarigen» (18/09/2009) 

- Advies « Consultatie medisch dossier geneesheer-expert in strafzaak » (09/10/2009) 

- Advies « Informatie over beroepsbeoefenaars in het ziekenhuis » (09/10/2009) 

 

I.3. De federale ombudsdienst als deel van de Dienst “Legal Management” van DG1 van 

de FOD Volksgezondheid 

 

Als cel binnen de FOD Volksgezondheid voerde de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” in de loop van 2008 uiteenlopende opdrachten uit. De belangrijkste ervan geven we 

hier kort weer:  

 

- Organisatie van studiedagen over bemiddeling "Rechten van de patiënt" voor de 

ombudspersonen in België 

 

Enerzijds op basis van het advies van 24 april 2008 van de federale commissie "Rechten van 

de patiënt" met betrekking tot de vorming van de ombudspersonen "Rechten van de patiënt" 

in ziekenhuizen en bij de overlegplatformen geestelijke gezondheidszorg aan, en anderzijds 

op basis van signalen die door de ombudspersonen werden gegeven, heeft de FOD 

                                                 
4
 Art. 16, §3 Wet betreffende de patiëntenrechten 

http://www.patientrights.be/
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Volksgezondheid een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Koning 

Boudewijnstichting om studiedagen te organiseren rond bemiddeling "Rechten van de 

patiënt" voor de ombudspersonen in België. 

 

De studiedagen vonden plaats op 25 september en 1 oktober 2010.  

 

Het programma van de twee studiedagen omvatte niet alleen presentaties, maar ook 

verschillende actieve debatmomenten. Tijdens de studiedagen werden ruim pauzes voorzien, 

zodat de aanwezigen (collega-ombudsvrouwen/mannen, leden van de Commissie) de tijd 

hadden om met elkaar kennis te maken en ervaringen uit te wisselen.  

 

De eerste studiedag startte met een bondig overzicht van de regelgeving in verband met de 

ombudsfunctie en een vergelijking van deze regelgeving met de werking van andere 

ombudsdiensten in België. De voorzitster van de Federale commissie “Rechten van de 

patiënt” gaf vervolgens een toelichting over de inhoud van de adviezen die betrekking hebben 

op de werking van de ombudsdiensten. Drie ombudspersonen kwamen ten slotte aan het 

woord, waarbij zij hun ervaringen met de toepassing van de regelgeving in de praktijk 

toelichtten, gevolgd door een debatmoment.  

In de namiddag van de eerste studiedag werd ingegaan op vragen die verbonden zijn met die 

bijzondere situaties waarin een derde persoon, zijnde een andere persoon dan de patiënt en de 

beroepsbeoefenaar, zijn plaats krijgt of vraagt in het bemiddelingsgebeuren. Eerst werden 

situaties besproken waarin de patiënt zelf te kwetsbaar is om alleen en zelfstandig deel te 

nemen aan een bemiddeling. Ten tweede werd de vraag behandeld hoe de ombudspersoon 

met het beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid van gegevens dient om te gaan tegenover 

derde personen of diensten die extern zijn aan de bemiddeling. Verschillende 

ombudspersonen en experten deelden hun ervaringen omtrent deze twee onderwerpen. 

Aansluitend volgde telkens een debat.  

 

Tijdens de tweede studiedag werden in de voormiddag de specifieke interpersoonlijke relaties 

belicht waarmee een ombudspersoon in contact komt tijdens de bemiddeling. De relatie 

beroepsbeoefenaar-patiënt, de driehoeksverhouding ombudspersoon-patiënt-

beroepsbeoefenaar en relatie ombudspersoon-patiënt kwamen achtereenvolgens aan de beurt. 

Theoretische en praktische benaderingen van deze onderwerpen wisselden elkaar af en 

afsluitend volgde opnieuw een debatmoment.  
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In de namiddag van de tweede studiedag kwamen verschillende personen uitleg geven over de 

specifieke werking van alternatieve klachtafhandelingsinstanties waarheen de ombudspersoon 

de patiënt kan oriënteren wanneer bemiddeling niet tot de gewenste oplossing kan leiden.  

 

In bijlage bij dit jaarverslag vindt u het programma van de studiedagen. Dit programma werd 

weergegeven op www.patiëntrights.be. Via de links in de tekst van het programma kan men 

er de powerpointpresentaties van verschillende sprekers consulteren. Op de website kan u ook 

de abstracts van de sprekers terugvinden.  

 

- Lancering van een studie over de toepassing van de wet “Rechten van de patiënt” op het 

domein van de controle- / expertisegeneeskunde, gefinancierd door de Federale 

overheidsdienst Volksgezondheid 

 

De studie, die startte aanvang 2010, beoogt een eerste analyse van de gevolgen van de 

toepassing van de wet betreffende de Rechten van de patiënt op het domein van de controle- , 

arbeids- en expertisegeneeskunde.  

We verwijzen naar het jaarverslag 2006 van de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” waarin de aanbeveling werd geformuleerd om een studie uit te voeren omtrent de 

vraag naar verfijning en concretisering van de toepassing van de wet betreffende de Rechten 

van de patiënt binnen dit domein.  

In een later stadium zal worden nagegaan in hoeverre een eventuele verfijning in de wet 

betreffende de Rechten van de patiënt wordt voorzien.  

Voor de uitvoering van deze studieopdracht werd er op 11 mei 2009 een oproep gelanceerd 

naar kandidaten. 

 

- In het kader van de wettelijke opdracht van de Federale commissie « Rechten van de 

patiënt » om de ombudsfuncties te evalueren (art 16, § 2, 4°), analyseert Vanessa Debreyne 

voor deze Commissie de jaarverslagen 2008 die de ombudspersonen van de ziekenhuizen en 

de voorzieningen die aangesloten zijn bij de overlegplatformen geestelijke gezondheidszorg 

naar de Commissie verzonden. 

 

- Verstrekking van informatie ter voorbereiding van antwoorden op parlementaire vragen of 

in antwoord op vragen van de Minister van Volksgezondheid.  
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I.4. Uiteenzettingen, ontmoetingen en deelnames aan symposia 

 

Uiteenzettingen en ontmoetingen 

- 13 februari 2009: conferentie te Profondeville over de rechten van de patiënt – geneesheren 

van de provincie Namen 

- 9 februari 2010: Conferentie te Brussel georganiseerd door de vzw « Similes » over de 

bemiddeling « Rechten van de patiënt » in de sector van de geestelijke gezondheidszorg. 

- 18 april 2009: Uiteenzetting over de ombudsdiensten “Rechten van de patiënt” en de 

federale ombudsdienst tijdens het symposium “patiëntenrechten en ombudsfuctie” 

georganiseerd door de Provinciale Raad van de Antwerpen 

- Meerdere ontmoetingen met studenten in het kader van hun opleiding. 

 

Deelnames aan colloquia, aan vormingen 

- Symposium “Privacy of big brother? Recente evoluties in de wetgeving over privacy, 

communicatie, inzage en geheimhouding” georganiseerd door de KU Leuven Campus 

Kortrijk op 21 maart 2009 

- « Mijn gezondheid in een digitale wereld » georganiseerd door het Belgisch Raadgevend 

Comité voor Bio-ethiek op 25 maart 2009 te Brussel 

- Opleidingen gevolgd bij en georganiseerd door de FOD Volksgezondheid in het kader van 

de  « statutarisering » van de leden van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

- Marie-Noëlle Verhaegen, artikel “Het nieuwe vak van ombudspersoon “rechten van de 

patiënt”: waarom?” in Tijdschrift voor gezondheidsrecht, 2009-2010, n°3, p.84. 
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TWEEDE DEEL: 

 

BEVINDINGEN, MOEILIJKHEDEN EN AANBEVELINGEN 

 

 

In het tweede deel van dit jaarverslag komen de vaststellingen en moeilijkheden die we 

ervaren tijdens de uitoefening van de ombudsfunctie aan bod, alsook de ermee gepaard 

gaande voorstellen of aanbevelingen. Zoals vermeld in de inleiding, verwijst het tweede deel 

van dit jaarverslag 2009 naar de beschouwingen van voorbije jaren, die nog steeds relevant 

zijn. 

 

Voor wat betreft onze beschouwingen in het bijzonder over de werking van de 

ombudsdiensten “Rechten van de patiënt”, nemen wij het initiatief om een algemene 

uiteenzetting te geven over de bemiddeling “Rechten van de patiënt”, onder de vorm van 

een soort “basishandleiding” voor de ombudspersoon “Rechten van de patiënt”. 

 

Deze uiteenzetting werd gepresenteerd door de twee ombudsvrouwen van de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” op 25 september 2009 tijdens de studiedagen voor de 

ombudspersonen “Rechten van de patiënt” georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting 

en de FOD Volksgezondheid. 
5
 

 

In deze uiteenzetting wordt gezocht naar antwoorden in de wetgeving voor de verschillende 

concrete vragen die een beginnende ombudspersoon in een ziekenhuis of bij een 

overlegplatform geestelijke gezondheidszorg zich zou kunnen stellen in verband met de 

uitvoering van de bemiddeling, zijn belangrijkste opdracht.  

 

We nemen hierbij de gelegenheid om opnieuw de aandacht te vestigen op bepaalde 

moeilijkheden in de praktijkuitvoering van de ombudspersonen “Rechten van de patiënt”, 

waarvoor de antwoorden in de wetgeving niet nauwkeurig zijn of zelfs ontbreken.  

 

 

                                                 
5
“Bijzonderheden van de bemiddeling ‘Rechten van de patiënt’: overzicht van de regelgeving en illustraties” 

presentatie van Marie-Noëlle Verhaegen en Sylvie Gryson tijdens de studiedagen “De bijzonderheden van de 

bemiddeling ‘Rechten van de patiënt’ en hun implicaties voor de praktijk van de ombudspersonen” 

georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting en de FOD Volksgezondheid op vrijdag 25 september en 

donderdag 1 oktober 2009 in het Dexia Congress Center, zaal Brel te Brussel. 
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II.A. Over de toepassing van de wet “Rechten van de patiënt” 

 

De ombudsvrouwen verwijzen de lezer naar de bevindingen en aanbevelingen die ze reeds 

hebben geformuleerd in de jaarrapporten van 2006, 2007 en 2008 van de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. Deze bevindingen en aanbevelingen zijn nog steeds 

van toepassing en zijn opgenomen in onze conclusies (Conclusies II.A.) 

 

II.B. De bemiddeling “Rechten van de patiënt”: Overzicht van de regelgeving en zijn 

huidige implicatie voor de praktijk 

 

In dit hoofdstuk is dus de inhoud van de uiteenzetting – waarnaar in bovenstaande tekst 

verwezen werd – weergegeven.  

 

De concrete vragen die tijdens de uiteenzetting besproken worden, zijn de volgende:  

 

Als ombudspersoon “Rechten van de patiënt”: 

 

1. Welke taken draagt de wetgever mij op?  

  

2. Wie kan op mij een beroep doen? Wie kan een klacht neerleggen? Wie kan een 

bemiddeling aanvragen? 

 

3. Welke klachten / vragen moeten via bemiddeling worden afgehandeld?  

 

4. Vragen in verband met het bemiddelingsproces: Wat is het doel van bemiddeling? Op 

welke manier kan ik dat bereiken? Mag ik oordelen over de grond van de klacht?  

 

5. Vragen in verband met het beroepsgeheim en de bescherming van de dialoog tussen 

patiënt en beroepsbeoefenaar: met wie mag ik praten over de inhoud van een 

bemiddelingsproces? Wie mag er betrokken worden bij het bemiddelingsproces? Kan 

informatie verkregen via bemiddeling naderhand in een ander kader dan die van de 

bemiddeling worden uitgewisseld? 

 

6. Vragen in verband met de bereikbaarheid van de ombudsdienst: Wanneer en hoe kunnen 

de patiënten / beroepsbeoefenaars mij bereiken? Moet ik altijd bereikbaar zijn? Waar kan 

ik de patiënten / beroepsbeoefenaars ontvangen? Hoe kan ik mijn dienst zichtbaar maken?  

 

7. Welke administratieve taken moet ik opnemen?  

 

8. Waaruit blijkt de onafhankelijkheid van de ombudspersoon “Rechten van de patiënt”? In 

welke omstandigheden?  

 

9. Wie controleert mijn werk?  
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Het gaat erom om een antwoord te geven op deze vragen op basis van de wetgeving; 

zijnde de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt en de koninklijke 

besluiten in verband met de ombudsdiensten. De voorbereidende werkzaamheden van de 

patiëntenrechtenwet staan tegelijkertijd toe om te herinneren aan de intenties van de wetgever 

en aan de verwachtingen tegenover de ombudsdiensten om een meerwaarde te brengen in het 

domein van de gezondheidszorg. 

 

Om de vlotte leesbaarheid van de tekst te behouden, hebben we ervoor geopteerd om in de 

tekst en in de voetnoten vereenvoudigde referenties te vermelden als we verwijzen naar de 

frequentst aangehaalde regelgeving, en dit als volgt:  

 

Met de Patiëntenrechtenwet bedoelen we vanzelfsprekend de wet van 22 augustus 2002 

betreffende de Rechten van de patiënt, B.S. 26 september 2002 

 

Met de voorbereidende werkzaamheden verwijzen we naar het Wetsontwerp betreffende de 

Rechten van de patiënt, Parl. St., Kamer, doc. 50, 2001-2002, 1642/001 (zie 

www.dekamer.be). 

Indien we in de tekst naar de koninklijke besluiten over de werking van de ombudsdiensten, 

verwijzen, namelijk enerzijds het K.B. 8 juli 2003 ombudsfunctie ziekenhuizen, is dit het 

koninklijk besluit van 8 juli 2003 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan de 

ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen, B.S. 26 augustus 2003 (geconsolideerd 12 

april 2007), en anderzijds het K.B. 10 juli 1990 ombudsfunctie overlegplatformen, is dit het 

koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning 

van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten, B.S. 26 juli 1990 

(geconsolideerd 12 april 2007). 

 

Als we in de presentatie moeilijkheden in de praktijk van de ombudspersonen “Rechten van 

de patiënt” aanhalen – de regelgeving is niet gepreciseerd of er is een lacune – wordt 

desgevallend in omkaderde tekst verwezen naar de vorige jaarverslagen, waar we deze 

vaststellingen meer gedetailleerd beschreven hebben en/of waar we aanbevelingen 

geformuleerd hebben om aan de moeilijkheden tegemoet te komen.  
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Bijzonderheden van de bemiddeling “Rechten van de patiënt”: 

Overzicht van de regelgeving en illustraties 

25 september 2009 

 

Inleiding 

 

Dames en heren, 

 

 Zes jaar geleden ontstonden de ombudsdiensten (als functie), zoals bedoeld in de wet van 22 

augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.  

 

Ook al hadden veel ziekenhuizen, voor de verschijning van deze wet, al organen voor de 

afhandeling van patiëntenklachten onder verschillende vormen geïnstalleerd, de oprichting 

van de ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft bijgedragen tot nieuwe ontwikkelingen 

in het op zich nemen van patiëntenklachten. Dit bracht aanpassingen met zich mee in de 

praktijk. De wetgever heeft inderdaad “bijzondere” rollen toebedeeld aan de 

ombudspersonen, met de nadruk op het luisteren, de begeleiding en het herstel van 

communicatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar (zij het rechtstreeks of indirect, via 

brieven of telefonische contacten ).  

 

Dit gezegd zijnde, zijn de nieuwe ombudsmannen/-vrouwen “Rechten van de patiënt” snel 

ondergedompeld in de praktijk, waarbij zij meldingen ontvingen van klachten die niet altijd 

betrekking hadden op een “recht van een patiënt” en / of die niet altijd noodzakelijk een 

“bemiddeling” veronderstellen zoals die is beschreven in de wet “Rechten van de patiënt”.  

In een zorginstelling is er niet alleen de zogenaamde relationele klachten maar ook klachten 

van de patiënten die gelinkt zijn aan de werking of de organisatie van een zorginstelling.  

 

Als de ombudspersonen “Rechten van de patiënt” soms handelen met het petje van 

“klachtenmanager” op, zou in ieder geval het eerste doel dat de wetgever beoogde met de 

oprichting van de ombudsdiensten niet uit het oog verloren mogen worden: in zorgcontext, 

daar waar de patiënt en de beroepsbeoefenaar geïdentificeerd zijn en daar waar de patiënt 

een ontevredenheid, een frustratie of leed ondervindt betreffende zijn patiëntenrechten, geeft 

de wetgever het recht aan de patiënt om zich te richten tot een dienst die  
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-  een plek van luisteren en begeleiden 
6
 vormt; 

- gericht is op het bevorderen of herstellen van een dialoog (direct of indirect, via 

brieven of telefoongesprekken) tussen de patiënt en beroepsbeoefenaar die betrokken 

zijn bij de klacht 
7
; 

- actief zoekt naar een oplossing via bemiddeling tussen beide partijen 
8
; 

- geen standpunt inneemt wat het voorwerp / de basis van het conflict betreft 
9
. 

 

Concreet stellen wij u in deze uiteenzetting voor om in de huid van een ombudspersoon te 

kruipen die geëngageerd wordt in een ziekenhuis of bij een overlegplatform geestelijke 

gezondheidszorg en om de vragen te overlopen die deze zich zou kunnen stellen over een van 

zijn belangrijkste taken, de bemiddeling. We zullen dus proberen om op elk van deze vragen 

het antwoord te geven die de wetgever bepaalt.  

 

We zullen moeten vaststellen dat de antwoorden van de wetgever op een gestelde vraag soms 

nauwkeurig en duidelijk zijn. Antwoorden op andere vragen daarentegen bestaan soms 

slechts uit de basisprincipes die in de wetgeving beschreven zijn. Nog andere antwoorden zijn 

zonder twijfel nog in de toekomst aan te vullen.  

 

1. Welke opdrachten draagt de wetgever mij op? 

 

De wettelijke opdrachten van de ombudspersoon staan omschreven in artikel 11 van de 

patiëntenrechtenwet.  

 

Een eerste opdracht van de ombudspersoon is vragen en klachten te voorkomen door de 

communicatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar te bevorderen. Het werk van de 

ombudspersoon is in eerste instantie preventief en is gericht op het herstel van de 

vertrouwensrelatie tussen patiënt en beroepsbeoefenaar. In dit kader luistert de 

ombudspersoon naar de patiënt en geeft hij de patiënt uitleg over de patiëntenrechtenwet. Hij 

spoort de patiënt aan om zelf contact op te nemen met de betrokken beroepsbeoefenaar om 

zijn vragen en / of ontevredenheid te signaleren en met hem te bespreken.  

                                                 
6
 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp, p 37. 

7
 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp, p 37. 

8
 Art. 11 § 2 van de patiëntenrechtenwet. 

9
 Art. 3 en 7 van het K.B. 8 juli 2003 ombudsfunctie ziekenhuizen, art. 13 en 17 van het K.B. 10 juli 1990 

ombudsfunctie overlegplatformen. 
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In die situaties waarin de contactname van de patiënt met de beroepsbeoefenaar niet tot het 

gewenste resultaat leidde, of in die situaties waarin het voor de patiënt moeilijk is om de 

beroepsbeoefenaar aan te spreken, bemiddelt de ombudspersoon tussen patiënt en 

beroepsbeoefenaar met het oog op het bereiken van een oplossing.  

We zullen tijdens onze presentatie vooral aandacht besteden aan deze tweede belangrijke 

opdracht van de ombudspersoon, de bemiddelende opdracht.  

 

Indien via de bemiddeling geen oplossing wordt gevonden heeft de ombudspersoon ook de 

opdracht om de patiënt te informeren over andere mogelijkheden voor afhandeling van de 

klacht.  

Afhankelijk van de aard van de klacht en de verwachting van de patiënt, kan de 

ombudspersoon bijvoorbeeld de patiënt informeren over de diensten ledenverdediging van het 

ziekenfonds, de Provinciale raden van de orde van geneesheren, inspectiediensten van de 

gemeenschappen en de gewesten, ….  

Als de ombudspersoon de patiënt informeert over deze diensten, lijkt het ons belangrijk dat hij 

de patiënt een eerste uitleg kan geven over de werking en bevoegdheden van deze diensten, 

om te vermijden dat de patiënt zich te hoge of verkeerde verwachtingen zou stellen tegenover 

deze andere diensten, wat opnieuw tot ontevredenheden of teleurstellingen kan leiden.  

 

De vierde opdracht van de ombudspersoon bestaat er in dat hij in zijn contacten met de 

patiënt of met de beroepsbeoefenaar, duidelijke informatie verstrekt over de organisatie, de 

werking en de procedureregels van zijn ombudsdienst.  

Deze transparantie over de organisatie en werking zijn volgens ons van wezenlijk belang 

opdat patiënt en beroepsbeoefenaar vertrouwen kunnen stellen in de werking van de 

ombudsdienst, zodat ze, vanuit dit vertrouwen, hun actieve medewerking zullen verlenen 

tijdens een bemiddelingsproces.  

Transparantie betekent specifiek voor de patiënt dat de ombudspersoon de patiënt informeert 

over de stappen die hij zal ondernemen en de personen die hij zal contacteren naar 

aanleiding van een klachtmelding.  

Transparantie betekent dat de ombudspersoon hierover duidelijk informeert als hij kan 

optreden buiten het bemiddelend kader van de Patiëntenrechtenwet, in functie van de 

specifieke organisatie van een ziekenhuis. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn naar aanleiding 

van klachtmeldingen die niet behoren tot het toepassingsgebied van de Patiëntenrechtenwet 



49 

(betwisting van facturen, kwaliteit van de voeding,...). Belangrijk is dat de patiënt in 

dergelijke gevallen weet wat hij van de tussenkomst van de ombudsdienst kan verwachten.  

 

De vijfde en laatste opdracht van de ombudspersoon is opnieuw een belangrijke preventieve 

opdracht: De ombudspersoon dient aanbevelingen te formuleren. Het gaat hier om het 

formuleren van voorstellen over de manier waarop tekortkomingen die hebben geleid tot 

klachten, in de toekomst voorkomen kunnen worden.  

Een belangrijk instrument waarover de ombudspersoon in dit kader beschikt is de jaarlijkse 

opstelling van een verslag met een overzicht van ontvangen klachtmeldingen en 

aanbevelingen hieromtrent. 

 

2. Wie kan op mij een beroep doen? Wie kan een klacht neerleggen? Wie kan een 

bemiddeling aanvragen? 

 

Vooreerst voorziet artikel 11 van de patiëntenrechtenwet dat de klachtneerlegging bij een 

ombudsdienst een recht is dat toebehoort aan de patiënt zelf. De patiënt kan ervoor kiezen om 

zich te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon
10

 die bijvoorbeeld een familielid of vriend 

kan zijn.  

De patiëntenrechtenwet voorziet vervolgens in artikelen 12 tot 15 in een 

vertegenwoordigingssysteem voor die situaties waarin de patiënt mentaal niet bekwaam 

wordt geacht om zijn rechten uit te oefenen. Een vertegenwoordiger oefent in deze gevallen 

de Rechten van de patiënt uit in naam van de patiënt. Dus het is de vertegenwoordiger van de 

patiënt die een klacht kan neerleggen bij de ombudsdienst en een bemiddeling kan vragen.  

Kort samengevat onderscheiden we drie categorieën van patiënten die volgens de 

patiëntenrechtenwet vertegenwoordigd worden: 

 

Een eerste categorie zijn de minderjarige patiënten die worden vertegenwoordigd door de 

gezaghebbende ouder of voogd. Wel preciseert de Patiëntenrechtenwet dat de minderjarige 

patiënt, rekening houdende met de leeftijd en graad van zijn ontwikkeling niet volledig buiten 

spel kan gezet worden bij de uitoefening van zijn Rechten van de patiënt. Als de minderjarige 

tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat wordt geacht, kan hij de Rechten van 

de patiënt zelfs zelfstandig uitoefenen, dus zonder tussenkomst van een vertegenwoordiger.  

                                                 
10

 Art. 5 van het K.B. 8 juli 2003 ombudsfunctie ziekenhuizen, art 15 van het K.B. 10 juli 1990 ombudsfunctie 

overlegplatformen. 
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Voor een tweede categorie patiënten verwijst de Patiëntenrechtenwet naar de eerder 

zeldzaam voorkomende situatie waarin de meerderjarige patiënt valt onder het statuut van 

verlengde minderjarigheid en het statuut van ombekwaamverklaring. Deze personen 

worden vertegenwoordigd door zijn ouders of voogd, maar wordt zoveel als mogelijk en in 

verhouding tot hun begripsvermogen betrokken in de uitoefening van de Rechten van de 

patiënt.  

 

De derde categorie, de situatie waarin de meerderjarige patiënt feitelijk onbekwaam wordt, 

zal in de praktijk vaker voorkomen. Men denkt bijvoorbeeld aan de patiënt die bewusteloos is 

na een ongeval, een patiënt in narcose, een patiënt die verward is, een persoon met dementie. 

De wet voorziet in deze situatie een cascadesysteem:  

Indien de patiënt op voorhand een persoon formeel benoemd had tot zijn vertegenwoordiger, 

dan treedt deze persoon op als vertegenwoordiger. Bij afwezigheid van een vooraf benoemde 

vertegenwoordiger, wordt de samenwonende echtgenoot of partner aangeduid als 

vertegenwoordiger. Ontbreekt deze persoon, of wenst treedt deze persoon niet op te treden, 

dan komen volgens cascade het meerderjarig kind, de ouder en ten slotte de meerderjarige 

zus of broer in aanmerking om als vertegenwoordiger van de patiënt op te treden. In geval 

van conflict tussen de personen die in aanmerking komen om de patiënt te vertegenwoordigen 

of als er geen dergelijke personen zijn in de omgeving van de patiënt, is het de 

beroepsbeoefenaar zelf die in voorkomend geval in multidisciplinair overleg, de belangen van 

de patiënt behartigt. Opnieuw benadrukt de regelgeving hier ook dat de feitelijk onbekwame 

patiënt zoveel als mogelijk en in verhouding tot zijn begripsvermogen betrokken wordt bij de 

uitoefening van zijn Rechten van de patiënt. 

 

Een wetswijziging
11

, gevolgd door een koninklijk besluit van 15 februari 2007
12

 zorgt voor 

een versoepeling van het klachtrecht: binnen het zo juist genoemde cascadesysteem bepaalt 

dit koninklijk besluit dat de partner of echtgenoot, het kind en de ouder tegelijkertijd een 

klacht kunnen neerleggen bij de ombudsdienst, zonder de volgorde van de cascade te 

respecteren. De genoemde personen kunnen de ombudspersoon vragen om over te gaan tot 

bemiddeling. Deze versoepeling opent deuren waarbij derde personen, andere personen dan 

                                                 
11

  Art. 60 van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende de gezondheid, B.S. 22 

december 2006 
12

 Het koninklijk besluit van 15 februari 2007 houdende vaststelling van afwijkende regels met betrekking tot de 

vertegenwoordiging van de patiënt bij de uitoefening van het klachtrecht zoals bedoeld in artikel 11 van de wet 

van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, B.S. 20 maart 2007. 
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de patiënt en zijn eigenlijke vertegenwoordiger, zich tot de ombudsdienst kunnen richten voor 

een bemiddelende tussenkomst. Onze bezorgdheid in deze versoepeling is echter dat de kans 

groot is dat de ombudspersoon hier zal te maken krijgen met het oplossen van een conflict 

tussen familieleden onderling. We stellen ons trouwens ook de vraag of de beroepsbeoefenaar 

zal aanvaarden (zie het beroepsgeheim) om in dialoog te gaan in de bemiddelingsprocedure, 

met niet alleen de vertegenwoordiger van de patiënt, maar ook met de andere personen zoals 

bedoeld in bovenaangehaalde wettelijke bepaling.  

Volgens ons moet elke persoon de ombudsdienst kunnen contacteren voor een luisterend oor 

of om een signaal uit te brengen, maar wij vinden het belangrijk te benadrukken dat het de 

patiënt zelf is en zijn eigenlijke vertegenwoordiger die steeds centraal zouden moeten blijven 

in de klachtenbemiddeling bij de ombudsdienst. 

 

In verband met de versoepeling van het klachtrecht:  

Zie p. 68-71 van het jaarverslag 2007 

 

3. Welke klachten / aanvragen worden via bemiddeling behandeld? 

 

Klachten 

 

Volgens de patiëntenrechtenwet, zou een bemiddeling voor de volgende klachten aan de 

patiënt voorgesteld moeten worden: 

 

Het moet gaan om klachten over een of meerdere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg 

zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit nr. 78
13

 (artsen, tandartsen, apothekers, 

vroedvrouwen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en paramedisch personeel). Voor zover 

de beroepsbeoefenaars van niet-conventionele praktijken niet definitief erkend zijn door 

koninklijke besluiten (in uitvoering van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-

conventionele praktijken), mag de ombudspersoon “rechten van de patiënt” in principe niet 

officieel de klachten afhandelen die op hen betrekking hebben (als ze tenminste bijvoorbeeld 

geen geneesheer of kinesitherapeut zijn). 

 

                                                 
13

  Koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, 

B.S. 14 november 1967. 
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De klachten die ontvankelijk zijn voor bemiddeling moeten ook gaan over feiten waarvoor de 

ombudspersoon territoriaal bevoegd is. Zoals u weet, is de ombudspersoon van het 

ziekenhuis bevoegd voor klachten betreffende beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis 

werkzaam zijn
14

. De ombudspersoon bij het overlegplatform geestelijke gezondheidszorg is 

bevoegd voor de klachten tegenover beroepsbeoefenaars die werken in de voorzieningen die 

aangesloten zijn bij deze overlegplatformen (psychiatrische ziekenhuizen, initiatieven van 

beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen)
15

. De federale ombudsdienst “Rechten 

van de patiënt”
,
 is bevoegd om klachten af te handelen “daar waar geen specifieke 

ombudsdienst opgericht is
16

”. Momenteel zijn dit de klachten tegenover beroepsbeoefenaars 

in een privé-praktijk of aan huis, in rusthuizen of rust- en verzorgingstehuizen, in 

gevangenissen, op het gebied van medische controles en expertise... 

 

In vorige jaarverslagen vermeldden de federale ombudsvrouwen verschillende 

onduidelijkheden over de toepassing in de praktijk van de territoriale 

bevoegdheidsverdeling tussen de ombudspersonen bij de overlegplatformen geestelijke 

gezondheidszorg en de federale ombudsvrouwen:  

Zie p. 88-95 van het jaarverslag 2006 

 

Ten slotte moeten de klachten die ontvankelijk zijn voor bemiddeling, betrekking hebben op 

een recht van de patiënt in de context van de individuele zorgrelatie die de patiënt met de 

beroepsbeoefenaar verbindt (voorbeelden: recht op kwaliteitsvolle zorg, recht op informatie 

over de gezondheidstoestand…)  

 

Maar wat moet er dan gebeuren met de klachten met betrekking tot de werking en de 

organisatie van de zorginstelling (bv.: kwaliteit van de levensmiddelen, de hygiëne, de 

organisatie van specifieke diensten van ziekenhuizen…)? Deze klachten vallen in principe 

onder de bevoegdheid van de inspectiediensten van de zorginstellingen bij de 

Gemeenschappen en Gewesten. Maar velen zijn het ermee eens dat men de ombudspersonen 

niet mag terechtwijzen als zij ook deze klachten afhandelen, zolang ze de tijd en de middelen 

hebben om de klachten “Rechten van de patiënt” in de enge betekenis op zich te nemen...  

                                                 
14

 Art 17 van de patiëntenrechtenwet 
15

Art. 11 van het K.B. 10 juli 1990 ombudsfunctie overlegplatformen 
16

Art. 10 van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot regeling van de samenstelling en de werking van de 

Federale Commissie "Rechten van de patiënt" ingesteld bij artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002 

betreffende de Rechten van de patiënt, B.S. 13 mei 2003. 
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In termen van aansprakelijkheid, juridische verduidelijking van de bevoegdheden van de 

ombudspersonen “Rechten van de patiënt”, van duidelijkheid voor de patiënt (en eventueel in 

termen van financiering), zou het in elk geval opportuun lijken om deze praktijk te 

legaliseren. Dat kan door een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de 

Gemeenschappen en Gewesten, zoals dit in de voorbereidende werkzaamheden van de 

patiëntenrechtenwet
17

 omschreven is. In geval van een legalisering, zou de vraag ook gesteld 

moeten worden, wat het klachtafhandelingsmechanisme zal zijn voor de organisatorische 

klachten. Bij deze klachten wordt de ombudspersoon namelijk minder geconfronteerd met een 

relationeel probleem. 

 

Om terug te komen op de klachten waarvoor de ombudspersoon een bemiddeling dient voor te 

stellen, constateren wij dat niet alleen het soort klacht doorslaggevend is. Er moet ook 

rekening gehouden worden met de vraag / de verwachting van de patiënt. 

 

Als de patiënt niet bereid is om een oplossing door middel van dialoog te zoeken en hij wenst 

controle of sanctionering van een beroepsbeoefenaar, dan heeft de ombudspersoon hierin 

geen reële rol. Als de patiënt er bovendien willens en wetens voor kiest om zijn klacht niet aan 

de ombudspersoon te richten maar aan de directeur van het ziekenhuis, dan kan men hem dat 

moeilijk verhinderen. 

 

Maar wat met de dossiers waarin sprake is van een vermoeden van medisch-technische 

fouten, daar waar de patiënt als oplossing een erkenning van de fout vraagt, samengaand met 

een aanzienlijke financiële compensatie? Als de ombudsfunctie in eerste instantie dient om de 

patiënt te helpen met een luisterend oor, een verklaring, een reactie van de betrokken 

beroepsbeoefenaar, en zelfs met de aanmoediging van de beroepsbeoefenaar om zijn 

verzekeringsmaatschappij aan te spreken, zijn de ombudspersonen waarschijnlijk niet 

voldoende opgeleid en uitgerust om dit soort van dossiers volledig op te lossen. De rol van de 

ombudspersoon is overigens niet duidelijk gedefinieerd, daar waar derde instanties zouden 

tussenkomen in de dialoog patiënt / beroepsbeoefenaar (…), en daar waar de 

aansprakelijkheid van het ziekenhuis zelf in het geding is. In deze situaties kunnen de directie 

                                                 
17

  Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiënt, p 59 e.v. 

In dit verband zie ook het advies van de Federale commissie « Rechten van de patiënt » van 17 maart 2006 

betreffende de uitbreiding van de bevoegdheden van de ombudspersonen in het kader van een Interministeriële 

Conferentie Volksgezondheid. 



54 

van het ziekenhuis of andere ziekenhuisdiensten (juridische dienst…) alsook de ziekenfondsen 

of de bemiddelaar in het kader van het Gerechtelijk Wetboek … het dossier overnemen.  

 

4. Vragen in verband met het bemiddelingsproces: Wat is het doel van bemiddeling? Op 

welke manier kan ik dat bereiken? Mag ik oordelen over de grond van de klacht? 

 

Voor een eerste vraag ‘Wat is het doel van een bemiddeling? ‘ vinden we het antwoord terug 

in de wettelijke opdrachten van de ombudspersoon
18

. De bemiddeling dient gericht te zijn op 

de bevordering van de communicatie en het herstel van de vertrouwensrelatie tussen patiënt 

en beroepsbeoefenaar. Bemiddeling is daarnaast ook gericht op het bereiken van een 

oplossing. In welke richting de oplossing zal gaan, is voor een groot deel bepaald door de 

verwachting van de patiënt. Hij wil bijvoorbeeld zijn ervaringen signaleren, meer uitleg of 

informatie, hij wil bijvoorbeeld een gesprek met de beroepsbeoefenaar over wat gebeurd is en 

hij wenst eventueel verontschuldiging van de beroepsbeoefenaar, een praktische regeling of 

een financieel akkoord. Maar de oplossing ligt in een bemiddeling op voorhand niet pasklaar 

vast. Deze oplossing is een compromis dat ontstaat in de bemiddeling. Het is een oplossing 

waarmee zowel de patiënt als de beroepsbeoefenaar zich tevreden kunnen stellen. 

 

Hoe zal de ombudspersoon de bemiddeling nu uitvoeren? 

 

De ombudspersoon dient zich neutraal en onpartijdig te houden en het beroepsgeheim te 

respecteren.
19

 Deze basisprincipes worden eigenlijk steeds vermeld als een methodiek van 

bemiddeling wordt omschreven.  

 

Verder kan de ombudspersoon iedere informatie inzamelen die hij nuttig acht in het kader 

van de bemiddeling.
20

 Informatie bijvoorbeeld over de wetgeving of over een gevolgde 

procedure kan de ombudspersoon zelf en de partijen in het bemiddelingsproces helpen om 

meer inzicht te krijgen in de situatie en de oplossingsmogelijkheden. 

Let wel:  

Informatie inzamelen of een onderzoek instellen is enkel een hulpmiddel voor de 

ombudspersoon. Het vervangt een bemiddeling niet. Trouwens, het feit dat de ombudspersoon 

                                                 
18

 Art. 11 van de patiëntenrechtenwet 
19

 Art. 3 van het K.B. 8 juli 2003 ombudsfunctie ziekenhuizen, art 13 van het K.B. 10 juli 1990 ombudsfunctie 

overlegplatformen. 
20

 Art. 7 van het K.B. 8 juli 2003 ombudsfunctie ziekenhuizen, art 17 van het K.B. 10 juli 1990 ombudsfunctie 

overlegplatformen. 
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informatie kan inzamelen, wil niet zeggen dat dit steeds noodzakelijk is voor het 

bemiddelingsproces. De belangrijkste informatie haalt de ombudspersoon vooral uit het 

aandachtig luisteren naar de patiënt en de beroepsbeoefenaar. 

 

Met betrekking tot informatie zoeken, willen we hier wel signaleren dat we ons de vraag 

stellen in hoeverre de ombudspersoon zijn beroepsgeheim kan respecteren als hij zich bij 

andere personen of diensten gaat informeren? De vragen naar informatie zijn immers vaak 

heel specifiek voor een welbepaald klachtendossier. We komen hier later in de presentatie op 

terug. 

 

We stellen ons ten tweede ook vragen bij onze vaststelling dat sommige ombudspersonen 

rechtstreeks het patiëntendossier kunnen inkijken. We herinneren eraan dat het 

patiëntendossier deel uitmaakt van het medisch beroepsgeheim van de beroepsbeoefenaar 

tegenover de patiënt. Het lijkt ons daarom meer gepast dat de patiënt zelf het dossier inkijkt 

of een afschrift van het patiëntendossier opvraagt bij de beroepsbeoefenaar, indien dit van 

nut zou zijn voor het bemiddelingsproces.  

 

De wetgever heeft ten slotte in een koninklijk besluit van 2007 nadrukkelijk gepreciseerd dat 

neutraliteit en onpartijdigheid betekent dat de ombudspersoon geen standpunt mag innemen 

tijdens de bemiddeling.
21

 Zoals hiervoor vermeld, kan de ombudspersoon wel tijdens de 

bemiddeling verwijzen naar objectieve gegevens zoals wetgeving, feiten of gevolgde 

procedures. Ook het informeren van de partijen over oplossingsmogelijkheden is volgens ons 

geen beoordeling, maar een ondersteunen van beide partijen om tot een oplossing te komen.  

 

5. Over het beroepsgeheim en de bescherming van de dialoog “patiënt-beroepsbeoefenaar”: 

 

Met wie kan ik praten over de inhoud van een bemiddelingsproces? Wie mag er betrokken 

worden bij een bemiddelingsproces? 

 

Verschillende ombudspersonen “Rechten van de patiënt” hebben reeds gemeld dat ze door de 

politie, de verzekeringsmaatschappijen of andere derde instanties gevraagd werden om 

                                                 
21

 Art. 3 en 7 van het K.B. 8 juli 2003 ombudsfunctie ziekenhuizen, art. 13 en 17 van het K.B. 10 juli 1990 

ombudsfunctie overlegplatformen. 
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elementen mee te delen waarover ze kennis hebben genomen in het kader van hun 

bemiddelingsopdracht.  

 

Omdat de ombudspersonen uitdrukkelijk gehouden zijn aan het beroepsgeheim, mogen zij 

volgens de wetgeving de gevraagde informatie niet meedelen. De geheimhoudingsplicht van 

de ombudspersoon, die nader gepreciseerd is in artikel 458 van het Strafwetboek
22

 heeft een 

betekenis: ze garandeert “het vertrouwen” waarop de beroepsbeoefenaar en de patiënt 

moeten kunnen steunen tijdens een bemiddeling. De wetenschap dat de ombudspersoon de 

inhoud van een bemiddelingsproces niet openbaar maakt, versterkt de doeltreffendheid van de 

bemiddeling. Volgens het artikel van het Strafwetboek mag slechts een rechter 

(onderzoeksrechter of rechter ten gronde) de getuigenis afnemen (zie getuigenis “in rechte”) 

van een persoon die gebonden is aan het beroepsgeheim. En zelfs bij een vraag naar 

informatie door de rechter, kan deze persoon weigeren om informatie te geven, door 

zwijgrecht in te roepen en te verwijzen naar zijn status als vertrouwenspersoon. 

  

Maar hoe zit het in het bijzonder met het beroepsgeheim in het kader van de relaties die de 

ombudspersoon heeft met de instelling waarin hij werkt? 

 

Het principe is dat de ombudspersoon niets meedeelt aan het overlegplatform, de directie van 

het ziekenhuis of van de instelling waar hij werkt, noch aan een andere dienst binnen deze 

instelling met betrekking tot de specifieke inhoud van de bemiddeling.  

In dezelfde zin dringt de wetgeving aan op een monopolie van de ombudspersoon wat betreft 

het verloop van de bemiddeling: “de ombudsfunctie is derwijze georganiseerd dat de 

ombudspersoon vanaf het ogenblik dat de klacht voor bemiddeling wordt neergelegd tot de 

mededeling van het resultaat van de afhandeling, bemiddelt tussen de patiënt en de betrokken 

beroepsbeoefenaar”
23

.  

 

We kunnen echter twee nuanceringen bij deze principes signaleren:  

 

                                                 
22

 Art. 458 van het Strafwetboek: « Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, 

vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die 

hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een 

parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die 

geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met 

geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank.” 
23

 Art. 4 van het K.B. 8 juli 2003 ombudsfunctie ziekenhuizen, art. 14 van het K.B. 10 juli 1990 ombudsfunctie 

overlegplatformen. 
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Vanaf het moment waarop de ombudspersoon, om vooruit te gaan in een bemiddeling, de 

noodzaak voelt om specifieke en precieze informatie te verzamelen (bijvoorbeeld bij een jurist 

of een gespecialiseerde arts) zal hij soms bepaalde informatie (namen / feiten) moeten 

openbaar maken. In de concretisering van de oplossing van de klacht an sich moet de 

ombudspersoon soms ook de directie of andere diensten van de instelling inlichten. In deze 

situaties zou de ombudspersoon de elementen die hij openbaar maakt, moeten beperken tot 

wat hem strikt noodzakelijk en nuttig lijkt om het bemiddelingsproces te stimuleren. Hij zou 

desgevallend enkele voorzorgsmaatregelen voor discretie moeten nemen.  

 

Ten tweede brengt de wet ook de informatie ter sprake die de ombudspersoon mag geven aan 

de directie of aan bepaalde andere diensten van de instelling in het kader van de uitwerking 

van zijn “aanbevelingen” om te vermijden dat klachten zich opnieuw zouden voordoen. Hier 

moet de ombudspersoon ook voorzorgsmaatregelen nemen en het evenwicht vinden tussen 

enerzijds zijn opdracht om aanbevelingen te formuleren, die impliceert dat hij bepaalde 

werkelijkheden op het terrein moet bekendmaken, en anderzijds zijn plicht tot discretie wat 

betreft de namen van de partijen in de bemiddeling.  

 

In ieder geval zou het misschien niet onnuttig zijn om verschillende richtlijnen (via 

omzendbrief of wetgeving) te preciseren omtrent de geheimhoudingsplicht van de 

ombudspersoon. De kwestie in verband met de verstrekking van informatie aan de 

inspectiediensten van de zorgvoorzieningen is ook verwant met dit thema …  

  

Kan informatie verkregen via bemiddeling naderhand in een ander kader dan de 

bemiddeling worden gebruikt? 

  

Deze vraag weerspiegelt het fundamentele beginsel van de vertrouwelijkheid van het 

bemiddelingsproces.  

 

Vanaf hier gaat het niet langer over de geheimhoudingsplicht van de ombudspersoon op zich, 

maar over de vraag naar de verplichting voor de betrokken derde instanties die ingeroepen 

worden om een uitspraak te doen in een conflict (zoals de rechtbanken), om geen gebruik te 

maken van wat er is gezegd in de context van de bemiddeling.  

 



58 

Dit principe vergroot de kansen op succes van de bemiddeling: de partijen die deelnemen aan 

de bemiddeling kunnen in alle vertrouwen in dialoog gaan om een oplossing te vinden. 

 

Dit beginsel is niet uitdrukkelijk gewaarborgd in de wetgeving “Rechten van de patiënt”, wat 

de deelnemers aan de bemiddeling “Rechten van de patiënt” kan verontrusten. Wij zullen 

deze namiddag een uiteenzetting horen die betrekking heeft tot het vertrouwelijkheidsprincipe 

dat in het Gerechtelijk wetboek inzake bemiddeling
24

 is vastgelegd. Deze wet zou de wetgever 

kunnen inspireren tot een volgende aanpassing van de wet “Rechten van de patiënt” 

 

Wat betreft het beroepsgeheim van de ombudspersoon en het belang van vertrouwelijkheid 

van gegevens uitgewisseld tijdens een bemiddeling:  

Zie p. 74-81 van het jaarverslag 2006 (hoofdstuk III.5.1.1. ‘Een gebrek aan juridische 

zekerheid’) 

 

 

6. Vragen in verband met de bereikbaarheid van de ombudsdienst: Wanneer en hoe kunnen 

de klagers/beroepsbeoefenaars mij bereiken? Moet ik altijd bereikbaar zijn? Waar kan ik de 

patiënten/beroepsbeoefenaars ontvangen? Hoe kan ik mijn dienst zichtbaar maken? 

 

Vooral beginnende ombudspersonen stellen ons soms de vraag wanneer, hoe en waar zij 

bereikbaar moeten zijn als ombudspersoon. Betekent laagdrempelijkheid dat de 

ombudspersoon altijd bereikbaar moet zijn? Hoe moeten ze het praktisch regelen om niet 

alleen voldoende en regelmatig bereikbaar te zijn voor nieuwe klachtmeldingen, maar ook 

over voldoende ruimte en tijd te beschikken om in alle rust persoonlijk gesprekken te plannen, 

                                                 
24

 Art. 12 van de wet van 21 februari 2005 tot wijziging van het gerechtelijk wetboek in verband met 

bemiddeling, B.S. 22 maart 2005: « In hetzelfde Hoofdstuk wordt een artikel 1728 ingevoegd, luidende:   " Art. 

1728. § 1. De documenten die worden opgemaakt en de mededelingen die worden gedaan in de loop en ten 

behoeve van een bemiddelingsprocedure zijn vertrouwelijk. Zij mogen niet worden aangevoerd in een 

gerechtelijke, administratieve of arbitrale procedure of in enige andere procedure voor het oplossen van 

conflicten en zijn niet toelaatbaar als bewijs, zelfs niet als buitengerechtelijke bekentenis. De 

geheimhoudingsplicht kan slechts worden opgeheven met instemming van de partijen om onder meer de rechter 

in staat te stellen de bemiddelingsakkoorden te homologeren. 

  Bij schending van die geheimhoudingsplicht door een van de partijen doet de rechter of de arbiter uitspraak 

over de eventuele toekenning van schadevergoeding. Vertrouwelijke documenten die toch zijn meegedeeld of 

waarop een partij steunt in strijd met de geheimhoudingsplicht, worden ambtshalve buiten de debatten 

gehouden. 

  Onverminderd de verplichtingen die hem bij wet worden opgelegd, mag de bemiddelaar de feiten waarvan hij 

uit hoofde van zijn ambt kennis krijgt, niet openbaar maken. Hij mag door de partijen niet worden opgeroepen 

als getuige in een burgerrechtelijke of administratieve procedure met betrekking tot de feiten waarvan hij in de 

loop van zijn <bemiddeling> kennis heeft genomen. Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de 

bemiddelaar.” 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=19&imgcn.y=13&DETAIL=2005022136%2FN&caller=list&row_id=1&numero=15&rech=39&cn=2005022136&table_name=wet&nm=2005009173&la=N&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&trier=afkondiging&chercher=t&text1=gerechtelijk+wetboek&text2=2005&text3=bemiddeling&sql=dt+contains++%27WET%27+and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gerechtelijk%27%26+%27wetboek%27%29++AND+text+CONTAINS+++%28+%272005%27%29++AND+text+CONTAINS+++%28+%27
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=19&imgcn.y=13&DETAIL=2005022136%2FN&caller=list&row_id=1&numero=15&rech=39&cn=2005022136&table_name=wet&nm=2005009173&la=N&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&trier=afkondiging&chercher=t&text1=gerechtelijk+wetboek&text2=2005&text3=bemiddeling&sql=dt+contains++%27WET%27+and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27gerechtelijk%27%26+%27wetboek%27%29++AND+text+CONTAINS+++%28+%272005%27%29++AND+text+CONTAINS+++%28+%27
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een dossier te kunnen onderzoeken, administratieve taken af te werken, … Ook een 

ombudspersoon gaat trouwens met verlof, kan ziek worden of volgt opleidingen. Soms werkt 

een ombudspersoon in verschillende ziekenhuiscampussen of in verschillende instellingen 

tegelijk, wat de praktische organisatie bemoeilijkt. Iedereen die op een ombudsdienst werkt 

zal kunnen bevestigen dat het werkvolume sterk varieert van het ene moment op het andere. 

Hoewel een ombudsdienst nooit de ambitie kan hebben om een eerstehulpdienst bij 

communicatieongevallen is zijn, is een snelle tussenkomst soms noodzakelijk om verder 

conflictvorming te vermijden. Dit vergt steeds opnieuw de nodige flexibiliteit in de 

werkplanning.  

Hoe valt dit alles te combineren met een vlotte bereikbaarheid van de ombudsdienst, waaraan 

ook in de regelgeving belang wordt gehecht? 

 

In de koninklijke besluiten over de werking van de ombudsdiensten wordt bepaald dat het 

ziekenhuis of het comité van het overlegplatform waar de ombudspersoon werkt er zorg voor 

moet dragen dat er voldoende informatie wordt verstrekt die de vlotte bereikbaarheid van de 

ombudsfunctie garandeert.
25

  

 

Het ziekenhuis of het comité dient ervoor zorg te dragen dat de ombudspersoon beschikt over 

een eigen en exclusief telefoonnummer en een eigen en exclusief e-mailadres.
26

 Eigen en 

exclusief betekent concreet dat het de ombudsdienst zelf is die de telefoonoproepen en de 

mails beantwoord. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat een patiënt die het 

telefoonnummer van de ombudsdienst draait, terecht komt bij de receptie van het ziekenhuis 

of een directielid.  

 

De wetgever is er zich goed van bewust dat de ombudspersoon niet steeds en overal 

telefonisch bereikbaar kan zijn. Daarom werd de bepaling ingevoerd dat de ombudspersoon 

een antwoordapparaat instelt waarop hij meedeelt op welk tijdstip hij opnieuw bereikbaar zal 

zijn. In de praktijk zien we dat veel ombudspersonen beschikken over een gsm zodat zij ook 

tijdens verplaatsingen in het ziekenhuis bereikbaar zijn. Ook beschikken veel 

ombudspersonen die in verschillende instellingen tegelijk werken over een antwoordapparaat 

                                                 
25

 Art. 4, 1° van het K.B. 8 juli 2003 ombudsfunctie ziekenhuizen, art. 14, 1° van het K.B. 10 juli 1990 

ombudsfunctie overlegplatformen. 
26

 Art. 4, 4°van het K.B. 8 juli 2003 ombudsfunctie ziekenhuizen, art. 14, 4° van het K.B. 10 juli 1990 

ombudsfunctie overlegplatformen. 
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op hun gsm waarop de beller zijn naam en telefoonnummer kan inspreken. De 

ombudspersoon neemt dan zelf contact op met deze persoon van zodra hem dit mogelijk is.  

 

De ombudspersoon dient verder te beschikken over een geëigende ontvangstruimte, waar 

patiënt en desgevallend de beroepsbeoefenaar duidelijk voelen dat zij zich bevinden in een 

neutrale gespreksruimte bij de ombudsdienst.  

 

Samengevat dient de ombudsdienst dus bereikbaar te zijn via telefoon, mail en post. Een 

afspraak voor een persoonlijk gesprek moet mogelijk zijn. Het is zeker niet nodig en praktisch 

haalbaar dat de ombudspersoon altijd en overal bereikbaar zou zijn. Belangrijkst is dat wie 

de ombudsdienst rechtstreeks wil bereiken, op een transparantie en vlotte manier te weten kan 

komen via informatieverstrekking in het ziekenhuis hoe, waar en wanneer bij dit kan doen.  

 

7. Waaruit blijkt de onafhankelijkheid van de ombudspersoon “Rechten van de patiënt”? 

In welke omstandigheden? 

 

Een grondbegrip dat systematisch teruggevonden wordt in alle definities die verband houden 

met bemiddeling, is “de onafhankelijkheid” van de ombudspersoon. 

 

Onafhankelijk zijn betekent precies vrij en autonoom zijn in zijn activiteiten, zonder gebonden 

te zijn aan de belangen van een derde persoon. Net zoals het beroepsgeheim van de 

ombudspersoon, garandeert ook de onafhankelijkheid het vertrouwen dat de ombudspersoon 

moet uitstralen naar de partijen in de bemiddeling.  

 

Als we de wetgeving van dichterbij bekijken, zien we dat de onafhankelijkheid van de 

ombudspersoon “Rechten van de patiënt” zich in werkelijkheid uit via meerdere en 

verscheidene bepalingen. De koninklijke besluiten over de ombudsdiensten voorzien 

inderdaad het volgende 
27

: 

 

1° “De ombudspersoon mag niet betrokken zijn geweest met de feiten en de perso(o)n(en) 

waarop de klacht betrekking heeft ”. 

                                                 
27

 Art. 3 van het K.B. 8 juli 2003 ombudsfunctie ziekenhuizen, art. 13 van het K.B. 10 juli 1990 ombudsfunctie 

overlegplatformen. 
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2° “Met het oog op het waarborgen van een onafhankelijke uitoefening van zijn opdracht, 

kan hij niet worden gesanctioneerd wegens daden die hij in het kader van de correcte 

uitoefening van die opdracht stelt.” (Dat betekent bijvoorbeeld dat een ombudspersoon geen 

problemen met zijn werkgever zou kunnen krijgen als zijn aanbevelingen of zijn jaarrapport 

deze laatste niet zouden bevallen). 

3° De koninklijke besluiten hebben onlangs ook regels van onverenigbaarheid toegevoegd 

tussen de ombudsfunctie en andere belangrijke functies binnen dezelfde instelling. 

 

De onafhankelijkheid van de ombudspersoon blijkt uit de verplichtingen die de wet oplegt aan 

het ziekenhuis / het overlegplatform waar de ombudspersoon werkt, en meer in het bijzonder 

wat betreft zijn vrijheid van handelen: Het ziekenhuis waakt er in het bijzonder over dat de 

ombudspersoon de mogelijkheid heeft om ongehinderd in contact te treden met alle 

personen die bij de klacht betrokken zijn.
28

  

 

We hebben ook reeds aangehaald dat de wetgeving aandringt op een monopolie waarover de 

ombudspersoon moet beschikken tijdens het volledige verloop van de bemiddeling.
29

 

 

Welnu, verschillende actoren (patiëntenverenigingen, ziekenfondsen, politieke partijen…) 

hebben, sinds het oprichten van de ombudsdiensten, enkele bezorgdheden geuit wat betreft de 

manier waarop de meerderheid van de “lokale” ombudspersonen functioneren gezien hun 

statuut als werknemer van de instelling waar ze werken en gezien het feit dat verschillende 

ombudspersonen hun ombudsfunctie tegelijk vervullen met een andere functie binnen de 

instelling. 

 

Eerder dan te wachten op eventuele politieke hervormingen over de kwestie, willen we 

vandaag een manier aanbrengen hoe de ombudspersoon zijn onafhankelijkheid kan 

onderstrepen.  

 

De onafhankelijkheid moet zich uiten via alle regels en praktijken in verband met de 

werking en de organisatie van de ombudsdienst
30

, zo blijkt uit de voorbereidende 

werkzaamheden van de patiëntenrechtenwet. 

                                                 
28

 Art. 4, 2° van het K.B. 8 juli 2003 ombudsfunctie ziekenhuizen, art. 14, 3° van het K.B. 10 juli 1990 

ombudsfunctie overlegplatformen. 
29

 Art. 4, 1°bis van het K.B. 8 juli 2003 ombudsfunctie ziekenhuizen, art. 14, 1°bis van het K.B. 10 juli 1990 

ombudsfunctie overlegplatformen. 
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In de praktijk wordt de ombudspersoon dus verzocht om zijn onafhankelijkheid te duiden 

onder velerlei aspecten: 

 

- Zou de ombudspersoon in zijn briefwisseling bijvoorbeeld, niet verzocht moeten 

worden om in zijn eigen naam te schrijven, zonder een teken achter te laten waaruit 

een band blijkt met de directie van de instelling waar hij werkt? ; 

- Als de ombudspersoon zijn functie combineert met een andere functie binnen de 

instelling, zou hij dan ook niet moeten worden uitgenodigd om deze functie duidelijk 

op te splitsen, om niet aan hetzelfde dossier te werken vanuit beide functies; 

- Zijn onafhankelijkheid kan ook blijken uit het informeren van de patiënt over de 

mogelijke alternatieven voor bemiddeling zelfs als dat soms nog delicaat blijkt, alsook 

uit de volledige formulering van moeilijkheden / aanbevelingen in het jaarverslag van 

de ombudspersoon. 

 

Ter informatie:  

Een recent advies van de Nationale Raad van de Orde van geneesheren belichtte de relatie 

tussen de hoofdgeneesheer en de ombudspersoon in een ziekenhuis met betrekking tot 

bemiddeling bij klachten van patiënten. Zie www.ordomedic.be Advies van 6 februari 2010 

Relatie hoofdarts/ombudsfunctie 

 

                                                                                                                                                         
30

 Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiënt, blz. 38-39: « De fundamentele voorwaarden waaraan de 

ombudsfunctie eveneens moet voldoen wat betreft de onafhankelijkheid, het beroepsgeheim, de deskundigheid, 

de juridische bescherming, de organisatie, de werking, de financiering, de procedureregeling en de 

gebiedsomschrijving, zijn geregeld door de koning via een koninklijk besluit dat werd besloten op de 

ministerraad. In bovenstaande regels moet de onafhankelijkheid van de ombudspersoon gegarandeerd worden 

ten opzichte van de beroepsbeoefenaars en de anderen. Het is immers zo dat de beroepsbeoefenaars slechts een 

ombudsfunctie kunnen accepteren als ze die op onafhankelijke wijze kunnen uitvoeren. De ombudsfunctie kan 

slechts functioneren als ze niet voortdurend tot de orde geroepen wordt door beroepsbeoefenaars, en de patiënt 

zal slecht kunnen bewust worden van het nut om naar een ombudsdienst te gaan als deze onafhankelijk werkt 

van de beroepsbeoefenaars die men verdenkt de rechten van de patiënt niet te respecteren. Om de bescherming 

van de patiënt te kunnen garanderen, moeten er regels uitgewerkt worden met betrekking tot het beroepsgeheim 

van de ombudsfunctie. 

 

http://www.ordomedic.be/


63 

8. Welke administratieve taken moet ik op mij nemen? 

 

Wij vermelden hier enkel:  

- het huishoudelijk reglement van de ombudsdienst dat opgemaakt moet worden door de 

ombudspersoon
31

  

- de registratie van de klachten
32

 

- het jaarverslag
33

 

 

Twee taken kunnen misschien meer vragen oproepen: 

 

Het versturen van een schriftelijke ontvangstbevestiging van de klacht
34

, in het bijzonder als 

de klachten mondeling worden neergelegd, zelfs als men weet dat het van fundamenteel 

belang is dat men de klachtmelder op de hoogte houdt van het gevolg dat men geeft aan de 

klacht. 

 

De vernietiging van dossiers
35

 na de behandeling van de klacht en het opstellen van een 

jaarrapport dient om de vertrouwelijkheid van het bemiddelingsproces te beschermen, maar 

roept eveneens vragen op. (met name als men rekening houdt met het feit dat de patiënt na 

zekere tijd kan terugkeren naar de ombudspersoon en / of dat de ombudspersoon zich moet 

verdedigen bij ontevredenheid van de partijen over bemiddeling). 

 

- Wat betreft de schriftelijke ontvangstbevestiging:  

Zie p. 88 van het jaarverslag 2004 (Marie-Noëlle Verhaegen) 

 

- Wat betreft de vernietiging van de dossiers van de ombudspersoon: 

Zie p. 89 van het jaarverslag 2004 (Marie-Noëlle Verhaegen) 

 

                                                 
31

 Art. 10 van het K.B. 8 juli 2003 ombudsfunctie ziekenhuizen, art. 21 van het K.B. 10 juli 1990 ombudsfunctie 

overlegplatformen. 
32

 Art. 6, §1 van het K.B. 8 juli 2003 ombudsfunctie ziekenhuizen, art. 16, §2 van het K.B. 10 juli 1990 

ombudsfunctie overlegplatformen. 
33

 Art. 9 van het K.B. 8 juli 2003 ombudsfunctie ziekenhuizen, art. 20 van het K.B. 10 juli 1990 ombudsfunctie 

overlegplatformen. 
34

 Art. 6, §2 van het K.B. 8 juli 2003 ombudsfunctie ziekenhuizen, art. 16, §2 van het K.B. 10 juli 1990 

ombudsfunctie overlegplatformen. 
35

 Art. 8 van het K.B. 8 juli 2003 ombudsfunctie ziekenhuizen, art. 19 van het K.B. 10 juli 1990 ombudsfunctie 

overlegplatformen. 
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Opmerking: Beide onderwerpen werden voorbije jaren ook herhaaldelijk aangehaald door de 

lokale ombudspersonen. Zie onder meer de analyses van de jaarverslagen van de lokale 

ombudspersonen (www.patientrights.be < Federale commissie “Rechten van de patient” ‘lees 

meer’). 

 

9. Wie controleert mijn werk? 

 

Wat betreft de controle door een instantie extern aan de instelling waar de ombudspersoon 

werkzaam is er enerzijds de Federale commissie “Rechten van de patiënt” die de wettelijke 

taak heeft om de werking van de ombudsdiensten te evalueren en klachten over deze werking 

te behandelen.
36

 In principe kan iedereen, patiënten, familieleden, diensten, 

beroepsbeoefenaars een klacht melden bij deze commissie over de werking van de 

ombudsdienst. De Commissie is evenwel geen inhoudelijke beroepsinstantie voor klachten die 

werden behandeld door de ombudsdiensten, evenmin heeft deze Commissie een 

sanctionerende bevoegdheid.  

Anderzijds hebben de inspectiediensten van de gemeenschappen en gewesten de 

bevoegdheid om te controleren in hoeverre een ombudsfunctie in een ziekenhuis of een bij een 

overlegplatform voldoet aan de erkenningsnormen.  

 

Omtrent de bevoegdheden van de Commissie en de inspectiediensten bestaan er in de praktijk 

nog heel veel onduidelijkheden en dat zien we aan de vragen en de signalen die we doorheen 

de jaren ontvingen van verschillende ombudspersonen in de ziekenhuizen en bij de 

overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg. De vragen hebben vooral betrekking op de 

manier waarop de werking van een ombudsdienst “Rechten van de patiënt” gecontroleerd 

kan worden door de genoemde instanties. Vragen zijn bijvoorbeeld 

- Welke procedure volgen de inspectiediensten en de Commissie precies indien het gaat om de 

behandeling van een klacht over de werking van een ombudsdienst? 

 - In welke mate dient een ombudspersoon een controlerende instantie (op haar vraag) op de 

hoogte te brengen van het precieze verloop, de inhoud en het resultaat van een lopende of 

afgesloten bemiddelingsprocedure? Waar grenst dit aan het beroepsgeheim waaraan de 

ombudspersoon zich dient te houden bij de afhandeling van zijn bemiddelingsdossiers?  

- Hoelang kan een controle worden uitgevoerd na het sluiten van een dossier? Dossiers 

dienen volgens de regelgeving immers vernietigd te worden.  

                                                 
36

  Art. 16, §2, 4° en 5° van de patiëntenrechtenwet 

http://www.patientrights.be/
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Ter informatie: De federale commissie “Rechten van de patiënt” bracht op 12 maart 2010 een 

advies tot wijziging van artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten 

van de patiënt uit, waarin zij voorstelt om haar wettelijke bevoegdheid in verband met de 

behandeling van klachten over de werking van de ombudsdiensten weg te laten. Zie 

www.patientrights.be < Federale commissie “Rechten van de patiënt” (lees meer) 

 

 

Ten slotte, om volledig te zijn, dienen we ook de beheerder van een ziekenhuis en het comité 

van het overlegplatform geestelijke gezondheidszorg te vermelden in ons antwoord op de 

vraag wie de ombudsdiensten controleert. De ombudspersonen bevinden zich immers in een 

arbeidsrechtelijke verhouding tegenover de beheerder of het comité die/dat hen heeft 

benoemd. De wettekst vermeldt hieromtrent wel een precisering, nl. Dat de ombudspersoon 

niet kan worden gesanctioneerd wegens daden die hij in het kader van de correcte uitoefening 

van zijn opdracht stelt
37

. Deze precisering werd ingesteld met het oog op het waarborgen van 

de onafhankelijke uitoefening van de ombudsfunctie. Ondanks deze wettelijke precisering, 

blijven ook hier de praktische vragen die hiervoor vernoemd werden.  

 

Slot 

 

Ons baserend op de regelgeving, zouden we de werking van de ombudsfunctie “Rechten van 

de patiënt” kunnen samenvatten met volgende sleutelwoorden:  

De ombudsfunctie “Rechten van de patiënt” biedt een luisterend oor, tracht de dialoog tussen 

patiënt en beroepsbeoefenaar te herstellen in een vertrouwelijke sfeer, werkt neutraal en 

onpartijdig, zoekt via bemiddeling naar oplossingen, is vlot bereikbaar en werkt op een 

onafhankelijke manier. 

                                                 
37

 Art. 3 van het K.B. 8 juli 2003 ombudsfunctie ziekenhuizen, art. 13 van het K.B. 10 juli 1990 ombudsfunctie 

overlegplatformen. 

http://www.patientrights.be/
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CONCLUSIES BIJ HET JAARVERSLAG 2009 

 

I. Activiteiten uitgevoerd bij de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

(Voir Partie I, page 6 à 42 - ): « Klachten » - en « informatie » dossiers – de samenwerking 

met de Federale commissie « Rechten van de patiënt » - Opdrachten als medewerker van de 

FOD (zie onder meer de organisatie van de studiedagen over bemiddeling “Rechten van de 

patiënt”– Uiteenzettingen, ontmoetingen et vormingen).  

 

II. Vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen 

 

Voor dit deel van het jaarverslag 2009 verwijzen we - net zoals in het jaarverslag 2008 - naar 

onze vorige jaarverslagen. De vaststellingen en aanbevelingen die er vermeld zijn, zijn nog 

steeds actueel. Alle vorige jaarverslagen van de federale ombudsdienst zijn raadpleegbaar via 

www.patientrights.be - Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” (Lees meer) 

Jaarverslagen 

 

II.A. Conclusies met betrekking tot de toepassing van de wet “rechten van de patiënt” 

 

Verwijzing naar de aanbevelingen van het jaarverslag van 2006 

 

De verwijzingen naar de pagina’s hebben betrekking op de paginanummering in het 

jaarverslag van 2006. 

 

1. Specifieke opleidingen in de communicatietechnieken voor de beroepsbeoefenaars in 

de gezondheidzorg, niet enkel tijdens de basisopleiding van de beroepsbeoefenaars maar ook 

tijdens hun verdere loopbaan (zie jaarverslag 2006, blz.49). 

 

2. Een grotere transparantie over de financiële gevolgen die verbonden zijn met een 

behandeling (het al dan niet geconventioneerd zijn van de beroepsbeoefenaar, de kosten voor 

een behandeling bij tandarts,…) en met de aanrekening van supplementen in geval van een 

ziekenhuisopname en/of een behandeling in een ziekenhuis. (zie Jaarverslag 2006, blz. 49 en 

volgende)  
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3. Uniforme en duidelijke richtlijnen voor de toegang tot multidisciplinaire 

patiëntendossiers, zoals ziekenhuisdossiers. Deze richtlijnen dienen rekening te houden met 

de bepalingen betreffende de toegangsmodaliteiten zoals voorzien in de patiëntenrechtenwet 

en met de regels van het beroepsgeheim. (zie Jaarverslag 2006, blz. 54-55)  

 

4. Een betere integratie en kennis van de wet betreffende de patiëntenrechten binnen het 

domein van de controle, arbeids-, expertisegeneeskunde. Een reflectie over een eventuele 

precisering van de wet in dit domein. (zie Jaarverslag 2006, blz. 56-58)  

 

Opmerking: in 2009 werd een oproep gelanceerd voor het uitvoeren van een studie over dit 

onderwerp (zie hoofdstuk I I.3 van dit jaarverslag) 

 

5. In het kader van het recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking, een 

informatieverstrekking aan de patiënt over de werking van de wachtdiensten in het kader 

van de dringende geneeskundige hulpverlening en de continuïteit van de zorgverlening, 

enerzijds door de bevoegde beleidsinstanties, anderzijds door de beroepsbeoefenaar die door 

de patiënt in dit kader aangesproken wordt. (zie Jaarverslag 2006, blz. 58-63)  

 

6. Een positionering van de wet betreffende de patiëntenrechten tegenover de andere 

regelgevingen die van toepassing zijn in de geestelijke gezondheidszorg. (zie Jaarverslag 

2006, blz. 63-67)  

 

7. De oprichting van een tuchtinstantie (deontologische controle) voor de tandartsen.  

(zie Jaarverslag 2006, blz. 67-68)  

Noot: Door de wet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake 

gezondheidszorg wordt aan de provinciale geneeskundige commissies supplementaire 

tuchtrechtelijke bevoegdheden gegeven aan bepaalde beroepsbeoefenaars (geen 

geneesheren): Deze bevoegdheden omvatten bijvoorbeeld voor de tandartsen de controle over 

de naleving van enkele bepalingen van het koninklijk besluit n° 78, namelijk de 

continuïteitsplicht, de verplichting om gegevens over een patiënt aan een collega over te 

maken en de verplichting om gegevens verworven in het kader van de preventieve 

gezondheidszorg ter beschikking te stellen van de behandelende tandarts.
38

 

                                                 
38

 Art. 64-66 van de wet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg, B.S. 31 

december 2008. 



68 

 

Verschillende moeilijkheden vastgesteld in het jaarverslag 2006
39

: 

 

De ombudsvrouwen stellen, op basis onder meer van geuite frustraties van burgers, 

moeilijkheden vast bij de toepassing of interpretatie van de wet betreffende de 

patiëntenrechten op verschillende domeinen: 

 

- Wat de toegang tot het dossier van de overleden patiënt betreft: moeilijkheden bij het vinden 

van een intermediaire beroepsbeoefenaar die bereid is om het dossier van de overleden patiënt 

in te zien (al dan niet kosteloos); frustraties van vertegenwoordigers van onbekwame 

patiënten (feitelijke of juridische onbekwaamheid), die na overlijden van de patiënt geen 

rechtstreekse toegang meer hebben tot het patiëntendossier; frustraties van sommige 

nabestaanden dat zij geen kopie van het dossier kunnen verkrijgen, ook niet via de 

intermediaire beroepsbeoefenaar (zoals in geval van vermoeden van een medische fout); 

moeilijkheden in interpretatie van het begrip “partner” zoals voorzien in artikel 9 § 4 over de 

toegang tot het dossier van een overleden patiënt (gaat het ook om een samenwonende vriend 

die geen intieme partner is?); vragen naar de mogelijkheid van een verruiming van het begrip 

“bloedverwanten tot en met de tweede graad” in het geval er geen dergelijke verwanten van 

de overleden patiënt meer zijn. (zie Jaarverslag 2006, blz. 50-52)  

 

- Wat de afgifte van een afschrift van een patiëntendossier en de kostprijs ervan betreft: 

verwarring tussen de overdracht van een afschrift van een dossier van een beroepsbeoefenaar 

naar een andere beroepsbeoefenaar in het kader van de continuïteit van de zorgen (gratis 

overdracht) en de afgifte van een afschrift van een dossier aan de patiënt of zijn 

vertrouwenspersoon (een kostprijs wordt aangerekend voor het afschrift); moeilijkheden om 

te weten wie het afschrift van het dossier of het attest dient te betalen als derden dit afschrift 

opgevraagd hebben (arbeidsgeneesheer, FOD Sociale Zekerheid, …). (zie Jaarverslag 2006, 

Hoofdstuk III.2.2. blz. 53)  

 

- Wat de persoonlijke notities betreft: soms verwarring tussen het begrip van “handgeschreven 

gegevens” en het begrip “persoonlijke notities”; verrassende vaststelling van velen over de 

mogelijkheid voor de vertrouwenspersoon (die beroepsbeoefenaar is) van de patiënt om een 

afschrift van de persoonlijke notities te verkrijgen. (zie Jaarverslag 2006, blz. 55-56)  

                                                 
39

 Deze moeilijkheden zijn hardnekkig of nieuw met betrekking tot de vorige rapporten uit 2004 en 2005.  
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- Wat de voorafgaande wilsverklaring betreft: zowel de patiënten als de beroepsbeoefenaars 

stellen zich praktische vragen over de toepassing van de voorafgaande verklaring van de 

patiënt zoals voorzien in de wet betreffende de rechten van de patiënt, meer bepaald in 

verband met “algemene” beslissingen die met het levenseinde verband houden. (zie 

Jaarverslag 2006, blz. 71-74)  

 

- Wat het medisch beroepsgeheim betreft: frequente invraagstelling in de praktijk van de 

toepassing van het medisch beroepsgeheim (en de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer van de patiënt); noodzaak van de zin van deze regel regelmatig te herhalen. (zie 

Jaarverslag 2006, blz. 96-97)  

 

Verwijzing naar andere aanbevelingen van het jaarverslag 2007: 

 

Wat het recht op “voorafgaandelijke informatie over de financiële gevolgen van een 

tussenkomst” betreft: (zie Jaarverslag 2007, blz. 53-61)  

 

- Suggestie om in de wet betreffende de patiëntenrechten enkele specifieke elementen die deel 

moeten uitmaken van de informatie over de financiële gevolgen voor te leggen aan de patiënt.  

- Suggestie om een “specifieke” regelgeving uit te werken met betrekking tot bepaalde 

informatie (informatie die objectief en prioritair is) die dient gegeven te worden aan de patiënt 

(bv. het al dan niet geconventioneerd zijn bij geneesheren en tandartsen), met betrekking tot 

de precieze manier waarop de beroepsbeoefenaars deze informatie op een zichtbare plaats aan 

de patiënten moeten bekendmaken, en met betrekking tot het controleren van de verplichting 

tot bekendmaking, met administratieve sancties bij niet-naleving van de regelgeving.  

 

Noot: De wet van 10 december 2009 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
40

 voegt 

in dit verband een belangrijke nieuwe bepaling toe in artikel 73, §1 van de wet van 14 juli 

1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 

gecoördineerd op 14 juli 1994. Die bepaling verduidelijkt de informatieplicht die alle 

zorgverleners ten aanzien van hun patiënten moeten vervullen met betrekking tot hun statuut 

van geconventioneerd of niet-geconventioneerd zorgverlener. De informatie moet op zijn 

                                                 
40

 Art 54-55 van de wet van 10 december 2009 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, B.S. 31 

december 2009. 
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minst bestaan uit een duidelijke en leesbare mededeling. Art 168 bepaalt verder dat bij niet 

naleving een administratieve geldboete van 125 euro kan worden opgelegd. De toegevoegde 

bepalingen zijn in werking getreden op 10 januari 2010. 

 

Opstarten van een onderzoek (eventueel in samenwerking met de overheden die bevoegd zijn 

voor uitwerking van “geïnformatiseerde” dossiers) gericht op het inventariseren van de 

wetgeving die betrekking heeft op de inhoud van het patiëntendossier. Deze studie zou 

toelaten om:  

- na te gaan in hoeverre het mogelijk zou zijn om een enkele definitie voor het 

patiëntendossier zoals bedoeld in de wet betreffende de patiëntenrechten, te formuleren en 

minimale elementen die deel uitmaken van het patiëntendossier te preciseren;  

- om eventuele tegenstrijdigheden aan te wijzen tussen de diverse regelgevingen en/of de 

vraag te verduidelijken naar de voorrang van de wet “Rechten van de patiënt” op bepaalde 

specifieke koninklijke besluiten.  

(zie Jaarverslag 2007, blz. 63-67)  

 

II.B. Conclusies met betrekking tot de werking van de ombudsdiensten “rechten van de 

patiënt” 

 

In verband met onze reflecties over de uitoefening van de bemiddeling “Rechten van de 

patiënt” vonden we het vervolgens interessant om in dit jaarverslag de tekst weer te geven van 

een presentatie die we hebben gegeven tijdens de studiedagen voor de ombudspersonen 

“Rechten van de patiënt”.
41

 Aan de hand van concrete vragen die een beginnende 

ombudspersoon in een ziekenhuis of bij een overlegplatform geestelijke gezondheidszorg zich 

kan stellen met betrekking tot zijn bemiddelingsopdracht, zochten we naar antwoorden in de 

bestaande regelgeving betreffende de rechten van de patiënt. Ofschoon we vaststelden dat 

deze regelgeving op verschillende vragen richtinggevende antwoorden biedt, haalden we 

tijdens de presentatie verschillende actuele moeilijkheden in de ombudspraktijk aan, 

waarvoor een antwoord in de regelgeving nog onvoldoende gepreciseerd is of zelfs nog 

ontbreekt. 

 

                                                 
41

“Bijzonderheden van de bemiddeling ‘Rechten van de patiënt’: overzicht van de regelgeving en illustraties” 

presentatie van Marie-Noëlle Verhaegen en Sylvie Gryson tijdens de studiedagen “De bijzonderheden van de 

bemiddeling ‘Rechten van de patiënt’ en hun implicaties voor de praktijk van de ombudspersonen” 

georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting en de FOD Volksgezondheid op vrijdag 25 september en 

donderdag 1 oktober 2009 in het Dexia Congress Center, zaal Brel te Brussel. 
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Onderstaand geven we een bondig overzicht van de belangrijkste praktijkmoeilijkheden en 

desgevallend onze aanbevelingen. We herinneren eraan dat de meeste van deze 

beschouwingen reeds in vorige jaarverslagen van de federale ombudsdienst werden 

vermeld.  

 

1. Klachten die betrekking hebben op een administratief-organisatorisch aspect van een 

zorginstelling (klachten omtrent facturen, over het onthaal bij sommige diensten, 

klachten omtrent hygiëne en de maaltijden, enz.) 

 

Moeilijkheid: Volgens de wet betreffende de Rechten van de patiënt is de bemiddeling 

begrensd tot “de individuele relatie tussen de beroepsbeoefenaar en de patiënt”. Op het 

werkveld blijkt die grens echter moeilijk strikt te hanteren.  

 

Aanbeveling: wettelijke uitbreiding van de bevoegdheden van de ombudspersoon in het 

kader van een interministeriële conferentie, in een welomschreven kader (bepaling van manier 

waarop deze klachten behandeld moeten worden) en via een samenwerkingsakkoord met de 

Gemeenschappen en de Gewesten.  

Zie jaarverslag 2005 

 

2. Onduidelijkheid in verband met de klachtafhandeling in geval van 

beroepsbeoefenaars die niet behoren tot het toepassingsgebied van de 

patiëntenrechtenwet of voor wie het wettelijk kader nog onvoldoende voorzien is. 

 

Moeilijkheid:  

Tot de multidisciplinaire teams in de geestelijke gezondheidszorg behoren vaak ook 

gezondheidswerkers (psychologen, psychotherapeuten,…) die niet behoren tot het 

toepassingsgebied van de Patiëntenrechtenwet.  

Wat betreft de beroepsbeoefenaars van de non-conventionele praktijken ontbreken nog steeds 

de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten. 
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3. Onafhankelijkheid van de ombudspersonen “Rechten van de patiënt” 

 

Moeilijkheid: kritiek van verschillende instanties en personen over het statuut van de 

ombudspersonen in de ziekenhuizen en de overlegplatformen geestelijke gezondheidszorg die 

betaald worden door de instelling waar zij werken 

 

Aanbeveling:  

- Benadrukken door de ombudspersoon van onafhankelijkheid in de praktische uitvoering van 

zijn functie (via de briefwisseling met de patiënt zonder medeondertekening van de directie 

van het ziekenhuis, via duidelijke scheiding in uitoefening van twee functies in geval van 

cumul, via informatie aan de patiënt over de alternatieve klachtafhandelingsinstanties, via de 

formulering van de aanbevelingen in het jaarverslag) 

- Reflectie over eventuele herziening van het financieringssysteem, in eerste instantie voor de 

ombudspersonen die bij een overlegplatform geestelijke gezondheidszorg werken. Het budget 

voor de ombudsfunctie is bij een overlegplatform deels gebaseerd op jaarlijkse 

onderhandelingen tussen het platform en de psychiatrische ziekenhuizen die opteren om voor 

hun ombudsfunctie een beroep te doen op de ombudsfunctie van het overlegplatform, wat 

werkonzekerheid en een afhankelijke positie van de ombudspersoon kan meebrengen. 

Een herziening van het financieringssysteem voor de ombudsfuncties in de ziekenhuizen zou 

eveneens toestaan om te vermijden dat ombudspersonen hun functie moeten cumuleren met 

een andere functie in eenzelfde instelling (een cumul kan soms de onafhankelijkheid van de 

ombudsfunctie in vraag stellen) 

 

4. Vertrouwelijkheid van de uitgewisselde gegevens in de bemiddeling 

 

Moeilijkheid:  

Afwezigheid van bepalingen in de regelgeving  

- die de vertrouwelijkheid van de uitgewisselde gegevens in de bemiddeling garanderen 

(verbod van het gebruik van in bemiddeling uitgewisselde gegevens bij derde diensten 

door de in bemiddeling betrokken partijen, verbod van het gebruik van deze gegevens 

door derde instanties (gerecht,...) die door de partijen toch in kennis gesteld worden 

van deze gegevens, 

-  die de tussenkomst van advocaten tijdens de bemiddelingsprocedure preciseren,  

- die de regels omtrent de toegang tot het dossier van de ombudspersoon preciseren 
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Aanbeveling: Het voorzien van een meer gepreciseerd en dus veiliger juridisch kader voor de 

ombudspersoon “Rechten van de patiënt”  

 

Zie jaarverslag 2006 

 

5. Overmaking van een schriftelijke ontvangstmelding bij elke ontvangst van een klacht 

 

Moeilijkheid en aanbeveling: Bij mondelinge klachtmeldingen is een schriftelijke 

ontvangstmelding niet nodig en praktisch niet haalbaar. 

 

Zie jaarverslag 2004 (Marie-Noëlle Verhaegen)  

 

6. Beperking tot het bewaren van de persoonsgegevens gedurende de tijd nodig voor de 

behandeling van de klacht en de opstelling van het jaarverslag 

 

Moeilijkheid:  

- Soms contacteren patiënten terug de ombudsdienst geruime tijd na de eerste klachtmelding.  

- Wat indien de ombudspersoon zich dient te verdedigen naar aanleiding van gerechtelijke 

stappen door de patiënt of de beroepsbeoefenaar, of naar aanleiding van een controle over de 

werking van de ombudsdienst (controle door de inspectiediensten van de gemeenschappen en 

de gewesten, door de Federale commissie “Rechten van de patiënt”)? 

 

Aanbeveling: Reflectie over een eventuele herziening van de bepaling van de termijn 

waarbinnen de persoonsgegevens bewaard mogen worden door de ombudspersonen, rekening 

houdende met de bovenstaande moeilijkheden en het principe van de vertrouwelijkheid.  

 

Zie jaarverslag 2004 (Marie-Noëlle Verhaegen) 

 

7. Controle van de werking van de ombudsdiensten “Rechten van de patiënt” 

 

Moeilijkheid: Er zijn heel wat praktische vragen niet alleen van ombudspersonen, maar ook 

van patiënten over de controlerende bevoegdheid van de inspectiediensten bij de 

gemeenschappen en de gewesten en van de Federale commissie “Rechten van de patiënt” over 
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de werking van de ombudsdiensten: Welke procedure volgen ze? In hoeverre moet een 

ombudspersoon de inhoud van zijn bemiddelingsdossier aan deze instanties meedelen (cf. 

Beroepsgeheim), Hoeveel tijd na het sluiten van het dossier kan nog een controle gebeuren?  

 

Aanbeveling: Een verduidelijking van de specifieke rol van de instanties die instaan voor de 

controle van de werking van de ombudsdiensten “Rechten van de patiënt”. 

 

Ter informatie: De federale commissie “Rechten van de patiënt” bracht op 12 maart 2010 een 

advies tot wijziging van artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten 

van de patiënt uit, waarin zij voorstelt om haar wettelijke bevoegdheid in verband met de 

behandeling van klachten over de werking van de ombudsdiensten weg te laten. 

 

8. Versoepeling van het klachtrecht zoals bepaald door het koninklijk besluit 15 februari 

2007, namelijk de uitbreiding van de personen die klacht kunnen neerleggen bij een 

ombudsfunctie indien het gaat om “feitelijk onbekwame” patiënten  

 

Moeilijkheid: Het koninklijk besluit kan voor de ombudspersoon leiden tot het moeten 

afhandelen van interfamiliale conflicten (onenigheid tussen de vertegenwoordiger van de 

patiënt en de klachtmelder die geen vertegenwoordiger is), wat afdwaalt van de echte 

bemiddelingsopdracht van de ombudspersoon tussen beroepsbeoefenaar en patiënt / 

vertegenwoordiger. De betrokken beroepsbeoefenaar kan bovendien terughoudend zijn om 

deel te nemen aan het bemiddelingsproces en dit op basis van de naleving van het medisch 

beroepsgeheim (het beroepsgeheim dient in principe gerespecteerd te worden tegenover een 

derde persoon die niet de vertegenwoordiger is van de patiënt).  

 

Aanbeveling: Eventuele schrapping of wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 

2007. De ombudsvrouwen stellen voor om voor elke derde persoon de mogelijkheid te geven 

om een situatie te signaleren bij de ombudsdienst. Maar de bemiddeling zelf moet verlopen 

tussen de patiënt (of zijn eigenlijke vertegenwoordiger) en de betrokken beroepsbeoefenaar, 

en dit met akkoord van deze laatstgenoemden.  

 

Zie jaarverslag 2007 
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9. Bevoegdheidverdeling tussen de federale ombudsdienst en de ombudspersonen bij de 

overlegplatforms geestelijke gezondheidzorg 

 

 Moeilijkheid in verband met de keuze van sommige psychiatrische ziekenhuizen voor de 

combinatie van een “interne” en een “externe” ombudspersoon 

Aanbeveling: De federale ombudsvrouwen menen dat de psychiatrisch ziekenhuizen een 

uitdrukkelijke keuze zouden moeten maken voor een ‘interne’ of een ‘externe’ 

ombudspersoon, zoals dit wettelijk voorzien lijkt. Een transparanter financieringssysteem 

van de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg zou deze uitdrukkelijke keuze 

kunnen ondersteunen en stimuleren. 

 

 Moeilijkheid in verband met de bemiddeling in de initiatieven van beschut wonen en 

psychiatrische verzorgingstehuizen: verplichte bevoegdheid van de ombudsdiensten in de 

overlegplatforms? Dient de ombudspersoon hier voor elke voorziening een apart 

jaarverslag op te stellen? 

Aanbeveling: In het kader van haar doorverwijzingsfunctie naar bevoegde specifieke 

ombudsfuncties, vragen de federale ombudsvrouwen een grotere duidelijkheid en 

transparantie omtrent de bevoegdheid en de effectieve tussenkomst van de 

ombudspersonen bij de overlegplatformen in alle initiatieven van beschut wonen en 

P.V.T.’s die bij het overlegplatform aangesloten zijn. (verduidelijking via omzendbrief?, 

transparanter maken van het financieringssysteem?)  

De federale ombudsvrouwen vragen een reflectie over de opportuniteit van het opstellen 

van een apart jaarverslag voor alle initiatieven van beschut wonen en de psychiatrische 

verzorgingstehuizen afzonderlijk. 

 

 Moeilijkheid: de vraag over de tussenkomst van de ombudspersoon bij het 

overlegplatform geestelijke gezondheidszorg, in de centra geestelijke gezondheidszorg die 

aangesloten zijn bij deze overlegplatformen  

Aanbeveling: de federale ombudsvrouwen vragen de bevoegde overheden dat ze de vraag 

naar de mogelijkheid onderzoeken, om de ombudspersoon bij de overlegplatforms 

geestelijke gezondheidszorg de opdracht te verlenen om bevoegd te zijn in de centra 

geestelijke gezondheidszorg, die bij het overlegplatform geestelijke gezondheidszorg 

aangesloten zijn. 
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 Moeilijkheid: de vraag over de tussenkomt van de ombudspersoon bij het 

overlegplatform geestelijke gezondheidszorg in de centra met een RIZIV-conventie die 

aangesloten zijn bij de overlegplatformen geestelijke gezondheidszorg 

Aanbeveling: De federale ombudsvrouwen stellen een bevoegdheidsverschuiving voor, 

namelijk dat de ombudspersoon bij het overlegplatform (vertrouwd met en dicht bij de 

geestelijke gezondheidszorg en als specifieke ombudsfunctie) zou worden aangeduid voor 

de centra die een RIZIV-conventie hebben en die zijn aangesloten bij een overlegplatform. 

 

Zie ook jaarverslag 2006 

 

10. De voorziening van een specifieke ombudsfunctie in voorzieningen waar patiënten 

voor langere tijd verblijven 

 

Moeilijkheid: Het ontbreekt de federale ombudsdienst aan tijd en middelen om op 

regelmatige basis ter plaatse te komen in voorzieningen waar personen voor langere tijd 

blijven, zoals rusthuizen, RVT’s, gevangenissen en instellingen voor sociaal verweer. 

Nochtans is ook hier een belangrijke taak voor de ombudsfunctie weggelegd tot 

klachtenbehandeling en preventie. 

 

Aanbeveling: een bedenking over de opportuniteit om ombudsdiensten “Rechten van de 

patiënt” op te richten die specifiek zijn voor rusthuizen / rust- en verzorgingstehuizen, 

gevangenissen en instellingen tot bescherming van de maatschappij, waar de patiënt op lange 

tijd verblijft. 

 

Zie jaarverslag 2006 

 

11. De werking van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”  

 

Moeilijkheid:  

- beperkte personeelsbezetting bij de federale ombudsdienst Rechten van de patiënt, wat 

betreft de verschillende opdrachten die deze dienst dient uit te voeren 
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Aanbeveling:  

- nood om het team van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” uit te breiden (een 

vierde medewerker, Franstalig)  

- reflectie over de aangepaste accommodatiemogelijkheden (ontvangstlokalen) voor 

bemiddeling buiten Brussel 

 

Zie jaarverslag 2006 

 

12. Een reflectie over de wisselwerking tussen de wet betreffende de vergoeding van 

schade als gevolg van gezondheidszorg, de patiëntenrechtenwet en de opdrachten van de 

ombudspersoon “rechten van de patiënt”  

 

Zie jaarverslag 2006 

!Belangrijke Nota!: Recent, op 2 april 2010, werd de wet van 31 maart 2010 betreffende de 

vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg gepubliceerd. Deze wet heft de wet 

van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg (B.S. 

6 juli 2007) op en brengt tegenover deze vorige wet ook belangrijke wijzigingen aan.  

 

De wet voorziet in twee nieuwe elementen:  

 

1° de invoering van een nieuw recht op schadeloosstelling voor de slachtoffers van wat men 

noemt medische ongevallen zonder aansprakelijkheid, m.a.w. de gevallen waarbij de patiënt 

abnormale schade oploopt als gevolg van een zorgprestatie, zonder dat aan de 

beroepsbeoefenaar een fout kan worden aangerekend. Een nieuw Fonds, het Fonds voor 

medische ongevallenvergoeding, gefinancierd door de Overheid, zal dan het slachtoffer 

vergoeden, op voorwaarde dat de geleden schade een zekere graad van ernst vertoont. 

 

2° een nieuwe minnelijke, eenvoudige, snelle en kosteloze procedure voor het slachtoffer van 

een medisch ongeval, al dan niet ten gevolge van een fout van een beroepsbeoefenaar. Het 

slachtoffer zal een verzoek kunnen indienen bij het Fonds, dat zal belast worden met de 

behandeling van het dossier. In dit kader en indien nodig zal het Fonds een tegensprekelijke 

medische expertise kunnen laten uitvoeren die gratis is voor de patiënt.  

Na afloop hiervan zal het Fonds een advies formuleren met betrekking tot de oorzaak van de 

schade: indien het Fonds besluit dat het gaat om een medisch ongeval (geen 
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aansprakelijkheid van een zorgverlener), en dat de graad van ernst is bereikt, zal het Fonds 

het slachtoffer rechtstreeks vergoeden. 

Wanneer het Fonds daarentegen besluit dat de schade werd veroorzaakt door de fout van een 

beroepsbeoefenaar, zal het de verzekeringsmaatschappij van de beroepsbeoefenaar vragen 

om het slachtoffer te vergoeden.  

Wanneer de beroepsbeoefenaar niet verzekerd is, zal het Fonds het slachtoffer rechtstreeks 

vergoeden en zich vervolgens verhalen op de beroepsbeoefenaar. 

Indien de verzekeraar van de beroepsbeoefenaar weigert de schade te vergoeden en de graad 

van ernst is bereikt, zal het Fonds eveneens het slachtoffer vergoeden en zich vervolgens 

verhalen op de verzekeraar van de beroepsbeoefenaar. 

 

 

 

 



 

I 

BIJLAGE 

 

Programma van de studiedagen 

 

De bijzonderheden van de bemiddeling « Rechten van de patiënt »    
en hun implicaties voor de praktijk van de ombudspersonen  

 
Studiedagen  

Georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting en de FOD Volksgezondheid 
 

Vrijdag 25 september et donderdag 1 oktober 2009 
Dexia Congress Center, zaal Brel, Brussel 

 

 

Studiedag bemiddeling “Rechten van de patiënt” van 25 september 2009 

 

PROGRAMMA 

9u00:    Onthaal en registratie 

9u30:     Inleiding 

Inleidend woord door Dirk CUYPERS, Voorzitter van het Directiecomité van de 

FOD Volksgezondheid en door Hervé LISOIR, vertegenwoordiger van de Koning 

Boudewijnstichting 

Moderator tijdens de studiedag: Jan VAN PELT, communicatieverantwoordelijke 

DG1 van de FOD Volksgezondheid 

9u40:     De bijzonderheden van de bemiddeling 'Rechten van de patiënt': 

overzicht van de regelgeving en illustraties 

Sylvie GRYSON en Marie-Noëlle VERHAEGEN, ombudspersonen van de federale 

ombudsdienst ‘Rechten van de patiënt’ 

10u10:   Het proces van bemiddeling in de functie van de 'institutionele' 

ombudsman 

Jean-Marie HANNESSE, coördinator van het Permanent Overleg van 

Ombudslieden (POOL) 

10u30:    Pauze 

11u00:   De standpunten van de Federale commissie ‘Rechten van de patiënt’ 

over de ombudsfunctie ‘Rechten van de patiënt’ 

Prof. Geneviève SCHAMPS, professor aan de rechtsfaculteit van de UCL, voorzitter 

van de Federale commissie ‘Rechten van de patiënt’ 

11u30:   Klachtenafhandeling door de ombudspersonen ‘Rechten van de 

patiënt’ in de praktijk 



 

II 

Illustraties door Jean DREEZEN, ombudspersoon van het Ziekenhuis Oost Limburg 

(ZOL) te Genk (10’); Marie-Françoise MEURISSE, ombudspersoon van het 

overlegplatform geestelijke gezondheidszorg van Brussel-Hoofdstad (10’); en 

Florence BERTHOLET, ombudspersoon van het ‘Grand Hôpital de Charleroi’ (10’) 

12u00:   Debat 

Op basis van clusters van vragen die tijdens de pauze door de deelnemers 

geformuleerd werden, en aanvullende vragen /reacties uit de zaal 

12u45:   Lunch 

14u00-16u00: Het proces van bemiddeling: het herstel van de dialoog tussen de 

patiënt en de beroepsbeoefenaar. Hoe omgaan met de tussenkomst van derden? 

14u00:   Het proces van bemiddeling met kwetsbare personen (minderjarige 

patiënt, oudere patiënt, psychiatrische patiënt). De betrokkenheid van de patiënt, zijn 

vertrouwenspersoon, zijn vertegenwoordiger, zijn familie, zijn advocaat, … 

Uitwisseling van ervaringen door Patrick CLAEYS, ombudspersoon van het 

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen (15’), door Roxane 

LABAT, verpleegkundige en erkend familiaal bemiddelaar (15’), en Alain 

HESELWOOD, ombudspersoon van het ‘Hôpital Erasme’ te Brussel (15’) 

Debat met de zaal (20’) 

15u05:   Hoe omgaan met de vertrouwelijkheid van de dialoog tegenover derden, 

zoals de politie, een rechter, de Orde van geneesheren, de ziekenfondsen, andere 

ziekenhuisdiensten (directie, hoofdgeneesheer, diensthoofd, …). Het beroepsgeheim 

van de ombudspersoon en de vraag van het niet-gebruiken van informatie, 

uitgewisseld tijdens de bemiddeling, door derde instanties. 

Uitwisseling van ervaringen door Danielle BLOEM, advocaat aan de Balie van 

Brussel en bemiddelaar erkend in burgerlijk recht (medische aansprakelijkheid) en 

handelsrecht. (30’) 

Debat met de zaal (25’) 

16u00:   Improvisatievertoning (door Inspinazie) 

16u30:   Afsluiting van de eerste dag 

 

 

 

Studiedag bemiddeling “Rechten van de patiënt” van 1 oktober 2009 

 

PROGRAMMA 

  

9u00:    Onthaal en registratie 

  

9u30-12u45: Het proces van bemiddeling en de verschillende verhoudingen in 

kwestie 

9u30:    De relatie patiënt-beroepsbeoefenaar 



 

III 

Prof. Dr. Manu KEIRSE, klinisch psycholoog, hoogleraar aan de Faculteit 

Geneeskunde van de KULeuven, gewezen algemeen directeur-bestuurder van het 

Regionaal Ziekenhuis H. Hart te Leuven (25’) 

Dr. Jean FLECHET, voorzitter van de ‘Société Balint Belge’, huisarts (20’) 

10u15:   De driehoeksverhouding ombudspersoon–patiënt–beroepsbeoefenaar: 

Hoe kan de ombudspersoon het conflict patiënt-beroepsbeoefenaar kanaliseren? 

Illustraties door Luc VAN BAUWEL, ombudspersoon van het Sint-

Vincentiusziekenhuis (Gasthuis Zusters Antwerpen) (10’) 

Standpunt van Marcel VAN DER AUWERA, verpleegkundige spoedgevallendienst 

van het UZ Brussel (20’) 

10u45:   Pauze 

11u15:   De relatie ombudspersoon–patiënt: Hoe herhaaldelijke klachten van 

dezelfde patiënten afhandelen? 

Illustraties door Caroline DOPPAGNE, ombudspersoon voor het ‘GIE Pôle 

Hospitalier Liégeois’ (10’) 

Standpunt van Catherine GHYS, erkend familiaal bemiddelaar, systemisch 

therapeute en lesgever (20’) 

11u45:   Debat met de zaal 

  

12u45:   Lunch 

  

14u00-16u15: De oriëntering van patiënten naar andere 

klachtenafhandelingsmogelijkheden. Voorstelling van verschillende actoren. 

14u00:   De afhandeling van klachten van patiënten door de ziekenfondsen 

Karen MULLIE, juriste bij de Christelijke Mutualiteiten, lid van de Federale 

commissie ‘Rechten van de patiënt’ 

14u15:   De afhandeling van klachten van patiënten door een Provinciale Raad van 

de Orde der geneesheren in België 

Dr. Robert NAILIS, Erevoorzitter van de Provinciale Raad van de Orde der 

geneesheren Limburg 

14u30:   De afhandeling van klachten van patiënten door de inspectiediensten van 

de verzorgingsinstellingen 

Philippe VALEPYN, adjunct van de directeur, Vlaams Agentschap Zorg en 

Gezondheid, Afdeling Residentiële en Gespecialiseerde zorg (10’) 

Magali MOSBEUX, attaché van de ‘Direction des soins hospitaliers’ van de 

‘Service public de Wallonie’ (10’) 

Sophie VERHAEGEN, attaché van de Directie Gezondheidszorg van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (10’) 

14u45:   Vragen en antwoorden 



 

IV 

15u00:   Pauze 

15u30:   De rol van de erkende bemiddelaar, zoals voorzien in het Gerechtelijk 

Wetboek ten aanzien van een dossier van medische aansprakelijkheid 

Danielle BLOEM, advocaat aan de balie van Brussel en bemiddelaar erkend in 

burgerlijk recht (medische aansprakelijkheid ) en handelsrecht 

15u45:   De rol van de verzekeringen van de beroepsbeoefenaars in de 

afhandeling van klachten van patiënten 

Annie JAUMOTTE, Senior Underwriter bij Amlin Corporate Insurance (voor 

Assuralia, beroepsvereniging van verzekeringsinstellingen) 

16u00:   De rol van het Fonds voor therapeutische ongevallen, zoals voorzien in 

het voorontwerp van de wet betreffende de vergoeding van schade als gevolg van 

gezondheidszorg 

Régine WILMOTTE, attaché dienst legal management van het DG1 van de FOD 

Volksgezondheid 

16u15:   Vragen en antwoorden 

  

16u30:   Slotwoord 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTACTGEGEVENS: 

 
 

Directoraat generaal 

Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen 

 

Ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

Franstalige ombudspersoon Nederlandstalige ombudspersoon 

Marie-Noëlle VERHAEGEN Sylvie GRYSON 

t +32 (0) 2 524 85 21 t +32 (0) 2 524 85 20 

f +32 (0) 2 524 85 38 f +32 (0) 2 524 85 38 

e marienoelle.verhaegen@health.fgov.be e sylvie.gryson@health.fgov.be 

 

Medewerker 

Vanessa DEBREYNE 

t +32 (0) 2 524 85 18 

f +32 (0) 2 524 85 38 

e vanessa.debreyne@health.fgov.be 

 

Eurostation blok II 

Victor Hortaplein 40 bus 10 

1060 Brussel 

 

Contactpersoon secretariaat Federale Commissie “Rechten van de patiënt” 

 

Emmanuelle RICHE 

t +32 (0) 2 524 85 26 - e emmanuelle.riche@health.fgov.be 
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