
 1

 

 

 

 

 

 

Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

Sylvie GRYSON, Nederlandstalig ombudspersoon 

Marie-Noëlle VERHAEGEN, Franstalig ombudspersoon 

met de medewerking van Régine WILMOTTE en van Vanessa DEBREYNE 

 

JAARVERSLAG  2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurostation, blok 2, Victor Hortaplein, 40, bus 10, 1060 Brussel, 02/524.85.21(fr) - 02/524.85.20.(nl) 



 2

INHOUDSTAFEL 

Woord vooraf blz. 8 

EERSTE DEEL: 

ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE WERKING EN DE MISSIE VAN DE 

FEDERALE OMBUDSDIENST “RECHTEN VAN DE PATIENT” 

blz. 12 

I.1. Het juridisch kader voor de Federale ombudsdienst “Rechten van de 
patiënt” 

 

I.2. De wettelijke bevoegdheden en missies van de Federale ombudsdienst 
“Rechten van de patiënt”, verbonden met de afhandeling en de preventie van 
de klachten van de patiënten 

 

I.2.1. Residuaire (territoriale) bevoegdheid: klachtenbemiddeling bij 
afwezigheid van een lokale ombudspersoon 

 

I.2.2. Materiële bevoegdheid: bemiddeling inzake klachten in verband met 
de rechten voorzien in de wet betreffende de rechten van de patiënt 

 

I.2.3. Opdrachten verbonden met de afhandeling van klachten van 
patiënten of met preventie ervan 

 

I.2.3.1. De opdrachten van de ombudsfunctie voorzien in de wet 

betreffende de rechten van de patiënt 

 

I.2.3.2. De procedure bij de klachtenafhandeling 

 

I.2.4 De Federale ombudsdienst als toegangspoort voor de ontvangst van 
klachten over de wijze waarop bemiddeling door de lokale 
ombudsfuncties heeft plaatsgevonden 

 
I.3. Bijkomende opdrachten van de Federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” 
 
I.4. Het team en de middelen van de Federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” 
 
I.5. Het huishoudelijk reglement van de Federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” 



 3

TWEEDE DEEL: 

OVERZICHT VAN DE CONCRETE ACTIVITEITEN UITGEVOERD BIJ DE 

FEDERALE OMBUDSDIENST “RECHTEN VAN DE PATIËNT” 

blz. 25 

Inleiding: Activiteitenverdeling 
 
II.1. De dossiers 
 

Inleiding 
 
II.1.1. De “klachten”dossiers: cijfergegevens en commentaar 
 

II.1.1.1. Aantal “klachten”dossiers ontvangen op de Federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” 

 

II.1.1.2. Wijze van aanmelding bij de Federale ombudsdienst “Rechten van 

de patiënt” 

 

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

bevoegdheid van de Federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” 

 

II.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” 

 

II.1.1.5. Sectoren waarop de “klachten”dossiers, behorend tot de directe 

bevoegdheid van de Federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt”, betrekking hebben 

 

II.1.1.6. Beroepsbeoefenaars in de “klachten”dossiers, behorend tot de 

directe bevoegdheid van de Federale ombudsdienst “Rechten van 

de patiënt” 

 

II.1.1.7. Tevredenheid van de patiënten bij de behandeling van de 

“klachten”dossiers behorend tot de directe bevoegdheid van de 

Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

II.1.1.8. “Face to face” contacten met de patiënten / beroepsbeoefenaars in 

het kader van de behandeling van de dossiers ontvangen op de 

Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

II.1.1.9. De dossiers “klachten verwezen naar derde” 

 

II.1.1.10. Afgesloten dossiers - hangende dossiers 



 4

II.1.2. De dossiers “informatie en advies”: gegevens en commentaar 
 

II.2. Samenwerking met de Federale Commissie “Rechten van de patiënt” 
 
II.3. De band met de lokale ombudspersonen 
 

II.3.1 Informele contacten inzake de afhandeling van klachten 
 
II.3.2. Centraliseren en overmaken van informatie aan de Federale 

Commissie “Rechten van de patiënt” of de FOD Volksgezondheid 
naar een eenvormigheidbeleid voor de bemiddelingsactiviteiten 
“Rechten van de patiënt” 

 

II.4. Publieke relaties 
 

II.4.1. Uiteenzettingen gegeven door de Federale ombudsdienst “Rechten van 
de patiënt” 

 
II.4.2. Informatieverstrekking aan het grote publiek 

 

II.5. De samenwerking met de Dienst “Legal Management” van de FOD 
Volksgezondheid 



 5

DEEL III: 

VASTSTELLINGEN, MOEILIJKHEDEN EN AANBEVELINGEN 

blz. 66 

Inleiding 
 
III.1 Ontwikkelingen sinds de neerlegging van de jaarrapporten 2004 van de 

Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 
 
III.2 Vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen 2005 
 

III.2.1. Kennis van de wet betreffende de rechten van de patiënt 
 
III.2.2. Noodzaak voor opleidingen in communicatie voor 

beroepsbeoefenaars 
 

III.2.3. Toepassingsmodaliteiten aangaande het recht tot toegang tot het 
patiëntendossier 

 
III.2.3.1. Prijs van het dossier verzocht door de patiënt? Prijs van de 

raadpleging van het dossier verzocht door de patiënt? 

 

III.2.3.2. De overdracht van de kopie van het patiëntendossier naar een 

andere beroepsbeoefenaar, in het kader van de continuïteit van de 

zorgen? Prijs? 

 

III.2.3.3. Multidisciplinaire of gecentraliseerde dossiers: Wie deelt het 

dossier aan de patiënt mee? Hoe? 

 

III.2.3.4. De vraag naar de analyseresultaten van biologische laboratoria 

 

III.2.3.5. De onrechtstreekse inzage in het dossier van de overleden patiënt 

 

III.2.4. Moeilijkheden en aanbevelingen betreffende bepaalde 
activiteitensectoren of bepaalde soorten van beroepsbeoefenaars 

 
III.2.4.1 Expertise- en controlegeneeskunde: Garantie van het recht op 

toegang tot het patiëntendossier? Kennis van het recht op 

kwaliteitsvolle dienstverstrekking? 

 

III.2.4.2 Rusthuizen 

 

III.2.4.3 Geestelijke gezondheidszorg 

 

III.2.4.4. Tandheelkunde 

 

III.2.4.5 Het gevangeniswezen 

 



 6

III.2.5 Moeilijkheden en aanbevelingen in verband met de uitoefening van 
de ombudsfunctie 

 
Inleiding 

 

III.2.5.1 Definitie van de bemiddeling? Rol van de ombudspersoon? 

 

III.2.5.2. De moeilijkheden verbonden met de begrenzing van de 

bevoegdheden van de ombudspersoon 

 

III.2.5.3. Een goede kennis van de alternatieven naast de bemiddeling? 

 

III.2.5.4. De bemiddeling en medische fouten 

 

III.2.5.5. De bemiddeling en haar grenzen ten aanzien van sommige patiënten 

 

III.2.5.6. Uitrusting en infrastructuur van de Federale ombudsdienst “Rechten 

van de patiënt” 



 7

DEEL IV: 

BESLUIT JAARRAPPORT 2005 

blz. 113 

 

 

BIJLAGEN 

blz. 121 



 8

Woord vooraf 

 

1. Dit jaarverslag beschrijft de activiteiten van de Federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” van het jaar 2005. 

 

Conform de huidige wetgeving, dient dit rapport te worden overgemaakt aan de Federale 

Commissie “Rechten van de patiënt”, evenals aan de Minister die de Volksgezondheid onder 

zijn bevoegdheid heeft, in de loop van de vierde maand (april) van het burgerlijk jaar volgend 

op het betreffende jaar. Voor wat de inhoud van het verslag betreft, voorziet de wetgeving als 

volgt: 

 

«Jaarlijks wordt door de (federale) ombudsdienst een verslag opgesteld met een overzicht van 

het aantal ontvangen, doorverwezen en zelf behandelde klachten. Voor wat betreft deze 

laatste vermeldt het verslag ook het voorwerp ervan en het resultaat van het optreden tijdens 

het voorbije kalenderjaar. Tevens kunnen moeilijkheden die de ombudspersonen ondervinden 

in de uitoefening van hun opdracht en eventuele aanbevelingen om daaraan te verhelpen, 

worden opgenomen. Bovendien vermeldt het jaarverslag de aanbevelingen van de 

ombudspersonen, met inbegrip van de aanbevelingen geformuleerd ter voorkoming van 

herhaling van ernstige tekortkomingen in de naleving van de rechten van de patiënt door één 

of meerdere beroepsbeoefenaars die tijdens de uitoefening van de opdracht werden 

vastgesteld en het gevolg dat eraan werd gegeven… »
1
. 

 

2. Teneinde klaarheid te scheppen in de uiteenzetting van de activiteiten van de Federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” en om een gemeenschappelijk werkinstrument aan te 

bieden, werd gekozen voor één uniek verslag (in het Nederlands en het Frans) van deze dienst 

en dus niet voor twee aparte verslagen. 

 

Dit aangeboden verslag geeft dus zowel de activiteiten van de Franstalige als 

Nederlandstalige ombudsvrouw van de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

weer. 

 

                                                
1
 Zie art. 14, § 1 K.B. 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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3. Alvorens de thematiek zelf aan te snijden, is het bij wijze van inleiding nuttig erop te 

wijzen dat het jaar 2005 een bijzonder moeilijk jaar was op het vlak van 

werkomstandigheden. 

 

Tengevolge van het vertrek van de vorige Nederlandstalige ombudsvrouw, was geen 

Nederlandstalige ombudsvrouw op de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

van juni 2005 tot half november 2005. De federale ombudsdienst is bijgevolg gedurende 

vijf en een halve maand enkel “samengesteld” geweest uit de Franstalige ombudsvrouw. 

 

Door deze situatie (moeilijkheden om een kandidaat te vinden voor de functie van 

Nederlandstalige federale ombudspersoon gezien de vereiste voorwaarden voor de uitoefening 

van deze functie) en door de verscheidenheid van uit te voeren taken binnen deze dienst 

bovenop het afhandelen van de klachten van de patiënten (zie infra), volgde een 

onvermijdelijke vertraging in de afhandeling van de klachten (zowel op Nederlandstalig als 

Franstalig niveau). 

 

We hopen bijgevolg dat het jaar 2006 een gemakkelijker verloop belooft: naast de aanwerving 

van de Nederlandstalige ombudsvrouw in november 2005, is een derde medewerkster, Mevr. 

Vanessa Debreyne tewerkgesteld om de dienst te versterken op het vlak van organisatorische 

ontwikkeling van de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” (zie infra, punt I.4). 

 

Mevr. Régine Wilmotte zal trouwens de dienstverlening van de Franstalige ombudsvrouw 

verzekeren gedurende haar zwangerschapsverlof (maart 2006 tot augustus 2006). 

 

Ten slotte willen we wijzen op de recente verschijning van het koninklijk besluit van 12 

januari 2006
2
 dat waarborgen onderschrijft inzake “het principe van continuïteit” van de 

Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” (zie infra, punt I.1). 

                                                
2 K.B. 12 januari 2006 tot wijziging 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. 8 februari 2006. 
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4. Dit jaarverslag is opgesplitst in 4 delen: 

 

• Aangezien de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” nog niet zo lang 

bestaat en met het oog op een goede informering naar de burgers toe, bleek het 

noodzakelijk voor een groot deel de beschouwingen van het verslag 2004 (van de 

Franstalige en Nederlandstalige ombudsvrouw) te herhalen. Het eerste deel geeft 

bijgevolg een overzicht van de werking en de opdrachten van de Federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. 

 

• Het tweede deel van het verslag beschrijft de concrete activiteiten binnen de 

Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in het jaar 2005: 

 

1. De afhandeling van de “klachten-“ en “informatie”dossiers van de dienst. 

 

De cijfers en gegevens in het verslag 2005 omvatten hoofdzakelijk de klachten 

betreffen die “direct” vallen onder de bevoegdheid van de federale dienst. 

 

Verder zal men begrijpen dat, gezien de afwezigheid van een Nederlandstalige 

ombudsvrouw gedurende vijf en een halve maand, de cijfergegevens met betrekking 

tot de “Nederlandstalige” klachten voor 2005 ongetwijfeld geen weerspiegeling zijn 

van het mogelijke reële aantal en type van klachten (enkel de ontvangen post en niet 

de telefoons werden door een secretaresse van de FOD in rekening gebracht 

gedurende de periode van afwezigheid van de ombudsvrouw). 

 

2. De samenwerking met de Federale Commissie “Rechten van de patiënt”; 

3. Het tot stand brengen of onderhouden van de banden met de lokale bemiddelaars; 

4. De public relations; 

5. De samenwerking met de dienst “Legal management” van de FOD 

Volksgezondheid. 

 

• Het derde deel focust zich op de vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen in 

toepassing van de wet met betrekking tot de rechten van de patiënt enerzijds en 

de vaststellingen, moeilijkheden en toepassingen verbonden aan het uitoefenen 

van de ombudsfunctie anderzijds. 
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In dit kader is het van belang eraan te herinneren dat de twee verslagen 2004 (van de 

Nederlandstalige en Franstalige ombudsvrouw) basis van belangrijke inlichtingen 

blijven (de inhoudstafels van voornoemde verslagen zijn in annex  opgenomen en 

de verslagen zelf zijn terug te vinden op www.health.fgov.be). 

 

Om goed geïnformeerd te zijn moet de lezer van het verslag 2005 dus rekening 

houden met de twee verslagen 2004; de vaststellingen, moeilijkheden en 

aanbevelingen die hierin waren aangegeven, blijven voor een groot deel actueel voor 

het jaar 2005. 

 

Om niet letterlijk in herhaling te vallen met 2004 worden in het derde deel van het 

verslag 2005 de eventuele evoluties sinds de verslagen 2004 besproken (met name de 

beschouwingen binnen de Federale Commissie “Rechten van de patiënt”, al dan niet 

op vraag van de Minister). 

Deel 3 van het verslag beperkt zich vervolgens tot de vaststellingen, moeilijkheden 

of aanbevelingen die opvallend vaak terugkomen en vooral belangrijk zijn met 

betrekking tot de “eigen” werking van de federale ombudsdienst. 

 

• Tenslotte omvat deel 4 de algemene conclusies die volgen uit dit jaarverslag 2005. 
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EERSTE DEEL: ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE WERKING EN DE MISSIE 

VAN DE FEDERALE OMBUDSDIENST “RECHTEN VAN DE PATIENT” 

 

 

I.1. Het juridisch kader voor de Federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” 

 

De Federale ombudsdienst “Rechten van de Patiënt” is opgericht bij de Federale Commissie 

“Rechten van de patiënt”, zoals bepaald in artikel 16, § 3 van de wet van 22 augustus 2002 

betreffende de rechten van de patiënt en conform de bepalingen van hoofdstuk III 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
3
. 

 

In navolging van artikel 7, § 1 van het koninklijk besluit van 1 april 2003 zijn twee 

ombudspersonen, een Franstalige en een Nederlandstalige, op voordracht van de Federale 

Commissie “Rechten van patiënt” benoemd door de Minister van Volksgezondheid. 

 

Een nieuw koninklijk besluit van 12 januari 20064
 bracht wijzigingen in het koninklijk 

besluit van 1 april 2003: 

- De twee ombudspersonen, aan wie de leiding van de Federale ombudsdienst “Rechten 

van de patiënt” wordt toevertrouwd, worden niet langer benoemd op voordracht van 

de Federale Commissie “Rechten van de patiënt”, maar na advies van deze 

Commissie. 

- Bovendien wordt expliciet vermeld dat deze twee ombudspersonen tot het personeel 

behoren van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

Dit FOD is verantwoordelijk voor de continuïteit van de dienstverlening van de 

Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”, onder meer in geval de functie van 

ombudspersoon niet is ingevuld of in geval van langdurige afwezigheid van een 

ombudspersoon (bijvoorbeeld zwangerschapsverlof). 

                                                
3 K.B. 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. 
4 K.B. 12 januari 2006 tot wijziging 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 april 2002 

betreffende de rechten van de patiënt, B.S. 8 februari 2006. 
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- De ombudspersonen dienen tenminste te beschikken over 3 jaar (in plaats van 5 jaar) 

nuttige beroepservaring op medisch-sociaal gebied. 

- Met het oog op de continuïteit van de dienstverlening kan de Voorzitter van de FOD 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu onder zijn 

personeelsleden personen aanduiden, met minimum een diploma hoger onderwijs 

korte type, die voltijds of deeltijds deel uitmaken van de ombudsdienst. Deze personen 

kunnen de bemiddelingsopdracht uitvoeren en de Commissie wordt op de hoogte 

gebracht van hun aanduiding. 

 

Deze wijzigingen werden door de wetgever ingesteld om de continuïteit van de 

dienstverlening van de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” te waarborgen. De 

wetgever beoogt via deze wijziging te vermijden dat er opnieuw een langdurige afwezigheid 

zou zijn van een ombudspersoon, waardoor de dienstverlening van de Federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” in een taalgedeelte van België onderbroken zou worden. U vindt de 

tekst van de Koninklijke besluiten van 1 april 2003 en 12 januari 2006 achteraan in bijlage. 

 

Binnen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu maakt de Federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” deel uit van de dienst “Legal management en Raden 

en Commissies”, binnen het Directoraat-Generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen 

(DG1). 

 

 

I.2. De wettelijke bevoegdheden en missies van de Federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt”, verbonden met de afhandeling en de preventie van 

de klachten van de patiënten 

 

I.2.1. Residuaire (territoriale) bevoegdheid: 

klachtenbemiddeling bij afwezigheid van een lokale 

ombudspersoon 

 

De wet betreffende de rechten van de patiënt en diens uitvoeringsbesluiten voorzien als het 

ware in een territoriale bevoegdheidsverdeling van de ombudsfuncties in de gezondheidszorg. 
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In die context en om de “territoriale” bevoegdheden van de Federale ombudsdienst “Rechten 

van de patiënt” te begrijpen, gaat het er eerst en vooral om de bevoegdheden van de lokale 

ombudsdiensten te omschrijven. 

 

Zo kan elk ziekenhuis een interne ombudsfunctie oprichten of opteren voor een 

ombudsfunctie in het kader van een schriftelijk samenwerkingsakkoord met andere 

ziekenhuizen. 

 

De psychiatrische ziekenhuizen kunnen een interne ombudsfunctie oprichten, zich 

aansluiten tot een ombudsfunctie van een algemeen ziekenhuis of beroep doen op een 

ombudspersoon van de Overlegplatforms voor Geestelijke Gezondheidszorg. 

 

De ombudspersonen van de Overlegplatforms voor Geestelijke Gezondheidszorg zijn 

bevoegd voor psychiatrische ziekenhuizen die er zich bij aansluiten, voor initiatieven van 

beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen. 

 

De Federale ombudsdienst “Rechten van de Patiënt” is gemachtigd om alle klachten op het 

vlak van de wet betreffende de rechten van de patiënt te behandelen, waarvoor nog geen 

plaatselijke ombudsdienst bestaat. Het gaat bijvoorbeeld over klachten over huisartsen, 

tandartsen, apothekers, zelfstandige verpleegkundigen en andere zelfstandige paramedici, 

adviserende geneesheren, beroepsbeoefenaars in gevangenissen, beroepsbeoefenaars in 

RVT’s of ROB’s. 

 

De Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” fungeert derhalve niet als een 

inhoudelijke beroepsinstantie voor klachten die door lokale ombudspersonen werden 

behandeld. 

 

De Federale ombudsdienst “Rechten van de Patiënt” fungeert wel als toegangspoort voor de 

ontvangst van klachten over de wijze waarop bemiddeling door de lokale ombudsfuncties 

heeft plaatsgevonden (zie I.2.4). 
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I.2.2. Materiële bevoegdheid: bemiddeling inzake klachten in 

verband met de rechten voorzien in de wet betreffende de 

rechten van de patiënt 

 

De patiënt heeft het recht een klacht in verband met de uitoefening van zijn rechten 

toegekend door de wet betreffende de rechten van de patiënt neer te leggen bij de Federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. Het betreffen de volgende rechten: 

 

Recht op vrije keuze van beroepsbeoefenaar 

Recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking. 

Recht op informatie over de gezondheidstoestand 

Recht op vrije en geïnformeerde toestemming in de medische behandeling 

Recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier. 

Recht op inzage en op een afschrift van het patiëntendossier 

Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Recht om op pijnbestrijding gerichte zorg toegediend te krijgen
5
  

 

De auteurs van de wet betreffende de rechten van de patiënt door de invoeging daarin van het 

voor eenieder geldend recht om op pijnbestrijding gerichte zorg toegediend te krijgen
6
, stellen 

dat pijnbestrijding één van de nieuwe dimensies van de geneeskunde is, die zich niet langer 

beperkt tot het louter verzorgen van de pijn, maar ook zijn directe gevolgen beoogt. De 

auteurs van de onderhavige wet menen derhalve dat de verlichting van lichamelijke en 

psychische pijn, alsook haar onmiddellijke bestrijding, tot het genezingsproces van de zieke 

bijdragen en integraal deel moeten uitmaken van de behandeling van de patiënt. 

 

Volgens de principes van de wet betreffende de rechten van de patiënt kunnen de klachten 

betrekking hebben op een schending van bovengenoemde rechten door een 

beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld geneesheer, verpleegkundige, tandarts, apotheker, enz.) in 

zijn relatie tot een patiënt en/of diens vertegenwoordiger. 

                                                
5 Zie in bijlage: Wet 24 november 2004 tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt 

door de invoeging daarin van het voor eenieder geldend recht om op pijnbestrijding gerichte zorg toegediend te krijgen, 

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

B.S. 17 oktober 2005. 
6 Zie in bijlage: Voorstel van wet tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt door 

de invoeging daarin van het voor eenieder geldend recht om op pijnbestrijding gerichte zorg toegediend te krijgen, alsmede 

van koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, Parl. St. 

Kamer 2003-2004, nr. 0551/001. 
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I.2.3. Opdrachten verbonden met de afhandeling van 

klachten van patiënten of met preventie ervan 

 

I.2.3.1. De opdrachten van de ombudsfunctie voorzien in de 

wet betreffende de rechten van de patiënt 

 

Ingevolge artikel 11 van de wet betreffende de rechten van de patiënt heeft de ombudspersoon 

de volgende opdrachten: 

 

- Het voorkomen van vragen en klachten door de communicatie tussen de patiënt en de 

beroepsbeoefenaar te bevorderen. 

- Het bemiddelen bij de hiervoor bedoelde klachten met het oog op het bereiken van een 

oplossing. 

- Het inlichten van de patiënt inzake de mogelijkheden voor de afhandeling van zijn 

klacht bij gebrek aan het bereiken van een in sub 2 bedoelde oplossing. 

- Het verstrekken van informatie over de organisatie, de werking en de procedureregels 

van de ombudsfunctie. 

- Het formuleren van aanbevelingen ter voorkoming van herhaling van tekortkomingen 

die aanleiding kunnen geven tot een in 1 bedoelde klacht. 

 

I.2.3.2 De procedure bij de klachtenafhandeling 

 

De volgende procedure wordt over het algemeen gebruikt bij de afhandeling van klachten op 

de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”: 

Op welke wijze is aanmelding mogelijk? 

 

De klachten kunnen schriftelijk en/of mondeling worden geuit. 

Indien de klacht mondeling wordt geformuleerd, dan kan worden verzocht om de klacht 

alsnog schriftelijk te herformuleren. 

1. Schriftelijk: 

- Brief 

- E-mail 

- Fax 
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2. Mondeling: 

- telefonisch op het nummer van de ombudsvrouwen 

- via persoonlijk contact na telefonische afspraak 

 

Ontvangstbevestiging 

 

Elke binnengekomen klacht krijgt een dossiernummer, en dit dossiernummer wordt in een 

ontvangstbevestiging aan de patiënt of diens vertegenwoordiger schriftelijk ter kennis 

gebracht. 

 

Is de klacht ontvankelijk voor de Federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt”? 

 

De voorwaarden waaraan de klachten dienen te voldoen om ontvankelijk te worden verklaard 

voor de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” zijn: 

 

- Klachten die onder de territoriale en materiële bevoegdheid vallen van de “Federale 

ombudsdienst “Rechten van de Patiënt”. 

- Klachten die geen voorwerp uitmaken van een gerechtelijke, deontologische of 

administratieve procedure. 

 

Anonieme klachten worden enkel geregistreerd, maar kunnen geen voorwerp uitmaken van 

een bemiddeling. 

 

Bij onontvankelijkheid wordt de klager verwezen naar andere 

bevoegde instanties 

 

Lokale ombudspersonen, ziekenfondsen, FOD sociale zekerheid, enz. 

 

Onderzoek van de klacht en de eigenlijke klachtenbemiddeling 

 

Vervolgens start de eigenlijke klachtenbemiddeling, waarbij de Federale ombudsdienst 

“Rechten van de Patiënt” een manueel klachtendossier opent. Indien nodig wordt er een 
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gesprek met de “klager” gepland om de klacht verder te verduidelijken. Tevens peilt de 

ombudspersoon naar de verwachtingen van zijn/haar tussenkomst en maakt verdere afspraken. 

 

Wanneer de klacht en de verwachtingen duidelijk zijn, verzamelt de ombudspersoon de 

klachtgegevens en start het onderzoek (betrokken partijen, historiek van de feiten, wettelijke 

omkadering, enz..) Dit onderzoek vindt plaats conform de in de wetgeving geformuleerde 

basisprincipes (onafhankelijkheid, neutraliteit, vertrouwelijkheid, het beroepsgeheim en 

redelijke termijn). 

 

De ombudspersoon contacteert schriftelijk of mondeling de beroepsbeoefenaar op wie de 

klacht betrekking heeft en bezorgt hem/haar alle relevante informatie over de klacht. De 

ombudspersoon stelt steeds voor of de betrokken partijen niet eerst rechtstreeks de klacht 

willen bespreken. De ombudspersoon geeft ondersteunend advies en stimuleert beide partijen 

om hun onvrede bespreekbaar te maken, hun verwachtingen en voorstellen te uiten en op die 

manier te komen tot een consensus. Indien nodig organiseert en modereert de ombudspersoon 

een bemiddelingsgesprek. 

 

Indien de partijen tot een akkoord komen, en/of indien de communicatie hersteld is, dan kan 

de klacht als afgehandeld beschouwd worden. 

 

Wanneer er echter geen minnelijke schikking wordt bereikt, informeert de ombudspersoon de 

patiënt over andere afhandelingsmogelijkheden. Voorgaande is niet anders dan een wettelijke 

verplichting die voortvloeit uit artikel 11, § 2, 3° van de wet betreffende de rechten van de 

patiënt. 

 

Registratie 

 

Bij elke klacht worden bijkomend volgende gegevens geregistreerd: 

 

1° de identiteit van de persoon die de klacht neerlegt; 

2° de datum van ontvangst van de klacht; 

3° de aard en inhoud van de klacht; 

4° de datum van afhandeling van de klacht; 

5° het resultaat van de afhandeling van de klacht. 
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Basisprincipes: onafhankelijkheid, neutraliteit, beroepsgeheim en privacy 

 

− De ombudspersoon mag niet betrokken zijn geweest met de feiten en de perso(o)n(en) 

waarop de klacht betrekking heeft. 

− Hij is verplicht het beroepsgeheim te respecteren en een strikte neutraliteit en 

onpartijdigheid in acht te nemen.  

− 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. 

− Met het oog op het bereiken van een deskundige oplossing voor de klacht, oefent de 

ombudspersoon zijn bemiddelingsopdracht op een zorgvuldige wijze uit. In het bijzonder 

kan de ombudspersoon, mits schriftelijke toestemming van de persoon die klacht neerlegt, 

het in artikel 9, § 2, van de wet betreffende de rechten van de patiënt bedoelde recht op 

inzage in het patiëntendossier uitoefenen onder de in dat artikel bepaalde voorwaarden. 

− De ombudspersoon behandelt elke klacht met het oog op het bereiken van een oplossing 

binnen een redelijke termijn. 

− De persoonsgegevens verzameld in het kader van het onderzoek van de klacht mogen 

slechts bewaard worden gedurende de tijd nodig voor de behandeling ervan en het 

opstellen van het jaarverslag. 

 

Wat kan men verwachten bij de bemiddeling van de klacht? 

 

− De klachtenbemiddeling is volledig kosteloos. 

− De klachten worden binnen redelijke termijn behandeld met respect voor de vermelde 

basisprincipes (beroepsgeheim, respect voor privacy, onafhankelijkheid – cf. supra). 

− Het verstrekken van tussentijdse informatie over het verloop van de bemiddeling. 

− Het verstrekken van informatie over de bevoegdheden en wijze van werken van de 

Federale ombudsdienst “Rechten van de Patiënt”. 

− Het verstrekken van informatie over andere mogelijkheden of alternatieven om de klacht 

te kunnen afhandelen. 
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I.2.4 De Federale ombudsdienst als toegangspoort voor de 

ontvangst van klachten over de wijze waarop bemiddeling door de 

lokale ombudsfuncties heeft plaatsgevonden 

 

Zoals vermeld, oefent de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” een residuaire 

bevoegdheid uit en is deze dienst geen beroepsinstantie voor klachten die door een lokale 

ombudspersoon werden afgehandeld. 

 

Het is belangrijk dit gegeven te benadrukken, daar er op het werkveld nog een zekere 

verwarring hierover bestaat. 

 

Wanneer een patiënt bij de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” een klacht 

neerlegt over de wijze waarop een lokale ombudspersoon zijn klachten afgehandeld heeft, 

wijzen de ombudsvrouwen van de federale ombudsdienst de patiënt erop dat zij zijn klacht 

niet opnieuw “ten gronde” kunnen behandelen. 

 

De ombudsvrouwen zeggen de patiënt dat zij nota nemen van zijn opmerkingen aangaande de 

“wijze” waarop de lokale ombudsdienst gefungeerd heeft (problemen aangaande de 

onafhankelijkheid van de ombudspersoon; problemen in verband met de doorlooptijd van een 

klachtendossier; problemen van toegankelijkheid tot de ombudsdienst, van beschikbaarheid 

van de ombudspersoon en van onrespectvol gedrag vanwege die ombudspersoon). 

 

In dergelijke situaties nemen de federale ombudsvrouwen, elkeen voor hun respectievelijke 

dossiers, contact op (via telefoon of mail) met de lokale ombudspersoon in kwestie. Samen 

met de lokale ombudspersoon wordt er nagegaan welke (eventuele) procedurele stappen er 

samen met de patiënt nog ondernomen kunnen worden. Deze stappen kunnen voor de lokale 

ombudspersoon erin bestaan aan de patiënt de door hem gevoerde onderzoeken meer te 

preciseren en te motiveren; een laatste keer te proberen om de dialoog met de betrokken 

beroepsbeoefenaar te herstellen; te kijken hoe het mogelijk zou zijn de voorwaarden 

betreffende zijn “onafhankelijkheid” te voldoen, enz. 
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I.3. Bijkomende opdrachten van de Federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” 

 

Naast de voorgaande opdrachten, verbonden aan de afhandeling en preventie van klachten 

van de patiënt, heeft de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” volgende 

opdrachten te vervullen: 

 

- Beheren van persoonsgegevens van de lokale ombudspersonen in een elektronisch 

bestand, en dit in overeenstemming met de privacywetgeving. 

 

- Uitbouwen van contacten met de lokale ombudspersonen. Uitwerken van een netwerk 

rond klachtenbemiddeling in de gezondheidszorg door het organiseren van werkgroepen, 

het inrichten van symposia, en het organiseren van overlegmomenten. 

 

- Het houden van voordrachten aangaande de wet betreffende de rechten van de patiënt in 

het algemeen, en bemiddeling in het bijzonder. 

 

- Streven (in samenwerking met de Federale Commissie “Rechten van de patiënt”) naar een 

uniform beleid rond klachtenbemiddeling en dit door vorming en coaching van (en met) 

de lokale ombudspersonen. 

 

- Streven (in samenwerking met de Federale Commissie “Rechten van de patiënt”) naar 

uniforme klachtenregistratie om de analyse van de jaarrapporten van de lokale 

ombudspersonen te vergemakkelijken en het jaarrapport van de Federale ombudsdienst te 

ondersteunen. 

 

- Adviseren en informeren van de Federale Commissie “Rechten van de patiënt” over alle 

praktische toepassingsproblemen van de wet betreffende de rechten van de patiënt en 

inzake klachtenbemiddeling in het bijzonder. In ieder geval worden de bevindingen 

gebundeld in het jaarverslag. 

 

- De ombudspersonen bij de Federale ombudsdienst “Rechten van de Patiënt” wonen de 

vergaderingen van de Federale Commissie “Rechten van de patiënt” bij en nemen deel aan 

de werkzaamheden. 
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- Geven van advies aan de burgers aangaande de interpretatie van de wet betreffende de 

rechten van de patiënt en diens uitvoeringsbesluiten. 

 

 

I.4. Het team en de middelen van de Federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” 

 

Begin 2005 telde de federale ombudsdienst twee ombudspersonen. De Franstalige federale 

ombudspersoon is Marie-Noëlle Verhaegen. Zij is sinds 1 oktober 2003 aangesteld. De 

Nederlandstalige federale ombudspersoon, Willeke Dijkhoffz, was sinds 1 juni 2004 

aangesteld maar verliet de ombudsdienst op 31 mei 2005. Het duurde tot 16 november 2005 

vooraleer een opvolgster werd aangesteld als Nederlandstalige ombudspersoon, namelijk 

Sylvie Gryson. 

 

De Federale ombudsdienst “Rechten van de Patiënt” wordt sinds 1 januari 2005 ondersteund 

door medewerkers van de administratie en het secretariaat. Ze helpen bij de organisatie, de 

voorbereiding en de redactie van de vergaderverslagen van de bijeenkomsten van de Federale 

Commissie “Rechten van de patiënt”, het bureau en de werkgroepen bij de Commissie. 

 

Twee medewerkers van het secretariaat verzenden de brochures “Rechten van de patiënt” die 

uitgegeven zijn door de FOD naar de burgers die erom vragen en registreert de toegezonden 

jaarverslagen van de lokale ombudspersonen. 

 

Aangezien de Franstalige federale ombudsvrouw begin maart 2006 met zwangerschapsverlof 

is gegaan, werd Régine Wilmotte als haar plaatsvervanger aangesteld. 

 

Het jaarrapport 2004 vermeldde reeds de noodzakelijkheid van bijkomende personele 

ondersteuning voor de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. Bijgevolg waren de 

federale ombudsvrouwen begin april 2006 bijzonder tevreden een derde medewerker te 

mogen verwelkomen. Vanessa Debreyne ondersteunt de federale ombudsdienst in het ruime 

takenpakket van de federale ombudsdienst en helpt deze dienst verder uit te bouwen. Zo zal 

de derde medewerker geleidelijk aan volgende taken geheel of gedeeltelijk op zich nemen ter 

ondersteuning van de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”: 
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- Fungeren als contactpersoon van de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

naar aanleiding van de promotiecampagne om de rechten van de patiënt beter bekend 

te maken. 

- Bekendmaking en profilering van de ombudsdienst, binnen de FOD bij externe 

instanties (via deelname aan en organisatie van bijeenkomsten, vergaderingen, 

voordrachten, enz.): diverse verenigingen, andere ombudsdiensten of 

klachteninstanties. 

- Opvolgen en organiseren van de vermelding op de website van de overheid van de 

informatie over de rechten van de patiënt. 

- Uitbouw en organisatie van de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” als 

kenniscentrum. 

- Opmaak van een “klachten”kaart (catalogus met wijze van klachtenafhandeling 

volgens voorwerp klacht). 

- Fungeren als contactpersoon van de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

bij het project van de FOD betreffende de uitbouw van een uniform geïnformatiseerd 

registratiesysteem van klachten voor ombudspersonen van het land (door onder meer 

verenigingen van de lokale ombudspersonen bij het project te betrekken). 

- Opvolging voor de federale ombudsdienst van de actualiteit “Rechten van patiënt” op 

sites, symposia, databanken, in jaarverslagen, enz. 

- Bij (langdurige) afwezigheid (bijvoorbeeld verlof) van de federale ombudsvrouwen, 

beantwoorden van de telefonische oproepen en het registreren van de geformuleerde 

klachten. 

- Beantwoorden van informatievragen en bemiddeling bij een klachtendossier, op vraag 

van de federale ombudsvrouwen. 

 

 

I.5. Het huishoudelijk reglement van de Federale ombudsdienst “Rechten 

van de patiënt” 

 

Het huishoudelijk reglement werd opgesteld overeenkomstig en in uitvoering van de 

bepalingen van de artikelen 11 en 16 § 3 van de wet betreffende de rechten van de patiënt, en 

conform de bepalingen van Hoofdstuk 3 van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot 

regeling van de samenstelling en de werking van de Federale Commissie “Rechten van de 
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Patiënt”, ingesteld bij artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van 

de patiënt. 

 

Het huishoudelijk reglement regelt: 

 

1. De samenstelling, coördinaten en bereikbaarheid van de Federale ombudsdienst 

“Rechten van de Patiënt”. 

2. De wettelijk geformuleerde opdrachten van de Federale ombudsdienst “Rechten van 

de Patiënt”. 

3. De wijze waarop klachtenbemiddeling door de Federale ombudsdienst “Rechten 

van de Patiënt” plaatsvindt. 

4. De onderlinge verhouding tussen Federale ombudsdienst “Rechten van de Patiënt” 

en de plaatselijke ombudspersonen. 

5. De onderlinge verhouding tussen de Federale ombudsdienst “Rechten van de 

Patiënt” en de Federale Commissie “Rechten van de Patiënt” met diens bureau. 

6. De wijze waarop de Ombudspersonen bij de Federale ombudsdienst “Rechten van 

de Patiënt” hun jaarverslag opstellen. 

 

Dit reglement werd op het moment van de redactie van dit jaarverslag (maart 2006) nog niet 

ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid 

heeft. 

 

Onderhavig reglement van de Federale ombudsdienst “Rechten van de Patiënt” ligt (na 

goedkeuring) bij het secretariaat van de Commissie ter inzage van de patiënten, de 

beroepsbeoefenaars en iedere belangstellende. 
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TWEEDE DEEL: OVERZICHT VAN DE CONCRETE ACTIVITEITEN 

UITGEVOERD BIJ DE FEDERALE OMBUDSDIENST “RECHTEN VAN DE 

PATIENT” 

 

Inleiding: Activiteitenverdeling 

 

Een globaal overzicht van de activiteitenverdeling van de federale ombudsvrouwen kunnen 

we voorstellen via onderstaand diagram: 

 

55%

20%

5%

10%

10%

dossiers

Commissie

lokale ombud

publiek

FOD

 

 

Iets meer dan de helft van de werktijd besteedt de federale ombudsdienst aan de afhandeling 

van de klachten- en informatiedossiers (hoofdstuk II.1)  De taken voor de Federale 

Commissie “Rechten van de patiënt” nemen ongeveer een vijfde van de werktijd in 

(hoofdstuk II.2). De overige taken voor de federale ombudsvrouwen zijn het onderhoud van 

de band met de lokale ombudpersonen (hoofdstuk II.3), van de publieke relaties (hoofdstuk 

II.4) en de medewerking binnen de FOD Volksgezondheid (hoofdstuk II.5). 
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II.1. De dossiers 

 

Inleiding 

 

De Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” ontvangt naast klachten ook talrijke 

informatievragen van patiënten en instanties. In haar registratie maakt de dienst bijgevolg een 

onderscheid tussen “klachten”dossiers, waarbij de patiënt een ontevredenheid uitte over een 

aspect in de gezondheidszorg en “informatie”dossiers, waarbij een patiënt of instantie 

informatie vraagt over de toepassing en interpretatie van de wet betreffende de rechten van 

de patiënt.  

 

De gegevens en de bespreking van de “klachten”dossiers worden waar mogelijk voorgesteld 

met een tabel en / of een grafiek. Een vergelijking met de gegevens van 2004 is niet overal 

mogelijk, aangezien de registratie sterk werd vereenvoudigd bij de opmaak van dit 

jaarrapport 2005 in vergelijking van het jaarrapport 2004. Bovendien zijn door de 

maandenlange afwezigheid van een Nederlandstalige ombudsvrouw de gegevens 2005 niet te 

vergelijken met 2004. Met deze vereenvoudigde registratie wil de federale ombudsdienst een 

werkbaar kader ontwikkelen om de gegevens te kunnen interpreteren, synthetiseren en te 

vergelijken tussen de twee taalgebieden in België. Tevens wil de federale ombudsdienst deze 

gegevens in de toekomst interpreteren en vergelijken over de jaren heen. 

 

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: 

 

- de dossiers die direct behoren tot de bevoegdheid van de federale ombudsdienst, 

verder categorie “bevoegdheid federale ombudsdienst” genoemd. 

- de dossiers behorend tot de bevoegdheid van de lokale ombudsdiensten en bijgevolg 

direct doorverwezen naar de lokale ombudsdiensten, verder categorie “bevoegdheid 

lokale ombudsdienst” genoemd. Onder deze categorie dossiers die behoren tot de 

bevoegdheid van de lokale ombudsdiensten bevinden zich ook de dossiers waarbij de 

federale ombudsdienst heeft bemiddeld tussen de lokale ombudsdienst en de patiënt 

(zie hoofdstuk I.3.1), verder categorie “bemiddeling bij bemiddeling” genoemd. 
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- de dossiers die direct werden doorverwezen naar andere diensten van 

klachtenbemiddeling, verder categorie “bevoegdheid dienst derde” genoemd. 

 

Voor alle categorieën “klachten”dossiers werden de wijze van ontvangst op de Federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” geregistreerd. 

 

Bij de verdere bespreking van het voorwerp van de klacht, de betrokken sectoren en de 

betrokken beroepsbeoefenaars, de tevredenheid van de patiënt en de “face to face” 

contacten in de “klachten”dossiers hebben we ons, in tegenstelling tot de jaarrapporten van 

2004, beperkt tot de dossiers die behoren tot de bevoegdheid van de Federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. De dossiers die behoren tot de bevoegdheid van 

de lokale ombudsdiensten werden immers reeds door deze personen zelf besproken in hun 

jaarrapporten. Wel bespreken we kort de redenen waarom de Federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” bij deze dossiers “bemiddeling bij bemiddeling”. 

 

We besteden aandacht aan de dossiers die bij ontvangst direct verwezen werden naar een 

derde klachteninstantie, de dossiers “bevoegdheid dienst derde”: “Wat is het voorwerp van 

deze dossiers en naar welke instanties wordt verwezen?”. 

 

We eindigen dit eerste hoofdstuk tenslotte met een weergave van het resultaat en de stand 

van zaken van alle “klachten”dossiers op 31 december 2005. (lopende en afgesloten 

dossiers) 

 

In het tweede hoofdstuk bespreken we de “informatie”dossiers. 



 28

II.1.1. De “klachten”dossiers: cijfergegevens en commentaar 

 

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

Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

37 (28%)

37 (28%)

21 (16%)

35 (30%)

21 (18%)

23 (20%)

72 (29%)

58 (23%)

44 (18%)
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 Overzicht klachten 2005   

 FR NL Totaal 

bevoegdh fed ombud 36 34 70 

lokaal - bb 38 37 75 

bemidd bemidd 37 21 58 

bevoegdh dienst derden 21 23 44 

    

 

In het totaal zijn er in 2005 247 “klachten” ontvangen op de Federale ombudsdienst “Rechten 

van de patiënt”, dit zijn 132 “klachten” aan Franstalige zijde en 115 “klachten” aan 

Nederlandstalige zijde. Voor het overschot, 58 dossiers die behoren tot de bevoegdheid van 

de lokale ombudspersoon behoorden tot de categorie “bemiddeling bij bemiddeling”. 

 

Hoewel ruim zes maanden geen Nederlandstalige ombudsvrouw aanwezig was in 2005, 

verschilt het absoluut aantal Nederlandstalige dossiers “bevoegdheid federale ombudsdienst” 

niet veel van het aantal Franstalige dossiers “bevoegdheid federale ombudsdienst”. Een 

groter deel van de Nederlandstalige dossiers “bevoegdheid federale ombudsdienst” is nog 

lopend. (zie II.1.1.I). 
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De procentuele verdeling van de verschillende categorieën “klachten”dossiers is gelijkaardig 

voor de Franstalige zijde en de Nederlandstalige zijde. Bijgevolg kunnen we algemeen over 

deze dossiers zeggen dat:  

- in 2005 de categorie “bevoegdheid federale ombudsdienst”een derde van het totaal 

aantal “klachten”dossiers inneemt (28%). 

- ongeveer de helft van de dossiers behoort tot de categorie “bevoegdheid lokale 

ombudsdienst” (53%). 

- ongeveer een vijfde van de klachten behoort tot de categorie “‘bevoegdheid dienst 

derde” (18%). 

 

De dossiers “bemiddeling bij bemiddeling” 

Onder de categorie “bevoegdheid lokale ombudsdienst” behoorden in 2005 aan de 

Franstalige zijde 37 van de 75 dossiers en aan de Nederlandstalige zijde 21 van de 58 dossier 

eveneens tot de categorie “bemiddeling bij bemiddeling”. 

 

Er zijn verschillende redenen waarom de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

dossiers die behoren tot de bevoegdheid van de lokale ombudsdiensten mee blijft opvolgen. 

- Het gebeurt soms dat de patiënten de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” op 

de hoogte willen blijven houden van het vervolg dat wordt gegeven aan de klacht op lokaal 

niveau, alsof hij trouw wil blijven aan het “eerste contact” die hij had met een ombudsdienst. 

- In een context van uitwisseling van informatie verbonden met het gevolg van de 

afhandeling van een klacht heeft de federale ombudsdienst regelmatig informele contacten 

met de lokale ombudspersonen, ook nadat de “klacht” werd doorverwezen. 

- Patiënten zijn soms ontevreden over de wijze waarop een klachtenafhandeling plaatsvond 

op lokaal niveau om volgende aangehaalde redenen: de lokale ombudsdienst is niet 

gemakkelijk bereikbaar, de lokale ombudsdienst heeft geen onafhankelijke indruk (de lokale 

ombudspersoon ontvangt zijn loon van het ziekenhuis, de ombudspersoon lijkt volgens de 

patiënt bij de klachtafhandeling de kant van het ziekenhuis te kiezen) of de patiënt denkt dat 

er onvoldoende stappen werden ondernomen door de ombudspersoon bij de 

klachtenafhandeling. Om deze redenen neemt de Federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” contact op met de lokale ombudspersoon om samen te overlopen hoe een eventuele 

klachtenafhandeling kan worden opgestart of verdergezet. Indien dit niet mogelijk is, wordt 

de patiënt eventueel verwezen naar andere klachtinstanties (alternatieven). 
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- Omwille van de naam “federale” ombudsdienst denken patiënten vaak dat de federale 

ombudsdienst een superieure beroepsinstantie is voor klachten die werden afgehandeld door 

de lokale ombudsdiensten. Ook na uitleg over de bestaande bevoegdheidverdeling tussen 

ombudsdiensten in België, blijven patiënten de federale ombudsdienst soms verder 

contacteren, alsof deze dienst toch een beroepsinstantie zou zijn. 

 

Vergelijking met resultaten in jaarrapporten 2004 

In het totaal zijn er in 2004 281 “klachten” ontvangen op de Federale ombudsdienst “Rechten 

van de patiënt”, dit zijn 136 “klachten” aan Franstalige zijde en 145 “klachten” aan 

Nederlandstalige zijde. 83 dossiers die behoren tot de bevoegdheid van de lokale 

ombudspersonen waren hierbij “bemidd bemidd”. 

 

 Vergelijking klachten FR 2004 en 2005 

 2004 2005 

bevoegdheid fed ombud 26 36 

bevoegdheid lok. ombud 103 75 

bevoegdheid dienst derden 7 21 

bemidd bemidd 39 37 
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Aan Franstalige zijde is het absoluut aantal dossiers “bevoegdheid federale ombudsdienst” 

gestegen van 26 dossiers in 2004 tot 36 dossiers in 2005. Het absoluut aantal dossiers 

“bevoegdheid dienst derde” is ook gestegen van 7 dossiers in 2004 tot 21 dossiers in 2005. 
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Dit laatste kan een aanwijzing zijn dat de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

enerzijds meer bekendheid heeft verworven, maar dat anderzijds de patiënt nog niet exact 

weet wat precies de taken zijn van de ombudsdiensten “Rechten van de patiënt”. Ook de 

daling van het absoluut aantal dossiers “bevoegdheid lokale ombudsdienst” (103 in 2004 en 

75 in 2005) kan wijzen op een grotere bekendheid van het bestaan van de lokale 

ombudsdiensten in de ziekenhuizen, waardoor patiënten direct hebben contact opgenomen 

met deze diensten. 

 

 Vergelijking klachten NL 2004 en 2005 

 2004 2005 

bevoegdh fed ombud 58 34 

bevoegdheid lok. ombud 70 58 

bevoegdheid dienst derden 17 23 

bemidd bemidd 44 21 
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Aan Nederlandstalige zijde merken we duidelijk een daling van het totaal aantal 

“klachten”dossiers (145 dossiers in 2004 en 115 dossiers in 2005) met vooral een daling van 

het absoluut aantal ontvangen dossiers “bevoegdheid federale ombudsdienst” (58 dossiers in 

2004 en 34 dossiers in 2005). We vermoeden dat patiënten, door de langdurige afwezigheid 

van een Nederlandstalige ombudsvrouw op de Federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt”, zich logischerwijs direct tot andere klachteninstanties hebben gericht. 
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II.1.1.2. Wijze van aanmelding bij de Federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” 

 

 Aanmelding klachten 2005 In %   

 FR NL FR NL TOTAAL 

brief 48 42 36% 36% 36% 

mail 18 47 14% 41% 27% 

telefoon 66 27 50% 23% 36% 

totaal 132 116 100% 100% 100% 
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De manier waarop patiënten een “klacht” melden aan de federale ombudsdienst is in 

ongeveer gelijke mate per brief (36 %), per mail (27 %) of telefonisch (36%). 

 

Een eigenaardige vaststelling is het verschil in wijze van aanmelding door Franstalige en 

Nederlandstalige patiënten. Franstalige patiënten meldden hun “klacht” in 2005 eerder 

telefonisch (50%) of per brief (36%), en veel minder per mail (14 %). Nederlandstalige 

patiënten meldden hun klacht in 2005 daarentegen in de eerste plaats per mail (41%), dan per 

brief (36%) en minder per telefoon (23%). 

Ook uit een vergelijking van de resultaten in de jaarverslagen 2004 van de federale 

ombudsvrouwen volgt dat Nederlandstalige patiënten veel vaker per mail de federale 

ombudsdienst contacteren dan Franstalige patiënten (in 2004 waren er 12 Franstalige 

aanmeldingen per mail tegenover 44 Nederlandstalige aanmeldingen per mail). Deze 
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vaststelling zou te verklaren kunnen zijn door het feit dat er zowel in 2004
7
 als in 2005 

maandenlang geen Nederlandstalige ombudsvrouw aanwezig was op de Federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. Toch ervaart de Nederlandstalige ombudsvrouw ook 

in haar huidig werk dat zij vaker per mail wordt gecontacteerd dan haar Franstalige collega, 

die vaker telefonisch wordt gecontacteerd. 

 

Vergelijking met resultaten in jaarrapport 2004 
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Aan Franstalige zijde kreeg de ombudsvrouw in 2005 minder aanmeldingen per brief (68 

brieven in 2004 tegenover 48 brieven in 2005) en iets meer telefonische aanmeldingen (56 

telefoonaanmeldingen in 2004 en 66 telefoonaanmeldingen in 2005). Het aantal 

aanmeldingen per mail bleef ongeveer gelijkaardig (12 aanmeldingen per mail in 2004 

tegenover 18 aanmeldingen per mail in 2005). 

                                                
7
 Willeke Dijkhoffz werd als eerste Nederlandstalige ombudsvrouw pas tewerkgesteld op 1 juni 2004. 
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Aan Nederlandstalige zijde was er in 2005 vooral de daling in aantal aanmeldingen per brief 

(68 aanmeldingen per brief in 2004 tegenover 42 aanmeldingen per brief in 2005). 

 

II.1.1.3. Het voorwerp van de “klachten”dossiers behorend 

tot de directe bevoegdheid van de Federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” 

 

Het voorwerp van de dossiers die tot de bevoegdheid van de Federale ombudsdienst “Rechten 

van de patiënt” behoren, heeft betrekking op de rechten van de patiënt zoals vermeld in de wet 

van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt. 

Voor Art 5 over het recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking maakten we in onze 

registratie een onderscheid tussen een “klacht” over het “gedrag” van de beroepsbeoefenaar 

en een “klacht” over de “technische verstrekking” zelf. 

Voor Art 8 maakten we aangaande het recht op toestemming een volgende indeling: de 

“klacht” betreft de informatie die de beroepsbeoefenaar dient te geven bij de vraag naar de 

toestemming; de klacht betreft de vraag of de patiënt al dan niet zijn toestemming heeft 

kunnen geven; de klacht betreft de weigering van de patiënt tegenover een tussenkomst. 

Voor Art 9 maakten we omtrent het voorwerp van de klacht een onderscheid tussen het recht 

op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier is (Art 9 §1), het recht op 
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een inzage van het patiëntendossier (Art 9 §2) en het recht op een afschrift van het 

patiëntendossier is (Art 9 §3). 

 

In onderstaande resultaten zal u merken dat het totaal aantal aangehaalde patiëntenrechten niet 

overeenkomt met het aantal dossiers dat tot de bevoegdheid van de Federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” behoort. We hebben immers per dossier alle patiëntenrechten 

geregistreerd waarop de “klacht” van de patiënt betrekking heeft. Voor één dossier kan het 

bijgevolg zijn dat meer dan één recht is geregistreerd. 

 

 Voorwerp van de klacht FR 2005 

 FR 

art 5 gedrag 12 

art 5 technische handeling 23 

art 6 vrije keuze 1 

art 7 info gezondheidstoestand 0 

art 8 info over verstrekking 1 

art 8 uitdr toest 0 

art 8 weigering verstrekking 0 

art 9 patiëntendossier 0 

art 9 inzage dossier 1 

art 9 kopie dossier 8 

art 10 persl. levenssfeer 0 

 

 Voorwerp van de klacht NL 2005 

 NL  

art 5 gedrag 12  

art 5 technische verstrekking 11  

art 6 vrije keuze 4  

art 7 info gezondheidstoestand 3  

art 8 info over verstrekking 4  

art 8 uitdr toest 1  

art 8 weigering verstrekking 1  

art 9 patiëntendossier 3  

art 9 inzage dossier 3  

art 9 kopie dossier 6  

art 10 persl. levenssfeer 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, met name het recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking (Fr.: 35 

dossiers en Ndl.: 23 dossiers). We merken dat aan Franstalige zijde het voorwerp vooral de 

technische handeling van de beroepsbeoefenaar betreft (23 dossiers “technische handeling” en 

12 dossiers “gedrag”), terwijl aan Nederlandstalige zijde er een gelijkmatige verdeling (11 
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dossiers “technische handeling” en 12 dossiers “gedrag”). De registraties in de volgende jaren 

zullen uitwijzen of deze vaststelling al dan niet representatief is en voor interpretatie vatbaar 

is. 

 

Een tweede groep dossiers heeft betrekking op Art 9 waarbij vooral het recht op een kopie 

van het patiëntendossier wordt aangehaald (Fr.: 9 dossiers waarvan 8 dossiers “Art 9 kopie” 

en Ndl.: 6 waarvan 3 dossiers “Art 9 kopie”). 

 

Aan Nederlandstalige zijde wordt ook in 6 dossiers Art. 8 het recht op toestemming 

aangehaald, waarbij de “klacht” vooral betrekking heeft op de informatie die de 

beroepsbeoefenaar wettelijk dient mee te delen bij de vraag naar toestemming van de patiënt 

voor een bepaalde tussenkomst. 

 

In onderstaande overzicht willen we het voorwerp van de dossiers “ombudsdienst 

federale bevoegdheid” preciseren: 

 

Aan Franstalige zijde:  

 

- melding van een slechte diagnose door een huisarts 

- moeilijkheden tot het verkrijgen van het dossier van deskundigenonderzoek bij een 

instantie van sociale zekerheid 

- vermoeden van onhandigheid tijdens een behandeling van osteopathie door een 

kinesist 

- vraag van toegang tot het dossier van een overleden patiënt bij de behandelende 

geneesheer (coördinator) van de betreffende patiënt die in een rusthuis verbleef 

- vraag tot private zorg van een gedetineerde patiënt 

- vraag tot terugbetaling van tandheelkundige kosten wegens een slechte plaatsing 

van een gebitsprothese en wegens een overbodige dienstverlening 

- vermoeden van misbruik (aanranding van de eerbaarheid) door een kinesist 

- vraag naar afschriften van de dossiers bij verschillende beroepsbeoefenaars teneinde 

zich te informeren over de kwaliteit van zorg door een tandarts 

- verzoek van de dochter van een bewoner van een rusthuis: bij de patiënt en de 

behandelende geneesheer erop aandringen de betrokkene door een psychiater te 

laten onderzoeken 
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- betwisting van facturatie van niet-toegestane labo-onderzoeken (een patiënte die 

niet op de hoogte was dat de geneesheer-specialist een labo-onderzoek heeft 

aangevraagd. 

- ontevredenheid van de dochter van een bewoner van een rusthuis over de kwaliteit 

van de verpleging (gebrek aan aandacht) en over de hygiënische omstandigheden 

van het rusthuis 

- ontevredenheid over de kwaliteit van de technische zorg door een tandarts 

- ontevredenheid over de hygiënische omstandigheden in een tandartsenpraktijk 

(aanwezigheid van een hond) 

- thuis besmet geraken (gouden stafylokok) als gevolg van een injectie van een 

huisarts: gebrek aan voorzorgsmaatregelen door de geneesheer? 

- vraag naar een afschrift van het dossier bij de huisarts wegens de wil om te 

veranderen van geneesheer 

- vraag van een kinesist om een bemiddeling te starten m.o.o. het recupereren van 

erelonen 

- vraag naar rechtstreekse toegang tot het deskundigenverslag bij de raadgevende 

geneesheer van een verzekeringsmaatschappij 

- vraag naar afschrift van dossier bij een psychiater 

- vraag naar afschrift van dossier bij een tandarts 

- melding van slechte verzorgingsomstandigheden in een rusthuis 

- vraag van de ouders van een gedetineerde (sociaal verweer) naar een afschrift (of 

inzage) van het medisch dossier van de laatstgenoemde 

- melding van de vertegenwoordiger van een bewoner van een rusthuis over de 

houding van de broers en zussen van de betrokkene (familieruzie over de wijze van 

verzorging van de bewoner) 

- ontevredenheid over het gebrek van respect en van discretie (manipulaties) van 

een gerechtelijk expert 

- gebrek aan aandacht van een huisarts? (weigering zich naar domicilie te 

verplaatsen) 

- vraag naar afschrift van leesbaar dossier bij een psychiater 

- ontevredenheid over ontharing uitgevoerd door een geneesheer-specialist van een 

medisch centrum (brandwonden) 

- gebrek aan begrip wat de manier betreft waarop analyses in laboratorium van 

klinische biologie werden uitgevoerd 
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- ontevredenheid ten opzichte van het plichtsbesef van twee gerechtelijke experten 

(geen respect voor de patiënt, geen weetgierigheid, ...) 

- ontevredenheid over de houding van een tandarts (gebrek aan respect) en over de 

hygiënische omstandigheden in de tandartsenpraktijk 

- ontevredenheid over de kwaliteit van de prestaties (gebrek aan opvolging in het 

dossier) van de controlerend geneesheer van het ziekenfonds 

- beschrijving slechte omstandigheden van verzorging en opvolging van een jongere 

geplaatst in sociaal verweer (gevangenis) 

- eventuele verantwoordelijkheid van een huisarts die lang gewacht heeft een 

ernstige ziekte te diagnosticeren 

- ontevredenheid over de kwaliteit van het deskundigenrapport van een raadgevend 

geneesheer (ziekenfonds) 

- ontevredenheid inzake het voor een lange tijd plaatsen van een bepaald product in 

de mond (cement) door een tandarts; zoektocht naar beroepsbeoefenaars die 

bovenvermeld product kunnen wegnemen 

- ontevredenheid over de houding en de kwaliteit van de prestaties van de 

raadgevende geneesheren van de  verzekeringsmaatschappijen (geen respect, geen 

inzage in dossier, geen nieuwsgierigheid, fouten aangegeven in de verslagen) 

- ontevredenheid over de kwaliteit van verzorging door een tandarts (doorboorde 

tand) 

 

Aan Nederlandstalige zijde: 

 

- vraag naar afschrift dossier door patiënt in de gevangenis 

- een betwisting van een factuur bij de tandarts 

- een ontevredenheid over gedrag en onderzoek door een medisch adviseur in een 

ziekenfonds 

- ontevredenheid over het gedrag van een plastisch chirurg 

- melding niet vooraf geïnformeerd te zijn over de kostprijs van een tandimplantaat 

door een tandarts 

- vraag naar afschrift van een dossier bij de medisch adviseur van een 

arbeidsongevallenverzekering 

- een vermoeden van verwaarlozing door een huisarts 
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- ontevredenheid over verpleging in een rusthuis omtrent voeding- en 

medicatietoediening 

- melding van racistische opmerkingen vanwege een raadgevend geneesheer 

ziekenfonds 

- vraag omtrent verkeerde opmeting van een tandprothese door een tandarts 

- een ontevredenheid in verband met medische vaststellingen van een raadgevend 

geneesheer in het kader van een arbitrage 

- melding in verband met beknotting recht op vrije keuze van de arts door het verbod 

voor artsen om publiciteit te maken voor hun specialisatie 

- vraag in verband met toestemming tot stopzetting van voeding bij vader in palliatief 

stadium in het rusthuis - conflict tussen vertegenwoordigers 

- vraag naar recht op vrije keuze van een orthodontist 

- betwisting over de betaling van een consultatie aan de huisarts 

- melding van ontevredenheid over een onderzoek van een aanvraag door een 

raadgevend geneesheer bij het Fonds voor Beroepsziekten 

- vraag naar een kopie van een dossier bij een huisarts 

- een ontevredenheid over de verzorging in een rusthuis door verschillende 

zorgverleners 

- vraag naar afschrift van het dossier bij de huisarts 

- vraag naar afschrift van het dossier bij de huisarts 

- een vraag omtrent weigering van een huisarts een patiënt, verblijvende in een 

rusthuis,  door te verwijzen naar een psychiater 

- een vraag in verband met de diagnosestelling door een radioloog 

- melding van een ontevredenheid over het gedrag van een adviserend geneesheer in 

het geneeskundig centrum 

- vermoeden van medische fout door een uroloog 

- vraag naar dossier bij raadgevend geneesheer van de verzekeringsinstelling na een 

verkeersongeval 

- vraag van familie aan huisarts naar informatie over en het geven van toestemming 

voor een ziekenhuisopname van vader 

- vermoeden medische fout bij esthetische ingreep door specialist 

- ontevredenheid over privacybescherming: gerechtsexpert zou dossier verspreiden 

onder derden en dit ook zonder toestemming van de patiënt 
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- vraag in verband met vrije keuze van de huisarts in een rusthuis en toestemming 

tot een zorgverstrekking door een vertegenwoordiger 

- vraag over voorschrijven van bepaalde medicatie door een huisarts 

- vraag naar inzage en afschrift van het dossier bij de huisarts 

- melding van niet in acht neming van hygiëne door een tandarts  

- vermoeden nalatigheid huisdokter van verzorging hoogbejaarde patiënt 

- ontevredenheid over gedrag van een huisarts, vermoeden van overdosering 

toediening van medicatie, belemmering door huisarts van vrije keuze van specialist 

- vermoeden nalatigheid van dokter van wacht 

 

II.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” 

 

Per dossier heeft de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” de belangrijkste 

verwachting van de patiënt geregistreerd voor de dossiers “bevoegdheid federale 

ombudsdienst”. Er werd een onderscheid gemaakt tussen volgende verwachtingen: 

 

- Financieel akkoord: De vraag van de patiënt is een financieel akkoord zoals het niet 

betalen van een behandeling. 

- Dialoog: De bemiddeling heeft als enig doel de communicatie te herstellen en te 

bevorderen tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar. 

- Signalisatie / luisterend oor: De patiënt wil zijn “klacht” neerleggen met het doel een 

toestand in de gezondheidszorg te signaleren bij de overheid. De patiënt kan ook 

vooral nood hebben aan een luisterend oor. 

- Dossier: De patiënt wenst vooral inzage of afschrift van zijn dossier. 

- Andere: Verwachtingen van de patiënt die niet in de vorige categorieën thuishoren 

(zoals een klacht naar aanleiding van een familiaal conflict rond de zorg om een 

wilsonbekwame patiënt, vraag naar een onderzoek door een expert, enz.). 

 Verwachting van de klager 2005 

 FR NL 

financ. akkoord 12 5 

dialoog 7 3 

signaal/luisteren 4 7 

dossier 7 8 

andere 6 11 
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Aan Franstalige zijde is de verwachting van de patiënt in de eerste plaats de vraag naar een 

financieel akkoord (12 dossiers). Het voorkomen van deze verwachting van financiële 

tussenkomst kunnen we in verband brengen met het aantal dossiers waarin het voorwerp van 

de “klacht” betrekking heeft op art. 5 technische handeling is (zie hoofdstuk II.1.1.D) 

Belangrijk zijn daaropvolgend de vraag naar dialoog (7 dossiers) en de vraag naar 

inzage/afschrift (7 dossiers) van een dossier. 

 

Aan Nederlandstalige zijde zijn de verwachtingen van de patiënt vooral een luisterend oor of 

signalisatie (7 dossiers) en een vraag naar inzage / afschrift van het dossier (8 dossiers). 

 

II.1.1.5. Sectoren waarop de “klachten”dossiers, behorend tot 

de directe bevoegdheid van de Federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt”, betrekking hebben 

 

De residuaire bevoegdheid van de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” kan 

worden onderverdeeld naar het kader waarin de gezondheidszorgverstrekkingen werden 

uitgevoerd. We onderscheiden op deze manier vijf sectoren: de expertisegeneeskunde, het 

laboratorium, het penitentiair milieu, de ambulante sector en de rusthuizen. 
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 Sector 2005   

 FR NL TOTAAL 

rusthuis 5 5 10 

ambulante sector 17 20 37 

gevangenis 3 1 4 

laboratorium 1 0 1 

expertise 10 8 18 
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Zoals duidelijk in de bovenstaande tabel en figuur te zien is, hebben de meeste dossiers 

“bevoegdheid federale ombudsdienst” betrekking op de ambulante sector (37 dossiers), 

vervolgens de expertise geneeskunde (18 dossiers) en de gezondheidszorg in de rusthuizen 

(10 dossiers). Slechts enkele dossiers hebben betrekking op een gevangenis (4 dossiers) en op 

een laboratorium (1 dossier). 

 

II.1.1.6. Beroepsbeoefenaars in de “klachten”dossiers, 

behorend tot de directe bevoegdheid van de Federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

In de registratie maken we een onderscheid over “klachten” van de patiënt geuit tegenover 

huisartsen, tandartsen, kinesitherapeuten, zelfstandige verpleegkundigen en specialisten. 

Andere beroepsbeoefenaars brengen we onder de groep “andere”. 
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 Beroepsbeoefenaars 2005  

 FR NL TOTAAL 

tandarts 8 5 13 

huisarts 7 12 19 

specialist 5 5 10 

kinesist 3 0 3 

Verpleegk. 2 0 2 

andere 11 12 23 
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De groep “andere” vertegenwoordigt vooral de experts bij het ziekenfonds, 

verzekeringsinstellingen en het gerecht. 

 

Naast de groep “andere” komen aan Franstalige zijde vooral “huisarts” (7 dossiers) en de 

“tandarts” (8 dossiers) voor in de dossiers, vervolgens vermelden we “specialist” (5 dossiers).  

 

Aan Nederlandstalige zijde wordt naast de groep “andere” in 12 dossiers de “huisarts” 

aangehaald en daarna komen “tandarts” (5 dossiers) en “specialist” (5 dossiers). 
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II.1.1.7. Tevredenheid van de patiënten bij de afhandeling 

van de “klachten”dossiers behorend tot de directe 

bevoegdheid van de Federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” 

 

Men maakt onderscheid tussen “de tevredenheid tegenover de verwachting” en “de 

tevredenheid tegenover de bemiddeling”.  

 

Aan Franstalige zijde 

 

De tevredenheid tegenover de verwachting 

Tevredenheid/verwachting 6 

Ontevredenheid/verwachting 6 

Niet gekend 19 

Dossiers nog lopende 5 

 

Tevredenheid tegenover de bemiddeling 
Tevredenheid/bemiddeling 18 

Ontevredenheid/bemiddeling 2 

Niet gekend 11 

Dossiers nog lopende 5 

 

Het is heel moeilijk duidelijk te oordelen of een patiënt tevreden is van het resultaat van de 

bemiddeling, vooral als de verwachting van herstel van de dialoog werd gesteld. De vraag 

stelt zich of het niet nuttiger zou zijn, in het kader van de toekomstige jaarrapporten, een meer 

consistente manier te zoeken om het resultaat van de bemiddeling weer te geven 

(bijvoorbeeld: een geschreven overeenkomst, een confrontatie patiënt / beroepsbeoefenaar, 

een vermindering van het bedrag van de factuur of het honorarium, toekenning van het 

dossier, enz.) 

 

De ontevredenheid over de bemiddeling in twee dossiers, betreft een ontevredenheid over de 

duur van afhandeling van de klacht en frustraties omtrent de begrenzing van de bemiddeling 

in een bepaald dossier. 
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Aan Nederlandstalige zijde zijn de gegevens niet geanalyseerd betreft dit onderwerp. 

 

II.1.1.8. “Face to face” contacten met de patiënten / 

beroepsbeoefenaars in het kader van de behandeling van de 

dossiers ontvangen op de Federale ombudsdienst “Rechten 

van de patiënt” 

 

Aan Franstalige zijde, van de 36 dossiers behorend tot de directe bevoegdheid van de 

Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”: 

 

- 6 dossiers: rechtstreeks contact (ontmoeting) met de patiënt: één ontmoeting in een rusthuis 

te Brussel, één bij een patiënt te Charleroi en vier in de FOD Volksgezondheid 

- 3 dossiers: rechtstreekse confrontatie van patiënt / beroepsbeoefenaar / bemiddelaar (in een 

rusthuis te Brussel, bij een kinesist te Brussel en bij een patiënt te Luik) 

 

Voor de Nederlandstalige kant werden de gegevens omtrent dit onderwerp niet geanalyseerd. 

 

II.1.1.9. De dossiers “klachten verwezen naar derde” 

 

In deel III geven we uitgebreid uitleg over de doorverwijzing naar derde instanties. 

In onderstaande overzicht willen we alvast de dossiers “bevoegdheid dienst derde” preciseren: 

 

Aan Franstalige zijde: 

 

- vermoeden van mishandeling in hoofde van de verantwoordelijken van een 

onderwijsinstelling voor mensen met een verstandelijke handicap: doorverwijzing 

naar gerechtelijke instanties 

- vermoeden van misbruik van geneeskundige prestaties in ziekenhuis (op lokaal 

niveau heeft er reeds een bemiddeling plaatsgevonden): doorverwijzing naar de 

Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van de RIZIV 

- klacht over hygiëne in een ziekenhuis: bevoegdheid van de inspectiediensten van de 

Gemeenschappen en Gewesten 
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- vermoeden van een technische medische fout – geen wens tot bemiddeling: 

doorverwijzing naar het ziekenfonds 

- verlies van bril in rusthuis: doorverwijzing naar de directie 

- probleem met pensioen: bevoegdheid van de pensioendiensten 

- probleem van terugbetaling van dentale verzorging door het ziekenfonds: 

doorverwijzing naar de RIZIV 

- facturatie ziekenhuisverzorging (op lokaal niveau heeft er reeds een bemiddeling 

plaatsgevonden): doorverwijzing naar het ziekenfonds om informatie in te winnen 

- vreemd statuut “illegaal”: bevoegdheid van advocaten 

- misbruik in gedrag van een psycholoog (aanrakingen, psychologische manipulaties): 

doorverwijzing naar het Comité van Ethiek van de Belgische Federatie van 

Psychologen; herinneren aan de mogelijkheid een gerechtelijke procedure in te 

stellen 

- probleem sociaal statuut (uitkeringen): doorverwijzing naar de bevoegde dienst 

- vermoeden van technische medische fout in ziekenhuis (bemiddeling ondenkbaar): 

doorverwijzing naar het ziekenfonds 

- probleem van terugbetaling van een zorgverstrekking op een minderjarige: 

doorverwijzing naar het ziekenfonds 

- twee klachten houdende sociaal statuut: doorverwijzing naar de bevoegde sociale 

diensten 

- twee klachten houdende de wijze waarop de procedure van onderzoek van de Dienst 

voor geneeskundige evaluatie en controle van de RIZIV plaatsvindt (onderzoek naar 

eventueel onrechtmatig gedrag van een tandarts en een arts): schending van het 

private leven van de patiënten; gebrek aan informatie over de reden van convocatie 

van de patiënten bij de dienst van de RIZIV: doorverwijzing naar een advocaat voor 

de ene klacht en naar het College van de federale ombudsmannen voor de andere 

klacht 

- klacht over hulp aan huis (kosten): doorverwijzing naar ziekenfonds om informatie 

in te winnen 
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- klacht van echtgenote van een patiënt - slachtoffer van therapeutisch debacle; heeft 

rechtszaak verloren; niets aan te doen 

- aanranding van een patiënte op leeftijd door verplegers in een ziekenhuis: 

doorverwijzing naar gerechtelijke instanties 

 

Aan Nederlandstalige zijde:  

 

- administratieve overlast bij aanvraag van financiële tegemoetkoming bij 

kankerfonds en melding arbeidsongeschiktheid: doorverwijzing naar sociale dienst 

van het ziekenfonds 

- conflict met justitieassistent en conflict met administratie in een gevangenis: 

doorverwijzing naar het college van de federale ombudsmannen 

- klacht omtrent een expertiseverslag door een psychiater: onbevoegdheid 

ombudsdienst, geen alternatief 

- vermoeden zwart werk door kinesitherapeut: doorverwijzing naar de 

arbeidsinspectie 

- vraag over terugbetaling van geneesmiddelen in Duitsland: doorverwijzing naar de 

landsbond van de mutualiteit 

- gedrag en actie van een verzorgster van familiehulp: doorverwijzing naar de dienst 

zelf en naar de wijkagent 

- info over aanvraag van een parkeerkaart: doorverwijzing naar de FOD sociale 

zekerheid 

- zes vragen omtrent probleem rond terugbetaling door het ziekenfonds: 

doorverwijzing naar het ziekenfonds 

- verzet tegen weigering tegemoetkoming gehandicapten ministerie: doorverwijzing 

naar de FOD Sociale zekerheid, DG Personen met een handicap 

- te late aangifte bij ziekenfonds van arbeidsongeschiktheid door onwetendheid: 

doorverwijzing naar ombudsdienst ziekenfonds 

- een patiënt wordt voor stalking van psychotherapeute voor de rechtbank gedaagd: 

doorverwijzing naar advocaat 
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- vraag over rookverbod in het ziekenhuis: doorverwijzing naar ander directoraat 

generaal binnen de FOD Volksgezondheid 

- verzuim van hulp bij nood door verpleegkundige: klacht kadert binnen interfamiliaal 

conflict, heeft niets te maken met gezondheidszorg  

- klacht over onhygiënische praktijken door tandarts: doorverwijzing naar de 

provinciale geneeskundige commissie 

- vraag over betaling uitkering: doorverwijzing naar ziekenfonds 

- vraag over facturatie voor spoedopname: doorverwijzing naar juridische dienst 

ziekenfonds 

- vraag naar geconventioneerde artsen: verwijzing naar het ziekenfonds 

- onvoorbereid ontslag uit een medisch pedagogisch centrum: doorverwijzing naar de 

ombudsdienst Vlaams fonds 

 

II.1.1.10. Afgesloten dossiers - hangende dossiers 

 

Aan Franstalige zijde zijn twee dossiers 2004 en twaalf dossiers 2005 (van alle dossiers) 

“nog lopende”. 

Vier dossiers (van de 36 dossiers behorende tot de bevoegdheid van de federale 

ombudsdienst) zijn na bemiddeling verwezen naar alternatieve instanties: 

- twee dossiers zijn verwezen naar de rechtbank (vermoeden van een diagnostische fout 

van een huisarts; slechte kwaliteit van zorg door een tandarts); 

- één dossier is verwezen naar het College van federale ombudsmannen en betreft de 

manier waarop de beslissing van een raadgevend geneesheer van de FOD Sociale 

Zekerheid gebeurd is; 

- één dossier is verwezen naar de rechtbank ten gevolge van een weigering van 

rechtstreeks inzage in een dossier van een raadgevend geneesheer van een 

verzekeringsmaatschappij. 

 

Aan Nederlandstalige zijde zijn er nog 13 dossiers 2005 “lopende”.  
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II.1.2. De dossiers “informatie en advies”: gegevens en 

commentaar 

 

Het luik “informatie”dossiers omvat het geheel van adviezen die met betrekking tot de wet 

betreffende de rechten van de patiënt of tot de materie die ermee (rechtstreeks of 

onrechtstreeks) samenhangt. De adviezen worden verleend op vraag van patiënten, van hun 

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

bemiddelaars, enz. 

 

Deze “informatie”dossiers beogen, in bepaalde gevallen, klachten te voorkomen door de 

communicatie tussen de beroepsbeoefenaars en de patiënten te versterken. Het betreft situaties 

waarin patiënten om adviezen vragen, terwijl zij enige vertwijfeling voelen en zich vragen 

stellen over het gedrag van een beroepsbeoefenaar. 

 

De in 2005 gemanifesteerde verzoeken om inlichtingen of advies werden niet met de nodige 

precisie in de rapporten opgenomen, omwille van de moeilijkheden van dossierafhandeling, 

die in de inleiding van het verslag vermeld worden (namelijk de afwezigheid van een 

Nederlandstalige ombudspersoon gedurende 5,5 maanden). 

 

Niettemin kunnen deze vragen om informatie zonder meer het getal 100 van de Franstalige 

zijde belopen en hadden deze aan Nederlandstalige zijde dezelfde hoeveelheid belopen 

als er tijdens het hele jaar 2005 een Nederlandstalige ombudspersoon zou geweest zijn. 

 

Overigens is het vanuit een praktisch oogpunt niet haalbaar de zeer talrijke telefonische 

contacten of uitwisseling van e-mail te becijferen. 

 

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

vragen omvatten frequent uitzonderingen of heel specifieke situaties die niet letterlijk uit de 

wet betreffende de rechten van de patiënt af te leiden zijn. Het opzoekwerk impliceert een 

overleg met de medewerkers van de juridische cel teneinde de onderhavige wet in die 

specifieke situatie juist te kunnen interpreteren. 
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Nopens voorbeelden van verzoeken om inlichtingen kunnen we de volgende gevallen 

vermelden, waarvan een aanzienlijk deel met de vragen van het jaar 2004 te vergelijken zijn: 

 

1° Voorbeelden van verzoeken om inlichtingen van patiënten of hun families: 
 

- Gedwongen plaatsing (wet betreffende bescherming van de persoon van de geesteszieke): Hoe zich voor de 

vrederechter verdedigen teneinde bovenvermelde plaatsing te vermijden? 

- Werking ombudsdiensten 

- Bevoegdheden van de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

- Bevoegdheden lokale ombudspersonen – onafhankelijkheid? 

- Rol van ombudsdiensten – vergelijking met de rol van de vzw “Medisch Falen” 

- Weigering van een behandeling: informatie 

- Recht om een patiënt bij de zorgverstrekking te vergezellen? 

- Informatie over de tuchtprocedure voor de Orde der Geneesheren 

- Gedeeld medisch geheim: toelatingsvoorwaarden? Hoe verspreidt zich informatie over de gezondheid van een 

patiënt in ziekenhuis? (probleem van toegang tot het elektronisch dossier ten aanzien van het privé-leven van 

de patiënt). 

- Toegangsmogelijkheden tot dossier in ziekenhuis of bij een beroepsbeoefenaar van de ambulante sector 

- Inzage dossier overleden patiënt: Hoe bewerkstelligen? 

- Heeft een arts de verplichting om een afschrift van dossier aan de nieuwe arts van de patiënt, op zijn verzoek, 

ter hand te stellen? 

- Hoe het dossier bij een overleden beroepsbeoefenaar terugkrijgen? 

- Vragen van namen van deskundigen, van advocaten. 

- Kostprijs afschrift medisch dossier? Prijs raadpleging medisch dossier? 

- Vrije keus in psychiatrie? 

- Hoe een onafhankelijke verpleegster vinden? 

- Te hoge facturering in ziekenhuis 

- Nomenclatuur RIZIV – uitsluitingen terugbetalingen - discriminatie? 

- Vragen financiële steun – langdurige ziekten 

- Ziekenfondsarts of niet: Hoe weten? 

- Toepassingsgebied van de wet betreffende de Rechten van de Patiënt voor psychologen, beroepsbeoefenaars 

van niet-conventionele praktijken 

- Alternatieven van bemiddeling? 

- Vertrouwenspersoon, vertegenwoordiger: modellen van aanduiding 

- Fysieke dwang in psychiatrie: aanvaardbaar? 

- Hoe vergoed worden na een nosocomiale ziekte opgelopen te hebben? 

- Stand van zaken van het (wets)voorstel tot vergoeding van schade van slachtoffers van therapeutische 

ongevallen?  

- Mogelijkheden om een klacht neer te leggen aangaande verkwistende zorgverstrekking in rusthuizen? 

- Vroegtijdige verklaring inzake euthanasie? 
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- Medische experimenten: regels die ze betreffen? Hoe moet dat in de praktijk werken? 

- Zijn de geneesheren-experts gehouden de wet betreffende de rechten van de patiënt te eerbiedigen? 

 

2° Voorbeelden van verzoeken om inlichtingen van diverse instanties (verenigingen, 

mutualiteiten, scholen, enz.): 

 

- Vragen naar jaarverslagen 2004 van de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

- Vraag naar informatie over de bemiddeling – Lijsten van ombudspersonen 

- Religieuze overtuigingen in de gezondheidszorg – wetgeving die ze vermeldt 

- Inlichtingen over het levenseinde 

- Gegevensverwerking voor wetenschappelijk onderzoek: regelgeving? 

- Illegale buitenlanders en recht op niet-dringende zorgverstrekking 

- Gedeeld medisch geheim tijdens het onderricht voor  geneeskunde  

- Multidisciplinair dossier – toegangsmodaliteiten? 

- Bevoegdheden Gemeenschappen en Gewesten betreft gezondheidszorg 

- Evolutie in systeem van gezondheidszorg, enz. 

 

3° Voorbeelden van verzoeken om inlichtingen van ombudspersonen: 

 

- Redactie van de jaarverslagen: vragen tot verduidelijking 

- Hoe moeilijke patiënten, die “belagen” het hoofd bieden? Hoe de bemiddeling stopzetten? 

- Vragen van verzekeringen om afschriften van medische dossiers: Wat doen? 

- Zorgwekkend ongeval – vermoeden van technische medische fout: moet men de hospitalisatieverzekering 

automatisch laten ingrijpen? 

- Moet de vertrouwelijkheid van het bemiddelingsproces verzekerd worden? Hoe? 

- Termijn van bewaring van bemiddelingsdossiers? 

- Bericht van ontvangst door ombudspersoon: verplicht? 

- Mag de ombudspersoon getuigen voor de Orde der Geneesheren? 

- Mag de ombudspersoon echt geen standpunt innemen in beheer van het conflict?, enz. 

 

4° Voorbeelden van verzoeken om inlichtingen van studenten: 

 

- Inhoud wet betreffende de rechten van de patiënt, jaarverslagen 2004 van de federale ombudsdienst 

- Werking ombudsdiensten (steeds meer vragen) 

- Eerbied religieuze overtuigingen in de toekenning van zorgen, enz. 
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II.2. Samenwerking met de Federale Commissie “Rechten van de patiënt”  

 

- Volgens de oprichting van de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in de schoot 

van de Federale Commissie “Rechten van de patiënt”, werkt de ombudsdienst mee aan de 

werkzaamheden van de Commissie. De samenwerking vertaalt zich met name in de hulp bij 

de voorbereiding van de dagorde van de bijeenkomsten van de Federale Commissie “Rechten 

van de patiënt”, het Bureau en de werkgroepen. 

 

Daarnaast nemen de ombudsvrouwen van de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

deel aan voornoemde bijeenkomsten. In de mate van hun bevoegdheden, kunnen zij hun 

expertise aangaande de wetgeving met betrekking tot de rechten van de patiënt aanbrengen. 

 

In de praktijk is het vooral als “tussenschakel” voor inlichtingen uit het werkveld dat de 

ombudsvrouwen hun steentje bijdragen tijdens de vergaderingen van de Federale Commissie 

“Rechten van de patiënt”, het Bureau of de diverse werkgroepen. De ombudsvrouwen 

informeren op regelmatige basis de Commissie en haar organen over de soorten klachten van 

patiënten, die de ombudsvrouwen ontvangen hebben, en over de noden en vragen van de 

burgers met betrekking tot “rechten van de patiënt”. Ze informeren de Commissie en haar 

organen tevens omtrent de moeilijkheden van beroepsbeoefenaars, patiënten of 

ombudspersonen aangaande de toepassing van de wet betreffende de rechten van de patiënt of 

aangaande de uitoefening van de ombudsfunctie. In samenwerking met de Federale 

Commissie “Rechten van de patiënt”, dienen de federale ombudsvrouwen te waken over een 

uniform beleid betreffende de klachtenbemiddeling. 

 

- De eerste bijeenkomst van de nieuwe Federale Commissie “Rechten van de patiënt” vond 

plaats op 29 oktober 2004. 

 

Tot op heden (maart 2006) heeft de Federale Commissie “Rechten van de patiënt” volgende 

documenten opgesteld en goedgekeurd:  

• Het huishoudelijk reglement van de Federale Commissie “Rechten van de patiënt”, 

goedgekeurd op 16 december 2005. 

• Een modelformulier voor aanwijzing van een vertegenwoordiger en een 

modelformulier voor herroeping van de aangewezen vertegenwoordiger, 

goedgekeurd op 16 december 2005. 
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• Het advies inzake art 17novies Ziekenhuiswet - een advies aangaande de “centrale” 

ziekenhuisaansprakelijkheid in toepassing van artikel 17 van de wet betreffende de 

rechten van de patiënt, goedgekeurd op 20 januari 2006 met toevoeging van een 

minderheidsnota. 

• Het advies uitbreiding van de bevoegdheid van de ombudspersoon in het kader van 

een Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, goedgekeurd op 17 maart 2006. 

 

Deze adviezen zijn ter beschikking op het secretariaat van de Federale Commissie “Rechten 

van de patiënt” en zullen in de nabije toekomst eveneens op internet te vinden zijn 

(www.health.fgov.be). 

 

Momenteel (maart 2006) bereidt de Federale Commissie “Rechten van de patiënt” adviezen 

voor in antwoord op vragen van de Minister van Volksgezondheid. De Minister heeft deze 

vragen onder meer op de vaststellingen in de twee jaarverslagen 2004 van de Federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” gebaseerd. Volgende adviezen zijn op dit moment in 

ontwerp: 

• Regels van onverenigbaarheid tussen de functie van ombudspersoon en andere 

functies uitgeoefend binnen dezelfde instelling. 

• Advies omtrent de eventuele versoepeling van de regeling inzake aanstelling van de 

vertrouwenspersoon. 

• De toegang tot het patiëntendossier door de nabestaanden van een overleden patiënt. 

 

Verder onderzoekt een werkgroep “geestelijke gezondheidszorg” van de Commissie, de 

positie van de psychiatrische patiënt; dit om na te gaan of de wet betreffende de rechten van 

de patiënt dient aangepast te worden. 

 

De werkgroep “bemiddeling” van de Commissie bereidt antwoorden voor op andere vragen 

van de Minister, zoals een vraag naar de relatie tussen de ombudspersoon en de 

ziekenhuisdirectie en een vraag naar eventuele uitbreiding van het klachtrecht tot bepaalde 

personen uit de onmiddellijke familie of tot rechtspersonen waarvan de wettelijke of statutaire 

opdrachten bestaat uit verdediging van de rechten van de patiënt. 
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Op langere termijn beoogt deze werkgroep “bemiddeling” “guidelines” (een soort 

deontologische code) uit te werken, toepasbaar op alle ombudspersonen in het land. 

 

Voor het activiteitenjaar 2005 kunnen we tot slot vaststellen dat de twee ombudsvrouwen van 

de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” meewerkten aan de verduidelijking en 

precisering van het model van jaarverslag voor lokale ombudspersonen, dat de Federale 

commissie “Rechten van de patiënt” in 2004 voorgesteld had. 

 

 

II.3. De band met de lokale ombudspersonen: 

 

II.3.1 Informele contacten inzake de afhandeling van klachten 

 

Zoals hierboven reeds aangehaald, heeft de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

een residuaire bevoegdheid en vormt deze op zich geen instantie van beroep voor wat het 

beheer betreft van de klacht behandeld door de lokale ombudspersoon. 

 

Het is belangrijk om dit feit te signaleren gezien op het veld hieromtrent nog verwarring 

heerst. 

 

Wanneer een patiënt bij de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” een klacht 

indient over de wijze waarop zijn klachten door een lokale ombudspersoon behandeld werden, 

melden de ombudsvrouwen van voornoemde federale ombudsdienst aan de patiënt dat ze een 

klacht niet een tweede keer “ten gronde” kunnen afhandelen. 

 

Omwille van dit feit signaleren de ombudsvrouwen aan de patiënt dat ze nota nemen van de 

opmerkingen die te maken hebben met de “wijze” waarop de lokale ombudsdienst 

gefunctioneerd heeft (problemen gelinkt aan de onafhankelijkheid van de ombudspersoon, 

problemen inzake de behandelingsduur van een dossier, toegankelijkheidsproblemen van de 

ombudsdienst, problemen inzake de beschikbaarheid of onrespectvolle houding van de 

ombudspersoon, de indruk dat de lokale ombudspersoon verder kon zijn gegaan in het 

bemiddelingsproces, enz.) 

 



 56

In dergelijke gevallen nemen de ombudsvrouwen, elkeen voor haar dossiers, contact op (via 

telefoon of mail) met de betrokken lokale ombudspersoon, met wie ze de vraag onderzoeken 

of “eventuele” stappen met de patiënt nog kunnen gezet worden. Deze stappen kunnen voor 

de lokale ombudspersoon bestaan uit het uitleggen en preciseren van de door hem uitgevoerde 

onderzoeken, het ondernemen van een laatste poging om de dialoog met de betreffende 

beroepsbeoefenaar te herstellen, het nagaan hoe het mogelijk zou om de “onafhankelijkheid” 

beter te vrijwaren, enz. 

 

 

II.3.2. Centraliseren en overmaken van informatie aan de Federale 

Commissie “Rechten van de patiënt” of de FOD Volksgezondheid 

naar een eenvormigheidbeleid voor de bemiddelingsactiviteiten 

“Rechten van de patiënt” 

 

Zoals eerder gezegd kan de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” dienen als 

informatieschakel tussen lokale ombudspersonen en de Federale Commissie, in die zin dat de 

ombudsvrouwen van voornoemde federale dienst eventuele moeilijkheden of vragen van de 

lokale ombudspersonen, inzake de uitoefening van hun functie, kunnen signaleren aan de 

Commissie. 

 

Die “schakel” kan zich vormen via de persoonlijke contacten tussen de federale 

ombudsvrouwen en de lokale ombudspersonen, of tengevolge van de vergaderingen met de 

verscheidene instanties en actoren uit de bemiddelingswereld. 

 

In dit opzicht vestigen we de aandacht op het symposium aangaande bemiddeling in de 

gezondheidszorgsector (zoals bedoeld in de wet betreffende de rechten van de patiënt), 

georganiseerd op 17 en 18 november 2004 door de ombudsvrouwen van de Federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in samenwerking met de FOD Volksgezondheid. 

 

Doel van dit symposium – bijgewoond door meer dan 200 personen – was vooral het bieden 

van een ontmoetingsgelegenheid voor alle ombudspersonen “Rechten van de patiënt” van 

België; tegelijkertijd werden de gezamenlijke eigenschappen en / of reeds ondervonden 

moeilijkheden aangaande de uitoefening van de nieuwe bemiddelingsfunctie belicht. 
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Merken we hierbij nog op dat ten gevolge van dit symposium en naar analogie van wat reeds 

enkele jaren op Nederlandstalig niveau bestaat (oprichting van V.V.O.V.A.Z., Vlaamse 

Vereniging Ombudsfunctie Van Algemene Ziekenhuizen) Franstalige bemiddelaars beslisten 

om A.M.I.S. (Association francophone des Médiateurs des Institutions de Soins) op te 

richten. 

De ombudsvrouwen van de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” zijn uitgenodigd 

op verschillende vergaderingen van deze twee verenigingen en kunnen zo diverse, daar 

uitgewisselde inlichtingen doorgeven aan de Federale Commissie “Rechten van de patiënt”, in 

de mate dat hun werk dit toelaat. 

 

In hetzelfde kader van een eenvormigheidsbeleid voor de bemiddelingsactiviteiten “Rechten 

van de patiënt” waken de ombudsvrouwen van de federale dienst over de werkzaamheden 

binnen de werkgroep “bemiddeling” van de Federale Commissie “Rechten van de patiënt”. 

 

Voornoemde ombudsvrouwen nemen ook deel aan de verduidelijking en precisering van het 

door de Federale Commissie “Rechten van de patiënt” voorgestelde model van jaarverslag 

voor de lokale ombudspersonen, alsook aan het project van de FOD Volksgezondheid; dit 

laatste beoogt via informatisering een optimalisatie van het jaarverslag en wordt gelinkt aan 

de verscheidene klachtenregistratiesystemen die reeds op het veld worden toegepast. 

De ombudsvrouwen waken tevens over een zekere opvolging bij het analyseren van de 

verslagen van de lokale ombudspersonen. 

Tot slot is het nuttig om eraan te herinneren dat, in geval van “formele” klacht op het gebied 

van de werking van een particuliere ombudsdienst – zoals bepaald in artikel 16, §2, 5° van de 

wet betreffende de rechten van de patiënt – de Federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” deze klacht overmaakt aan het Bureau van de Federale Commissie “Rechten van de 

patiënt”; het Bureau bepaalt dan de meest geschikte manier om deze klacht te behandelen. 
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II.4. Publieke relaties 

 

Sinds de oprichting van de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” hebben de 

ombudsvrouwen reeds diverse contacten gehad met en deelgenomen aan bijeenkomsten van 

instanties in de wereld van de gezondheidszorg (College van de federale ombudsmannen, 

directies van de ziekenhuizen, lokale ombudspersonen, enz.). 

 

De ombudsvrouwen hebben reeds op verschillende wijzen deelgenomen aan conferenties over 

de wetgeving van de rechten van de patiënt of meer bepaald over de werking van hun 

ombudsdienst. 

 

In vergelijking met het jaar 2004, hebben de ombudsvrouwen minder de mogelijkheid gehad 

de relaties te onderhouden met de wereld van de gezondheidszorg, gezien de moeilijkheden 

met de organisatie van de federale ombudsdienst die we eerder aanhaalden in de inleiding van 

dit rapport (de afwezigheid van een Nederlandstalige ombudsvrouw gedurende 5,5 maanden 

en een te hoge werklast). De ombudsvrouwen hopen dit aspect van “publieke relaties” in de 

toekomst te kunnen ontwikkelen. 

 

 

II.4.1. Uiteenzettingen gegeven door de Federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

- Uiteenzetting gegeven in Namen in januari 2005 over de wet betreffende de rechten 

van de patiënt en zijn oorsprong in het kader van de interdisciplinaire vorming 

georganiseerd door de rechtsfaculteit N.D. in Namen door de professor Duchesne. 

 

- Een conferentie in Huy in juni 2005 over de fundamenten van de wet betreffende de 

rechten van de patiënt. 

 

- Uiteenzetting in het kader van een colloquium in de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers georganiseerd door de CDH over de evaluatie van de wet 

betreffende de rechten van de patiënt, Brussel: “droit d’accès au dossier médical; droit 

à la médiation”, juni 2005. 
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- Uiteenzetting tijdens een bijeenkomst van l’A.M.I.S. (Association francophone des 

médiateurs d’institutions de soins) in oktober 2005 over “les alternatives à la 

médiation” (cf infra), Namen. 

 

 

De uiteenzettingen in 2005 van de voormalige Nederlandstalige ombudsvrouw zijn niet 

opgenomen in het rapport bij gebrek aan informatie op het ogenblik van de redactie van dit 

rapport. 

 

 

II.4.2. Informatieverstrekking aan het grote publiek 

 

- Persconferentie op 15 juin 2005 door de ombudsvrouwen van de Federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” over de twee jaarverslagen 2004 en dit, na de voorstelling van deze 

twee verslagen aan de Federale Commissie “Rechten van de patiënt”. 

 

- Brochures, folders en posters 

Tijdens de vorige legislatuur, is er een eerste sensibiliseringscampagne georganiseerd geweest 

door de FOD Volksgezondheid over de rechten van de patiënt (verspreiding van brochures, 

folders en posters in het Frans en in het Nederlands
8
). 

 

Eind 2004 heeft men ook besloten de brochures te verspreiden in het Duits (beschikbaar sinds 

juni 2005). 

 

De FOD Volksgezondheid heeft de intentie een nieuwe publiciteitscampagne te starten over 

de wet betreffende de rechten van de patiënt en over de ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt”, en dit eind 2006-begin 2007. 

 

- Website 

Het lijkt ten zeerste aangewezen dat de burgers – en in het bijzonder de patiënten – 

gemakkelijk aan informatie over het thema patiëntenrechten kunnen geraken op internet. 

                                                
8
 Deze brochures en folders zijn op het internet beschikbaar op de site www.health.fgov.be of contacteer het secretariaat van 

de Federale Commissie “Rechten van de patiënt”. 
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In 2003-2004 is een deel van de informatie verbonden met de patiëntenrechten geïntegreerd 

op de website van de FOD Volksgezondheid (brochures, informatie over bemiddeling, 

coördinaten van de federale en lokale ombudspersonen). 

 

In de loop van 2005 werd de site van de FOD Volksgezondheid vernieuwd, waarbij de 

verschillende sites van de Directoraat-generalen Gezondheidszorgvoorzieningen, 

Basisgezondheidszorg, Geneesmiddelen, “Plant, dier en voeding” en Leefmilieu op één 

website samengevoegd werden. Vanuit verschillende instanties ontvingen de federale 

ombudsvrouwen de melding dat de informatie over de patiëntenrechten moeilijk was terug te 

vinden op de hernieuwde site. Op dit moment, april 2006, werken medewerkers van de FOD 

Volksgezondheid, in samenwerking met de federale ombudsvrouwen, aan een grotere 

zichtbaarheid en duidelijkheid van de informatie over de patiëntenrechten op de site. 

 

Zo krijgen de “Rechten van de patiënt” een directe link onder de rubriek “Mijn gezondheid” 

op www.health.fgov.be. De openingspagina van de “Rechten van de patiënt” geeft naast een 

link naar de wettekst zelf, een overzicht van de belangrijkste structuren opgericht in het kader 

van de wet betreffende de rechten van de patiënt, met name: de Federale Commissie “Rechten 

van de patiënt”, de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” en lokale 

ombudsdiensten “Rechten van de patiënt”. Een link per structuur geeft de geïnteresseerde de 

mogelijkheid zich over een bepaald item verder te informeren. 

 

Op het moment van de redactie van dit rapport is de herstructurering nog niet helemaal op 

punt gesteld. Eens de website volledig afgewerkt is, hoopt de federale ombudsdienst, mits de 

nodige opleiding, (gewijzigde) documenten zelf op de site te kunnen plaatsen. Op deze wijze 

kan de website een centraal informatiepunt worden, waarlangs informatie aan de burger kan 

aangeboden worden. 

 

 

II.5. De samenwerking met de Dienst “Legal Management” van de FOD 

Volksgezondheid 

 

De Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” wordt, in administratief opzicht, 

geïntegreerd en gesitueerd binnen de Dienst “Legal Management” van de FOD 

“Volksgezondheid”. 
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In die zin wordt de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” soms ertoe aangezet om 

deel te nemen aan werkzaamheden die onder de bevoegdheden van de bovenvermelde dienst 

vallen en die niet onmiddellijk verbonden zijn met het klachtenbeleid. 

 

Bijgevolg worden de ombudsvrouwen van de Federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” soms ertoe gebracht om: 

 

- met de bevoegde diensten de manier te onderzoeken om de begroting “Rechten van de 

patiënt”, toegekend door de overheid, te regelen (toewijzing van onderzoeksovereenkomsten, 

een sensibiliseringscampagne, enz.); 

 

- deel uit te maken van de begeleidingscommissies van de FOD in verband met studies over 

de rechten van de patiënt, uitgevoerd door verenigingen die door de overheid gefinancierd 

worden; 

 

- deel te nemen aan vormingen bestemd voor personeel van de FOD Volksgezondheid; 

 

- enkele banden te smeden met andere diensten van de FOD Volksgezondheid (geneeskundige 

telematica, enz.); 

 

- toe te zien op de verspreiding, van brochures en folders, uitgegeven door de FOD 

Volksgezondheid inzake de rechten van de patiënt; 

 

- informatie te verschaffen voor een antwoord op bepaalde parlementaire of andere 

informatievragen van de Minister. 
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Wat dit laatste punt betreft, is het voor de ombudsvrouwen van de Federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” nuttig gebleken om de verwijzingen van de verschillende 

antwoorden van de Minister op de parlementaire vragen van 2005 betreffende de 

rechten van de patiënt hieronder te beschrijven (volledig hernomen in bijlagen 7 en 8 

van dit rapport), en dit met het oog op voorlichting van de bevolking: 

 

Schriftelijke parlementaire vragen 2005: 
 

1. Vraag nr. 574 van de Heer Jo Vandeurzen van 8 november 2005 (N.) aan de minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid 

Ziekenhuizen. — Aansprakelijkheid. — Rechten van de patiënt 

 

2. Vraag nr. 559 van Mevrouw Maggie De Block van 7 oktober 2005 (N.) aan de minister van 

Sociale Zaken en Volkgezondheid 

Multidisciplinaire referentiecentra voor chronische pijn 

 

3. Vraag nr. 574 van Mevrouw Yolande Avontroodt van 11 mei 2005 (N.) aan de minister van 

Sociale Zaken en Volkgezondheid 

Patiëntenrechtenwet – Ombudsdienst 

 

4. Vraag nr. 304 van Mevrouw Annemie Roppe van 26 april 2005 (N.) aan de minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid 

Transparantie van honoraria en statuut van huisartsen 

 

5. Vraag nr. 243 van de Heer Koen Bultinck van 18 januari 2005 (N.) aan de minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid 

Archivering van medische dossiers van overleden huisartsen en specialisten 

 

6. Vraag nr. 355 van Mevrouw Annelies Storms van 7 december 2004 (N.) aan de minister 

van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

Afnemen van aids-tests zonder medeweten van de patiënt 
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7. Vraag nr. 342 van Mevrouw Yolande Avontroodt van 24 november 2004 (N.) aan de 

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

Gedwongen behandeling bij gedwongen opname 

 

8. Vraag nr. 325 van Mevrouw Annelies Storms van 29 oktober 2004 (N.) aan de minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid 

Aantal klachten bij de federale ombudsdienst voor de rechten van de patiënt 

 

9. Vraag nr. 124 van Mevrouw Annelies Storms van 12 februari 2004 (N.) aan de minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid 

Patiëntenrechtenwet. — Instellen van ombudsfuncties 

 

10. Vraag nr. 114 van Mevrouw Yolande Avontroodt van 27 januari 2004 (N.) aan de 

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

Ziekenhuizen — Ombudsdiensten 

 

11. Vraag nr. 76 van de Heer Jo Vandeurzen van 10 december 2003 (N.) aan de minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid 

Rechten van de patiënt. — Ziekenhuizen. — Vrije keuze van verpleegkundige 

 

12. Vraag nr. 78 van de Heer Jo Vandeurzen van 11 december 2003 (N.) aan de minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid 

Patiëntendossiers. — Elektronische stukken van een medisch dossier 

 

13. Vraag nr. 55 van Mevrouw Annelies Storms van 4 november 2003 (N.) aan de minister 

van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

Wet betreffende de rechten van de patiënt. — Bekendmaking ervan naar de bevolking toe 

 

14. Vraag nr. 47 van de Heer Jo Vandeurzen van 21 oktober 2003 (N.) aan de minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid 

Patiëntenrechtenwet. — Beroepsbeoefenaars. — Toepassing van de wet 
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Mondelinge parlementaire vragen 2005: 

 

1. Samengevoegde vragen van: 

- de Heer Luc Goutry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over “het tekort 

aan geld voor de palliatieve zorgen” (nr. 8154) 

- de Heer Koen Bultinck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over “de 

palliatieve zorg” (nr. 8226) 

- Mevrouw Annemie Turtelboom aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

over “het probleem van de financiering van de pilootprojecten palliatieve dagverzorging” 

(nr. 8260) 

- Mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over “de 

follow-up van het evaluatieverslag betreffende de palliatieve zorg” (nr. 8357) 

- Mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over 

“de nood aan extra middelen in de sector van de palliatieve zorg” (nr. 8551) 

 

2. Vraag van Mevrouw Annelies Storms aan de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid over “de Nederlandstalige ombudspersoon 'rechten van de patiënt'” (nr. 

8199) 

 

3. Vraag van Mevrouw Véronique Ghenne aan de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid over “de besluiten van de federale ombudsdienst 'Rechten van de patiënt'” 

(nr. 7808) 

 

4. Vraag van Mevrouw Annelies Storms aan de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid over “de studie van het OIVO met betrekking tot de diverse kosten in de 

ziekenhuizen” (nr. 7402) 

 

5. Vraag van Mevrouw Annelies Storms aan de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid over “het jaarverslag van de federale ombudsdienst 'Rechten van patiënt'” 

(nr. 7272) 

  

6. Vraag van Mevrouw Annelies Storms aan de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid over “het ontslag van de Nederlandstalige ombudsvrouw bij de federale 

commissie 'Rechten van de Patiënt'” (nr. 7120) 
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7. Vraag van de Heer Luc Goutry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

over “het evaluatierapport inzake de uitbouw van palliatieve zorgen” (nr. 7073) 

 

8. Vraag van de Heer Luc Goutry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

over “het voortbestaan van de dagcentra voor palliatieve zorg” (nr. 6748) 

 

9. Vraag van de Heer Luc Goutry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

over “alarmerende toename van het aantal ziekenhuisinfecties” (nr. 6749) 

 

10. Vraag van Mevrouw Karine Jiroflée aan de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid over “de euthanasiekits” (nr. 6698) 

 

11. Vraag van de Heer Hans Bonte aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

over “het aanleggen van zwarte lijsten van gevaarlijke patiënten en het in kaart brengen van 

gevaarlijke buurten” (nr. 5702) 

 

12. Vraag van Mevrouw Véronique Ghenne aan de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid over “de evaluatie van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten 

van de patiënt” (nr. 4302) 

 

13. Vraag van Mevrouw Annelies Storms aan de minister van Tewerkstelling en Pensioenen 

over “de rechten van de patiënt” (nr. 2954) 

  

14. Vraag van Mevrouw Annelies Storms aan de minister van Tewerkstelling en Pensioenen 

over “de internetsite gewijd aan de rechten van de patiënt” (nr. 2955) 

 

15. Vraag van Mevrouw Annelies Storms aan de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid over “de wet betreffende de rechten van de patiënt en de invoering van de 

functie van ombudspersoon in de ziekenhuizen” (nr. 1239) 

 

16. Vraag van Mevrouw Yolande Avontroodt aan de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid over “het toepassingsgebied van de wet betreffende de rechten van de 

patiënt (nr. 382)” 
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DEEL III: VASTSTELLINGEN, MOEILIJKHEDEN EN 
AANBEVELINGEN 
 

 

Inleiding 
 

Zoals in de inleiding van dit verslag vermeld, willen de ombudsvrouwen van de Federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” de lezer naar beide jaarverslagen 2004 van de 

bovenvermelde dienst verwijzen aangaande de vaststellingen, moeilijkheden en 

aanbevelingen in verband met de toepassing van de wet betreffende de rechten van de 

patiënt
9
 en aangaande de vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen in verband met de 

uitoefening van de ombudsfunctie
10

. 

 

In dit opzicht worden de inhoudsopgaven van de verslagen 2004 (van de Franstalige en de 

Nederlandstalige ombudsvrouw) in bijlage 1 van dit verslag 2005 hernomen. 

 

Het derde deel van het rapport 2005 beperkt zich derhalve tot verwijzingen naar de evoluties 

die zich sinds de verslagen 2004 hebben voorgedaan (voornamelijk de discussies gevoerd 

binnen de Federale Commissie “Rechten van de patiënt”, al dan niet op vraag van de 

Minister van de Volksgezondheid) en tot het benadrukken van de vaststellingen, 

moeilijkheden en aanbevelingen die buitengewoon terugkerend en belangrijk lijken, vooral 

voor de “federale” ombudsdienst zelf. 

                                                
9
 Zie bijgevolg 

-de problematiek van verduidelijken en vervolledigen van het toepassingsgebied van de wet; 

-het veelvuldig inroepen van de schending van het recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking; 

-de enkele belemmeringen op de uitoefening van het recht op vrije keuze van de zorgverstrekker; 

-de vraag van communicatieproblemen tussen de beroepsbeoefenaar en de deskundige in het kader van het recht op 

informatie over de gezondheidstoestand en van het recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen 

in iedere tussenkomst; 

-praktische problemen in verband met het recht op inzage of afschrift van het patiëntendossier; 

-de vraag van de bescherming van het privé-leven in een context van een toenemende zorgverstrekking door 

specialisten (probleem van gedeeld medisch geheim); 

-de vraag van kennis van het recht op klachtenbemiddeling, van het feit dat deze bemiddeling aangaande klachten over 

psychologen, psychotherapeuten, etc. “wettelijk” onbestaande is, van het feit dat dat recht op bemiddeling door de 

beroepsbeoefenaar zelf zou kunnen worden uitgeoefend; 
10 Zie bijgevolg 

-de meerwaarde van de bemiddeling en het feit dat de functie van ombudspersoon nog steeds naar zijn ware identiteit op zoek 

is; 

-de moeilijke context van het beheer van klachten inzake gezondheidszorg; 

-de moeilijkheden in verband de afbakening van de bevoegdheden van de ombudspersoon; 

-de vraag van consolidatie van garanties van onafhankelijkheid van de lokale ombudspersoon; 

-de vraag van kennis van alternatieven van en naast de bemiddeling vanwege de ombudspersonen; 

-de juridische onzekerheid waarmee de ombudspersonen geconfronteerd worden; 

-regelgevingen die vragen omvatten (bericht van ontvangst, bewaartermijn van de dossiers, beroepsgeheim van de 

bemiddelaar, wetgeving betreffende de bescherming van het privé-leven); 

-de problematiek van de uitrusting van de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. 
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III.1 Ontwikkelingen sinds de neerlegging van de jaarrapporten 2004 van de 

Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

- Sinds de neerlegging van beide verslagen 2004 van de Federale ombudsdienst “Rechten van 

de patiënt”, is het nuttig de aandacht te vestigen op het feit dat er in de Federale Commissie 

"Rechten van de patiënt" verschillende besprekingen zijn geweest over de eventuele 

verbetering van de wet betreft betreffende de rechten van de patiënt (of van de 

toepassing van deze wet), en dit gedeeltelijk op verzoek van de Minister van 

Volksgezondheid
11 

 

- Bovendien hebben de ombudsvrouwen van de Federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” enkele “terugkoppelingen” van het werkveld ontvangen inzake de vaststellingen 

die zij in hun verslagen 2004 geformuleerd hadden: reacties van tandartsen en 

parlementsleden die de aanbeveling in verband met de oprichting van een Orde van 

tandartsen en / of een betere formatie dan deze goedkeuren; reacties van psychiatrische 

patiëntenverenigingen die eisen op de inrichting van een wettelijk recht van bemiddeling 

voor klachten over het gedrag van psychologen, psychotherapeuten (in de wet betreffende de 

rechten van de patiënt momenteel niet geviseerd); reacties van vertegenwoordigers van 

verenigingen in verband met thuiszorg die de federale ombudsdienst beter willen leren 

kennen; uiteenlopende reacties van ombudspersonen, patiëntenverenigingen, journalisten of 

parlementsleden ten aanzien van de vraag van onafhankelijkheid van de lokale 

ombudspersonen en hun rol in het kader van klachten betreffende de vermoedens van 

technische medische fouten. 

 

- Los van de inhoud van de rapporten 2004 zelf van de Federale ombudsdienst “Rechten van 

de patiënt” noteren we nog de wijziging van de wet betreffende de rechten van de patiënt, 

sinds 2004 wat het recht op verlichting van de pijn betreft
12

. 

                                                
11 Zie hoofdstuk II.2 “De samenwerking met de Federale Commissie “Rechten van de patiënt”, p. 46. 
12

 Zie hoofdstuk I.2.2 “Materiële bevoegdheid: bemiddeling inzake klachten in verband met de rechten voorzien in de wet 

betreffende de rechten van de patiënt”, p. 8. 
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III.2 Vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen 2005 

 

III.2.1. Kennis van de wet betreffende de rechten van de patiënt 

 

- Na meer dan twee jaar ervaring bij de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” zijn 

beide huidige ombudsvrouwen van mening dat de wet betreffende de rechten van de patiënt, 

wat het bestaan van de ombudsdiensten betreft, bij het brede publiek onvoldoende bekend 

is
13

. 

 

Die opinie vloeit voort uit de talrijke informatieaanvragen van burgers aangaande de inhoud 

van die wetgeving, alsook uit diverse contacten vanuit het bemiddelingsproces met 

vakmensen op het gebied van gezondheid en uit de vragen omtrent dit onderwerp tijdens 

colloquia. 

 

Zodoende dienen we een tweede sensibiliseringscampagne te overwegen aangaande de wet 

betreffende de rechten van de patiënt. Hierbij moeten we “filosofie” van onderhavige wet, 

die gestoeld is op de “partner-” en “vertrouwensrelatie” tussen patiënt en 

beroepsbeoefenaar, duidelijk naar voor brengen. De titel van de wet “Rechten van de patiënt” 

wordt door de beroepsbeoefenaars in feite niet steeds als goed aangevoeld, zelfs terwijl de 

beroepsbeoefenaars meer aan de inhoud van de wet lijken te wennen. Eens aan de 

beroepsbeoefenaars uitgelegd, lijkt de wet in haar beginselen veel minder revolutionair dan 

wanneer ze door het Parlement aangenomen werd. 

 

De FOD “Volksgezondheid” heeft de intentie omtrent dit onderwerp een tweede 

publiciteitscampagne op te starten eind 2006 – begin 2007, met de bedoeling de wet en de 

ombudsdiensten beter bekend te maken. 

 

- Tijdens colloquia en uiteenzettingen blijkt dat, aangaande de inhoud van de wet, nog vele 

vragen de begrippen “vertrouwenspersoon” en “vertegenwoordiger” betreffen. We dienen 

die twee termen duidelijk te onderscheiden. Ter herinnering, de vertrouwenspersoon staat de 

patiënt bij in zijn uitoefening van het recht op informatie aangaande diens 

                                                
13

 Het onderscheid tussen de bevoegdheden van de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” en deze van de lokale 

diensten is bij het grote publiek niet bekend. 
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gezondheidstoestand en van het recht op inzage (en / of van afschrift) van het 

patiëntendossier. 

Zoals volgens een hiërarchische orde in de wet betreffende de rechten van de patiënt bepaald, 

oefent de vertegenwoordiger “alle” rechten uit van de “niet wilsbekwame” patiënt 

(desalniettemin rekening houdend met bepaalde nuances in de wet). 

 

In dit kader willen we erop wijzen dat de Federale Commissie “Rechten van de patiënt” een 

model tot aanstelling van een vertegenwoordiger van de patiënt heeft voorgesteld, 

teneinde patiënten in een dergelijke situatie te helpen (vaak gaat het om een patiënt op 

leeftijd of een patiënt die lijdt aan een degeneratieve ziekte). 

 

III.2.2. Noodzaak voor opleidingen in communicatie voor 

beroepsbeoefenaars 

 

- Gezien de klachten van patiënten over een gebrek aan respect (taalgebruik, houding, gebrek 

aan aandacht of luisterbereidheid, enz.)
14

, gezien de meer specifieke klachten over een 

gebrek aan informatie over de kenmerken van een medische ingreep (risico’s, neveneffecten, 

enz.), gegeven de aanvragen voor een afschrift van het patiëntendossier en ten slotte 

rekening houdende met de klachten neergelegd bij de ombudsdiensten (die bijna altijd 

moeilijkheden tot dialoog en / of communicatie onthullen), kunnen we beroepsbeoefenaars in 

de gezondheidszorg enkel maar aanmoedigen om te volharden in het tot stand brengen 

van een heldere en respectvolle dialoog met de patiënt15
. 

 

De deelname aan opleidingen in communicatietechnieken of de reflectie over hoe de dialoog 

tussen personeelsleden kan geoptimaliseerd worden, kunnen waardevolle elementen zijn. 

 

We herinneren eraan dat geneesheren in het kader van hun opleiding tot geneesheer-specialist 

een vorming in communicatietechnieken krijgen, in toepassing van artikel 2, § 12 van het 

ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene erkenningscriteria van geneesheren-

specialisten, stagemeesters en stagediensten
16

: “Bij de erkenning dient de kandidaat-

                                                
14 Zie cijfergegevens Deel II, p. 27-34. 
15 Zie inzake jaarrapporten 2004. 
16

 M.B. 30 april 1999 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters 

en stagediensten, B.S. 29 mei 1999. 
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specialist te kunnen bewijzen dat hij minstens 30 u. opleiding heeft gevolgd inzake 

communicatie met patiënten en minstens 20 u inzake evidence-based medicine”. 

 

Verder blijkt dat geen enkele wettelijke verplichting voorzien is aangaande de permanente 

vorming van de geneesheren (of andere beroepsbeoefenaars) op het gebied van 

communicatie. Elke beroepsbeoefenaar wordt bijgevolg aangespoord om zelf initiatieven te 

nemen teneinde de wijze van communicatie met de patiënt te verbeteren en uit te diepen. 

 

In ieder geval zal de door de beroepsbeoefenaar (die vaak in zeer moeilijke en stresserende 

omstandigheden werkt) geleverde inspanning aangaande een dialoog nooit “verloren” zaak 

zijn. Deze dialoog vormt de basis van de vertrouwensrelatie tussen patiënt en 

beroepsbeoefenaar en is tevens het meest doeltreffende middel om elk type van verder 

conflict te voorkomen. 

 

- Laten we, op het vlak van communicatie, een zeer specifieke vraag beantwoorden, met name 

de vraag aangaande de informatieplicht van de beroepsbeoefenaar over de financiële 

gevolgen van de medische prestatie, die wellicht nog niet goed bij de beroepsbeoefenaars 

geïntegreerd is. 

 

Aldus signaleren patiënten in het bijzonder en op regelmatige basis dat ze niet ingelicht 

waren over het feit dat de geraadpleegde geneesheer niet geconventioneerd was of dat ze 

niet wisten hoe ze zich aangaande dit onderwerp konden informeren. 

 

Op dergelijke vragen van burgers formuleren de ombudsvrouwen van de Federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” een volgende antwoord: 

 

Principes: 

 

Indien de geneesheren het akkoord geneesheren-ziekenfondsen van 19 december 2005 

voor 2006-2007 ondertekend hebben (het akkoord zoals bedoeld in artikel 50 van de 

wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 

gecoördineerd op 14 juli 1994
17

), of een andere overeenkomst, zoals het akkoord 

                                                
17

 Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, 

B.S. 27 augustus 1994. 
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tandheelkundigen-ziekenfondsen, hebben ze zich ertoe verbonden om de officiële 

tarieven van het akkoord geneesheren-ziekenfondsen te respecteren. Het remgeld 

(bedrag dat na terugbetaling door de mutualiteit ten laste van de patiënt blijft) zal vrij 

gematigd zijn. 

De niet–geconventioneerde geneesheer is vrij om de prijs te bepalen, die hij verkiest, 

zonder de RIZIV tarieven te respecteren. Indien de geneesheer de patiënt een hoger 

honorarium vraagt dan dat door het akkoord geneesheren-ziekenfondsen bepaald is, is 

het verschil ten laste van de patiënt. 

Sommige geneesheren zijn partieel geconventioneerd: het officiële RIZIV tarief is enkel 

geldig op bepaalde dagen of uren. 

 

De geneesheren die in het kader van een ziekenhuisopname werken kunnen eveneens 

al of niet (partieel) geconventioneerd zijn. Bijgevolg verplicht een groot aantal 

ziekenhuizen hun geneesheren op contractuele wijze ertoe om de RIZIV tarieven 

(akkoord geneesheren-ziekenfondsen) toe te passen in geval van verblijf op een 

gemeenschappelijke of tweepersoonskamer. 

Dit is echter niet steeds het geval. Indien de patiënt beslist om in een éénpersoonskamer 

te verblijven, is een geconventioneerd geneesheer niet verplicht om de RIZIV tarieven te 

respecteren. 

 

In de praktijk: 

 

De patiënt kan zijn mutualiteit vragen of de geneesheer al dan niet geconventioneerd is. 

Het Nationaal Akkoord Geneesheren-Ziekenfondsen 2006-2007 preciseert overigens 

dat “de geneesheren die binnen de bij de wet vastgestelde termijn geen kennis hebben 

gegeven van hun weigering tot toetreding tot het akkoord, in hun wachtkamer en, 

waar het om de inrichtingen gaat, ofwel in de wachtkamers, ofwel in het 

ontvangstlokaal, ofwel in het inschrijvingslokaal, een document moeten aanplakken, 

dat is opgemaakt volgens de richtlijnen van de Dienst voor geneeskundige verzorging 

van de R.I.Z.I.V. in overleg met de Nationale raad van de Orde der geneesheren en 

waarin vermeld is of zij tot het akkoord zijn toegetreden en waarin ook de 

raadplegingsdagen en -uren opgegeven zijn waarop ze de tarieven van dit akkoord 
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toepassen alsmede de raadplegingsdagen en -uren waarop ze die tarieven niet 

toepassen.”
18

. 

In geval van ziekenhuisopname is het ziekenhuis verplicht de patiënt, op diens vraag, 

een lijst van al dan niet geconventioneerde geneesheren te bezorgen, evenals de 

details voor diegenen die partieel geconventioneerd zijn19. 

 

De patiënt kan expliciet vragen om behandeld te worden tegen het tarief van het 

akkoord. In het onderhavige geval zal de keuze voor een éénpersoonskamer echter niet 

mogelijk zijn
20

. 

Indien de geneesheer niet geconventioneerd is, zal soms een andere geneesheer de 

patiënt behandelen. 

 

- Zoals voormeld, betreffen verscheidene klachten de “verrassingen” van patiënten 

aangaande de bijzonder hoge honoraria gevraagd door de tandartsen. 

 

- Daar de beroepsbeoefenaar niet verondersteld wordt alle reglementeringen omtrent de 

terugbetaling via de mutualiteit te kennen (met name voor medicijnen), is de vraag natuurlijk 

tot waar diens informatieplicht aangaande de financiële gevolgen van een behandeling reikt. 

De beroepsbeoefenaars dienen in elk geval aangemoedigd te worden tot duidelijkheid en 

transparantie op het vlak van “voorafgaandelijke” informatie over de 

honorariabedragen die toegepast zullen worden. 

 

III.2.3. Toepassingsmodaliteiten aangaande het recht tot toegang 

tot het patiëntendossier 

 

Ter herinnering, we verwijzen de lezer naar de verslagen 2004 (inhoudstafel in bijlage) voor 

wat betreft de vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen aangaande de toepassing van 

de wet betreffende de rechten van de patiënt. 

 

                                                
18 Nr. 17.4 Nationaal Akkoord Geneesheren-Ziekenfondsen 2006-2007, B.S. 23 januari 2006. 
19 Art. 139 Wet 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, B.S. 7 oktober 1987 (hierna verkort 

geciteerd Ziekenhuiswet). 
20

 Art. 138 Ziekenhuiswet. 
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In het kader van het jaarverslag 2005 lijkt het noodzakelijk zich te richten op de vraag over 

de toegangsmodaliteiten tot het patiëntendossier; deze blijken nog steeds terugkerende 

vragen op te roepen. 

 

III.2.3.1. Prijs van het dossier verzocht door de patiënt? Prijs 

van de raadpleging van het dossier verzocht door de patiënt? 

 

- Zoals reeds in de jaarrapporten 2004 aangegeven, merken we op dat verscheidene klachten 

bij de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” een zekere verontwaardiging of 

invraagstelling van de patiënten betreffen over de “prijs” gevraagd door de 

beroepsbeoefenaars of zorginstellingen, bij hun uitoefening van het recht een afschrift van het 

dossier te bekomen. 

 

De wetgeving met betrekking tot de rechten van de patiënt voorziet inderdaad geen enkele 

precisering hieromtrent en geeft enkel aan dat de patiënt een kopie van zijn dossier bekomt 

“tegen kostprijs”
21

. 

 

Moet de wetgever hierin tussenkomen, wetende dat naast de prijs van de fotokopie tevens 

bepaalde kosten verbonden aan tijd en nodige research voor die kopie eventueel in rekening 

moeten worden gebracht? Moet de patiënt geen beter beeld krijgen van de uiteenlopende 

standpunten van beroepsbeoefenaars inzake deze materie? 

 

- De vraag naar inzage in het dossier of een vraag naar uitleg over de inhoud van het dossier, 

kan voor een beroepsbeoefenaar heel wat tijd in beslag nemen. Ten einde eventuele frustraties 

van beroepsbeoefenaars te vermijden, komt het voor hen erop aan gelijkaardige situaties te 

vermijden, door zo goed mogelijk te waken over de dialoog met de patiënt over zijn 

gezondheidstoestand op het moment van de zorgverstrekking zelf. 

 

Moet, zoals sommigen onderkennen, een specifieke “nomenclatuur”code voorzien worden, 

gelinkt aan de tijd die de beroepsbeoefenaar besteedt voor een dergelijke vraag van de 

patiënt? Of moet het recht op inzage van het dossier – of een recht op uitleg omtrent de 

inhoud van dit laatste - absoluut “gratis” blijven voor de patiënt? 

                                                
21

 Artikel 9, §3 Wet 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt: “De patiënt heeft recht op afschrift van het 

geheel of een gedeelte van het hem betreffend patiëntendossier, tegen kostprijs, overeenkomstig de in § 2 bepaalde regels…”. 
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Deze laatste vraag stelt zich nog met meer klem, wanneer het gaat om de vraag tot “indirecte” 

raadpleging van het patiëntendossier (met name wanneer er sprake is van een therapeutische 

exceptie
22

 of de vraag tot raadpleging van het dossier van een overleden patiënt
23

): moet men 

een mogelijkheid voorzien voor de “intermediaire” beroepsbeoefenaar om een zekere 

financiering te vragen, met betrekking tot zijn investering en verplaatsing om het betreffende 

dossier te raadplegen?. 

 

III.2.3.2. De overdracht van de kopie van het 

patiëntendossier naar een andere beroepsbeoefenaar, in het 

kader van de continuïteit van de zorgen? Prijs? 

 

We merken op dat patiënten en lokale ombudspersonen de Federale ombudsdienst “Rechten 

van de patiënt” herhaaldelijk de volgende vraag gesteld hebben: “Moet de patiënt voor een 

kopie van het patiëntendossier betalen, dat in het kader van continuïteit van de verzorging 

onmiddellijk van de ene naar de andere beroepsbeoefenaar verzonden is?” 

 

Inzake lijkt het beide ombudsvrouwen van de federale ombudsdienst, in de bovenvermelde 

context, onnodig om een betaling te verzoeken (noch aan de patiënt, noch aan de 

beroepsbeoefenaar die een kopie ontvangt omwille van de noodzaak om de continuïteit van 

de verzorging correct te waarborgen). 

 

Artikel 13 van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de 

gezondheidszorgberoepen lijkt deze materie te regelen: “Elk beoefenaar bedoeld bij de 

artikelen 2, 3 of 4 is gehouden, op verzoek of met akkoord van de patiënt, aan een ander 

behandelend beoefenaar door de patiënt aangeduid om hetzij de diagnose, hetzij de 

behandeling voort te zetten of te vervolledigen, alle nuttige of noodzakelijke hem betreffende 

inlichtingen van geneeskundige of farmaceutische aard mede te delen. De raden van de Orde, 

waaronder de beroepsbeoefenaars ressorteren, zien toe dat de bij vorig lid bedoelde bepaling 

wordt nageleefd”
24

. 

 

                                                
22 Artikel 9, §2 Wet 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt. 
23

 Artikel 9, §4 Wet 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt. 
24

 Art. 13 K.B. nr. 78 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, B.S. 14 november 1967. 
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Als een beroepsbeoefenaar daarentegen, op vraag van de patiënt, als vertrouwenspersoon, om 

een kopie van een dossier verzoekt in het kader van de uitoefening van het recht van de 

patiënt op een afschrift van het dossier en zonder dat de beroepsbeoefenaar werkelijk 

behoefte heeft aan het dossier aangaande zijn eigen opdracht van zorgverlening, dan zouden 

de regels, voorzien in de wet betreffende de rechten van de patiënt, van toepassing moeten 

zijn en dan zou de patiënt verzocht kunnen worden het afschrift te betalen. 

 

III.2.3.3. Multidisciplinaire of gecentraliseerde dossiers: Wie 

deelt het dossier aan de patiënt mee? Hoe? 

 

We wijzen erop dat er zich op het werkterrein verschillende vragen stellen inzake de 

communicatiemodaliteiten van dossiers die door meerdere experts tegelijkertijd gevoed 

worden, namelijk de communicatiemodaliteiten van “multidisciplinaire” dossiers, ook 

“gecentraliseerde”, “gedeelde” of “gemeenschappelijke” dossiers genoemd. Dit is het geval 

voor talloze dossiers van ziekenhuizen, rusthuizen of andere zorginstellingen en dat deze 

dossiers al dan niet geïnformatiseerd / elektronisch zijn
25

. 

 

Tot wie moet de patiënt zich richten om dit soort van dossier te bekomen? Wie komt in 

aanmerking voor het toelichten of het meedelen van het dossier?
26

 

 

De wet betreffende de rechten van de patiënt biedt enigszins een antwoord. 

 

Het toepassingsgebied van de wet betreffende de rechten van de patiënt en het principe van 

het medisch geheim27 lijken te impliceren dat de patiënt zijn vraag tot inzage / kopie dient te 

richten tot de beroepsbeoefenaar die werkelijk aan de aanleg van het dossier heeft 

deelgenomen en die bijgevolg de zorg voor de patiënt op zich genomen heeft (wat niet 

noodzakelijk voor de hoofdgeneesheer het geval is). 

                                                
25 Het vraagstuk van de toegang tot dossiers van geneesheren-specialisten of raadgevende geneesheren (ook samengesteld uit 

verschillende dossiers van beroepsbeoefenaars) zal verder besproken worden. 
26 Zie advies van de Nationale raad van de Orde der geneesheren van 26 juli 2003: “De Nationale Raad acht het aangewezen 

dat in elk ziekenhuis de hoofdgeneesheer, de diensthoofden, de leden van de medische staf en alle artsen waarvan 

patiëntendossiers in het ziekenhuis worden bewaard tot een aantal pragmatische afspraken komen die de inzage van het 

dossier en het eventueel afschrift van het geheel of een gedeelte ervan voor de patiënt vergemakkelijken.  Het is duidelijk dat 

deze afspraken de wetgeving betreffende het patiëntendossier dienen te respecteren en de rechten van de patiënt en van de 

beroepsbeoefenaars niet mogen beperken. Het zou goed zijn wanneer artsen met de directie en de andere 

beroepsbeoefenaars tot een uniforme regeling mochten komen betreffende inzage en afschrift van de dossiers en de daarmee 

verband houdende modaliteiten als o.m. de kostprijs voor het afschrift.”
 

27 
Art. 458 Sw. 
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Zie inzake het advies van de Nationale Raad van de Orde der geneesheren van 26 juli 2003: 

“Vragen tot inzage, soms jaren na het afsluiten van het dossier, kunnen vooral in de 

ziekenhuizen tot moeilijkheden leiden. Deze dossiers worden met een uniek nummer per 

patiënt bewaard in een medisch archief dat onder de verantwoordelijkheid van de 

hoofdgeneesheer wordt beheerd. Deze kan echter geen inzage in het patiëntendossier 

toestaan daar de vraag tot inzage dient te worden gericht tot de beroepsbeoefenaar die het 

dossier samenstelde of tot zijn opvolger. Elkeen die vertrouwd is met de soms volumineuze 

patiëntendossiers en het aantal samenstellers ervan weet tot welke moeilijkheden het vragen 

van een afschrift van dergelijke dossiers kan leiden”. 

 

De vraag stelt zich immers ook of de beroepsbeoefenaar (die de zorg voor de patiënt op zich 

heeft genomen en die het “gedeelde” dossier aan de patiënt communiceert) de 

beroepsbeoefenaar(s) hierover moet inlichten, die (een deel van) het dossier heeft opgesteld… 

 

Moet de wetgever tussenkomen aangaande het recht op toegang tot “gedeelde” dossiers? 

Moet hij eisen dat de teams, die tal van dergelijke dossiers gebruiken, vooraf (in een 

huishoudelijk reglement) bepalen wie (welke) de perso(o)n(en) geschikt is (zijn) - die de zorg 

voor de patiënt op zich genomen heeft (hebben) - om tot het gehele dossier toegang te hebben 

en om het verzoek van afschrift (of van inzage) van (een deel van) het dossier te 

beantwoorden door middel van de eerbiediging van bepaalde modaliteiten? 

 

III.2.3.4. De vraag naar de analyseresultaten van biologische 

laboratoria 

 

Wat de toegang tot de protocollen van bloedanalyses betreft, willen bepaalde patiënten zich 

onmiddellijk wenden tot het laboratorium (geleid door een professionele beroepsbeoefenaar 

in de zin van de wet “Rechten van de patiënt”) zonder dat die protocollen noodzakelijkerwijs 

eerst in de handen van de beroepsbeoefenaar belanden, die de bovenvermelde analyses 

voorgeschreven heeft. Deze vraag van de patiënten strookt niet met de filosofie van de wet 

betreffende de rechten van de patiënt, daar waar het erom gaat de vertrouwensrelatie tussen 

de patiënt en de behandelende beroepsbeoefenaar te versterken, daar waar de laatstgenoemde 

zich verantwoordelijk stelt voor de overdracht van informatie (die bijzonder pijnlijk kan zijn) 

over de gezondheidstoestand van zijn patiënt. 

 



 77

III.2.3.5. De onrechtstreekse inzage in het dossier van de 

overleden patiënt28 

 

- Ter herinnering, beide rapporten 2004 van de Federale ombudsdienst van de “Rechten van 

de patiënt” vermeldden de praktische moeilijkheden die de regels over de onrechtstreekse 

inzage van het dossier konden bieden, en in het bijzonder die aangaande de onrechtstreekse 

inzage van het dossier van de overleden patiënt. 

 

Verwanten van de overleden patiënt (ertoe gebracht een “intermediaire beroepsbeoefenaar” 

te vinden, die geschikt is om het dossier in kwestie te raadplegen) weten soms niet tot wie ze 

zich kunnen richten. 

 

Bovendien, wanneer verwanten denken een tussenpersoon gevonden te hebben, kunnen zij 

met een zekere terughoudendheid van die persoon geconfronteerd worden, die ertoe gebracht 

is geweest zich te verplaatsen en tijd te investeren in de raadpleging van een dossier van een 

individu dat niet zijn eigen patiënt geweest is. Zou de vraag over de kosten en de 

verplaatsingstijd van die intermediaire beroepsbeoefenaar derhalve niet geregeld 

moeten worden? 

 

- Een andere problematiek die in de verslagen 2004 van de Federale ombudsdienst “Rechten 

van de patiënt” naar voor gebracht werd, betrof het principe van “onrechtstreekse” inzage 

van het dossier van de overleden patiënt zelf: Moet dit principe voor de voormalige 

“vertegenwoordigers” van de patiënt gehandhaafd blijven? (deze personen hadden bij het 

leven van de patiënt in kwestie, mits enig voorbehoud
29

, een rechtstreekse toegang tot het 

dossier)? 

 

- Bovendien stellen meerdere patiënten en / of ombudspersonen “Rechten van de patiënt” zich 

de vraag of een door de verwanten van de overleden patiënt aangewezen intermediaire 

beroepsbeoefenaar een “afschrift” van het dossier van de voormelde patiënt mag 

verkrijgen. Met andere woorden, kan de beheerder van het dossier van de overleden patiënt 

                                                
28 Artikel 9, § 4 van de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt zegt dat “na het overlijden van de 

patiënt, de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner, de partner en de bloedverwanten tot en met de tweede graad van 

de patiënt, via een door de verzoeker aangewezen beroepsbeoefenaar, het in § 2 bedoelde recht op inzage hebben voor zover 

hun verzoek voldoende gemotiveerd en gespecifieerd is en de patiënt zich hiertegen niet uitdrukkelijk heeft verzet. De 

aangewezen beroepsbeoefenaar heeft ook inzage in de in § 2, derde lid, bedoelde persoonlijke notities.” 
29

  Artikel 15 §1 Wet 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt. 
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de afschriften van dat dossier aan een door een verwante van de patiënt aangewezen 

intermediaire deskundige geven? 

 

Bij wijze van antwoord op de hierboven beoogde vraag, herhalen we eerst en vooral dat het 

principe van artikel 9, §4 van de wet betreffende de rechten van de patiënt erin bestaat om een 

zekere filter aan te brengen (ten aanzien van de principes van de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer van de overleden patiënt en van de verplichting van beroepsgeheim 

van de beroepsbeoefenaar) aangaande de toegang van de verwanten van de bovenvermelde 

patiënt tot het dossier van de laatstgenoemde. En in werkelijkheid pleiten verschillende 

elementen (hierna beschreven) voor het standpunt dat erin bestaat om van mening te zijn dat 

in de actuele toestand van de wetgeving de intermediaire beroepsbeoefenaar het dossier van 

de overleden patiënt "raadpleegt" en de facto geen "afschrift" kan verkrijgen: 

 

1. Zodoende vermeldt artikel 9, §4 zelf de term “inzage” in zijn laatste zin: “De 

aangewezen beroepsbeoefenaar heeft ook inzage in de in § 2, derde lid, bedoelde 

persoonlijke notities.” 

 

2. In navolging van het verschijnen van de wet betreffende de rechten van de patiënt 

heeft de Nationale Raad van de Orde der geneesheren op dit vlak zelf een stap 

teruggezet in zijn advies van 19 juni 2004 (nr. 105, p.2, doc. A105001): 

 

… “In zijn advies van 16 februari 2002 (vóór de inwerkingtreding van de wet 

betreffende de rechten van de patiënt) was de Nationale Raad van oordeel dat aan de 

aangewezen arts op zijn verzoek fotokopieën konden overhandigd worden van alle 

terzake dienende stukken van het medisch dossier. De tekst van artikel 9, §4, verwijst 

echter enkel naar §2 en niet naar §3 van hetzelfde artikel, die over het recht op afschrift 

handelt. Hieruit volgt dat het recht op afschrift van bepaalde stukken of van het gehele 

patiëntendossier een recht is van de patiënt dat alleen bij leven geldt …” 

 

De aanvang van het advies van 19 juni 2004 voorziet ook: 

 

… “De Nationale Raad is van oordeel dat de aangezochte (intermediaire) arts ervan 

moet overtuigd zijn dat een verzoek tot indirecte inzage van het medisch dossier de 

meest aangewezen weg is voor de naaste verwanten om de verlangde informatie te 
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bekomen. Hij dient er rekening mee te houden en er de verzoeker op attent te maken dat 

de behandelende arts van de overledene, zoals bepaald in artikel 9, §2, van de wet, tot 

15 dagen na ontvangst van het verzoek tot inzage tijd heeft om er gevolg aan te geven en 

dat de wet niet voorziet in een recht op afschrift van het dossier van de overledene. Het 

is evident dat de aangezochte (intermediaire) arts over de nodige competentie dient te 

beschikken om na inzage van het dossier van de overledene de verzoeker correct en 

volledig te kunnen informeren …” 

 

Uit de hierboven beoogde elementen blijkt dus dat in de huidige toestand van de wetgeving, 

men de dossierbeheerder van de overleden patiënt niet kan verplichten om afschriften van het 

bovenvermelde dossier toe te staan aan de door verwante(n) van de overleden patiënt 

aangewezen intermediaire beroepsbeoefenaar. 

 

Deze realiteit wekt soms bij de verwanten van de overleden patiënt (meer bepaald bij de 

voormalige vertegenwoordigers van de overleden patiënt) reële frustraties op, als ze 

duidelijker wensen de omstandigheden te weten waarin de patiënt is overleden en / of als ze 

een vermoeden hebben van een medische fout. 

 

Dient de wetgever daarom niet de regel van onrechtstreekse inzage in het patiëntendossier 

nuanceren in bepaalde omstandigheden?
30

 Of is er dan een risico van afwijking van de 

bescherming van het privé-leven van de overleden patiënt? 

 

-De vertegenwoordigers van de ziekenfondsen vermelden overigens de situatie van een 

overleden patiënt die noch een partner, noch ouders tot de tweede graad heeft, ten 

aanzien van de wetgeving “Rechten van de patiënt”: Kan de enige neef van een patiënt 

echt geen enkel recht op toegang hebben (zelfs onrechtstreeks) tot het dossier van zijn 

overleden oom? 

 

Ten slotte willen we nog opmerken dat de leden van de Federale Commissie “Rechten van 

de patiënt” zich momenteel buigen over de bovenvermelde vragen over en omtrent de 

indirecte toegang tot het dossier van de overleden patiënt31
. 

 

                                                
30

 Zie hiervoor het voormalig advies van de Nationale Raad van de Orde van geneesheren van 16 februari 2002. 
31

 De jaarrapporten 2005 van de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” zijn in maart 2006 opgesteld. 
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III.2.4. Moeilijkheden en aanbevelingen betreffende bepaalde 

activiteitensectoren of bepaalde soorten van beroepsbeoefenaars 

 

III.2.4.1 Expertise-32 en controlegeneeskunde33: Garantie van 

het recht op toegang tot het patiëntendossier? Kennis van het 

recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking? 

 

- Verschillende elementen schijnen er duidelijk op te wijzen dat de wet betreffende de rechten 

van de patiënt niet alleen op het therapeutische gebied, maar ook op het gebied van de 

controle- en expertisegeneeskunde van toepassing is: 

 

- Zie aldus artikel 3, § 1 van de wet betreffende de rechten van de patiënt: “Deze wet is 

van toepassing op privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtsverhoudingen inzake 

gezondheidszorg verstrekt door een beroepsbeoefenaar aan een patiënt”. 

 

Artikel 2 van de wet betreffende de rechten van de patiënt preciseert de 

omschrijvingen van de hierboven gebruikte begrippen: 

 

• “patiënt: de natuurlijke persoon aan wie gezondheidszorg wordt verstrekt, al 

dan niet op eigen verzoek” 

De parlementaire voorbereidingsstukken van de onderhavige wet geven aan dat de 

benaming “op zijn verzoek of niet” vooral de bijzondere gevallen van personen 

beoogt aan wie, op verzoek van een derde, gezondheidszorg gegeven worden, 

bijvoorbeeld (op verzoek van) de werkgever of de verzekeraar
34

. 

 

• “gezondheidszorg: diensten verstrekt door een beroepsbeoefenaar met het oog 

op het bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren van de 

                                                
32 Bij een geschil of een beroep kunnen de partijen zich beroepen op een geneesheer-specialist (deskundige bij de 

rechtbanken, deskundige voor verzekeringsmaatschappijen, technisch adviseur – sapiteur, beroepsgeneesheer, raadgevend 

geneesheer van een ziekenfonds, enz.) teneinde de capaciteit of de fysieke en mentale kwalificatie van een persoon te 

evalueren. 
33 Art. 2, 1  Wet 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde, B.S. 13 juli 1999: “Controlegeneeskunde: de medische 

activiteit die door een arts wordt verricht in opdracht van een werkgever om de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of 

ongeval van een werknemer te controleren” en art. 3, §1 : “De controlegeneeskunde mag enkel worden verricht door een arts 

die gerechtigd is de geneeskunde uit te oefenen en vijf jaar ervaring heeft als huisarts of een daarmee vergelijkbare praktijk”. 
34

 Zie voornamelijk Ontwerp van wet betreffende de rechten van de patiënt, Parl. St. Kamer 2001-2002, nr. 1642/001, p. 46. 
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gezondheidstoestand van een patiënt of om de patiënt bij het sterven te 

begeleiden” 

De ruime definitie van het begrip “gezondheidszorg” impliceert 

onvermijdelijk dat de wet betreffende de rechten van de patiënt op de 

controle- en expertisegeneeskunde van toepassing is, zelfs als een toekomstig 

koninklijk besluit de manier “kan” bepalen waarop de patiëntenrechten in verband 

met expertise- en controlegeneeskunde bekeken moet worden (cf. artikel 3 van de 

wet betreffende de rechten van de patiënt). 

 

- Zie ook Parl. St. Kamer 2001-2002, nr. 1642/012, p. 54 en 57: de amendementen om 

de expertise- en controlegeneeskunde van het toepassingsgebied van de wet uit te 

sluiten, werden door Minister Aelvoet afgekeurd, evenals door de meerderheid van de 

stemmers van de wet. 

 

- Zie nog de verklaringen van Minister Aelvoet, Parl. St. Kamer 2001-2002, nr. 

1642/012, p. 58: “Het is in ieder geval duidelijk dat wanneer een adviserend 

geneesheer een dossier opent over een mindervalide, die daartoe toegang moet 

kunnen  hebben”. 

 

- De praktijk van de ombudsvrouwen van de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

onthult nochtans dat talrijke expertise of controlegeneesheren zich moeilijk weten te 

plaatsen onder het toepassingsgebied van de wet betreffende de rechten van de patiënt. 

Dat blijkt voornamelijk uit de klachten van “patiënten” over het recht op rechtstreekse 

toegang tot dossier van de expertise of controlegeneesheer. Deze deskundigen vragen zich af 

of zij werkelijk verplicht zijn om de (verzekerde) patiënt het dossier, dat een graad van 

invaliditeit vermeldt, “direct” te communiceren. Het dossier is op zijn beurt vaak 

samengesteld uit andere dossiers van deskundigen of therapeuten van de patiënt. 

 

Verschillende praktijken en deontologische codes die vóór de inwerkingtreding van de wet 

betreffende de rechten van de patiënt bestonden en waarop geneesheren nog adviezen baseren, 

steunen op de “onrechtstreekse” mededeling het patiëntendossier aan “de sociaal verzekerde”. 

Zie aldus de mededeling van sociale persoonsgegevens betreffende de gezondheid aan 

begunstigden van de sociale zekerheid, geformuleerd door de Kruispuntbank van de Sociale 
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Zekerheid op 18 mei 1995
35

. Dit document voorziet dat medische persoonsgegevens aan de 

belanghebbende meegedeeld worden door tussenkomst van een “vertrouwensarts”. 

 

Vanuit een strikt juridisch standpunt is de wet betreffende de rechten van de patiënt duidelijk. 

Indien de patiënt het wenst, kan hij rechtstreeks toegang hebben tot de gegevens in het dossier 

van de geneesheer-specialist en controlearts. 

 

Des te meer verwijst de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ook naar het recht op 

rechtstreekse toegang tot het patiëntendossier Dit kadert binnen de logica van het recht voor 

elke burger om toegang te hebben tot zijn persoonlijke gegevens (met inbegrip van de 

gezondheidsgegevens)
36

. 

 

Aangezien sommige geneesheren hun voormalige praktijken aanhouden (zoals de weigering 

hun dossiers rechtstreeks te overhandigen aan de patiënt), zich rechtvaardigend dat ze de 

“patiënt” niet goed kennen en opterend de verantwoordelijkheid over de overdracht van een 

dossier over te laten aan een geneesheer die meer vertrouwd is bij de patiënt; moet men niet 

nadenken over deze realiteit en de toepassing van de patiëntenrechtenwet op de betrokken arts 

verduidelijken? 

 

- Het recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking zou eveneens volledig een aandachtspunt 

moeten zijn op het gebied van de expertise- of controlegeneeskunde. Patiënten worden op dit 

gebied immers geconfronteerd met onbegrip en verscheidene moeilijkheden: lange 

wachttermijnen voor deskundigenverslagen; beslissingen en vaststellingen formuleren 

“zonder” lichamelijk onderzoek van het potentiële slachtoffer (dit in een klacht die vaak geuit 

worden over de raadgevend geneesheer van een ziekenfonds); gebrek aan respect, aandacht en 

luisteren tijdens een lichamelijk onderzoek, enz. 

 

                                                
35 Zie internetsite van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, http://www.ksz-

bcss.fgov.be/nl/documentation/document_2.htm#document2_2. 
36 Art. 10, § 2 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer meldt dat “Onverminderd 

hetgeen is bepaald in artikel 9, § 2 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, heeft elke persoon 

het recht om hetzij op rechtstreekse wijze hetzij met behulp van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg kennis te 

krijgen van de persoonsgegevens die betreffende zijn gezondheid worden verwerkt… Onverminderd het bepaalde in artikel 9, 

§ 2, van voornoemde wet, kan op verzoek van de verantwoordelijke van de verwerking of op verzoek van de betrokkene, de 

mededeling gebeuren door tussenkomst van een door de betrokkene gekozen beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg”. 
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Op dit punt stelt zich de vraag wat de controle is over de geneesheren in de expertise en 

controlegeneeskunde naast de mogelijkheid van bemiddeling? 

 

- Wat de controle van controleartsen betreft, bepaalt artikel 5 van de wet betreffende de 

controlegeneeskunde dat elke klacht met betrekking tot beroepsfouten van controleartsen, 

meegedeeld kunnen worden aan de artsambtenaar aangeduid door de Koning, die na 

onderzoek waarbij de klacht gegrond bevonden werd, de Orde der Geneesheren ervan in 

kennis zal stellen. 

De deskundigen genieten van geen enkel bijzonder statuut in België. De titels “expert” en 

“gerechtelijk expert” zijn niet beschermd. Bepaalde universiteiten hebben een aanvullende 

opleiding in expertise geneeskunde of in evaluatie van het lichamelijke letsel gecreëerd. 

Desondanks stellen de hoven en rechtbanken thans geneesheren-specialisten aan, zonder een 

vergelijkend examen en zonder dat de kandidaten moeten beschikken over bijzondere 

competenties (art. 962 Ger. W.). 

 

Signaleren we ook dat de bevoegdheid van de ombudsvrouwen betreft de afhandeling van de 

klachten in verband met gerechtelijke expertise vragen stellen. In de mate de geneesheren-

deskundigen geviseerd zijn in de wet betreffende de rechten van de patiënt en gezien de 

voornoemde elementen, komen de federale ombudsvrouwen alleen tussen betreft de vraag van 

de patiënt over het geschonden patiëntenrecht et dus geenszins betreft de grond van de zaak 

bij de rechtbank. De federale ombudsdienst is bijvoorbeeld tussengekomen betreft het respect 

voor het recht van de patiënt op afschrift van een deskundigenrapport over zijn 

gezondheidstoestand binnen een redelijke termijn, met het doel kennis te krijgen over het 

gevolg van het deskundigenonderzoek door een geneesheer.  Deze rechten maken namelijk a 

priori deel uit van het recht van de patiënt op de kwalitatieve dienstverlening. 

 

Ten slotte, signaleren de federale ombudsvrouwen dat het dus aangeraden is dat de wetgever 

duidelijk de manier aangeeft, waarop de wet betreffende de rechten van de patiënt op de 

expertise- en controlegeneeskunde van toepassing is, en dit op basis van artikel 3, § 2 van de 

wet betreffende de rechten van de patiënt
37

. 

 

                                                
37 Art. 3, § 2 van de wet 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt bepaalt dat “bij een besluit vastgesteld na 

overleg in de Ministerraad en na advies van de in artikel 16 bedoelde commissie de Koning nadere regels bepalen kan inzake 

de toepassing van de wet op door Hem te omschrijven in § 1 bedoelde rechtsverhoudingen, teneinde rekening te houden met 

de nood aan specifieke bescherming”. 
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III.2.4.2 Rusthuizen 
 

De wet betreffende de rechten van de patiënt voorziet een regeling voor de aanduiding van 

een vertegenwoordiger wanneer een meerderjarig persoon wilsonbekwaam wordt
38

. In een 

rusthuis vormt deze regeling dus een richtlijn bij de aanduiding van een vertegenwoordiger, 

bij onder andere een persoon met dementie of een persoon in comateuze toestand. 

 

Enkele dossiers (“klachten” en “informatiedossiers”) bevatten een vraag rond de praktische 

toepassing van deze regeling. In het geval de kinderen van een groot gezin via de 

cascaderegeling in aanmerking komen hun ouder te vertegenwoordigen, kunnen 

interfamiliale conflicten en verschillende meningen de besluitvorming over de 

zorghandelingen heel complex maken. De wet voorziet de mogelijkheid dat de arts - na 

multidisciplinair overleg - een standpunt inneemt
39

, maar deze beslissing kan betekenen dat 

hij “partij” lijkt te kiezen voor (een) bepaald(en) familiel(i)(e)d(en). 

 

Als voorbeeld zijn er de praktische vragen die rijzen rond de toepassing van 

bewegingsbeperkende maatregelen bij een persoon met dementie. Enerzijds is er de bewoner, 

met soms wisselend bewustzijn, die vrij wil bewegen en zijn autonomie wil bewaren. 

Anderzijds kunnen er de verwachtingen van de kinderen verschillend zijn in verband met de 

veiligheid van de persoon met dementie. Vanuit gezondheidsoverwegingen kan de dokter 

oordelen dat de persoon zoveel mogelijk moet kunnen bewegen, terwijl het verzorgend 

personeel zich niet altijd zo kan organiseren dat er steeds toezicht is op deze persoon. 

 

Het is duidelijk dat hier in dit voorbeeld geen beslissing kan worden genomen enkel op basis 

van de vertegenwoordiging via de cascaderegeling en een verklaring van 

wilsonbekwaamheid van de persoon met dementie. Een overleg is hier aangewezen zodat een 

compromis kan gevonden worden tussen de verschillende ‘partijen’, zodat met ieders belang  

zoveel mogelijk kan rekening worden gehouden (ook met de wil van de persoon met 

dementie). De visie van de wet betreffende de rechten van de patiënt, namelijk partnerschap 

tussen patiënt of vertegenwoordiger en de zorgbeoefenaar, is de boodschap bij dit overleg.  

 

                                                
38

 Art. 14 Wet 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt. 
39

 Art. 14, § 2, al. 3 en 4 Wet 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt. 
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III.2.4.3 Geestelijke gezondheidszorg 

 

- In hun jaarrapporten 2004 signaleerden zowel de Nederlandstalige als de Franstalige 

ombudsvrouw dat de patiëntenrechtenwet wel een belangrijke basis is voor de rechten van de 

psychiatrische patiënt, maar de toepassing van de verschillende rechten verder gepreciseerd 

zou kunnen worden in de sector van de geestelijke gezondheidszorg. 

 

- Artikel 3, §2 van de wet betreffende de rechten van de patiënt geeft aan de Koning de 

bevoegdheid om bij een besluit vastgelegd na overleg in de ministerraad en na advies van de 

Federale Commissie “Rechten van de patiënt” “nadere regels te bepalen in zake de 

toepassing van de wet op de door Hem te omschrijven rechtsverhoudingen, teneinde rekening 

te houden met de nood aan specifieke bescherming”. Bij de Federale Commissie “Rechten 

van de patiënt” werd binnen dit kader in 2005 een werkgroep “geestelijke gezondheidzorg” 

opgericht om een advies te formuleren naar eventuele specifieke verfijning van de wet 

betreffende de rechten van de patiënt in de geestelijke gezondheidszorg.. 

 

De FOD Volksgezondheid financiert in het kader van de wet betreffende de rechten van de 

patiënt het onderzoeksproject “De positie van de psychiatrische patiënt in de 

patiëntenrechtenwet”. Dit onderzoeksproject werd toegewezen aan de faculteit rechten van 

de Universiteit Antwerpen. Het onderzoek heeft als doelstelling een kader te vormen van 

bijzondere knelpunten bij de toepassing van de rechten van de patiënt op bij psychiatrische 

patiënten. Enerzijds gebeurt dit aan de hand van een onderzoek van de juridische en 

medische literatuur, anderzijds via interviews in het juridische en medische werkveld. De 

afronding van het onderzoek wordt voorzien eind september 2006 en resulteert in een 

rapport. 

 

III.2.4.4 Tandheelkunde 
 

We herinneren eraan dat de tandheelkunde in het bijzonder geviseerd werd (8 dossiers van 36 

aan Franstalige zijde 5 dossiers van de 34 aan Nederlandstalige zijde) in dossiers die onder de 

residuaire bevoegdheid van de federale ombudspersonen ressorteren. Deze klachten betreffen 

voornamelijk: 
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- de kwaliteit van de techniek van tandheelkundige verzorging, 

- de hygiënische omstandigheden van de tandartsenpraktijken, 

- de vragen van afschriften van het dossier bij de tandarts 

- het onverwacht hoge bedrag van de honoraria 

 

Zoals reeds in de rapporten 2004 van de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

aangegeven, bestaan er op het gebied van de afhandeling van klachten over 

tandheelkundige verstrekkingen vrijwel geen alternatieven van bemiddeling (indien het 

niet de gerechtelijke rechtbanken zijn). Zo bestaat er geen Orde der tandartsen. Wat 

klachtenafhandeling aangaande deze beroepsbeoefenaars betreft, zijn de bevoegdheden van de 

Provinciale medische commissies beperkt (beperking tot klachten over de fysieke of 

psychische incapaciteit om de tandheelkunde uit te oefenen). De ziekenfondsen komen 

overigens niet altijd tussen om betwistingen te onderzoeken (voor zover verschillende 

tandheelkundige behandelingen niet door ziekenfondsen terugbetaald worden). 

 

De ombudspersoon kan ook met reële afhandelingmoeilijkheden van tandheelkundige 

klachten geconfronteerd worden, zodra deze een vermoeden van technische fout betreffen. 

 

We weten dat de bemiddeling in dit soort klachten zijn grenzen heeft. De bemiddeling beoogt 

immers hoofdzakelijk het herstel van de communicatie tussen patiënt en beroepsbeoefenaar of 

de verduidelijking van bepaalde feiten. 

 

Bovendien voelen de ombudsvrouwen, in de bemiddeling normaal niet ondersteund door 

experten, er zich soms toe genoodzaakt om samen met de patiënt een deskundige (die door de 

patiënt betaald moet worden) te zoeken, die over de klacht een advies zou kunnen geven. 

 

De moeilijkheden zijn nog aanzienlijker wanneer men dan nog vaststelt dat de betrokken 

tandheelkundige niet verzekerd is. 

 

Gegeven het voorgaande, wijzen de ombudsvrouwen er nog steeds met nadruk op dat er 

inzake de regeling van geschillen tussen patiënten en tandartsen meer alternatieven van 
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bemiddeling moeten zijn, zoals de invoering van een tuchtrechtelijke instantie
40

, die de 

praktijk van tandartsen zou controleren. 

 

Tenslotte stelt zich de vraag hoe situaties van professionele verstigingen door buitenlandse 

tandartsen (Europees of niet) in België te regelen (en zelfs verboden), als deze tandartsen ten 

gevolge van een tuchtrechterlijke sanctie hun beroep in hun geboorteland niet meer kunnen 

uitoefenen? 

 

III.2.4.5 Het gevangeniswezen 
 

De Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” ontvangt zeer weinig kennis van klachten 

aangaande het gevangenisleven. 

 

De vraag stelt zich aldus of het bestaan van de federale ombudsdienst in dit milieu gekend is, 

als gedetineerden weten dat zij zich aangaande gezondheidszorg tot deze dienst richten 

kunnen. 

 

We merken op dat de klachten die de ombudsdienst bereikt hebben (drie aan Franstalige zijde 

en één aan Nederlandstalige zijde), betreffen: 

 

- twee vragen naar afschriften van het patiëntendossier bij de psychiater verantwoordelijk 

voor de geïnterneerde
41

 
42

; 

                                                
40 Er zijn verschillende wetsvoorstellen geweest, die de kwestie reeds aan de orde gesteld hebben. Zie met name het voorstel 

van wet tot oprichting van de Orde van tandartsen, Parl. St. Kamer 1999-2000, nr. 84/1, p. 2: “De bestaande 

beroepsverenigingen van tandartsen hebben wel gezamenlijk een “code van plichtenleer” opgesteld, waarin zij de 

deontologische gedragsregels van de tandartsen hebben gebundeld. Zij leveren ook lovenswaardige inspanningen om de 

naleving van deze regels te verzekeren maar hun impact is te beperkt. Een groot deel van de tandartsen is immers niet 

aangesloten bij een beroepsvereniging. En wie zich ondeontologisch gedraagt of gedragen heeft, kan zich eenvoudigweg uit 

de vereniging terugtrekken.” 
41 Met betrekking tot één van deze vragen, noteren we de vraag van een moeder van een gedetineerde over de toegang tot het 

patiëntendossier van de gedetineerde. Niettemin kan de moeder niet een vertrouwenspersoon zijn in de zin van artikel 92, § 1 

van de Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerde, B.S. 1 

februari 2005: “In de uitoefening van zijn rechten van patiënt kan de gedetineerde als vertrouwenspersoon als bedoeld in 

artikel 7, § 2, derde lid, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, enkel aanwijzen: 1° een arts 

van buiten de gevangenis; 2° een advocaat; 3° een door de gevangenis aangestelde of tot de gevangenis toegelaten 

vertegenwoordiger van zijn godsdienst of levensbeschouwing”. Men kan eveneens door § 2 van hetzelfde artikel 

geïnterpelleerd worden: «In afwijking van artikel 9, § 3, eerste lid, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten 

van de patiënt, kan een gedetineerde geen afschrift verkrijgen van zijn patiëntendossier. Hij kan enkel schriftelijk verzoeken 

een afschrift mee te delen aan de door hem aangewezen vertrouwenspersoon». 

Bijgevolg kunnen we ons de vraag stellen aangaande betekenis en het toepassingsgebied van de nieuwe wet die de 

mogelijkheden van een gedetineerde aldus beperkt om een vertrouwenspersoon aan te stellen, alsmede om toegang te krijgen 

tot zijn patiëntendossier. Des te meer dat als de gedetineerde onder het regime van de bescherming van de maatschappij valt, 

zal hij zijn moeder als vertrouwenspersoon kunnen aanstellen als hij in een psychiatrisch ziekenhuis en niet in een gevangenis 

verblijft. Er zou derhalve een zekere discriminatie zijn tussen gedetineerden (als geïnterneerde verblijvende in een 
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- een vraag naar een bepaalde verzorging; 

 

- een signaal van een moeder van een jongere, die in een gevangenis geïnterneerd is, over 

slechte omstandigheden van verzorging en van opvolging van de betrokkene in het 

gevangeniswezen. 

 

Inzake stippen we het Colloquium over de “Bescherming van de maatschappij” aan, gehouden 

op 24 en 25 november 2005. De bedoeling van deskundigen in de sector van de internering 

was om zich te bevragen over de band tussen de domeinen van het recht en van de zorg, 

alsmede om de noodzaak van een specifieke zorg van geesteszieke delinquenten te 

onderstrepen. Personen die een feit, misdaad of wanbedrijf genoemd, plegen en die zich in 

een ernstige toestand van geestelijke onevenwichtigheid bevinden, zijn immers niet alleen 

delinquenten ten aanzien van wie de onderzoeks- en vonnisgerechten een internering kunnen 

gelasten, maar tevens zieken die zorgen behoeven. Het is in die zin dat de laatstgenoemden als 

“patiënt” een beroep kunnen doen op de bevoegde ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. 

 

 

III.2.5 Moeilijkheden en aanbevelingen in verband met de 

uitoefening van de ombudsfunctie 

 

Inleiding 

 

Ter herinnering, de federale ombudsvrouwen verwijzen eveneens naar de inhoudsopgave van 

de jaarrapporten 2004 betreft de vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen verbonden 

met de uitoefening van de ombudsfunctie. Ze hernemen hieronder enkele fundamentele 

aandachtspunten over dit onderwerp. 

 

Het doel dat de wet betreffende de rechten van de patiënt ondersteunt, en in het bijzonder de 

invoering van de bemiddelingsfunctie, is het versterken en / of het herstellen van de 

vertrouwensrelatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar van de gezondheid. 

 

                                                                                                                                                   
gevangenis) (toepassing van de wet van 12 januari 2005) en zij die in andere soorten instellingen geplaatst zijn (toepassing 

van de wet van 22 augustus 2002). 
42

 Wet 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde 

strafbare feiten, B.S. 17 juli 1964. 
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Via de afhandeling van klachten van de patiënten, kan de ombudspersoon een belangrijke rol 

spelen in de ontwikkeling van die vertrouwensrelatie. Door het herstel van een efficiënte en 

opportune communicatie kan hij voorkomen dat een klacht zou leiden tot gerechtelijke 

verwikkelingen binnen deze relatie. 

We stellen dus vast dat de bemiddeling in de sector van de gezondheidszorg de patiënt een 

meer tevreden gevoel geeft wanneer het erom gaat hem een "luisterend oor" en "verklaringen 

en uitleg" te bieden, daar waar deze patiënt een "communicatieprobleem" met de betrokken 

beroepsbeoefenaar had gevoeld. 

 

Voor zover de wetgeving betreffende de rechten van de patiënt geen "definitie" van de 

bemiddeling omschrijft en derhalve "het proces" van die bemiddeling niet nauwkeuriger  

preciseert, zijn de ombudspersonen bijgevolg regelmatig geconfronteerd met vragen of 

moeilijkheden in verband met de uitoefening van hun functie. In Hoofdstuk III.2.5.1 geven 

we nader toelichting bij het belang van het bestaan van een definiëring van bemiddeling en 

de omschrijving van de rol van een ombudspersoon. 

 

De wettelijk omschreven bevoegdheid van de federale ombudsdienst geeft in de praktische 

uitvoering verschillende begrenzingen van bemiddeling, we bespreken enkele in Hoofdstuk 

III.2.5.2. 

 

Hoofdstuk III.2.5.3 geeft een overzicht van de bestaande alternatieven in de 

gezondheidszorg na of naast bemiddeling. De wet betreffende de rechten van de patiënt 

voorziet dat de ombudspersoon de patiënt moet “informeren over de mogelijkheden voor de 

afhandeling van zijn klacht bij gebrek aan het bereiken van een oplossing”.  Dit neemt niet 

weg dat de ombudspersoon soms ook reeds de patiënt doorverwijst naar een derde instantie 

vooraf aan of tijdens de bemiddeling, omdat  deze “meer gewapend” of bevoegd lijken om 

tot een oplossing van het gepresenteerde conflict te komen. Een goede kennis van de 

alternatieven is daarom onontbeerlijk. 

 

Wij stellen vast dat de bemiddeling veel minder concrete gevolgen brengt, wanneer het erom 

gaat een “aansprakelijkheid” te laten erkennen door de beroepsbeoefenaar in verband met 

“een medische fout”, daar waar de patiënt om “een financiële schadevergoeding” verzoekt. 

Deze vaststelling lichten we toe in Hoofdstuk III.2.5.4. 
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Bemiddeling in het kader van de wet betreffen de rechten van de patiënt focust zich vooral op 

het communicatieve aspect binnen de thérapeutische relatie. Daarentegen, kunnen patiënten 

soms andere, verdergaande verwachtingen stellen tegen over de ombudspersoon (zie 

Hoofdstuk III.2.5.5). 

Tenslotte lichten we kort toe hoe de ombudsdienst is geëvolueerd sinds het jaarrapport 2004 

op het vlak van uit rusting en infrastructuur (Hoofdstuk III.2.5.6) 

 

III.2.5.1 Definitie van de bemiddeling? Rol van de 

ombudspersoon? 

 

In de wet betreffende de rechten van de patiënt ontbreekt een definiëring van  bemiddeling. 

Hierdoor dient de ombudspersoon vooral zelf te bepalen welke positie en rol hij inneemt in 

het bemiddelingproces. 

 

Bovendien bestonden voor de patiëntenrechten wet reeds in bepaalde ziekenhuizen diensten 

voor klachtenbeheer waar vaak een eigen specifieke klachtencultuur aanwezig was. 

 

In de praktijk stellen de federale ombudsvrouwen bijgevolg uiteenlopende visies over de 

uitvoering van de ombudsfunctie in de ziekenhuizen vast: 

 

- Zo kan men vaststellen dat in sommige ziekenhuizen de ombudspersonen het monopolie 

hebben inzake de afhandeling van klachten inzake patiëntenrechten, terwijl die in andere 

instellingen niet de enigen zijn die klachten betreffende patiëntenrechten behandelen. De 

ombudspersonen komen soms pas “in twee lijn” tussen of delen hun taken met andere 

diensten (vaak de ziekenhuisdirectie voor bv. de afhandeling van klachten betreffende 

vermoedens van medische fout). 

 

- In sommige ziekenhuizen beperken de ombudspersonen zich tot de afhandeling van 

klachten betreffende de  patiëntenrechten. In vele andere ziekenhuizen handelen de 

ombudspersonen ook klachten af betreffende de werking of de organisatie van de instelling 

zelf behandelen (klachten betreffende de hygiënische omstandigheden, voedingskwaliteit, de 

organisatie van een ziekenhuisdienst in zijn geheel, …). 
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- Bovendien beperken de ombudspersonen zich in sommige ziekenhuizen tot de afhandeling 

van klachten in een bemiddelingsprocedure, waarbij ze nooit een standpunt t.o.v. het geschil 

in kwestie innemen (wat niet wegneemt dat ze een actieve rol spelen bij het zoeken naar een 

“oplossing”). In andere ziekenhuizen hanteren de ombudspersonen soms andere 

mechanismen voor conflictenbeheer (wat het innemen van een standpunt betreffende de 

gegrondheid van de klacht impliceert) of beschouwen die de bemiddeling maar als een “fase” 

in de regeling van het geschil. 

 

- In sommige ziekenhuizen lichten de ombudspersonen de ziekenhuisdirectie systematisch in 

als ze een klacht ontvangen hebben, over de opvolging van het dossier of het resultaat van 

het proces van conflictenbeheer. In andere ziekenhuizen blijft de ombudsman volledig 

meester over het klachtenbeheer. 

 

- In heel wat ziekenhuizen oefenen de ombudspersonen een of meer andere functies uit, 

terwijl dat in andere instellingen  niet  het geval is, enz. 

Op basis van bovenstaande vaststellingen, lijkt het essentieel en hoogstnodig dat de 

werkgroep “Bemiddeling” van de Federale Commissie “Rechten van de patiënt” zich over de 

definitie van de bemiddeling buigt, zoals bedoeld bij de wet betreffende de rechten van de 

patiënt. Deze werkgroep dient ook na te denken over een eventueel onderscheid van 

bemiddeling zoals bedoeld in de patiëntenrechtenwet en andere termen in verband met 

conflictbeheer, zoals de behandeling van de klacht, de arbitrage, …. Het gaat er eveneens om 

“de verschillende etappes” van afhandeling van een klacht te bepalen. 

 

In tweede instantie zouden de eventuele “richtlijnen”, goedgekeurd door de Federale 

Commissie “Rechten van de patiënt”, de wetgever misschien kunnen inspireren. Deze 

richtlijnen zouden de wettelijke bepalingen over de manier van uitoefening van de 

ombudsfunctie (zoals ‘onafhankelijke uitvoering van de opdracht, het respect voor het 

beroepsgeheim, in acht name van neutraliteit en onpartijdigheid, …) moeten concretiseren en 

waarborgen. De geloofwaardigheid, de zichtbaarheid en de uniformiteit van de ombudsfunctie 

hangen ervan af. 

 

Betreft de delicate vraag over de onafhankelijkheid van de lokale ombudspersoon (betaald 

door de instelling waar hij werkt), stellen de federale ombudsvrouwen zich de vraag of het in 

elk geval niet er op aan komt de idee aan te moedigen dat ombudspersoon zelf dirigent is van 
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het verloop van de bemiddeling. Bovendien ondersteunen ze de idee de bemiddeling als een 

communicatief proces te beschouwen waarin de ombudspersoon de beide partijen helpt om 

“zelf “ een manier te vinden om hun conflict op te lossen.  

 

III.2.5.2. De moeilijkheden verbonden met de begrenzing van 

de bevoegdheden van de ombudspersoon 

 

Gezien de termen die bij de wetgeving betreffende de rechten van de patiënt en betreffende 

het toepassingsgebied van laatstgenoemde gebruikt worden, kan de ombudspersoon zich 

ongemakkelijk voelen op het gebied van "de ontvankelijkheid" van de klacht. 

 

In de praktijk is het voor de federale ombudsvrouwen soms moeilijk “de deur te sluiten” ten 

aanzien van klachten van patiënt in verband met aspecten die door de wet betreffende de 

rechten van de patiënt niet voorzien zijn, in het bijzonder daar waar weinig alternatieven aan 

de bemiddeling bestaan. 

 

Begrenzing van de bemiddeling tot “de individuele relatie tussen de beroepsbeoefenaar 

en de patiënt?” 

 

De vraag stelt zich tevens of de ombudspersoon klachten kan afhandelen, die geen 

persoonlijke relatie tussen een beroepsbeoefenaar van de gezondheid en een patiënt betreffen, 

maar wel de relatie van de patiënt met de zorginstelling zelf. Deze klachten kunnen behoren 

tot een administratief aspect van de werking van een zorginstelling (bijvoorbeeld: 

betwistingen in verband met ziekenhuisfacturen) of tot een organisatorisch aspect. Dit kan 

derhalve een effect hebben gehad op de gezondheid en / of het welzijn van de patiënt 

(klachten betreffende de hygiënische omstandigheden binnen een instelling, de kwaliteit van 

de maaltijden). 

 

De federale ombudsvrouwen vinden het om bovenstaande redenen hoogstnodig dat er in het 

kader van een interministeriële conferentie
43

 overleg wordt gepleegd over een eventuele 

                                                
43 Zie Wetsontwerp bij de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, Parl. St. Kamer 2001-2002, nr. 

1642/001, p. 59 e.v.: “Bepalingen die de medische en verpleegkundige aspecten van de rechtsverhouding tussen een patiënt 

en een gezondheidszorgvoorziening betreffen, hebben dan ook betrekking op een aangelegenheid waarvoor de federale 

overheid bevoegd gebleven is. Bepalingen die de administratieve aspecten van die rechtsverhouding betreffen, hebben 

daarentegen betrekking op een aangelegenheid waarvoor de gemeenschappen bevoegd zijn. Artikel 11 van de Wet 
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uitbreiding van de bevoegdheden van de ombudspersonen.  Het gaat er dus om hoe men kan 

legitimeren dat ombudspersonen ‘rechten van de patiënt’ klachten betreffende de werking en 

de organisatie van zorginstellingen kunnen behandelen, zonder dat dit de inspectiediensten of 

andere types diensten voor klachtenbehandeling van de gemeenschappen belet hun eigen 

bevoegdheden uit te oefenen.  

 

Bij een uitbreiding van de bevoegdheden van de ombudsfunctie naar gemeenschapsmateries, 

stelt de vraag zich des te meer te weten of de ombudspersoon zich bij de behandeling van 

klachten verbonden aan de organisatie van een zorginstelling moet beperken tot een 

bemiddelingsproces (in strikte zin, dus met inachtneming van strikte onpartijdigheid en 

neutraliteit) of dat de ombudspersoon bij dit type klachten andere mechanismen van 

conflicthantering mag gebruiken waarbij hij eventueel wel een positie mag innemen. We 

hopen dat de werkgroep ‘bemiddeling’ binnen de Federale Commissie “rechten van de 

patiënt” in het kader van de opstelling van een deontologische code voor ombudspersonen aan 

deze vraagstelling de nodige aandacht zal besteden. 

 

Begrenzing van bemiddeling tot de beroepsbeoefenaars die behoren tot het 

toepassingsgebied van de wet betreffende de rechten van de patiënt van 22 augustus 

2002? 

 

Zoals voormeld is de wet betreffende de rechten van de patiënt tot nu toe enkel van toepassing 

op de (deskundige) beroepsbeoefenaars, beoogd in het koninklijk besluit nummer 78 van 10 

november 1967 (artsen, kinesitherapeuten, tandartsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen en 

paramedici). 

 

De vraag stelt zich wanneer het erom gaat de klachten af te handelen, die zich tegenover 

professionele gezondheidsbeoefenaars manifesteren, die niet in de wetgeving betreffende de 

rechten van de patiënt worden bedoeld (klinische psychologen, psychotherapeuten), tegenover 

beroepsbeoefenaars waarop de bovenvermelde wetgeving nog niet van toepassing is (zoals 

beroepsbeoefenaars van niet-conventionele praktijken - door afwezigheid van koninklijke 

                                                                                                                                                   
betreffende de rechten van patiënt wordt de ombudsfunctie geregeld. De tekst sluit niet uit dat de ombudsfunctie zich ook zou 

kunnen inlaten met klachten die verband houden met de administratieve aspecten van de werking van een 

gezondheidszorgvoorziening.Indien de stellers van het ontwerp van oordeel zijn dat een exhaustieve en uniforme regeling van 

de rechten van de patiënt wenselijk is, dienen zij na te gaan of niet de mogelijkheid bestaat om hierover met de 

gemeenschappen een samenwerkingsakkoord te sluiten. Een samenwerkingsakkoord kan immers een oplossing bieden voor 

de moeilijkheden die het gevolg zijn van het feit dat overheden complementaire bevoegdheden uitoefenen.” 
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besluiten) of nog tegenover beroepsbeoefenaars binnen het domein van de psychologie, die 

geen enkel officieel diploma hebben. 

 

Begrenzing van bemiddeling geïntroduceerd door de patiënt zelf? 

 

Het gebeurt dat de federale ombudsdienst klachten ontvangt van de naaste omgeving van de 

patiënt zoals de echtgeno(o)t(e) of een kind.  Vooral oudere patiënten of chronisch zwaar 

zieke patiënten kunnen de energie niet meer opbrengen een klacht neer te leggen bij een 

bevoegde instantie en deel te nemen aan een bemiddelingsproces.   

 

Voorzichtigheid is geboden bij de afhandeling van dergelijke klachten. Ten eerste verwijst de 

wet betreffende de rechten van de patiënt slechts tot een klachtrecht door de patiënt (of door 

zijn vertegenwoordiger bij wilsonbekwaamheid). Het doel van de bemiddeling in het kader 

van deze wet is immers de communicatie tussen de patiënt zelf en de beroepsbeoefenaar te 

herstellen en te bevorderen. Ten tweede dient te ombudspersoon zich ervan te vergewissen dat 

de inhoud van de klacht die neergelegd is door de naaste omgeving van de patiënt, 

overeenkomt met de ervaring en de wens van de patiënt zelf om over te gaan tot bemiddeling 

tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar. De patiënt dient dus zoveel als mogelijk centraal 

betrokken te blijven tijdens het bemiddelingsproces. 

 

De federale ombudsdienst wordt soms gecontacteerd door de naaste familie van een overleden 

patiënt omdat zij zich vragen stellen rond de doodsoorzaak en de kwalitatieve behandeling die 

voor het overlijden van de patiënt werd uitgevoerd door een beroepsbeoefenaar. Wettelijk 

gezien kan de vroegere vertegenwoordiger van een overleden patiënt enkel een beroep doen 

op een onrechtstreeks inzagerecht van het patiëntendossier, maar niet op bemiddeling. Vooral 

voor de vroegere vertegenwoordiger van de overleden patiënt, alsook voor de naaste verwant 

van deze laatste, kan bemiddeling een manier bieden in communicatie te treden met een 

beroepsbeoefenaar. De werkgroep “bemiddeling” opgericht binnen de Federale Commissie 

“Rechten van de patiënt” zou over deze aangelegenheid een advies kunnen formuleren in 

hoeverre een ombudspersoon een bemiddeling kan opstarten tussen een vroegere 

vertegenwoordiger of een naaste verwant van een overleden patiënt en een 

beoroepsbeoefenaar. 
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III.2.5.3. Een goede kennis van de alternatieven naast de 

bemiddeling? 

 

Ter herinnering heeft de ombudspersoon, conform de bepaling in artikel 11, §2, 3° van de 

wet betreffende de rechten van de patiënt, de opdracht “de patiënt in te lichten inzake de 

mogelijkheden voor de afhandeling van zijn klacht bij gebrek aan het bereiken van een in 2° 

bedoelde oplossing.” 

 

Zoals vermeld, is die taak van “begeleiding” van de patiënt of van “oriëntatie van de klacht” 

niet alleen van toepassing in gevallen van mislukking of van de vaststelling van de grenzen 

van de bemiddeling. Ze (taak van begeleiding of oriëntatie) kan immers op het moment van 

de neerlegging van de klacht van de patiënt of kort na het begin van de analyse van het 

toevertrouwde dossier van toepassing zijn, dus dat de ombudspersoon zou vaststellen dat 

bovenvermelde dossier eerder door een andere instantie behandeld zou moeten worden (cf 

supra de dossiers van onmiddellijke oriëntatie van klachten naar derden, II.1.1.I). 

Deze belangrijke opdracht van begeleiding van de patiënt – en die soms veel tijd- en 

opzoekwerk vergt – impliceert dat de ombudspersoon (lokaal of federaal) de wereld van het 

beleid van de gezondheid van de burgers enigszins kent, alsook de verschillende instanties 

die het beleid van klachten van patiënten voor hun rekening kunnen nemen. 

 

Voorts, teneinde de patiënt zo goed mogelijk te oriënteren, gaat het erom niet alleen de 

bevoegdheden van die “alternatieve” voorzieningen te kennen (Welk soort klachten kunnen 

zij voor hun rekening nemen?), maar tevens de kenmerken van de procedures die ze 

toepassen (Bijvoorbeeld: Men denkt met name aan de kennis van de verjaringstermijnen om 

een rechtsvordering in te stellen; aan de bijzonderheden van de tuchtprocedure voor de Orde 

van geneesheren), evenals de exacte rollen van die instanties (Bevoegdheid / macht tot 

sanctioneren? Bevoegdheid tot bemiddeling? Bevoegdheid tot controle en toezicht? 

Bevoegdheid tot het toekennen van een schadeloosstelling? Bevoegdheid tot 

adviesverlening?). 

 

In dit opzicht pleiten de ombudspersonen van de Federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” nog voor vormingen over de “alternatieven van bemiddeling”, georganiseerd onder 
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de vorm van colloquia of andere, die herhaaldelijk beschouwd moeten worden zodat de 

ombudspersonen hun opdracht van begeleiding van patiënten zouden kunnen uitvoeren
44

. 

 

De ombudspersoon moet in ieder geval voorzichtig zijn in de toekenning van adviezen aan de 

patiënt, derhalve dat hij (wie? Bemiddelaar of ombudspersoon) de mogelijke alternatieven 

van de bemiddeling niet precies kent. 

 

Zonder in de materie exhaustief te willen zijn, willen de ombudsvrouwen van de Federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” hier een lijst van voorzieningen hernemen, naast de 

lokale ombudsfuncties van “rechten van de patiënt” waarnaar patiënten kunnen verwezen
45

. 

 

A. Op administratief niveau 

 

A.1. Eventuele verwijzing van de patiënt naar andere ombudsdiensten, zoals 

bijvoorbeeld: 

 

- het College van de federale ombudsmannen (bijvoorbeeld voor de afhandeling van 

klachten betreffende de manier waarop de RIZIV een beslissing heeft genomen of zal 

nemen). 

 

Contactpersoon: Catherine DE BRUECKER, Franstalige Federale ombudsvrouw en 

Guido SCHUERMANS, Nederlandstalige Federale ombudsman, Hertogstraat 43, 1000 

Brussel, tel 02/289.27.27, fax 02/289.27.28, email@federaalombudsman.be, 

www.federaalombusdman.be. 

 

- de Ombudsman van de verzekeringen (bijvoorbeeld voor de afhandeling van klachten 

over de tussenkomst van een verzekeringsonderneming – of van een adviserend 

geneesheer van de verzekeringen – terwijl de patiënt ook de verzekerde is)  

 

                                                
44 Zie in dit opzicht de bijeenkomsten georganiseerd door AMIS en VVOVAZ (Frans- en Nederlandstalige verenigingen die 

de lokale ombuspersonen verenigen). 
45 Zie voornamelijk de uiteenzetting van Filip Dewallens “Alternatieven naast en na bemiddeling” tijdens het symposium van 

17 en 18 november 2004 betreffende de bemiddeling in de sector van de gezondheidszorg, georganiseerd door de twee 

ombudsvrouwen van de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”, in samenwerking met de FOD Volksgezondheid. 
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Contactpersoon: Josette VAN ELDEREN, Ombudsman van de verzekeringen, de 

Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02/547.59.75, fax 02 547.59.75 info@ombudsman.as, 

www.ombudsman.as. 

 

A.2. Eventuele verwijzing van de patiënt naar inspectiediensten ressorterend onder 

de bevoegdheid van de Gemeenschappen en Gewesten, aangaande de verschillende 

decreten en voornamelijk de decreten betreffende de kwaliteitszorg in de 

verzorgingsinstellingen (bijvoorbeeld voor de afhandeling van klachten inzake de 

voorwaarden van hygiëne, inzake de normen van toestemming of inzake de 

kwaliteitsnormen van zorg in een zieken- of rusthuis). 

 

- Het Decreet van het Waalse Gewest van 13 juni 2002 betreffende de organisatie van de 

verzorgingsinstellingen
46

 voorziet dat de ambtenaren, die de hoedanigheid van 

hulpofficier van gerechtelijke politie hebben en aangesteld zijn door de Waalse Regering, 

belast zijn met de controle van de naleving van de normen door de 

verzorgingsinstellingen. 

Bijgevolg kunnen de residenten van de verzorgingsinstellingen, hun familie of het 

medisch orgaan bij het Waals Gewest klacht neerleggen, zodat de verzorgingsinstelling 

die verantwoordelijk geacht wordt, het voorwerp van een inspectie wordt. 

 

Contactpersoon voor het Waalse Gewest: 

Magali MOSBEUX, secretaris van de Waalse Raad van de verzorgingsinstellingen, 

Avenue Gouverneur Bovesse 100, 5100 Namen, tel. 081/32.72.89, fax 081/32.72.72, 

M.Mosbeux@mrw.wallonie.be. 

 

Contactpersoon voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

Alain JORIS, Louizalaan 183, 1050 Brussel, tel. 02/502.60.01. 

 

- Op Vlaams niveau zijn de kwaliteitsdecreten welzijn en gezondheid geharmoniseerd in 

het Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en 

welzijnsvoorzieningen
47

. Het decreet beoogt door middel van een intern kwaliteitsbeleid 

een verantwoorde zorg door voorzieningen te waarborgen en legt hiertoe een aantal 

                                                
46

 Decreet 13 juni 2002 betreffende de organisatie van de verzorgingsinstellingen, B.S. 5 juli 2002. 
47

 Decreet 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, B.S. 10 november 2003. 
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vereisten vast, met name: doeltreffendheid, doelmatigheid, continuïteit, maatschappelijke 

aanvaardbaarheid, gebruikersgerichtheid. 

Tegelijkertijd krijgen de voorzieningen evenwel de ruimte om de realisatie van die 

doelstellingen zelf in te vullen. 

Deze responsabilisering geeft de voorzieningen de plicht, maar ook de flexibiliteit om het 

begrip “verantwoorde zorg” af te stemmen op de specifieke situatie van de voorziening, 

rekening houdende met wijzigende omgevingsfactoren. 

Voorzieningen die niet aan de bepalingen van het onderhavige decreet voldoen, kunnen 

een administratieve geldboete opgelegd krijgen. 

Gebruikers van voorzieningen die onder het toezicht vallen van de Vlaamse 

administratie Gezondheidszorg kunnen zich voor mededelingen en / of aanvragen tot 

onderzoek richten tot: de ADMINISTRATIE GEZONDHEIDSZORG, Markiesgebouw – 

Markiesstraat 1, 1000 Brussel, Tel.: 02/553.35.00, Fax: 02/553.35.84, E-mail: 

gezondheidszorg@vlaanderen.be, voor bijvoorbeeld klachten over de dienstverlening. 

 

- Sinds de inwerkingtreding op 1 januari 2002 van het Decreet houdende de toekenning 

van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen
48

 heeft “iedereen het recht om 

kosteloos een klacht in te dienen bij een Vlaamse bestuursinstelling over de handelingen 

en de werking van die bestuursinstelling”
49

. 

Artikel 4 van het desbetreffende decreet bepaalt dat elke “bestuursinstelling zorg draagt 

voor een behoorlijke behandeling van de mondelinge en schriftelijke klachten over haar 

handelingen en werkingen. De bestuursinstelling zet daartoe een klachtenvoorziening op.” 

Ter uitvoering van het decreet is er op 1 februari 2002 een omzendbrief betreffende het 

klachtendecreet
50

 uitgevaardigd, dat een gecoördineerde aanpak van het 

klachtenmanagement bij de Vlaamse overheid beoogt. De omzendbrief bevat daartoe een 

aantal instructies inzake de interne klachtenbehandeling, waarnaar elke bestuursinstelling 

zich moet richten. Als de burger oordeelt dat de overheidsdienst bij de interne 

klachtenbehandeling niet of onvoldoende tegemoet gekomen is, dan neemt de Vlaamse 

ombudsdienst de klacht in behandeling. 

                                                
48 Onder “bestuursinstellingen” wordt bedoeld: het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse wetenschappelijke 

instellingen en de Vlaamse openbare instellingen. 
49 Art. 3 Decreet 1 juni 2001 houdende de toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen, B.S. 17 juli 

2001. 
50

 Omzendbrief 1 februari 2002 betreffende het klachtendecreet, 

http://www.wvc.vlaanderen.be/juriwel/bestuur/omzend/omz010202.htm. 
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Burgers die klachten hebben, maar niet weten tot wie ze die moeten richten, kunnen 

terecht bij de Vlaamse infolijn op het nummer 0800/3.02.01 of via E-mail 

infolijn@vlaanderen.be. De Vlaamse infolijn behandelt de klacht niet, maar verwijst de 

klager door naar een door de bestuursinstelling opgegeven aanspreekpunt. 

 

- Voor signalen, vragen, suggesties en klachten over het rusthuis kunnen bewoners van 

een rusthuis, hun familieleden of voor hen relevante derden terecht bij de Rusthuis-

Infofoon. De Rusthuis-Infolijn wil hierop een deskundig antwoord of oplossing 

formuleren, waarvoor het een beroep doet op de afdeling Inspectie en Toezicht Welzijn, 

het team RVT van de afdeling Verzorgingsvoorzieningen en van het Team 

Ouderenvoorzieningen van de afdeling Welzijnszorg. Niettemin stelt de infolijn zich 

daartoe subsidiair op. Dit betekent dat de vragen en problemen in eerste instantie in het 

rusthuis een antwoord of oplossing moeten krijgen. Een goed uitgewerkte informatie- en 

klachtenprocedure zijn in elk rusthuis dan ook onontbeerlijk en worden door de Rusthuis-

gepromoot
51

. 

De contactgegevens van de Rusthuis-Infofoon zijn: Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap, Afdeling Inspectie en Toezicht, Rusthuis-Infofoon, Markiesstraat 1, 1000 

Brussel, Tel.: 078/15.25.25, Fax: 02/553.34.35, E-mail: rusthuisinfofoon@vlaanderen.be. 

 

- Overigens voorziet de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon 

van de geesteszieke in een controle op de naleving van de onderhavige wet in 

psychiatrische diensten. Dit toezicht wordt uitgeoefend door de geneesheren-inspecteurs-

psychiaters die door de bevoegde overheden
52

 hiertoe aangewezen zijn. De geneesheren 

die met die opdracht belast zijn, kunnen zich de registers, gehouden ter uitvoering van 

deze wet en alle stukken die zij nodig hebben voor het volbrengen van hun taak, doen 

voorleggen
53

. 

 

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat er momenteel geen inspectiedienst. 

                                                
51 X, Jaarverslag Rusthuis-Infofoon 2004, Vlaamse Overheid, s.l., 2004, p. 5. 
52

 Art. 59bis en 59ter G.W. 
53

 Art. 33 Wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, B.S. 27 juli 1990. 
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A.3. Eventuele verwijzing van de patiënt naar de ziekenfondsen voor klachten over 

ziekenhuisfacturen en erelonen van zorgverstrekkers, voor klachten inzake 

getuigschriften voor verstrekte hulp; voor klachten inzake (beroepsaansprakelijkheid van 

een beroepsbeoefenaar bij een medische fout) medische fouten (technisch aspect). 

 

Krachtens de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden 

van ziekenfondsen moeten ziekenfondsen minstens een dienst oprichten die als doel 

heeft: het verlenen van hulp, voorlichting, begeleiding en bijstand met het oog op het 

bevorderen van het fysiek, psychisch of sociaal welzijn
54

. Bovendien kunnen de 

ziekenfondsen en de landsbonden, met instemming van de betrokken leden of de 

personen te hunnen laste, in rechte optreden ter verdediging van de belangen van deze 

personen ten opzichte van derden
55

. 

 

Een patiënt met een aanvullende ziekteverzekering kan zich tot de juridische dienst van 

zijn mutualiteit wenden voor hulp bij problemen aangaande gezondheidszorg en 

patiëntenrechten. De onderhavige dienst kan de patiënt advies en juridische bijstand 

verlenen, en hem in de verdediging van zijn rechten begeleiden, zelfs tot aan een 

rechtsvordering toe, indien het om een ernstig probleem of geschil gaat. 

Als een patiënt vermoedt van een medische fout slachtoffer geweest te zijn, dan kan de 

dienst ledenverdediging van zijn mutualiteit hem helpen in de stappen vereist om een 

eventuele schadeloosstelling te bekomen
56

. 

 

A.4. Eventuele verwijzing van de patiënt naar de Dienst voor geneeskundige 

evaluatie en controle van de RIZIV voor klachten in verband met misbruik van 

voorschriften en van therapeutische handelingen; voor klachten aangaande het gebruik 

getuigschriften voor verstrekte hulp die niet met de realiteit overeenstemmen. 

 

De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle is belast met het evalueren van de 

verstrekkingen van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het licht van de 

bepalingen over het correct gebruik van de beschikbare middelen en met het controleren 

                                                
54 Art. 3, c Wet 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, B.S. 28 september 1990 

(hierna verkort geciteerd Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen). 
55 Art. 39, § 1 Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. 
56 Het betreft de manier waarop de ziekenfondsen een vermoeden van een medische fout onderzoeken; zie de uiteenzetting 

van Mr. Houtevels naar aanleiding van het symposium van november 2004 over de bemiddeling in de sector van de 

gezondheidszorg, jaarverslag 2004 van de Franstalige ombudsvrouw, p 84. 
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van zulke verstrekkingen op vlak van realiteit en conformiteit met de voorschriften van 

de regelgeving inzake
57

.  

 

Bijgevolg voorziet artikel 146, vierde alinea van de wet betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 

dat de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle overgaat tot iedere onderzoeking 

of bevinding en formuleert, in het raam van de controle op de verzekering voor 

geneeskundige verzorging, de opmerkingen en waarschuwingen die hij nuttig acht ten 

aanzien van de personen en inrichtingen die gemachtigd zijn om geneeskundige 

verstrekkingen te verlenen. 

Daartoe geeft artikel 141, §1, 3° van de voornoemde wet aan dat het Comité van de 

Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle de procedure bepaalt volgens welke de 

hierboven beoogde onderzoeken worden ingesteld en uitgevoerd en oefenen hierop 

tevens toezicht uit zonder dat afbreuk kan worden gedaan aan het initiatiefrecht van de 

Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle en aan het geheim van het onderzoek 

zolang dit onderzoek niet is voltooid. 

 

Na onderzoek van de ontvangen verklaringen kan het Comité van de Dienst voor 

geneeskundige evaluatie en controle de betrokken zorgverlener onder monitoring 

plaatsen in geval van een manifeste overschrijding van de indicatoren
58

. 

Indien de situatie ongewijzigd blijft, kan het Comité administratieve geldboetes 

uitspreken. Het onnodig of overbodig voorschrijven van bepaalde farmaceutische 

specialiteiten kan tevens leiden tot een tijdelijke schorsing van de erkenning als 

zorgverlener. 

Recidive kan ten slotte een verhoging van de administratieve geldboetes tot gevolg 

hebben, alsook een intrekking van de vergunning van de zorgverlener
59

. 

 

                                                
57 Art. 139, 2° en 3° Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd 

op 14 juli 1994, B.S. 27 augustus 1994. 
58 Krachtens art. 73, § 1 van de Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 

gecoördineerd op 14 juli 1994 zijn zorgverleners verplicht zich ervan te onthouden overbodige of onnodig dure 

verstrekkingen voor te schrijven, uit te voeren of te laten uitvoeren ten laste van de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen. 
59

 Art. 73 en 141 Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 

14 juli 1994, B.S. 27 augustus 1994. 
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Wat de vaststellingen inzake realiteit en conformiteit betreffen, kan het Comité de 

zorgverlener eveneens een administratieve geldboete opleggen, bovenop de vraag aan de 

zorgverlener het bedrag op het getuigschrift aan de patiënt terug te betalen
60

. 

 

A.5. Eventuele verwijzing van de patiënt naar de provinciale raden van de Orde der 

Geneesheren voor de afhandeling van klachten over deontologische fouten van artsen of 

over onenigheden van hun honoraria. 

 

De provinciale raden zijn bevoegd te waken over de naleving van de regels van de 

medische plichtenleer en over de handhaving van de eer, de bescheidenheid, de 

eerlijkheid en de waardigheid van de geneesheren
61

. 

Zodoende kan een patiënt bij de provinciale raad een klacht neerleggen, waar de arts in 

kwestie zijn geneeskundige hoofdactiviteit uitoefent, met het doel de gedragspatronen, 

waarvan de patiënt vermoedt slachtoffer geweest te zijn, tuchtrechterlijk te bestraffen. 

In dit opzicht kan de provinciale raad de volgende sancties opleggen: waarschuwing, 

censuur, berisping, schorsing in het recht de geneeskunde gedurende een termijn die de 

twee jaar niet mag te boven gaan en de schrapping van de lijst der Orde
62

. 

 

Gezien de specificiteit van het disciplinaire recht, is het onmogelijk de klager officieel de 

uitgesproken sanctie bekend te maken of zelfs maar te berichten dat een sanctie getroffen 

werd. De klager wordt enkel meegedeeld dat aan zijn klacht het nodige gevolg gegeven 

zal worden of werd gegeven. 

De Orde der geneesheren kan de beklaagde immers van het beroepsgeheim ontheffen en 

hem verplichten aan het onderzoek mee te werken, teneinde het geheime karakter van de 

tuchtprocedure te waarborgen.  De ombudsvrouwen van de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” stellen vast dat klagers daardoor vaak het gevoel hebben van 

informatie ontzegd te worden en kunnen de Orde van corporatisme verdenken. Zodoende 

worden patiënten er soms van weerhouden een klacht neer te leggen of zijn ze na afloop 

teleurgesteld dat de Orde hen niet over de opvolging van hun klacht. 

 

                                                
60 Art. 141, § 5 Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 

14 juli 1994, B.S. 27 augustus 1994. 
61 Art. 6, 2° K.B. 10 november 1967 nr. 79 betreffende de Orde der geneesheren, B.S. 14 november 1967; NATIONALE 

RAAD VAN DE ORDE DER GENEESHEREN, Code van geneeskundige plichtenleer, Brussel, 2006, 

http://195.234.184.64/web-Ned/deonton.htm. 
62

 Art. 16, § 1 K.B. 10 november 1967 nr. 79 betreffende de Orde der geneesheren, B.S. 14 november 1967. 
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De provinciale raden zijn tevens bevoegd om, op gezamenlijk verzoek van de 

belanghebbenden, in laatste aanleg te beslissen over alle geschillen betreffende de door 

de geneesheer aan zijn cliënt gevraagde honoraria
63

. In dit geval zal de patiënt van het 

verloop van zijn verzoek op de hoogte gehouden worden. 

 

A.6. Eventuele verwijzing van de patiënt naar de provinciale geneeskundige 

commissies voor klachten over de psychische of lichamelijke onbekwaamheid van 

bepaalde beroepsbeoefenaars om de uitoefening van het beroep van gezondheidszorg 

voort te zetten. 

 

De geneeskundige commissie kan, in haar ambtsgebied, het visum intrekken of zijn 

behoud afhankelijk maken van de aanvaarding door de betrokkene van de opgelegde 

beperkingen, wanneer op advies van geneesheren deskundigen, aangeduid door de 

Nationale Raad van de Orde der Geneesheren waaronder de beoefenaar ressorteert, 

vastgesteld wordt dat de beoefenaar in kwestie niet meer voldoet aan de vereiste 

psychische geschiktheden om, zonder risico’s, de uitoefening van zijn beroep voort te 

zetten
64

. 

De Commissie kan beslissen tot een voorlopige intrekking of tot een voorwaardelijk 

behoud van het visum gedurende een periode die nodig is om het advies van de 

deskundigen in te winnen. Die periode mag nooit meer dan twee maanden, herhaalbaar, 

bedragen
65

. 

Een beoefenaar die, zonder te beschikken over een visum van de provinciale 

geneeskundige commissie, handelingen behorende tot de geneeskunde of de 

artsenijbereidkunde stelt, kan met een gevangenisstraf en een geldboete gesanctioneerd 

worden
66

. 

                                                
63 Art 6, 5° K.B. 10 november 1967 nr. 79 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, B.S. 14 november 

1967 (hierna verkort geciteerd K.B. nr. 79 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen). 
64 Art. 37, § 1, 2°, b, al. 1 K.B. nr. 79 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. 
65

 Art. 37, § 1, 2°, b, al. 4 K.B. nr. 79 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. 
66

 Art. 38, § 1, 1° K.B. nr. 79 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. 
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A.7. Eventuele verwijzing van de patiënt naar de Commissie voor de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer voor klachten betreffende de toegang tot het 

patiëntendossier dat in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
67

 als 

verwerking of bestand beschouwd kan worden; voor klachten betreffende de niet-

naleving van de verplichtingen van de verantwoordelijke voor de verwerking van 

persoonsgegevens) 

 

Krachtens artikel 10, § 2 van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 

onverminderd het artikel 9, §2 van de wet van 22 augustus betreffende de rechten van de 

patiënt, heeft elke persoon het recht om, hetzij op rechtstreekse wijze, hetzij met behulp 

van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, kennis te krijgen van de 

persoonsgegevens die betreffende zijn gezondheid worden verwerkt.
68

 

 

In geval van moeilijkheden bij de eerbieding van de rechten, toegekend op grond van de 

bovenvermelde wet, kan de betrokkene een klacht richten aan de Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer
69

. De Commissie onderzoekt of de klacht 

ontvankelijk is en neemt desgevallend een bemiddelingstaak op zich. 

Indien de zaak niet in der minne geregeld kan worden, brengt de Commissie een advies 

uit over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.  

Indien de Commissie een misdrijf vaststelt, doet zij hiervan aangifte bij de Procureur des 

Konings
70

. 

 

A.8. Eventuele verwijzing van de patiënt naar patiëntenverenigingen 

Het merendeel van de patiëntenverenigingen van patiënten beoogt vooral de bescherming 

van de rechten van de patiënt, de bewustmaking, de ondersteuning of ervaringen te delen.  

Niettemin onderscheiden die verenigingen zich (van andere associaties) onder meer door 

de verscheidenheid van hun sociaal doel, de aard van hun acties, hun samenstelling, hun 

representativiteit en hun middelen. 

                                                
67 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993 (hierna verkort geciteerd Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer). 
68 Art. 10, §2 Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
69

 Art. 31 Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
70

 Art. 32, § 2 Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
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Bijgevolg heeft eenieder zijn eigen manier om de verdediging van de belangen en de 

rechten van de patiënt te overwegen. 

 

 

B. Op gerechtelijk niveau 
 

B.1. Eventuele verwijzing van de patiënt naar de bemiddeling zoals voorzien in het 

Gerechtelijk Wetboek71  

 

De wet van 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met 

de bemiddeling voegt een zevende deel in het Gerechtelijk Wetboek in, met als opschrift 

“De Bemiddeling”, dat dezelfde wettelijkheid heeft dan de gerechtelijke procedure of de 

arbitrage
72

. 

 

Hoewel deze wet het begrip “bemiddeling” niet bepaalt, stelt het wetsvoorstel tot 

wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling het voor als een 

proces van overleg tussen partijen die daar vrijwillig voor kiezen
73

. 

 

◊ Vrijwillige bemiddeling:  

 

o De partijen, die al dan niet in een rechtsgeding gewikkeld zijn, wijzen in 

onderlinge overeenstemming een al dan niet door de federale 

bemiddelingscommissie erkende bemiddelaar aan. 

o De regels van het verloop en duur van de bemiddeling worden schriftelijk in 

een bemiddelingsprotocol vastgelegd, ondertekend door de partijen en de 

bemiddelaar. 

o De kosten en erelonen komen in principe gelijkelijk ten laste van de partijen. 

o Het bemiddelingsakkoord is het voorwerp van een gedateerd en een door de 

partijen en de bemiddelaar ondertekend schrijven. 

o Als de bemiddelaar erkend is, kan een bevoegde rechter op verzoek van één of 

van beide partijen de overeenkomst homologeren. 

                                                
71 Art. 1724 e.v. Ger.W. 
72 Art. 8 K.B. 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling, B.S. 22 maart 

2005. 
73

 Voorstel van wet bij de wet 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling, 

ingediend door R. Fournaux, T. Giet, J. Milquet, T. Van Parys, M. Wathelet, Parl.St. Kamer 2003-2004, nr. 0327/001, p. 10. 
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◊ Gerechtelijke bemiddeling: 

 

o Op verzoek van de partijen of op eigen initiatief maar met instemming van de 

partijen kan de reeds geadieerde rechter een door de federale 

bemiddelingscommissie erkende bemiddelaar aanstellen. 

o De beslissing die een bemiddeling beveelt, vermeldt uitdrukkelijk het akkoord 

van de partijen, de naam van de bemiddelaar en de aanvankelijke duur van de 

opdracht, die de drie maanden niet mag overschrijden. 

o De bemiddeling kan betrekking hebben op het gehele geschil of op een 

gedeelte ervan. 

o Gedurende de bemiddeling blijft de rechter geadieerd en kan elke maatregel 

treffen, die hem noodzakelijk lijkt. 

o Zo de bemiddeling tot een akkoord geleid heeft, kan de rechter op verzoek van 

de partijen of één van hen dat akkoord homologeren. 

o Zo de bemiddeling niet tot een akkoord geleid heeft, wordt de procedure op 

een vastgestelde dag voortgezet, maar behoudt de rechter de bevoegdheid, als 

hij het opportuun acht en alle partijen ermee instemmen, de opdracht van de 

bemiddelaar voor een door hem bepaalde termijn te verlengen. 

o De beslissing die de bemiddeling beveelt, verlengt of beëindigt, is niet vatbaar 

voor beroep. 

 

B.2. Eventuele verwijzing van de patiënt naar de gerechtelijke rechtbanken, middels 

advies van een advocaat 

 

◊ Buitencontractuele aansprakelijkheid (art. 1382 B.W.): 

 

o Een geneesheer is verantwoordelijk voor fouten die hij gesteld heeft, indien 

een normaal, voorzichtig en redelijk arts ze in dezelfde omstandigheden niet 

zou gesteld hebben (criterium van de goede familievader). 

o De persoon die een schadeherstel vordert, moet zelf de fout, schade en het 

oorzakelijk verband tussen beiden aantonen
74

. 

                                                
74

 Cass, 16 december 2004, R.W. 2004-2005; noot H. NYS, Rev. Dr. Santé 2004-2005, p.298-308; noot S.LIERMAN. 
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o Elke rechtsvordering tot vergoeding van schade op grond van 

buitencontractuele verantwoordelijkheid verjaart door verloop van vijf jaar 

vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van 

de schade of van de verzwaring ervan en van identiteit van de daarvoor 

aansprakelijke persoon. 

De bovenvermelde vorderingen verjaren in ieder geval door een verloop van 

twintig jaar vanaf de dag volgend op die waarop het feit, waardoor de schade is 

veroorzaakt, zich heeft voorgedaan
75

. 

 

◊ Contractuele aansprakelijkheid: 

 

o Het impliciete contract dat zich tussen de patiënt en de arts gevormd heeft, 

werd niet geëerbiedigd. 

Er is geen contract als de patiënt de beroepsbeoefenaar niet gekozen heeft 

(bijvoorbeeld een patiënt die in een noodsituatie werd verzorgd door een arts 

die hij niet gekozen heeft) In geval van schade kan de patiënt op grond van de 

buitencontractuele aansprakelijkheid een schadeloosstelling vorderen. 

o  Het beoordelingscriterium van de fout is identiek op contractueel als op 

buitencontractueel gebied
76

. 

o Alle persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van tien jaar vanaf 

de dag volgend op die waarop het feit, waardoor de schade is veroorzaakt, zich 

heeft voorgedaan
77

. 

 

◊ Strafrechtelijke aansprakelijkheid – met mogelijkheid van burgerlijke partijstelling: 

 

o In geval van strafrechtelijke inbreuken (bijvoorbeeld: onvrijwillige slagen en 

verwondingen
78

; schending van het beroepsgeheim
79

, …), kan de patiënt de 

strafrechter onmiddellijk adiëren door zich burgerlijke partij te stellen. 

o De strafrechter kan de eiser pas een schadevergoeding en intresten toekennen 

als de rechter de inbreuk bewezen verklaart. 

                                                
75 Art. 2262bis, al. 2 et al. 3 B.W. 
76 Rb. Bergen 4 november 1980, R.G.A.R. 1982, n° 10.467. 
77 Art. 2262bis, al. 1 B.W. 
78

 Art. 418 e.v. Sw. 
79

 Art. 458 Sw. 
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o De bewijslast rust op het openbaar ministerie. Het slachtoffer moet enkel het 

bewijs van de geleden schade en de omvang ervan leveren. 

o Wanbedrijven en gecorrectionaliseerde misdaden verjaren door verloop van 

vijf jaren
80

. 

 

III.2.5.4. De bemiddeling en medische fouten 

 

- Eén van de grootste moeilijkheden waarmee de federale ombudsvrouwen “Rechten van de 

patiënt” geconfronteerd worden, is hoe de dossiers over een vermoeden van een medische 

fout af te handelen.  

 

We stellen vast dat de ombudspersoon vrij machteloos en weinig gewapend is in deze context. 

De logica van de communicatie tussen de partijen en de logica van een compromis tussen die 

partijen te beogen, gaat niet noodzakelijkerwijs gepaard met de logica die erin bestaat 

duidelijk “een aansprakelijkheid” naar voor te brengen, die vaak een financiële vergoeding 

impliceren zal. 

 

In de materie dringen zich de volgende vragen op: 

- Is de ombudspersoon voldoende opgeleid in deze materie om dergelijk dossier af te 

handelen? 

- Zijn de ziekenfondsen of andere voorzieningen niet beter uitgerust om dit soort van dossier 

te onderzoeken? 

- Kan of durft de beroepsbeoefenaar in het kader van de bemiddeling te spreken in 

afwezigheid van zijn verzekeringsmaatschappij? 

- Hoe een beroep doen op experts in het kader van bemiddeling? Zijn experts in het kader van 

de bemiddeling aan bijzondere regels gebonden? 

- Zonder garantie inzake de vertrouwelijkheid van het bemiddelingsproces, zal de 

beroepsbeoefenaar zich durven in de dialoog te in te zetten, gezien dit type van dossier? 

 

Als het zeker is dat de ombudspersoon kan proberen om een dialoog tussen de patiënt en de 

beroepsbeoefenaar in dit soort dossier te herstellen, en als die dialoog kan toelaten om in het 

onderzoek naar de betwistbare feiten iets meer klaarheid te scheppen, tot waar kan de taak van 

                                                
80

 Art. 92 Sw. 
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bovenvermelde ombudspersoon geleid worden? Moet hij op een gegeven moment, de patiënt 

verwijzen naar een andere mogelijkheid om zijn klacht af te handelen? Wanneer? 

 

De federale ombudsvrouwen zijn van mening en hopen dat een welomschreven missie en rol 

van bemiddeling de ombudspersoon antwoorden zullen geven op de vragen die zich tijdens 

het bemiddelingsproces stellen bij vermoeden van een medische fout. 

 

Intussen trachten de federale ombudsvrouwen, in een maar weinig zekere context, de dossiers, 

waarin de ziekenfondsen niet kunnen tussenkomen, “alleen” af te handelen. (bijvoorbeeld: als 

de “betwistbare” geneeskundige behandeling een behandeling betreft die door het ziekenfonds 

niet wordt terugbetaald of indien de verzekeringsmaatschappij heeft beslist om de procedure 

tegen de erbij betrokken beroepsbeoefenaar stop te zetten). Het eventuele verzoek om experts, 

op dit gebied, impliceert bijgevolg dat de patiënt - tenminste op voorlopige wijze - belast 

wordt met de expertisekosten, zonder enige garantie aangaande het resultaat van de 

bemiddeling. 

 

- Ten slotte stellen de federale ombudsvrouwen vast dat veel patiënten met een vermoeden 

van een medische fout niet over voldoende financiële middelen beschikken om een juridische 

procedure te starten. Bovendien is het voor een patiënt heel moeilijk om én een fout, én een 

schade van het lichaam én een oorzakelijk verband tussen fout en schade te bewijzen op de 

rechtbank. 

 

- De federale ombudsvrouwen stellen echter dramatische situaties vast waarbij de patiënt 

slachtoffer is van therapeutische schade, daar waar het nog moeilijker lijkt om een medische 

fout te bewijzen.  

 

Uit de talrijke informatievragen van de patiënten en de eigen ervaringen bij de bemiddeling 

zijn de federale ombudsvrouwen van mening dat een organisatie van een regeling voor 

slachtoffers van therapeutische ongevallen heel wat patiënten zowel financieel als 

psychologisch (erkenning van slachtofferschap, erkenning van een lichamelijke schade) zou 

kunnen ondersteunen. 
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Een eventuele bemiddeling tussen patiënt en de beroepsbeoefenaar kan zich dan meer 

focussen op de (hernieuwing van) de vertrouwensrelatie tussen de patiënt en de 

beroepsbeoefenaar en de wederzijdse uitwisseling van informatie. 

 

III.2.5.5 De bemiddeling en haar grenzen ten aanzien van 

sommige patiënten 

 

Het gebeurt soms dat patiënten de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt’ blijven 

contacteren, ondanks onontvankelijkheid van hun klacht of de onmogelijkheid nog verder in 

het bemiddelingsproces te gaan. Sommigen onder hen gaan zelfs over tot het belagen van de 

Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. 

 

Een grens van bemiddeling, waardoor het dossier werd afgesloten, stelt zich onder andere 

indien de patiënt denkt een recht te hebben dat niet expliciet geformuleerd staat in de wet 

betreffende de rechten van de patiënt (Bijvoorbeeld, de wens van een bloedverwant dat het 

dossier van een overleden patiënt bij onrechtstreeks inzagerecht wordt doorgezonden naar de 

aangewezen beroepsbeoefenaar, staat niet als recht in de wet betreffende de rechten van de 

patiënt vermeld), indien de wens van de patiënt kadert binnen een andere specifieke 

wetgeving (Bijvoorbeeld, een geïnterneerde blijft het medisch verslag van een psychiater, dat 

wordt voorgelegd bij de Commissie tot bescherming van de maatschappij, na twee expertises, 

in vraag stellen), indien de andere partij niet (meer) wenst mee te werken aan de bemiddeling 

(Bijvoorbeeld, doordat de vermeende fout door de juridische dienst van het ziekenfonds niet 

werd benoemd als een medische fout), indien de patiënt een sanctie wenst voor een inbreuk 

tegen zijn rechten als patiënt (in de wet betreffende de rechten van de patiënt wordt geen 

sanctie vermeld). 

De wet betreffende de rechten van de patiënt voorziet dat de ombudsdienst de patiënt inlicht 

over de afhandelingmodaliteiten van zijn klacht als bemiddeling geen oplossing bieden kan. 

In sommige situaties zijn echter geen of weinig alternatieven voorhanden of werden alle 

alternatieve klachteninstanties reeds overwogen en / of gecontacteerd. 

 

Het gebeurt dat deze patiënten, in hun poging om alsnog erkenning te krijgen voor hun 

onrecht, diverse overheidsinstanties contacteren. Deze diensten verwijzen de patiënt vaak 

terug naar de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”, waardoor de patiënt tussen 

verschillende diensten in cirkels draait. Die situatie kan de frustratie bij de patiënt vergroten. 
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De federale ombudsvrouwen proberen deze patiënten binnen de mate van het mogelijke een 

luisterend oor te bieden. Vaak betreft het ook patiënten die binnen hun sociale kring weinig 

mogelijkheden hebben om over hun situatie te praten. Het luisteren en (her)informeren van 

de patiënt kan jammer genoeg niet steeds aan de wens van de betrokkene voldoen, namelijk 

een behandeling van zijn klacht. 

 

De ombudsvrouwen stellen dat een combinatie van volgende factoren nodig is om een 

realistisch en concreet beeld te geven van de bevoegdheden en grenzen van bemiddeling door 

de ombudspersoon in het kader van de wet betreffende de rechten van de patiënt: 

- voldoende uitleg door de ombudspersoon aan de patiënt vóór en tijdens het 

bemiddelingsproces over de visie van bemiddeling in het kader van de “rechten van de 

patiënt” en de mogelijkheden van alternatieven  

- het opstellen van richtlijnen voor de uitvoering van de ombudsfunctie, opdat de 

patiënt eenvormige informatie over de werking van een ombudsdienst krijgt 

- het bekendmaken van de specifieke werking van de ombudsdiensten “Rechten van de 

patiënt” 

 

III.2.5.6. Uitrusting en infrastructuur van de Federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

De Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” is een jonge dienst binnen de Federale 

Overheidsdienst Volksgezondheid. De taak “bemiddeling tussen patiënt en 

beroepsbeoefenaar” is eveneens nieuw binnen deze overheidsdienst en stelt eigen specifieke 

voorwaarden voor een kwalitatieve dienstverlening, met name: bereikbaarheid voor 

patiënten, beroepsbeoefenaars en andere geïnteresseerden; respect voor privacy en het 

beroepsgeheim; voldoende tijd voor de ombudsvrouwen om te luisteren en (zich) te 

informeren; vlotte toegang tot juridische regelgevingen en actualiteit betreffende 

gezondheidszorg, enz. 
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Volgende positieve veranderingen sinds de jaarrapporten 2004 zijn: 

 

- Een antwoordapparaat, waarop ombudsvrouwen de uren kunnen vermelden waarop 

zij telefonisch bereikbaar zijn. 

- Een eigen printer 

- Een eigen faxnummer 

- Een eigen ruim, afgezonderd lokaal voor de ombudsdienst 

- Nieuwe computers 

- Verzekering van continuïteit van dienstverlening via de aanduiding van een 

vervangster in de periode van zwangerschapsverlof van de Franstalige ombudsvrouw. 

- Een derde voltijdse medewerker op de federale ombudsdienst sinds april 2006 

 

Deze waardevolle tegemoetkomingen nemen echter niet weg dat de federale ombudsdienst 

zich steeds dient te beperken tot de belangrijkste prioriteiten binnen haar ruime takenpakket. 

Als de tendens zich verder zet ( meer klachten en informatieve vragen), dan zou kunnen 

blijken dat in de toekomst ook een vierde medewerker op de dienst gewenst zou zijn, opdat 

de federale ombudsdienst zich naar ieders wens en behoefte kan blijven inzetten. 
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DEEL IV: BESLUIT JAARRAPPORT 2005 

 

Dit jaarverslag beschrijft de activiteiten van de Federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” van het jaar 2005. Dit verslag omvat bijgevolg zowel de activiteiten van de 

Franstalige als Nederlandstalige ombudsvrouw van de Federale ombudsdienst “Rechten van 

de patiënt” en is in het Frans en in het Nederlands opgesteld. 

 

Dit jaarverslag werd opgesteld door de huidige Federale ombudsvrouwen, Marie-Noëlle 

Verhaegen (Franstalige ombudsvrouw) en Sylvie Gryson (Nederlandstalige ombudsvrouw), in 

samenwerking met Regine Wilmotte (vervangster van Marie-Noëlle Verhaegen tijdens haar 

zwangerschapsverlof) en Vanessa Debreyne (medewerker van de Federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” sinds 1 april 2006). 

 

Volgend overzicht wil een samenvatting zijn van de belangrijkste vaststellingen en 

aanbevelingen voor de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in dit jaarverslag 

2005. 

 

In het eerste deel betreffende de werking en de opdrachten van de Federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”: 

 

• Een nieuw koninklijk besluit van 12 januari 2006 beoogt de continuïteit van de 

dienstverlening van de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” te 

waarborgen (zie hoofdstuk I.1). 

 

• De Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” is gemachtigd om alle 

klachten betreffende de rechten van de patiënt te behandelen, waarvoor nog geen 

plaatselijke ombudsdienst bestaat. De ombudsdienst fungeert derhalve niet als een 

inhoudelijke beroepsinstantie voor klachten die door lokale ombudspersonen werden 

behandeld. De dienst fungeert wel als een toegangspoort voor de ontvangst van 

klachten over de wijze waarop bemiddeling door de lokale ombudspersonen heeft 

plaatsgevonden (zie hoofdstuk I.2). 

 

• Naast haar taak met betrekking tot de afhandeling van klachten heeft de 

ombudsdienst ook een ruim takenpakket dat zich voornamelijk situeren binnen de 
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werking van de Federale Commissie “Rechten van de patiënt” en de ruimere 

werking van de FOD Volksgezondheid (zie hoofdstuk I.3). 

 

• Het werkingsjaar 2005 was voor de Federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” vooral gekleurd door de afwezigheid van een Nederlandstalige 

ombudsvrouw van juni 2005 tot half november 2005. Willeke Dijkhoffz verliet de 

ombudsdienst op 31 mei 2005. Haar opvolgster, Sylvie Gryson, werd aangesteld op 

16 november 2005. De ombudsdienst is bijgevolg tijdens het jaar 2005 

gedurende vijf en een halve maand enkel “samengesteld” geweest uit de 

Franstalige ombudsvrouw, Marie-Noëlle Verhaegen (zie hoofdstuk I.4). 

 

• Positief voor de aanzet van het jaar 2006 is de aanstelling van een derde 

medewerker op de Federale ombudsdienst, Vanessa Debreyne. Deze medewerker 

is een welgekomen ondersteuning voor de federale ombudsvrouwen in de uitvoering 

van hun ruime takenpakket en de organisatorische uitbouw van de Federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” (zoals de uitbouw van de federale 

ombudsdienst als kenniscentrum, de uitbouw van de contacten en de bekendmaking 

van de werking van de federale ombudsdienst, enz.) (zie hoofdstuk I.4). 

 

 

In het tweede deel betreffende het overzicht van de concrete activiteiten uitgevoerd bij 

de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”: 

 

• Het totaal aantal klachten ontvangen op de Federale ombudsdienst “Rechten van 

de patiënt” is voor 2005 247 en voor 2004 281. Het kleiner aantal ontvangen 

klachten aan Nederlandstalige zijde (in 2004 145 “klachten” en in 2005 115 

“klachten”), door de afwezigheid gedurende vijf en een halve maand van een 

Nederlandstalige ombudsvrouw verklaart deze daling van het totaal aantal klachten. 

Aan Franstalige zijde merken we een stijging van het absoluut aantal dossiers die 

behoren tot de bevoegdheid van de Federale ombudsdienst (in 2004 26 dossiers en 

in 2005 36 dossiers). Betreft de aard van de klachten bemerken we vooral het 

relatief grote aandeel van “klachten” over onderzoeken uitgevoerd in het kader van 

de expertise en controlegeneeskunde (zie hoofdstuk II.1.1). 
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• De Federale ombudsdienst beantwoordt jaarlijks ongeveer een 200-tal 

informatievragen over de toepassing van de wetgeving vanwege patiënten, 

familieleden, beroepsbeoefenaars, instellingen, verenigingen, ombudspersonen (zie 

hoofdstuk II.1.2). De Federale ombudsdienst hoopt binnen enkele jaren haar dienst 

te hebben kunnen uitbouwen tot een kenniscentrum in het domein van de rechten 

van de patiënt met bijvoorbeeld de installatie van het gebruik van antwoordfiches 

voor vragen die bij herhaling worden gesteld door burgers. 

 

• Via de samenwerking met de Federale Commissie “Rechten van de patiënt” en 

de contacten met de lokale ombudspersonen in de ziekenhuizen en het 

platform geestelijke gezondheidszorg, helpt de Federale ombudsdienst mee aan 

een verdere definiëring, uniformisering en omkadering van het ombudswerk in de 

gezondheidszorg. (zie hoofdstuk II.2 en II.3). 

 

• De medewerking aan de bekendmaking van de rechten van de patiënt in het 

grote publiek kadert in de preventieve taak van de Federale ombudsdienst “Rechten 

van de patiënt”. Met dit doel werkt de dienst mee aan de werkzaamheden ter 

voorbereiding van een nieuwe publiciteitscampagne eind 2006-begin 2007 en aan 

de uitbouw van een gemakkelijk toegankelijke en overzichtelijke website over 

rechten van de patiënt (met belangrijke en recente informatie en contactadressen 

voor patiënten, ombudspersonen, instellingen, enz.) (zie hoofdstuk II.4). 

 

• Als cel binnen de dienst “Legal Management”, DG 

Gezondheidszorgvoorzieningen, FOD Volksgezondheid verschaffen de federale 

ombudsvrouwen soms informatie bij het beantwoorden van parlementaire vragen en 

adviesvragen van de minister. 

De parlementaire vragen en antwoorden van 2005 betreffende de rechten van de 

patiënt zijn gebundeld weergegeven in bijlage bij dit rapport. (zie hoofdstuk II.5) 
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In het derde deel betreffende de vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen: 

 

De federale ombudsvrouwen benadrukken dat de eerste jaarrapporten van de ombudsdienst 

(de twee afzonderlijke jaarverslagen 2004 van de respectievelijk Franstalige en de 

Nederlandstalige ombudsvrouw) een belangrijke bron van informatie blijven over 

aangelegenheden in verband met de toepassing van de wet betreffende de rechten van de 

patiënt. De inhoudsopgaven van beide jaarrapporten zijn daarom hernomen in de bijlage van 

dit jaarrapport 2005. 

 

In het jaarverslag 2005 heeft de federale ombudsdienst volgende onderwerpen extra in de verf 

gezet en nader toegelicht:  

 

• De federale ombudsvrouwen onderkennen de noodzaak een tweede 

publiciteitscampagne te organiseren om de wet betreffende de rechten van de patiënt 

en zijn toepassing meer bekend te maken in het grote publiek. Belangrijke 

aandachtspunten bij deze campagnes zijn de bekendmaking van het bestaan en de 

werking van de ombudsdiensten (zowel federaal als lokaal), de bekendmaking 

van de visie van de wet betreffende de rechten van de patiënt (de partner- en 

vertrouwensrelatie tussen patiënt en beroepsbeoefenaar, de nadruk op het 

communicatieve aspect, enz.) en de verduidelijking van de terminologie die in 

deze wet wordt gebruikt (zoals het onderscheid tussen vertrouwenspersoon en 

vertegenwoordiger) (zie hoofdstuk III.2.1). 

 

• Naast een basisvorming communicatie in de opleiding van beroepsbeoefenaars 

(zoals de via ministerieel besluit verplichte vorming van communicatie met 

patiënten voor geneesheren) beklemtoont de federale ombudsdienst eveneens het 

belang van een continue vorming en reflectie over de communicatie met 

patiënten tijdens de loopbaan van de beroepsbeoefenaar. Een belangrijk 

aandachtspunt voor de beroepsbeoefenaar binnen het communicatieve aspect van de 

therapeutische relatie is eveneens het recht van de patiënt op informatie over de 

financiële gevolgen vooraleer deze instemt tot een behandeling. Belangrijke 

informatie hierbij is of de beroepsbeoefenaar al dan niet geconventioneerd is (zie 

hoofdstuk III.2.2). 
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• De federale ombudsvrouwen stellen dat er, betreffende het recht van de patiënt op 

inzage en afschrift van zijn dossier, dringend richtlijnen nodig zijn bij de 

praktische toepassing van dit recht. 

 

Ten eerste bestaat er verwarring rond de kostprijs die wordt aangerekend bij 

afschrift van het dossier (Wat wordt verstaan onder de kostprijs: prijs fotokopie? Tijd 

nodig voor het maken van de kopie? Tijd nodig voor de beroepsbeoefenaar voor een 

toelichting bij een inzage?) Een andere vraag bestaat erin of de beroepsbeoefenaar 

honoraria kan verzoeken voor de tijd geïnvesteerd in de vraag van (rechtstreekse) 

inzage van het patiëntendossier. Een zelfde vraag stelt zich bij de honorering van een 

beroepsbeoefenaar bij het onrechtstreeks inzagerecht in een patiëntendossier (zie 

hoofdstuk III.2.3.1). Dient een kostprijs te worden aangerekend bij de overdracht van 

een dossier in het kader van continuïteit van de behandeling? (zie hoofdstuk 

III.2.3.2). 

 

Ten tweede is er precisering nodig indien er sprake is van een multidisciplinair 

dossier of gecentraliseerd dossier. Aan wie dient de patiënt zijn aanvraag te 

richten? Wie mag het dossier overmaken aan de patiënt? Wat kan overgemaakt 

worden aan de patiënt? De federale ombudsvrouwen zijn van mening dat hierover 

duidelijke afspraken dienen gemaakt te worden onder de beroepsbeoefenaars die 

dergelijk dossier aanvullen, zodat de patiënt op duidelijke wijze weet hoe hij de 

inzage of afschrift kan opvragen (zie hoofdstuk III.2.3.3). 

 

Ten derde vragen de federale ombudsvrouwen bijzondere aandacht voor de 

problemen bij de toepassing van het onrechtstreeks inzagerecht van een verwant 

van een overleden patiënt in het patiëntendossier. De verwanten vinden vaak 

moeilijk een intermediaire beroepsbeoefenaar die het onrechtstreeks inzagerecht wil 

op zich nemen. Bovendien stelt zich opnieuw de vraag van de honorering van deze 

beroepsbeoefenaar voor de nodige tijdsinvestering en de vervoerskosten bij deze 

inzage in het dossier ter plaatse.  

Zou men dienen toe te staan aan de voormalige vertegenwoordiger van de overleden 

patiënt om het dossier rechtstreeks in te zien? Zou men, in geval van vermoeden van 

een medische fout, dienen toe te staan aan de intermediaire beroepsbeoefenaar die 

aangewezen is door verwanten van de patiënt, een kopie van het dossier van de 



 118

overleden patiënt te bekomen? Wat dan met de garantie van de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer van de overleden patiënt?(zie hoofdstuk III.2.3.5). 

• De wet betreffende de rechten van de patiënt stelt duidelijk dat de onderzoeken die 

gebeuren in het kader van de expertise en controle geneeskunde, vallen onder zijn 

toepassingsgebied. Desondanks ondervinden de federale ombudsvrouwen dat vaak 

terugkerende klachten van patiënten het recht op inzage of afschrift van het 

patiëntendossier en het recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking zijn. De 

federale ombudsvrouwen signaleren dat het gewenst is dat de wetgever de manier 

preciseert hoe de wet betreffende de rechten van de patiënt toegepast kan worden 

binnen de expertise en controlegeneeskunde (zie hoofdstuk III.2.4.1). 

 

• Specifiek in de rusthuizen, waar een aantal oudere personen naar aanleiding van 

een chronische ziekte wilsonbekwaam worden in het kader van de wet betreffende 

de rechten van de patiënt, stellen de federale ombudsvrouwen vast dat de 

beroepsbeoefenaars nood hebben aan informatie over het systeem van 

vertegenwoordiging (zoals geformuleerd in de wet betreffende de rechten van de 

patiënt) en over de praktische toepassing van deze aanduiding van een 

vertegenwoordiger (zie hoofdstuk III.2.4.2). 

 

• De federale ombudsvrouwen signaleren dat er naast bemiddeling praktisch geen 

alternatieven bestaan voor de afhandeling van klachten over de verstrekkingen van 

tandartsen. Een disciplinair controleorgaan, naar het model van de orde van 

geneesheren, zou een betere bescherming bieden aan een deontologisch correcte 

uitoefening van de tandheelkunde (zie hoofdstuk III.2.4.4). 

 

• De ombudsvrouwen vragen in dit jaarrapport 2005 de aandacht voor volgende 

belangrijke aspecten met betrekking tot de uitoefening van de ombudsfunctie : 

 

Ten eerste ontbreekt in de wet betreffende de rechten van de patiënt elke verdere 

definiëring van bemiddeling. Hierdoor dient de ombudspersoon in de praktijk 

vooral zelf te bepalen welke positie en rol hij inneemt tijdens het 

bemiddelingsproces. Een definiëring van bemiddeling en de uitbouw van richtlijnen 
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die uniform zijn voor alle ombudspersonen kan vanuit deontologisch en juridisch 

oogpunt een duidelijker kader bieden waarbinnen bemiddeling dan plaatsvindt. 

Betreft de delicate vraag over de onafhankelijkheid van de lokale ombudspersoon 

(betaald door de instelling waar hij werkt), stellen de federale ombudsvrouwen zich 

de vraag of het in elk geval niet er op aan komt de idee aan te moedigen dat 

ombudspersoon zelf dirigent is van het verloop van de bemiddeling. Bovendien 

ondersteunen ze de idee de bemiddeling als een communicatief proces te 

beschouwen waarin de ombudspersoon de beide partijen helpt om “zelf “ een manier 

te vinden om hun conflict op te lossen. 

(zie hoofdstuk III.2.5.1). 

 

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. De federale 

ombudsvrouwen hopen dat de bevoegdheden van de ombudspersonen, in het kader 

van een interministeriële conferentie, binnen een welomschreven kader naar de 

bevoegdheden van de Gemeenschappen en de Gewesten uitgebreid zullen worden 

(klachten omtrent organisatie van de zorg in een instelling, klachten omtrent hygiëne 

en de maaltijden, enz.). 

 

Wettelijk is de bemiddeling begrensd tot klachten over tussenkomsten van 

beroepsbeoefenaars die behoren tot het toepassingsgebied van de wet betreffende de 

rechten van de patiënt. De vraag stelt zich wanneer het erom gaat de klachten af te 

handelen, die zich tegenover professionele gezondheidsbeoefenaars manifesteren, 

die niet in de wetgeving betreffende de rechten van de patiënt worden bedoeld 

(klinische psychologen, psychotherapeuten), tegenover beroepsbeoefenaars waarop 

de bovenvermelde wetgeving nog niet van toepassing is (zoals beroepsbeoefenaars 

van niet-conventionele praktijken - door afwezigheid van koninklijke besluiten) of 

nog tegenover beroepsbeoefenaars binnen het domein van de psychologie, die geen 

enkel officieel diploma hebben. 

De ombudspersoon dient tijdens de bemiddeling de wens en verwachtingen van de 

patiënt zelf te respecteren. De federale ombudsdienst wenst een reflectie over een 

eventuele uitbreiding van het klachtrecht naar de verwanten of de vroegere 

vertegenwoordiger van een overleden patiënt. De wet verleent immers strikt 
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genomen geen klachtrecht, dus ook geen recht op bemiddeling, aan de verwanten 

(vaak de vroegere vertegenwoordiger) van een overleden patiënt (Hoofdstuk 

II.2.5.2.). 

 

Ten derde benadrukken de federale ombudsvrouwen het belang van een goede 

kennis door de ombudspersoon over de mogelijke alternatieven wat betreft 

klachtenafhandeling. Hoofdstuk III.2.5.3 heeft een algemeen overzicht van de 

mogelijke alternatieven voor bemiddeling. 

 

Ten vierde stellen zich in de praktijk verschillende vragen over hoe meldingen van 

een vermoeden van een medische fout via bemiddeling afgehandeld kunnen 

worden. Uit de talrijke informatievragen van de patiënten en de eigen ervaringen bij 

de bemiddeling zijn de federale ombudsvrouwen van mening dat een inrichting van 

een regeling voor slachtoffers van therapeutische ongevallen heel wat patiënten 

onvermijdelijk zou kunnen helpen, zowel op financieel als op psychologisch vlak. 

(zie hoofdstuk III.2.5.4). 

Wat het team en de uitrusting van de Federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” betreffen, zijn de federale ombudsvrouwen ten slotte verheugd in april 

2006 een derde medewerker te mogen verwelkomen, die hun activiteiten op 

organisatorisch vlak ondersteunt, bijdraagt tot de uitbouw van de dienst en de 

mogelijkheden onderzoekt om de dienst nog dichter bij de burger te brengen (zoals 

een verdere bekendmaking van de ombudsdienst en op lange termijn de inrichting 

van een “plaatselijke” permanentie). Teneinde een dienstverlening naar ieders wens 

te garanderen, lijkt het de ombudsvrouwen echter wenselijk om mettertijd nog een 

vierde medewerker op de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” te mogen 

verwelkomen (hoofdstuk III.2.5.6). 
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