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PROGRAMMA
9u00 Onthaal-koffie

9u30 Inleiding: Grondbeginselen van de wet Patiëntenrechten, de rol van de FOD 
en van de federale Commissie Rechten van de patiënt: uitdagingen voor de 
toekomst.
Door Dirk RAMAEKERS, voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu; 
prof. Tom GOFFIN, voorzitter van de federale Commissie «Rechten van de patiënt»

10u00 Hoe de kennis over en het respect voor de rechten van de patiënt 
bevorderen?
Presentatie door Thomas DELOFFER, Vlaams Patiëntenplatform; 
prof. Piet HOEBEKE (UGent) en prof. Françoise SMETS (UCL) decanen van 
faculteit geneeskunde

10u30 Recht van de patiënt op informatie inzake de kost van de zorg: hoe kan het 
beter?
Presentatie door vertegenwoordigers van de ziekenfondsen (Elien GHYSELEN, 
Christelijke Mutualiteit en Delphine HENRY, Onafhankelijke Ziekenfondsen); 
Philippe VRAY (juridische dienst RIZIV) en Philippe DECROOCK, voorzitter van de 
beroepsvereniging “Verbond der Vlaamse Tandartsen”

11u20 Pauze

11u40 Overzicht van klachteninstanties voor patiënten en focus op de 
ombudsfuncties van de wet Patiëntenrechten.
(Wat is de meerwaarde? Wat zijn de moeilijkheden en  verbeterpunten?)
Presentatie door prof. Tom BALTHAZAR; Thierry MONIN, Ligue des usagers des 
services de santé; Ann WILLEMANS, Vlaamse Beroepsvereniging Ombudspersonen 
van alle Zorgvoorzieningen; Céline COBUT, Association des Médiateurs en Institutions 
de Soins;  Mathieu VANDERHEYDEN, Association des Médiateurs en Institutions de 
Soins

12u30 Lunch

13u20 eHealth of de netwerken voor uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen 
zorgverleners: Welke uitdagingen? Naar een recht op een geïntegreerd 
(gedeeld) dossier?
Presentatie door Thibault DUVILLIER, adjunct-administrateur-generaal van het 
eHealth-platform; Jean-Marc VAN GYSEGHEM, DPO van Brusselse ziekenhuizen; 
vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties (Marit MELLAERTS, VPP en 
Bernadette PIRSOUL, LUSS);  de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 
(Sophie OMBELET en Marie-Noëlle VERHAEGEN)

14u20 De kwetsbare en/of onbekwame patiënt: de vertrouwenspersoon en de 
vertegenwoordiger in het kader van de wet Rechten van de patiënt?
De wilsverklaringen en de zorg gericht op vooraf vastgestelde 
levensobjectieven? 
Presentatie door prof. Geneviève SCHAMPS;  Caroline DOPPAGNE, ombudspersoon 
ziekenhuis

15u00 De toekomst van de wet Patiëntenrechten.
Tussenkomst door Jacqueline HERREMANS, ondervoorzitter van de federale 
Commissie “Rechten van de patiënt”
Presentaties van Thierry WARMOES, voorzitter van de commissie Gezondheid en 
Gelijke Kansen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van  
Gitta VANPEBORGH, rapporteur van de hoorzitting gevoerd in 2022 in de Kamer van 
volksvertegenwoordigers rond patiëntenrechten

15u25 Slotwoord door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
Frank VANDENBROUCKE

15u45 Afsluiten van de dag en receptie
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