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INLEIDING 

 

 

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

van de patiënt” tijdens het jaar 2010. Het werd in de loop van de maand april 2011 

opgemaakt.  

 

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

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

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

de patiënt.  

 

Het is het zevende verslag van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” (de dienst 

werd opgestart in oktober 20031). 

 

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

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

 

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

de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”:  

 

• De afhandeling van de “klachten”dossiers;  

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

onderwerpen;  

• Aanwezigheid bij de bijeenkomsten van de Federale commissie “Rechten van de patiënt”;  

• Onderhoud van de contacten met de lokale ombudspersonen;  

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

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

 

- De inhoud van dit jaarverslag betreft een weergave van de cijfers en statistieken in 

verband met de klacht- en informatiedossiers die gedurende het jaar 2010 behandeld werden, 

en van bepaalde activiteiten van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” (eerste 

deel). 

                                                
1 De jaarverslagen van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” zijn beschikbaar op www.patientrights.be. 
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Wat de vaststellingen en aanbevelingen betreffen bij de uitoefening van de ombudsfunctie in 

de loop van 2010 (tweede deel), refereert het huidige verslag naar deze die vermeld waren in 

de verslagen 2006, 2007, 2008 en 2009 van de ombudsdienst, waarbij de aandacht wordt 

gevestigd op enkele van de vaststellingen en aanbevelingen. 

 

Sommige nieuwe vragen die aan de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” gesteld 

werden over de toepassing van de Wet patiëntenrechten zijn in elk geval vermeld, alsook een 

reflectie – zeer algemeen – over de evolutie van de werking van de ombudsdiensten “Rechten 

van de patiënt”. 

 

- Voor het jaar 2010 onthouden we:  

- De duidelijke stijging van het aantal klachten aan de Nederlandstalige zijde (van 342 

klachten in 2009 naar 371 in 2010), terwijl het aantal aan Franstalige zijde relatief 

identiek blijft sinds drie jaren (iets meer dan 200 klachten). 

 

- Het volgen van talrijke “vormingen”, meer bepaald de vormingen georganiseerd door 

de FOD Volksgezondheid, verbonden met de “statutarisering” van de posten van de 

medewerkers van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. 

 

- Gezien de herhaalde aanbevelingen in de laatste jaren (zie vroegere jaarverslagen) om de 

voorziene middelen van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” te verhogen, 

verheugen we ons over de oproep van kandidaten (oproep afgesloten op 14 maart 2011) 

georganiseerd door SELOR om een Franstalige medewerker te rekruteren bij de dienst. 

 

Onze wens blijft steeds om de dienst te kunnen ontwikkelen: optimalisatie van onze 

werkinstrumenten (begin van het opzetten van een bibliotheek, reflectie over de 

informatisering van onze dossiers,…), uitbreiding van onze kennis in de sector van de 

gezondheidszorg en van bemiddeling, mogelijkheid om vormingen te volgen die 

overeenkomen met onze functie, verfijning van de klachtenregistratie, ontmoetingen en 

bijeenkomsten met actoren in de sector gezondheidszorg/bemiddeling, frequentere contacten 

met lokale ombudspersonen, …  

 

Op lange termijn, komt het erop aan om ons aan te passen aan de evolutie van de plaats 

van de bemiddeling “Rechten van de patiënt” in de sector buiten de ziekenhuizen; het 
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lijkt ons dat deze plaats zal moeten worden gevaloriseerd (vanuit het oogpunt van de 

“voorziene middelen”), en dit prioritair voor de sector van de rusthuizen/rust-en 

verzorgingstehuizen (zie verder). 

 

De structuur van het verslag omvat twee delen: 

 

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

II. Vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen. 

 

Brussel, april 2011 

 

Marie-Noëlle Verhaegen en Sylvie Gryson 

Vanessa Debreyne 

Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

26.08.2003 en 27.08.2003). 
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DEEL I: 

 

CONCRETE ACTIVITEITEN UITGEVOERD BIJ DE FEDERALE 

OMBUDSDIENST “RECHTEN VAN DE PATIËNT” 

 

 

Inleiding: Activiteitenverdeling 

 

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

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

onderstaand diagram: 

Activiteitenverdeling 2010

60%

5%

10%

25%

dossiers

Commissie

publiek

FOD

 

In 2010 heeft de federale ombudsdienst twee derde van de werktijd besteed aan de 

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

dossiers). (Hoofdstuk II.1) 

 

Ongeveer vijf procent van de werktijd werd besteed aan de aanwezigheid bij de 

bijeenkomsten van de Federale Commissie “Rechten van de patiënt”. (Hoofdstuk II.2) 
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Vijfentwintig procent van de werktijd ging uit naar opdrachten van de FOD 

Volksgezondheid, en in het bijzonder naar a) de lancering van een studie door de FOD (zie 

studie over de ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in de sector “Ouderenzorg”), b) de 

opvolging van de studie over de controle- en expertisegeneeskunde ten opzichte van de 

patiëntenrechtenwet, c) de opmaak van werkstukken in het kader van de statutarisering van 

de dienstbetrekkingen van de leden van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”, 

d) de opmaak van een overzicht van de gegevens in de jaarverslagen van de lokale 

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

 

De federale ombudsdienst besteedde ongeveer tien procent van de werktijd aan publieke 

relaties (uiteenzettingen, ontmoetingen, bijwerking van de webpagina’s “patientrights.be” op 

de site van de FOD Volksgezondheid, deelname aan colloquia en vormingen waaronder 

vormingen binnen de FOD voor statutarisering en in het kader van de ontwikkelingscirkels) 

(Hoofdstuk II.3) 

 

 

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

 

Voorafgaandelijk: wijze van registreren: 

 

In dit jaarverslag 2010 heeft de federale ombudsdienst dezelfde manier van registreren en 

gegevensverwerking gebruikt als in haar vorige jaarverslagen 2005 t.e.m. 2009. 

 

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

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

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

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

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

van de wet betreffende de rechten van de patiënt.  

 

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

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

Deze dossiers worden ingedeeld in drie categorieën volgens de bevoegdheid, namelijk: 

 



9 

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

verder categorie “bevoegdheid federale ombudsdienst” genoemd. 

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

bijgevolg direct naar de lokale ombudsdiensten doorverwezen worden, verder 

categorie “bevoegdheid lokale ombudsdienst” genoemd. 

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

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

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

bemiddeling” genoemd. 

- de dossiers die direct werden doorverwezen naar andere diensten van 

klachtenafhandeling, verder categorie “bevoegdheid dienst derde” genoemd. 

 

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

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” geregistreerd. 

 

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

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

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

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

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. 

 

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

door deze diensten zelf besproken in hun jaarrapporten. 

 

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

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

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

werden. 

 

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

“klachten”dossiers op 31 december 2010 (lopende en afgesloten dossiers). 

 

In het tweede hoofdstuk bespreken we de “informatie”dossiers. 
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In 2010 heeft de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in totaal 576 “klachten” en 

260 informatievragen (159 aan Nederlandstalige zijde en ongeveer 100 aan Franstalige zijde) 

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

 

Inleiding: Algemeen overzicht van de cijfers 

 

In 2010 heeft de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in totaal 576 “klachten” 

ontvangen, namelijk 205 “klachten” aan Franstalige zijde en 371 “klachten” aan 

Nederlandstalige zijde. 

 

Overzicht 2010 FR NL 
Bevoegdheid federale ombudsdienst 52 146 

Bevoegdheid lokale ombudsdienst 69 141 

(Bemiddeling bij bemiddeling) 9 14 

Bevoegdheid dienst derde 84 84 

TOTAAL 205 371 

 

Aanmelding van de klacht 2010 FR NL 
Brief 44 41 

Mail 17 163 

Telefoon 144 167 

 

Voorwerp van de klacht 2010 FR NL 
Art 5 gedrag 21 46 

Art 5 technische handeling 17 61 

Art 6 vrije keuze 4 2 

Art 7 informatie gezondheidstoestand 7 6 

Art 8 informatie voor een geïnformeerde 

toestemming 8 26 

Art 8 uitdrukkelijke toestemming 0 3 

Art 8 weigering verstrekking 1 3 

Art 9 §1 patiëntendossier 0 1 

Art 9 § 2 inzage dossier 1 4 

Art 9 § 3 afschrift dossier 12 20 

Art 10 persl. levenssfeer 1 4 

Andere 0 4 

 

Verwachting 2010 FR NL 
Financieel 13 42 

Dialoog 18 19 

Signaal/luisteren 3 58 

Dossier 11 26 

Andere 7 1 
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Sector 2010 FR NL 
Rusthuis 5 2 

Ambulante sector 34 129 

Gevangenis 1 1 

Privékliniek 1 1 

Controle / expert / adviserend  6 9 

Labo 2 0 

Andere 3 4 

 
 
Beroepsbeoefenaars 2010 FR NL 
Huisarts 16 42 

Tandarts 12 45 

Specialist 12 16 

Kinesitherapeut 1 5 

Verpleegkundige - zelfst. / RH 0 3 

Apotheker 1 17 

Andere 10 19 

 

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

“Rechten van de patiënt” 

 

- Het aantal klachtendossiers2 (NL + FR) ontvangen op de federale ombudsdienst, 

opgedeeld per jaartal (2005-2010) en opgedeeld volgens de dienst die bevoegd is om de 

klacht rechtstreeks af te handelen 

                                                
2 We dienen hierbij op te merken dat (zoals in 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009) “alle” klachtmeldingen in de 

registratie van de federale ombudsdienst hernomen zijn. Het behoort niet tot de bevoegdheid van een 
ombudsdienst “Rechten van de patiënt” om te oordelen of de klacht al dan niet “gegrond” is. 
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- Als we het aantal klachtendossiers (NL + FR), opgedeeld volgens de dienst die bevoegd 

is om de klacht rechtstreeks af te handelen, doorheen de jaren bekijken, merken we een 

stijgende tendens voor het aantal klachtendossiers die betrekking hebben op de bevoegdheid 

van de federale ombudsdienst en van derde diensten. 

Het aantal klachtendossiers die tot de bevoegdheid van de lokale ombudsdiensten behoren, 

lijkt opnieuw af te nemen. Ook de tussenkomst van de federale ombudsdienst in dossiers 

“bemiddeling bij bemiddeling”, dossiers waarin tussen patiënten en lokale ombudsdiensten 

bemiddeld wordt, blijft verminderen. 

 

- Wat de procentuele verdeling van de verschillende categorieën van klachtendossiers 

(NL + FR) betreft, kunnen we zeggen dat in 2010: 

 

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

“klachten”dossiers inneemt (34%);  

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

ombudsdienst” behoort (37%), waarvan 4% tot de categorie “bemiddeling bij 

bemiddeling”; 

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

behoort (29%). 

 

Als we voor het aantal klachtendossiers in de categorie “bevoegdheid lokale ombudsdienst” 

het aantal dossiers “bemiddeling bij bemiddeling” buiten beschouwing laten, stellen we vast 

dat het aantal dossiers in de categorie “bevoegdheid federale ombudsdienst”, voor het eerst, 

het hoogste aandeel vormt in de categorieën van klachtendossiers. 
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- Het aantal klachtendossiers per taalgedeelte ontvangen op de federale ombudsdienst, 

opgedeeld per jaartal (2005-2010) en opgedeeld volgens dienst die bevoegd is om de 

klacht rechtstreeks af te handelen 
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- De stijgende tendens van het aantal klachtendossiers doorheen de jaren is voornamelijk 

waarneembaar aan Nederlandstalige zijde, indien we de dossiers opdelen in Franstalige en 

Nederlandstalige dossiers. 

 

- Als we per taalgedeelte het aantal klachtendossiers voor de jaren 2009 en 2010 

vergelijken, merken we in 2010 een daling van 4% van het aantal Franstalige dossiers en een 

stijging van 8% van het aantal Nederlandstalige dossiers. 

 

- Een vergelijking van het aantal klachtendossiers voor de jaren 2009 en 2010 en volgens 

de dienst die bevoegd is om de klacht af te handelen, toont dat aan Franstalige zijde het 

absoluut aantal dossiers “bevoegdheid federale ombudsdienst” in 2010 gelijk gebleven is. Het 
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absoluut aantal dossiers “bevoegdheid dienst derde” is beduidend gestegen van 51 dossiers in 

2009 naar 84 dossiers in 2010. Het aantal dossiers, behorende tot de bevoegdheid van de 

lokale ombudsdiensten, is opmerkelijk gedaald (van 109 dossiers in 2009 naar 69 dossiers in 

2010), alsook het aantal dossiers “bemiddeling bij bemiddeling” (van 21 dossiers in 2009 naar 

9 dossiers in 2010). 

 

Aan Nederlandstalige zijde is het absoluut aantal dossiers “bevoegdheid federale 

ombudsdienst” gestegen van 114 dossiers in 2009 naar 146 dossiers in 2010. 

Het absoluut aantal dossiers “bevoegdheid dienst derde” is gedaald van 106 dossiers in 2009 

naar 84 dossiers in 2010. 

Het aantal dossiers “bevoegdheid lokale ombudsdienst” is toegenomen van 122 dossiers in 

2009 naar 141 dossiers in 2010, ondanks een lichte terugval van het aantal dossiers 

“bemiddeling bij bemiddeling” (16 dossiers in 2009 en 14 dossiers in 2010). 

 

Voor zowel de Franstalige als de Nederlandstalige dossiers vestigen we nog de aandacht op 

het feit dat een aantal klachten die a priori onder de bevoegdheid van een lokale ombudsdienst 

of van de federale ombudsdienst (bv. een vermoeden van een fout in de technische handeling 

van een beroepsbeoefenaar binnen of buiten het ziekenhuis) kunnen vallen, in de categorie 

“bevoegdheid dienst derde” ondergebracht werd. In deze dossiers leek een poging tot dialoog 

niet of niet meer overweegbaar (bv. de patiënt achtte, op basis van voorgaande contacten met 

de beroepsbeoefenaar, een bemiddeling niet zinvol; er was reeds een andere procedure gestart; 

het dossier was te “technisch”). In deze situaties hebben de federale ombudsvrouwen de 

patiënt onmiddellijk geïnformeerd over andere diensten die mogelijk kunnen tussenkomen 

voor de afhandeling van de klacht. 
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- Het aantal klachtendossiers per taalgedeelte ontvangen op de federale ombudsdienst in 

2010, en opgedeeld volgens dienst die bevoegd is om de klacht rechtstreeks af te 

handelen 
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 FR NL TOTAAL 

bevoegdheid fed ombud 52 146 198 

bevoegdheid lok ombud zonder bemidd bij bemidd 60 127 187 

bemiddeling bij bemiddeling 9 14 23 

bevoegdheid dienst derden 84 84 168 
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- Het aantal klachtendossiers per taalgedeelte behorend tot de bevoegdheid van de federale 

ombudsdienst, opgedeeld per jaartal (2005-2010) 
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I.1.1.2. Wijze van aanmelding bij de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” 

 

Aanmelding klachten 2010 In % 
 FR NL FR NL TOTAAL 

Brief 44 41 22% 11% 15% 

Mail 17 163 8% 44% 31% 

Telefoon 144 167 70% 45% 54% 
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In totaal gebeurt ruim de helft van de aanmeldingen bij de federale ombudsdienst telefonisch, 

en vervolgens per mail (31%) en per brief (15%). 

 

In vergelijking met de Nederlandstalige zijde contacteren de Franstalige patiënten de 

ombudsdienst meer per telefoon (70% tegen 45% aan Nederlandstalige zijde) en meer per 

brief (22% tegen 11% aan Nederlandstalige zijde). Aan Nederlandstalige zijde ligt het aantal 

meldingen per mail beduidend hoger (31% tegen 8% aan Franstalige zijde). 

Vergelijking met de gegevens in 2009 
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In vergelijking met 2009 is aan Nederlandstalige zijde de wijze van aanmelden ongeveer 

dezelfde gebleven. Aan Franstalige zijde zien we dat patiënten meer de telefoon en minder de 

(elektronische) briefwisseling verkiezen om een klacht bij de federale ombudsdienst te 

melden. 

 

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

bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

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

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

 

Voorwerp van de klacht FR 2010 
 FR 

art 5 gedrag 21 

art 5 technische handeling 17 

art 6 vrije keuze 4 

art 7 informatie gezondheidstoestand 7 

art 8 informatie voor een geïnformeerde 

toestemming 8 

art 8 uitdrukkelijke toestemming 0 

art 8 weigering verstrekking 1 

art 9 patiëntendossier 0 

art 9 inzage dossier 1 

art 9 afschrift dossier 12 

art 10 pers levenssfeer 1 

andere 0 

 

Voorwerp van de klacht NL 2010 
 NL 

art 5 gedrag 46 

art 5 technische handeling 61 

art 6 vrije keuze 2 

art 7 informatie gezondheidstoestand 6 

art 8 informatie voor een geïnformeerde 

toestemming 26 

art 8 uitdrukkelijke toestemming 3 

art 8 weigering verstrekking 3 

art 9 patiëntendossier 1 

art 9 inzage dossier 4 

art 9 afschrift dossier 20 

art 10 pers levenssfeer 4 

andere 4 
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In beide taalgedeelten heeft het voorwerp van de dossiers “bevoegdheid federale 

ombudsdienst” vooral betrekking op Art. 5 van de wet betreffende de rechten van de patiënt, 

namelijk het recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking (Fr.: 38 dossiers en Ndl.: 107 

dossiers). We merken dat aan Nederlandstalige zijde het voorwerp meer de technische 

handeling van de beroepsbeoefenaar betreft (64 dossiers “technische handeling” en 46 

dossiers “gedrag”), terwijl aan Franstalige zijde er een gelijkmatige verdeling is (17 dossiers 

“technische handeling” en 21 dossiers “gedrag”). 

 

Een tweede groep dossiers heeft aan Franstalige zijde betrekking op Art. 9, en in het 

bijzonder het recht op een afschrift van het patiëntendossier (12 dossiers), en aan 

Nederlandstalige zijde op Art. 8, waarvan 26 dossiers op de vereiste verstrekking van 

informatie voorafgaand aan de toestemming van de patiënt. 

 

Aan Nederlandstalige zijde wordt ook in 25 dossiers Art. 9 aangehaald, waarbij vooral het 

recht op een afschrift (20 dossiers). 

 

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

federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” behoren: 

 

Aan Franstalige zijde 

 

- Klacht in verband met de tijd dat men moet wachten op de conclusies van het fonds 
voor beroepsziekten (medische experts) 

- Klacht in verband met het verbreken van de relatie met een behandelend arts (beslist 

door deze laatste), in het bijzonder in verband met de houding van de arts en 

zorgcontinuïteit; daaromtrent is de patiënt van oordeel dat de beroepsbeoefenaar 

“verplicht” zou moeten worden om de naam van een collega mee te delen om de 

continuïteit van de zorgen te verzekeren 

- Klacht in verband met een (verkeerde) diagnose door een wachtarts 

- Klacht in verband met fouten bij de vervaardiging van tandimplantaten 

- Klacht van een bewoner van een rusthuis in verband met het gebrek aan dialoog 

(gebrek aan informatie over de gezondheidstoestand, over de behandeling) met de 

behandelende arts 
- Klacht van een bewoner van een rusthuis in verband met het gebrek aan respect, aan 

een luisterend oor, aan hulp door verpleegkundigen 
- Klacht in verband met de vraag om overplaatsing naar een andere, meer aangepaste 

instelling (opvangcentrum), waarbij de mentaal gehandicapte patiënt niet langer 
“inactief” moet blijven en niet meer lastig wordt gevallen door de andere patiënten 

- Verzoek tot afschrift van een dossier beheerd door een overleden huisarts (stappen 
ondernomen bij de Orde van Geneesheren). 



24 

- Verzoek tot afschrift van een dossier van een overleden patiënt beheerd door een 

overleden huisarts (stappen ondernomen bij de Orde van Geneesheren) 

- Klacht in verband met een totale intoxicatie door tandvullingen – doorverwijzing naar 

een advocaat na poging tot bemiddeling 

- Klacht van geïsoleerde doofstomme patiënt ten aanzien van verschillende 
beroepsbeoefenaars uit de ambulante sector (huisartsen, specialisten, tandartsen) en 

de ziekenhuissector gekoppeld aan een gevoel van pesterijen, gebrek aan 

luisterbereidheid, begrip, medeleven, aandacht, tijd – Vraag om steun (er wordt 

gezocht naar een vertrouwenspersoon) 

- Klacht van een doofstomme patiënt ten aanzien van een bandagist in verband met een 

defect aan een kruk (verzoek om een andere kruk) 

- Klacht in verband met het gedrag van een psychiater, waarbij deze laatste bij de 
patiënt erop aandrong om de behandeling verder te zetten, ondanks de duidelijke vraag 

van de patiënt om de consultaties stop te zetten (gevoel van pesterijen) 
- Klacht in verband met een onredelijke termijn voor het wachten op de conclusies van 

een gerechtelijk expert in verband met een evaluatie van lichamelijke schade 
- Klacht in verband met de agressieve houding van een tandarts tegenover een kind 

van 4 jaar (klacht overgenomen door de Nederlandstalige ombudsvrouw, aangezien 
het een Nederlandstalige tandarts betrof) 

- Klacht in verband met een vereniging van wachtartsen. Weigering om zich te 

verplaatsen na een oproep door een patiënt 

- Klacht in verband met de moeilijkheid om een geschikte huisarts te vinden die ermee 

instemt om de patiënt te behandelen (aids)  / moeilijkheid voor de patiënt om een 

vertrouwenspersoon te vinden, die hem kan ondersteunen bij het zoeken naar een arts 

en bij het maken van een eerste afspraak 

- Klacht in verband met kwaliteit van dienstverstrekking (verwachte resultaat niet 

bereikt) in esthetische chirurgie (“privékliniek”); gebrek aan voorafgaande 

informatie over de risico’s/resultaten van de ingreep – vraag tot toegang van het 

medisch dossier 

- Klacht in verband met de moeilijkheid om “rechtstreeks” toegang te hebben tot de 

resultaten van analyses uitgevoerd in laboratoria voor klinische biologie 

- Klacht in verband met het gedrag van een kinesitherapeut (weigering om de 
behandeling verder te zetten) 

- Klacht in verband met een psychiatrisch geneesheer – expert (weigering om zijn 
verslag op een leesbare manier te herschrijven voor de patiënt – weigeren van contact 

met de patiënt) 
- Klacht in verband met de kwaliteit van dienstverstrekking door een privé expert en in 

verband met het bedrag van de gevraagde honoraria voor de raadpleging in kwestie 
- Klacht in verband met de houding van een expert van een verzekeringsmaatschappij 

(tijdens de raadpleging worden er zeer persoonlijke vragen gesteld – gebrek aan 

informatie over het doel van de tussenkomst) 

- Klacht in verband met de kwaliteit van de tandheelkundige zorg  

- Klacht in verband met de moeilijkheid om een afschrift van het dossier bij een 

tandarts te laten overhevelen naar een andere tandarts (zorgcontinuïteit) 

- Twee klachten in verband met het verzoek om een afschrift van het globaal medisch 

dossier bij een huisarts. Problemen om de vaststellingen van een huisarts te 

verkrijgen.  

- Klacht in verband met de houding – kwaliteit van dienstverstrekking door een 

wachtarts (oppervlakkig onderzoek van de patiënt) 

- Klacht in verband met de wachttijd voor het ontvangen van de conclusies van een 

expert (arbeidsongeval) 
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- Klacht in verband met een gedetineerde (sociaal verweer) over zijn psychiater die zijn 

dossier wenst in te zien of een afschrift daarvan wil laten doorsturen naar zijn 

vertrouwenspersoon (advocaat) – klacht in verband met zijn (gedwongen) behandeling 

- Klacht in verband met een (eventuele) verkeerde diagnose door een neuropsychiater 

- Klacht in verband met de toegang tot het medisch dossier van een persoon die 

overleden is in een rusthuis 

- Klacht in verband met de gebrekkige informatie door een huisarts over de financiële 

gevolgen van bloedanalyses 

- Klacht in verband met de beoordeling door een adviserend geneesheer van het 
ziekenfonds in het kader van het toekennen van een toestel (voor de slaapziekte) 

- Klacht in verband met de schending van het beroepsgeheim door een psychiater 

- Klacht in verband met de kwaliteit van dienstverstrekking door een tandarts 
- Klacht in verband met een apotheker: fout bij het noteren van de dosis op een 

geneesmiddel  
- Klacht in verband met tandheelkundige zorgen (protheses) 

- Klacht in verband met de houding en de kwaliteit van dienstverstrekking door een 

tandarts 
- Klacht in verband met de (niet) deontologische houding van een kinderarts ten 

aanzien van de vader van een kind (partijdigheid voor de moeder – een lichtzinnig 

opgesteld certificaat met betrekking tot het kind) 

- Klacht in verband met de gebrekkige informatie door een huisarts over de 

mogelijkheden van terugbetaling van een geneesmiddel 

- Klacht in verband met de moeilijkheden om een afschrift te verkrijgen van het 

medisch dossier van een kind bij psychiaters 

- Klacht in verband met de kwaliteit van tandheelkundige zorgen (protheses – kronen) 

- Klacht in verband met de kwaliteit van tandheelkundige zorgen (stuk van een 

instrument in de tanden achtergebleven) 

- Klacht in verband met een flauwte gekregen in een rusthuis (onder meer de indruk dat 

de arts niet luisterde) – vraag tot overplaatsing naar een andere instelling 

- Vraag tot overdracht van een dossier in een rusthuis naar een nieuwe behandelende 

arts 

- Communicatieprobleem met een huisarts 
- Klacht in verband met tandheelkundige zorgen (geen smaakzin na tandheelkundige 

ingreep) 
- Klacht in verband met het moeten betalen van een geannuleerde raadpleging bij een 

tandarts 
- Klacht in verband met de moeilijkheid om rechtstreeks toegang te hebben tot de 

resultaten van analyses uitgevoerd in een laboratorium voor klinische biologie 
 

Aan Nederlandstalige zijde 

 

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

ontzenuwing tand, kwaliteit tandvullingen, wortels die achterblijven na tandextractie, 

…) 

- Ontevredenheid over gedrag van een apotheker bij aanrekening van een honorarium 

voor vroegere verstrekkingen 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst (houding) van een specialist 
(radioloog) 

- Ontevredenheid over gegeven informatie (duur, behandeling, kostprijs) vooraf aan de 

tussenkomst door een tandarts 
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- Ontevredenheid over de kwaliteit van de dienstverstrekking door een huisarts; patiënt 

wenst van huisarts te veranderen, maar heeft het globaal medisch dossier onlangs 

verlengd 
- Ontevredenheid over de weigering door een tandarts tot het verstrekken van een 

tussenkomst 

- Gebrek aan informatie over de beoogde behandeling door een geneesheer in een 

centrum voor hulp aan seksuele delinquenten 

- Ontevredenheid over tussenkomst van een apotheker bij de afhandeling van een 

geneeskundig voorschrift 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een huisarts (lichamelijke 

ongemakken na inspuiting) 

- Verzoek tot afschrift van patiëntendossier bij een adviserend geneesheer van het 
ziekenfonds 

- Weigering van verzoek tot inzage in patiëntendossier bij een psychiater 
- Niet-eerbiediging van persoonlijke levenssfeer van patiënt door verschillende 

huisartsen 
- Verzoek aan huisarts tot overdracht van afschrift van patiëntendossier in het kader 

van de continuïteit van de zorgen 
- Ontevredenheid over de opvolging van de gezondheidstoestand door een huisarts 

- Verzoek van vertegenwoordiger aan behandelende geneesheer van patiënt in een 

voorziening tot verwijzing naar een arts naar keuze voor een tweede opinie in verband 

met gezondheidstoestand 

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

oproep; patiënt werd met spoeddienst naar ziekenhuis overgebracht en aldaar 

opgenomen 

- Ontevredenheid over kwaliteit van behandeling door een orthodontist in een 

polikliniek 

- Ontevredenheid over de weigering van een apotheker tot het verstrekken van een 

geneesmiddel 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een verpleegkundige in een 

medisch centrum tijdens een controleonderzoek van arbeidsongeschiktheid (aan arm 

gedraaid met pijn tot gevolg) 
- Vragen in verband met de aanrekening van een aanpassing aan gebitsprothese door 

een tandarts (een maand na het plaatsen ervan) 
- Ontevredenheid over kwaliteit van behandeling (rugklachten) door een geneesheer in 

een penitentiair centrum 
- Ontevredenheid over kwaliteit van behandeling (rugklachten) door een huisarts; 

verzoek tot overdracht van patiëntendossier in kader van continuïteit van de zorgen 
- Ontevredenheid over niet tussenkomen van een huisarts van wacht na telefonische 

oproep van de vertegenwoordiger van de patiënt 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een apotheker van wacht 
(bereidwilligheid om informatie over het gebruik van een geneesmiddel te 

verschaffen; begrip in verband met gezondheidstoestand aan patiënt) 

- Verzoek aan huisarts tot overdracht van afschrift van het patiëntendossier aan nieuwe 

huisarts in het kader van de continuïteit van de zorgen 

- Ontevredenheid over kwaliteit van behandeling door een orthodontist; behandeling 

uitgevoerd zonder vooraf met patiënt te bespreken 

- Ontevredenheid over hoogte van honorarium dat een kinesitherapeut voor een 

raadpleging (gesprek over een mogelijke behandeling) aangerekend heeft (probleem 

i.v.m. geïnformeerde toestemming) 

- Verzoek tot afschrift van patiëntendossier bij een huisarts 
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- Ontevredenheid over een apotheker van wacht, die een vervallen geneesmiddel 

overhandigde 

- Ontevredenheid over kwaliteit van behandeling door een kinesitherapeut 
- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst (kwaliteit van vulling van tanden, 

algemene preventieve en conserverende zorg van gebit) van een tandarts  

- Ontevredenheid over gevolg van een behandeling door een dermatoloog (vermoeden 

verkeerd gebruik van een product) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (barst in kroon in 

brugwerk en vraag over garantie van het brugwerk) 

- Ontevredenheid over weigering van tussenkomst door een apotheker van wacht 
(voorschrift ouder dan 2 weken, patiënt begrijpt niet dat apotheker weigerde om 

geneesmiddel te geven, ook niet met aanrekening wachthonorarium) 
- Ontevredenheid over informatie verstrekt door een apotheker van wacht over de 

terugbetalingsmodaliteiten (akkoord adviserend geneesheer ziekenfonds) van een 
geneesmiddel  

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

- Ontevredenheid over bewaring van documenten door een gerechtsdokter 
- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst (plaatsing van brugwerk met kronen) 

door een tandarts en over informatie die vooraf over de kostprijs werd gegeven 

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

gaatjes tussen tanden, kwaliteit van de geplaatste vullingen) 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van tussenkomst door een orthodontist 
- Ontevredenheid over de houding van een apotheker die een patiënt terug verwijst 

naar de geneesheer omdat een bepaald voorgeschreven geneesmiddel niet meer in de 

handel zou zijn.  

- Ontevredenheid over de kwaliteit van een verstrekking door een team van 

verpleegkundigen in een rusthuis (wondzorg) 

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

plaatsing van stifttanden) 

- Ontevredenheid van een ouder over organisatie van de zorg (huisarts) van een kind 

bij de andere ouder (echtscheidingsproblematiek)  
- Vragen over toestemming in een behandeling/ziekenhuisopname in het kader van het 

starten van een procedure voor gedwongen opname op initiatief van de huisarts. 
- Ontevredenheid over de aanrekening van een wachthonorarium door een apotheker 

zonder hierover vooraf geïnformeerd te hebben 
- Vraag van dochter tot inzage van dossier van overleden moeder bij een huisarts 

(toepassing artikel 9, §4 patiëntenrechtenwet) 
- Ontevredenheid over informatie (kostprijs) die werd verstrekt voorafgaand aan de 

behandeling door een tandarts (patiënt was niet op de hoogte dat behandeling niet 

terugbetaalbaar was via het ziekenfonds en was evenmin op de hoogte van de hoogte 

van het bedrag dat zou worden aangerekend) 

- Ontevredenheid over weigering van apotheker om verkocht geneesmiddel terug te 

nemen om reden van geschonden verpakking 

- Vraag tot doorgeven van afschrift dossier bij wijziging huisarts, vorige huisarts vraagt 

volgens patiënt een te hoge kostprijs hiervoor 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (conserverende 

zorg) 

- Ontevredenheid over informatie (over kostprijs) die vooraf aan een behandeling werd 

gegeven door een tandarts, ontevredenheid over gedrag van tandarts naar aanleiding 
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van een vraag om een afschrift te bekomen van het patiëntendossier naar aanleiding 

van wijziging van tandarts. 

- Vraag naar afschrift patiëntendossier door een vertegenwoordiger van een patiënt bij 

een arts verbonden met een herstelverblijf 

- Ontevredenheid over beschikbaarheid van een huisarts en over plotse stopzetting van 

arts-patiëntrelatie 

- Ontevredenheid over gedrag van huisarts van wacht tijdens een telefonische oproep 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst van een specialist (dermatoloog) bij 

een esthetische behandeling (vermoeden fout in technische handeling, ontevredenheid 

over gedrag van de arts) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst van een tandarts (gedrag en 

tussenkomsten zelf 
- Ontevredenheid over aanwezigheid van bepaalde apparatuur in het kabinet van een 

specialist 
- Ontevredenheid over kwaliteit van verstrekking door verschillende artsen (onderzoek, 

diagnosestelling en voorgestelde behandeling) voor eenzelfde lichamelijk probleem 
- Ontevredenheid over informatie die werd verstrekt voorafgaand aan de behandeling 

door een tandarts (informatie over kostprijs van nabehandeling bij een plaatsing van 
een kroon) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een huisarts (afwezigheid 

diagnosestelling en passende behandeling) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van behandeling door een tandarts (boven en onder 

prothese op implantaten) en over verstrekte informatie voorafgaand aan de 

behandeling (informatie over kostprijs en over nacontroles/behandeling)  

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

behandeling van complicatie) 

- Ontevredenheid over gebrek aan thuiszorg door verpleegkundigen 

- Ontevredenheid over gedrag van een apotheker van wacht (weigering om patiënt te 

woord te staan) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst bij een specialist (stomatoloog) 
(plaatsing implantaten) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een huisarts (afwezigheid 
diagnosestelling en passende behandeling) 

- Ontevredenheid over houding van huisarts (beslissing om patiënt gedwongen te laten 
opnemen in psychiatrisch ziekenhuis)  

- Ontevredenheid over de kwaliteit van tussenkomst van een adviserend geneesheer bij 
een verzekeringsmaatschappij (objectiviteit van een expertise) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst van een behandeling bij een tandarts 
(pijn na ontzenuwing van tanden) en over informatie die vooraf aan de behandeling 

werd meegedeeld (kostprijs van de behandeling) 

- Vraag naar afschrift van patiëntendossier van een tandarts (parodontoloog) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst van een huisarts van wacht 
(diagnosestelling en verwijzing) 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van tussenkomst door een specialist en over de 

informatie die voorafgaand aan de behandeling werd meegedeeld (kostprijs van de 

behandeling) 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van tussenkomst door een tandarts 

(diagnosestelling en passende behandeling) 

- Ontevredenheid over gedrag van een adviserend geneesheer bij een ziekenfonds 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst van een huisarts (diagnosestelling en 

behandeling) 
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- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (endodontoloog) 
en over de informatie die voorafgaand aan de behandeling werd meegedeeld (kostprijs 

van de behandeling)  

- Ontevredenheid over weigering van een kinesitherapeut om een verstrekking aan 

huis te bieden 

- Ontevredenheid van de kwaliteit van tussenkomst door een huisarts (diagnosestelling 

en passende behandeling) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een specialist (voorgeschreven 

geneesmiddel) 

- Ontevredenheid over gedrag van een huisarts (opvolging van onderzoek bij een labo) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst bij een tandarts en over het uitvoeren 

van een behandeling zonder toestemming van de patiënt 
- Vraag naar afschrift dossier (beeldmateriaal) bij een controle arts in het kader van 

een arbeidsongevallenverzekering 
- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (behandeling van 

ontstekingen; nog geen tanden, ondanks betaling) 
- Vragen in verband met kostprijs van verstrekkingen door een logopedist (bedrag op 

getuigschrift voor verstrekte hulp stemt niet overeen met het bedrag dat patiënt betaald 
heeft) 

- Ontevredenheid over gedrag van een huisarts van wacht (onbeleefd); geweigerd om 

langs te komen. 

- Ontevredenheid over weigering van huisarts om dosis van een bepaald geneesmiddel 

te verhogen 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een huisarts van wacht 
(geweigerd om langs te komen na telefonische oproep van familielid); patiënt werd 

gehospitaliseerd 

- Ontevredenheid over kwaliteit van behandeling door twee tandartsen; verzoek tot 

afschrift van patiëntendossier; patiënt heeft gesignaleerd dat bepaalde tandartsen, 

ondanks het bestaan ervan, te weinig gebruik zouden maken van de DPSI (Dutch 

Periodontal Screening Index) om vroegtijdig parodontale problemen op te sporen 

- Ontevredenheid over kwaliteit van dienstverstrekking door een apotheker (gedrag) 

bij de afhandeling van een geneeskundig voorschrift 
- Verzoek tot inzage in (een deel van) patiëntendossier bij huisarts 

- Bezorgdheid van familielid van patiënt in verband met voorschrijfgedrag van een 
huisarts 

- Vragen over hoogte van honorarium bij een parodontoloog en over de 
noodzakelijkheid van de geleverde prestaties; informatie over kostprijs van 

tussenkomst werd niet tijdig meegedeeld. 
- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts bij het herstel van 

een gebit (slechte plaatsing van kronen; één aan het barsten). 

- Ontevredenheid in verband met informatie over financiële gevolgen van tussenkomst 

door een specialist (vooraf onvoldoende geïnformeerd over de financiële gevolgen 

van een radiografisch onderzoek; voor het plaatsen van implantaten een hoger bedrag 

aangerekend dan voorafgaandelijk meegedeeld) 

- Ontevredenheid over opvolging van gezondheidstoestand door een kinderarts; patiënt 

werd in het ziekenhuis opgenomen  

- Ontevredenheid over gedrag (agressieve communicatie) van een tandarts 
- Vraag naar afschrift van verslag bij een adviserend geneesheer bij een verzekering 

(verkeersongeval) 

- Ontevredenheid over gedrag van een podoloog (ivm termijn van verstrekking van 

steunzolen) 
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- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een huisarts van wacht 
(diagnosestelling en passende behandeling) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een huisarts van wacht 
(hygiëne in het kabinet, uitoefening van alternatieve geneeswijze) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (extractie tand), 

gebrek aan informatie over de verstrekking zelf en over de gezondheidstoestand en 

mogelijke evolutie ervan 

- Ontevredenheid over tussenkomst van een apotheker (verstrekking van 

geneesmiddelen aan een mogelijk wilsonbekwame patiënt) 

- Ontevredenheid over termijn waarbinnen afspraak kan gemaakt worden bij een 
gynaecoloog; ontevredenheid over kostprijs van consultatie bij een gynaecoloog 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een psychiater 

- Ontevredenheid over gedrag van een apotheker (i.v.m. vraag naar manier waarop 
geneesmiddel moet toegediend worden) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (plaatsing brug) en 
vraag naar inzage/afschrift van het dossier 

- Vraag naar inzage in advies van een arts bij een arbeidsongevallenverzekering 
- Vraag naar afschrift bij een huisarts (verslag dat hem werd toegestuurd door een 

specialist) 

- Ontevredenheid over gedrag van apotheker naar aanleiding van vraag tot 

overhandiging van geneesmiddel zonder voorschrift 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (loszittende brug) 

- Ontevredenheid over verstrekking van steunzolen door een bandagist 
- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (achterblijven van 

tandresten na een tandextractie) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een orthodontist 
(diagnosestelling en passende behandeling) 

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

bijwerkingen van geneesmiddelen) 

- Vraag naar afschrift van verslag van een controlearts bij een 

verzekeringsmaatschappij 
- Ontevredenheid over gedrag (agressieve communicatie) van een apotheker 
- Verwondering over een nog openstaande rekening bij een kinesitherapeut waarover 

patiënt vooraf niet over werd geïnformeerd 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomt (verstrekking prothese op implantaten) 
door een tandarts 

- Ontevredenheid over gebrek aan informatie over honorarium vooraf aan raadpleging 
bij een specialist (niet geconventioneerd) 

- Vraag naar afschrift van een dossier bij een specialist 
- Ontevredenheid over communicatie met huisarts ivm organisatie van 

geneesmiddelenverstrekking 

- Verstrekking van een prothese door een tandarts zonder uitdrukkelijke toestemming 

van een patiënt  

- Verwondering over aanwezigheid van medische documenten van een specialist bij een 

adviserend geneesheer van een verzekeringsmaatschappij 

- Ontevredenheid over communicatiestijl van een huisarts 

- Verzoek tot afschrift van patiëntendossier bij een huisarts 

- Ontevredenheid over gedrag van huisarts naar aanleiding van vraag tot bekomen van 

een attest en invraagstelling van correctheid van ontvangen informatie over 

gezondheidstoestand 
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- Vraag over correctheid van diagnose weergegeven op een attest van een huisarts voor 

een hospitalisatieverzekering 

- Vraag naar respect voor persoonlijke levenssfeer door een huisarts die voor 

administratie/telefonische contacten een beroeps doet op echtgenote 

- Vraag naar toegang tot dossier van overleden patiënt in rusthuis door naaste familie 

in toepassing van artikel 9, §4 patiëntenrechtenwet 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (onder- en boven 

prothese) 

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

telefonische oproep 

- Ontevredenheid over gedrag (agressief) van een tandarts bij de behandeling van een 

minderjarige patiënt 
- Ontevredenheid over gedrag van een huisarts in het kader van een gerechtelijke 

procedure 
- Ontevredenheid over gedrag van een tandarts in een privékliniek (vraag naar verslag 

van een onderzoek) 
- Vraag om afschrift van dossier bij een controlearts in het kader van een 

arbeidsongeval 
- Ontevredenheid over gedrag van een kinesitherapeut naar aanleiding van de 

stopzetting van een behandeling (aanrekening van honoraria) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts 

- Ontevredenheid over informatie die vooraf aan de tussenkomst van een huisarts werd 

meegedeeld (informatie over de kostprijs van labo-onderzoeken) en vraag tot afschrift 

van de onderzoeksresultaten 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een apotheker (aflevering van 

een ander geneesmiddel dan vermeld op het geneeskundig voorschrift). 

- Ontevredenheid over informatie die vooraf aan de tussenkomst van een specialist 
werd meegedeeld (informatie over het honorarium niet geconventioneerde arts) 

- Verzoek tot afschrift van patiëntendossier bij een arbeidsgeneesheer 

- Verzoek tot rechtzetting van situatie waarin een orthodontist niet tijdig een aanvraag 

ten bewarende titel bij het ziekenfonds heeft ingediend 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts tijdens nazicht 
(verwijdering tandsteen, vulling van tand) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts tijdens jaarlijks 
mondonderzoek (beschadiging van tand) 
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I.1.1.4. Type verwachting van de patiënt in de “klachten”dossiers behorend 

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

patiënt” 
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- Aan Nederlandstalige zijde zijn het geven van een signaal bij de ombudspersoon (58 

dossiers) en het bereiken van een financieel akkoord (42 dossiers) de meest voorkomende 

verwachtingen. Het verzoek om een afschrift van het patiëntendossier komt in 26 dossiers 

voor. 

 

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

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

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

dossiers waarin de patiënt een klacht per mail had neergelegd. 

 

- Franstalige patiënten vragen vooral om dialoog (18 dossiers) en een financieel akkoord (13 

dossiers) met de betrokken beroepsbeoefenaar, en vervolgens om het patiëntendossier (11 

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

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

betrekking hebben 
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De meeste dossiers “bevoegdheid federale ombudsdienst” hebben voor het jaar 2010 

betrekking op de ambulante sector (163 dossiers). 
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I.1.1.6. Beroepsbeoefenaars in de “klachten”dossiers, behorend tot de directe 

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

derde 

 

Aan Franstalige zijde 

 

- Klacht in verband met de beoordeling door een adviserend geneesheer van het 
ziekenfonds (weigering erkenning van ernstige pathologie) – doorverwijzing naar de 

arbeidsrechtbank 
- Klacht in verband met het vermoeden van een medische technische fout (ziekenhuis) – 

zoektocht naar een advocaat gespecialiseerd in medisch recht in de regio van de 
patiënt –  verwijzing naar de lijsten van advocaten van de Balie in kwestie 

- Vraag om toegang tot de resultaten / conclusies van een wetenschappelijk onderzoek 

uitgevoerd op basis van persoonlijke gezondheidsgegevens van de patiënt – 

doorverwijzing naar de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer 

- Klacht in verband met de hygiënische omstandigheden in een tandartsenkabinet – 

doorverwijzing naar de bevoegde provinciale geneeskundige commissie 

- Klacht in verband met de houding van een arbeidsgeneesheer (deze zou aan de 

werkgever gegevens van psychiatrische aard hebben doorgespeeld, zonder zich te 

beperken tot zijn opdracht, zijnde een rugonderzoek) – procedure voor de Orde van 

geneesheren lopend 

- Klacht in verband met het vermoeden van een technische fout (in een ziekenhuis) – 

procedure bij het ziekenfonds afgesloten – wenst tussenkomst van de ombudspersoon 

in het ziekenhuis – doorverwijzing naar een advocaat 
- Klacht in verband met de hygiëne in een ziekenhuis – doorverwijzing naar de 

inspectiediensten voor de zorginstellingen 
- Klacht in verband met de kwaliteit van het voedsel, het tekort aan personeel, 

gescheurd beddengoed, in een ziekenhuis. Doorverwijzing naar de inspectiediensten 
voor de zorginstellingen (van Brussel) + doorverwijzing naar de ombudspersoon van 

het ziekenhuis in verband met het gebrek aan aandacht van het verzorgend personeel.  
- Klacht in verband het feit dat een psychiater de derdebetalersregeling toepast (attesten 

rechtstreeks doorgestuurd naar het ziekenfonds door de arts en vraag aan de patiënt 

om het remgeld te betalen) voor consultaties die niet plaatsgevonden hebben 
(consultaties door de patiënt geannuleerd) – doorverwijzing naar de dienst voor 

geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV 
- Klacht in verband met de hygiëne in een laboratorium voor klinische biologie – 

doorverwijzing naar de bevoegde provinciale geneeskundige commissie.  
- Probleem in verband met het vinden van een onafhankelijke geneesheer-expert - die 

niet voor een verzekeringsmaatschappij voor geneesheren werkt - doorverwijzing naar 
de lijst van de FOD Volksgezondheid met artsen die gespecialiseerd zijn in de 

expertisegeneeskunde 

- Klacht in verband met racistische opmerkingen door een directrice van een rusthuis 

(doorverwijzing naar het Centrum voor gelijkheid van kansen) + in verband met het 

gebrek aan hygiëne in het rusthuis (doorverwijzing naar de inspectiediensten voor de 

zorginstellingen) 

- Klacht in verband met de “lichtzinnigheid” van een huisarts bij het opstellen en 

toevertrouwen van een medisch getuigschrift bestemd voor de aanstelling van een 

voorlopig bewindvoerder (doorverwijzing naar de Orde van geneesheren) 
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- Klacht in verband met organisatorische problemen (spoeddienst) in een ziekenhuis – 

doorverwijzing naar de inspectiediensten voor de zorginstellingen + doorverwijzing 

naar de ombudspersoon voor de relationele aspecten tussen het verzorgend personeel 

en de patiënt 

- Klacht in verband met een Franse expert – die aanwezig was bij een gerechtelijke 

expertise in Frankrijk – doorverwijzing naar instanties in Frankrijk (Ordre des 

médecins, Conseil national des compagnies d’experts de justice) 

- Klacht in verband met de weigering tot het toekennen van een tegemoetkoming voor 

hulp van derden – doorverwijzing naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds 

(eventueel het dossier opvragen), naar de directie van de medische dienst van deze 

laatste 
- Betwisting factuur – doorverwijzing naar het ziekenfonds van de patiënt 
- Klacht in verband met de inrichting van de kamers in een rusthuis – doorverwijzing 

naar de inspectiediensten voor de zorginstellingen 
- Klacht van de ex-echtgenote van de patiënt in verband met twijfelachtige praktijken 

van de huisarts (gekwalificeerd als “kraker” ) van deze patiënt – doorverwijzing naar 
de bevoegde provinciale geneeskundige commissie 

- Klacht in verband met de (slechte) kwaliteit van een borstprothese uitgevoerd in het 
buitenland: voor informatie verwezen naar het Belgische Federaal Agentschap voor 

Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 

- Klacht van de echtgenoot van een overleden patiënt in verband met het vermoeden van 

een fout door een tandarts (vraag van compatibiliteit van de behandeling met een 

geneesmiddel dat de patiënt innam) en in verband met de behandeling door de 

spoeddiensten van het ziekenhuis waarnaar de patiënt gebracht werd – doorverwijzing 

naar de dienst ledenverdediging van het ziekenfonds van de overleden patiënt 

- Klacht in verband met een tandarts (kwaliteit van dienstverstrekking) – 

doorverwijzing naar de dienst ledenverdediging van het ziekenfonds (patiënt wenst 

geen bemiddeling) 

- Klacht in verband met een medische fout in een ziekenhuis – adviserend geneesheer 

van het ziekenfonds klasseert het dossier “zonder gevolg” - verwijzing naar een 

advocaat – advies: het dossier van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds 

opvragen 
- Probleem in verband met de terugbetaling van kinesitherapiesessies – doorverwijzing 

naar het ziekenfonds 
- Klacht in verband met esthetische chirurgie – buitenlandse arts – doorverwijzing naar 

het Europees Centrum voor de Consument 
- Klacht in verband met de moeilijkheid om een arts te vinden die de pijn kan verlichten 

na een ingreep door een tandarts – doorverwijzing naar het ziekenfonds 
- Klacht in verband met een beslissing van de FOD Sociale Zekerheid in het kader van 

het toekennen van uitkeringen – (weigering om een “verergerde” gezondheidstoestand 

van een patiënt te erkennen zolang de gerechtelijke procedure in verband met de eerste 

beslissing van de FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap) niet is 

afgesloten) - doorverwijzing naar een advocaat 

- Klacht in verband met esthetische chirurgie – patiënt wenst geen bemiddeling – 

doorverwijzing naar een advocaat 
- Moeilijkheden voor een patiënt om een goede arts te vinden – doorverwijzing naar de 

website van de Orde van geneesheren 

- Klacht in verband met de wachttijd voor het ontvangen van de conclusies van een 

verzekeringsmaatschappij voor tandartsen (verslag van de expert is nochtans klaar) – 

doorverwijzing naar de Ombudsman van de verzekeringen 
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- Klacht in verband met de praktijken van een psychotherapeut – door de familie van de 

patiënt aanzien als een “goeroe” – doorverwijzing naar een hulpverleningsorganisatie 

zoals l’association d’aide aux victimes de comportements sectaires (vereniging die 

slachtoffers van sekten helpt) 

- Klacht in verband met de organisatie van een spoeddienst van een ziekenhuis – 

doorverwijzing naar de inspectiediensten voor de zorginstellingen 

- Indruk – als aidspatiënt – in het maatschappelijk leven gediscrimineerd te zijn - 

doorverwijzing naar het Centrum voor gelijkheid van kansen 

- Klacht in verband met een factuur voor kinesitherapie – doorverwijzing naar het 

ziekenfonds 
- Klacht in verband met het bedrag van de factuur van een ambulancedienst 

gespecialiseerd in het vervoer van zwaarlijvige personen – doorverwijzing naar het 
ziekenfonds en/of de maatschappij om tot een akkoord te komen (betalings- en 

uitsteltermijnen) 
- Klacht in verband met een ziekenhuisfactuur – doorverwijzing naar het ziekenfonds 

- Klacht in verband met het slecht functioneren van een rusthuis – doorverwijzing naar 
de inspectiediensten voor de zorginstellingen. 

- Klacht in verband met het vermoeden van een medische fout (ziekenhuis) – 
doorverwijzing naar het ziekenfonds 

- Klacht van de nicht van een patiënt/bewoner in verband met dreigementen om de 

bewoner (van een rust- en verzorgingstehuis) weg te sturen omdat zij in haar kamer 

roept (ziekte van Alzheimer) – doorverwijzing naar de inspectiediensten voor het 

(niet) eerbiedigen van de reglementering met betrekking tot het “ontslaan” van 

bewoners 

- Klacht in verband met een wachtarts die regelmatig voor problemen zorgt bij de 

organisatie van de wachtdiensten. Doorverwijzing naar de bevoegde provinciale 

geneeskundige commissie 
- Klacht in verband met een vermoeden van een medische fout (ziekenhuis) – 

bemiddeling heeft niet tot een door de patiënt gewenst resultaat geleid – 

doorverwijzing naar het ziekenfonds 

- Vraag om sociale hulp (persoon gehandicapt na een ongeval) – doorverwijzing naar de 

FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap) 
- Klacht in verband met de organisatie van een rusthuis – doorverwijzing naar de 

inspectiediensten voor de zorginstellingen 
- Klacht in verband met een geneesmiddel met belangrijke bijwerkingen – 

doorverwijzing naar het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten 

- Klacht in verband met het niet informeren over de risico’s van een geneesmiddel 
(evenwichtsverlies) – doorverwijzing naar de ombudsdienst van het ziekenhuis + naar 

het ziekenfonds 

- Klacht in verband met de organisatie in een rusthuis – doorverwijzing naar de 

inspectiediensten voor de zorginstellingen 

- Klacht in verband met een bewindvoerder – doorverwijzing naar een advocaat. 

- Anonieme klacht in verband met een cardioloog die misbruik maakt van 

voorschriften/consultaties – doorverwijzing naar de dienst voor geneeskundige 

evaluatie en controle van het RIZIV 

- Klacht in verband met een expert van een verzekeringsmaatschappij die zich heeft 

uitgesproken over de toestand van een patiënt die het slachtoffer was van een ongeval 

(expert erkent niet de verergering van de geestelijke toestand van de patiënt) – 

doorverwijzing naar een advocaat 
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- Klacht in verband met de gebrekkige informatie over de financiële gevolgen van het 

verblijf in het ziekenhuis – doorverwijzing naar het ziekenfonds (dienst 

ledenverdediging) 

- Klacht in verband met een overlijden tengevolge van een vermoeden van medische 

fout (ziekenhuis) – doorverwijzing naar de ombudspersoon “Rechten van de patiënt” 

voor wat betreft de toegang tot het dossier van de overleden patiënt – doorverwijzing 

naar het ziekenfonds (dienst ledenverdediging) + informatie over het Fonds voor 

medische ongevallen 

- Klacht in verband met de factuur voor een tweede operatie – operatie uitgevoerd na 

een erkende medische fout – doorverwijzing naar de dienst ledenverdediging van het 

ziekenfonds 

- Klacht in verband met de terugbetaling van zorgen verstrekt in het buitenland – 
doorverwijzing naar het ziekenfonds 

- Klacht van vrienden van de patiënt – in verband met een malaise in een centrum voor 
opvang van personen met een handicap – vraag om overplaatsing – doorverwijzing 

naar het ziekenfonds, het OCMW 
- Klacht in verband met de hygiëne in een rusthuis – doorverwijzing naar de 

inspectiediensten voor de zorginstellingen 
- Twee klachten in verband met een vermoeden van medische fout in een ziekenhuis – 

doorverwijzing naar de dienst ledenverdediging van het ziekenfonds (geen 

bemiddeling mogelijk) 

- Klacht vanwege een federatie van verpleegkundigen in verband met de echtgenoot 

(zeer lastig) van een patiënt die thuis wordt verpleegd (palliatieve zorg) – 

doorverwijzing naar een “privé” bemiddelaar 

- Klacht in verband met een ziekenhuisfactuur – doorverwijzing naar het ziekenfonds. 

- Klacht van een Belgische patiënt die in Israël verblijft – opsporing van een 

ziekenhuisdossier van meer dan 30 jaar geleden – betrokken ziekenhuis bestaat niet 

meer - doorverwijzing naar de FOD Volksgezondheid – die eventueel de naam van het 

betrokken ziekenhuis kan terugvinden / weinig kans om het dossier terug te vinden 

(vooral na 30 jaar) 

- Klacht in verband met de beoordeling door een advieserend geneesheer van een 

ziekenfonds (beslist dat de patiënt in staat is om het werk te hervatten) - 
doorverwijzing naar de arbeidsrechtbank + informatie over de mogelijkheid om het 

medisch dossier op te vragen 
- Klacht in verband met de problemen om een zware tandheelkundige behandeling te 

betalen – doorverwijzing naar een schuldbemiddelaar 
- Klacht in verband met een besmetting in een ziekenhuis (bloedtransfusie) die dateert 

van een aantal jaren terug – doorverwijzing naar de ombudspersoon + naar het 
ziekenfonds met de vermelding dat er jammer genoeg weinig kans is op een 

schadevergoeding 

- Klacht in verband met niet-terugbetaalde geneesmiddelen (rusthuis) – doorverwijzing 

naar het ziekenfonds en het RIZIV 

- Klacht in verband met de beoordeling van een beroepsziekte van een Europees 

ambtenaar – voor informatie verwijzing naar het Europees Centrum voor de 

Consument 

- Vraag van een gedetineerde om voor hem tussen te komen bij de Commissie tot 

bescherming van de maatschappij om niet te worden overgebracht naar een bepaalde 

instelling voor sociaal verweer – doorverwijzing naar een advocaat 

- Klacht in verband met een probleem met een openbare dienst 

(elektriciteitsleverancier)- doorverwijzing naar de ombudsman van het Waals Gewest 
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- Anonieme klacht in verband met de schending van het beroepsgeheim door een 

ziekenhuisverpleegkundige – doorverwijzing naar de bevoegde provinciale 

geneeskundige commissie 

- Klacht in verband met een vermoeden van medische fout in een ziekenhuis – 

doorverwijzing naar het ziekenfonds (dienst ledenverdediging) 

- Klacht in verband met de kwaliteit van tandheelkundige zorg – verwijzing naar een 

lijst van experts in de tandheelkunde 
- Klacht in verband met een vermoeden van medische fout (in een ziekenhuis) – 

verwijzing naar een lijst van medisch experts + doorverwijzing naar de dienst 

ledenverdediging van het ziekenfonds 

- Klacht in verband met de hygiënische omstandigheden in een rusthuis – 

doorverwijzing naar de inspectiediensten voor de zorginstellingen 
- Klacht in verband met de facturatiepraktijken in een ziekenhuis – doorverwijzing naar 

de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie – vereniging 
Test-aankoop 

- Klacht in verban met een ziekenhuisfactuur – doorverwijzing naar het ziekenfonds.  
- Klacht in verband met twijfelachtige praktijken van een Pools laboratorium (proeven) 

– doorverwijzing naar het Europees Centrum voor de Consument 
- Klacht van een patiënt in verband met de moeilijkheid om te laten verstaan dat ze zich 

wil laten opereren aan de borst – doorverwijzing naar de huisarts 

- Klacht in verband met het ontbreken van een attest voor kinesitherapeutische 

behandelingen – doorverwijzing naar het ziekenfonds 

- Klacht in verband met een aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulp van derden 

(ziekenfonds heeft niet betaald voor de laatste levensmaanden van de patiënt) – 

doorverwijzing naar het ziekenfonds zelf 

- Klacht in verband met het niet-terugbetalen van zorgverstrekkingen – doorverwijzing 

naar het RIZIV voor meer informatie 

 

Aan Nederlandstalige zijde 

 

- Ontevredenheid over ontbreken van gepaste voorzorgen bij een ingreep in het 
ziekenhuis, bemiddeling in ziekenhuis zonder gewenste oplossing, negatief advies 

dienst ledenverdediging ziekenfonds: gerechtelijke stappen, gerechtelijke bemiddeling 
- Ontevredenheid over de organisatie van de wachtdiensten voor tandartsen en 

orthodontisten (moeilijkheden om deze beroepsbeoefenaars via het centraal 
oproepnummer te bereiken): Verbond der Vlaamse Tandartsen, Provinciale 

Geneeskundige Commissie 
- Ontevredenheid over de werking van een zelfstandig woonproject: interne 

klachtenprocedure, klachtendienst VAPH 

- Vraag naar onderzoek over de aanrekening van een wachthonorarium door een 

apotheker: organiserende beroepsvereniging van de wachtdiensten in de regio, DGEC 

RIZIV 

- Ontevredenheid over de werking van een ziekenfonds (onder meer de tussenkomst van 

de hospitalisatieverzekering bij dit ziekenfonds): Controledienst voor de 

ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, FOD Economie, Ombudsman 

van de verzekeringen 

- Klacht in verband met het gebrek aan informatie door de hospitalisatieverzekeraar van 

de werkgever met betrekking tot het afsluiten van een hospitalisatieverzekering ten 

individuele titel boven de 65 jaar: Ombudsman van de Verzekeringen 
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- Beperking vrije keuze van beroepsbeoefenaar door een O.C.M.W.: voorzitter 

O.C.M.W., burgemeester, federale Ombudsman 

- Ontevredenheid over inhoud verslag van een medische expertise in kader van 

gerechtelijke procedure: advocaat 

- Ontevredenheid over gevolgde procedure en slotconclusie van een dienst 

ledenverdediging bij een ziekenfonds aangaande een vermoeden van een medische 

fout: contactname met ziekenfonds 

- Ongenoegen in verband met weigering van ziekenfonds tot terugbetaling van een deel 

van de reserves van de vrije verzekering "kleine risico's": Ombudsman van de 

verzekeringen 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts bij het plaatsen van 

een kroon; tandarts heeft patiënt gedagvaard: justitiehuis, raadsman 
- Klacht in verband met de doorlooptijd van een aanvraag voor een 

invaliditeitstegemoetkoming bij de FOD Sociale Zekerheid: federale Ombudsman  
- Ontevredenheid over gedrag van een kinesitherapeut (weigering tot terugbetaling van 

geld dat patiënt tijdens een raadpleging aan beroepsbeoefenaar voor privé-doeleinden 
geleend heeft); vonnis in nadeel van de patiënt: Provinciale Geneeskundige 

Commissie, Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle bij het RIZIV, 
advocaat (klacht op grond van oplichting) 

- Ontevredenheid over beslissing van ziekenfonds tot stopzetting van uitkering: 

Ombudsman Landsbond CM, federale Ombudsman 

- Ontevredenheid in verband met verplicht labo-onderzoek voor het bekomen van 

borstvoedingsverlof wegens bedreiging door een beroepsziekte: Vlaamse 

ombudsdienst, Departement Bestuurszaken van de Vlaamse Overheid 

- Vermoeden van nalatigheid in de opvolging van de gezondheidstoestand van 

echtgenoot (intussen overleden) door huisarts: mogelijkheid tot onrechtstreekse inzage 

in het patiëntendossier van de echtgenoot en desgevallend tot contactname met de 

huisarts voor verduidelijking; daarna, indien betrokkene dit nodig acht, nog volgende 

mogelijkheden: dienst ledenverdediging ziekenfonds, Orde der geneesheren, 

Provinciale Geneeskundige Commissie 

- Ontevredenheid over doorlooptijd beslissing van adviserend geneesheer van 

ziekenfonds in verband met tussenkomst voor medische hulpmiddelen 
(zuurstofflessen): medische directie ziekenfonds (toezicht op adviserend geneesheren), 

College geneesheren-directeurs van het RIZIV (i.g.v. negatieve beslissing) 
- Twijfel over correctheid van ziekenhuisfactuur: ziekenfonds 

- Klacht in verband met hygiëne in kabinet van tandarts: Provinciale Geneeskundige 
Commissie 

- Contactname met de federale ombudsdienst naar aanleiding van een klacht bij de 
politie tegen de betrokkene ivm zijn contacten met een bewoner van een centrum voor 

begeleiding van personen met een handicap: justitiehuis voor juridisch advies 

- Ontevredenheid in verband met werking van het RIZIV (betrokkene kan een 

terugbetaling van een bepaald geneesmiddel pas bekomen als, na onderzoek, het 

gebruik ervan noodzakelijk blijkt; betrokkene wil dat RIZIV onderzoek betaalt): 

klachtenbeheerder RIZIV, federale Ombudsman 

- Ontevredenheid in verband met de opvolging van de gezondheidstoestand van 

echtgenoot door een huisarts in Nederland: afdeling Informatie en klachtenopvang van 

de Zorgbelangenorganisatie in de regio van de patiënt, en verwijzing naar enkele 

Nederlandstalige websites 

- Ontevredenheid over gedrag van een psycholoog (overschrijding van intimiteit van 

patiënt); psychologen vallen niet onder toepassingsgebied van patiëntenrechtenwet; 
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tussenkomst van Belgische federatie voor psychologen heeft niet tot een door patiënt 

gewenst resultaat geleid: justitiehuis, raadsman 

- Ontevredenheid in verband met dienstverlening door ziekenfonds: Ombudsman 

Landsbond CM 

- Ontevredenheid in verband met weigering van ziekenfonds tot tussenkomst in 

mobiliteitshulpmiddel (scooter); beslissing nog niet schriftelijk meegedeeld; 

verschillende diensten gecontacteerd, waaronder maatschappelijk assistent van het 

ziekenfonds: antwoord afwachten. 

- Ontevredenheid over vaststelling van verzekeringsartsen in het kader van een 

minnelijke medische expertise: raadsman, geneesheer-expert 

- Vraag naar controle van de infrastructuur en werking van een ziekenhuisdienst 

(verzorging ouderen): Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 
- Vraag naar mentale bekwaamheid van een huisarts om zijn beroep nog langer uit te 

oefenen: provinciale geneeskundige commissie 
- Ontevredenheid over vroegere RIZIV -reglementering (terugbetaling van ontzenuwing 

van tanden) en medische kosten: RIZIV en dienst maatschappelijk werk van het 
ziekenfonds 

- Ontevredenheid over manier van tussenkomen van een verzekering: Ombudsdienst 
van de verzekeringen 

- Verschillende ontevredenheden over tussenkomsten van diensten naar aanleiding van 

een chronische pijn, vraag naar ondersteuning bij keuze arts, wens tot financiële 

vergoeding en juridisch advies: sociale dienst van OCMW en ziekenfonds, justitiehuis 

- Vraag naar ondersteuning van een persoon tegen wie een klacht is neergelegd bij de 

politie: justitiehuis 

- Vraag naar een nieuw deskundig onderzoek in het kader van een gerechtelijke 

procedure ivm de toekenning van een uitkering voor een arbeidsongeval: advocaat  

- Vraag over correctheid van een ziekenhuisfactuur, ombudsdienst en facturatiedienst 

ziekenhuis reeds gecontacteerd zonder gewenst resultaat: dienst ledenverdediging 

ziekenfonds voor controle over correctheid factuur 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst en over gedrag van een specialist 

(chirurg ) in een privékliniek (esthetische ingreep), reeds klacht neergelegd bij 

Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren 
- Vraag naar financiële tussenkomst in een specifieke tandheelkundige behandeling: 

ziekenfonds en/of hospitalisatieverzekering 
- Vraag naar controle van hygiëne in een tandartspraktijk (orthodontist): provinciale 

geneeskundige commissie 
- Ontevredenheid over organisatie van een kortverblijf in een rusthuis: rusthuisinfofoon 

- Klacht van een medewerker van een ziekenhuis over de werking van een 
ombudsdienst in een ziekenhuis: Federale commissie "Rechten van de patiënt" 

- Ontevredenheid over hoogte van factuur na ziekenvervoer door een dienst die 

samenwerkt met een ziekenfonds: verantwoordelijke van het ziekenfonds zelf, 

Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen 

- Ontevredenheid over hoogte van te betalen premie voor een schuldsaldoverzekering, 

in verband met een chronische ziekte: Ombudsdienst van de verzekeringen 

- Vermoeden van schadelijke bijwerking van een gezondheidsproduct: Federale 

Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, de dienst algemene 

Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie 

- Ontevredenheid over telefoonfactuur na het opbellen van een wachtdienst: organisator 

van de wachtdienst 
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- Ontevredenheid over verloop van een onderzoek door de Gewestelijke Commissie van 

de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit bij het RIZIV: Dienst voor geneeskundige 

evaluatie en controle van het RIZIV  

- Ontevredenheid over verloopt van een procedure bij een rechtsbijstandverzekeraar 

naar aanleiding van een verkeersongeval voor vaststelling graad invaliditeit: 

Ombudsdienst van de verzekeringen 

- Algemene ontevredenheid over de organisatie van administratieve en zorgaspecten in 

een woonzorgcentrum: Rusthuisinfofoon 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst van een kinesitherapeut die eveneens 

acupunctuur en kinesiologie uitvoert (hoogte honorarium, aanrekening aan RIZIV) 

Vraag naar controle en sanctie: Provinciale Geneeskundige Commissie, Dienst voor 

geneeskundige controle en evaluatie bij het RIZIV 
- Betwisting van beslissing omtrent uitkering arbeidsongeschiktheidsvergoeding: 

landsbond van betrokken ziekenfonds, federale ombudsman 
- Vraag over respecteren van beroepsgeheim door een huisarts in het kader van een 

gerechtelijke procedure (informatieverstrekking door huisarts over behandeling kind 
buiten medeweten om van een ouder): advocaat, Provinciale Raad van de Orde van 

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

onder- en bovenprothese): dossier wordt reeds opgevolgd door het ziekenfonds 

- Vraag naar controle over de werking van een ziekenhuis (o.a. hygiëne): Vlaams 

Agentschap Zorg en Gezondheid 

- Ontevredenheid over gedrag van adviserend geneesheer bij een ziekenfonds, vraag om 

te veranderen van geneesheer: ziekenfonds 

- Betwisting van beslissingen van een ziekenfonds over verhoogde terugbetalingen van 

de ziekteverzekering in kader van een specifieke pathologie, alle mogelijke stappen 

reeds ondernomen. 

- Algemene ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst van een tandarts, vraag naar 

bekwaamheid van de tandarts: provinciale geneeskundige commissie 

- Vraag in verband met gevolgde procedure in kader van arbeidsongeval en medische 

fout in een heel specifieke situatie: bevoegde diensten bij werkgever, 

rechtsbijstandverzekeraar 
- Probleem naar aanleiding van weigering van een huisarts om een attest op te maken 

over de gezondheidstoestand van een patiënt in kader van tewerkstelling, huisarts 
verwijst naar beroepsgeheim: VDAB, vakbond 

- Ontevredenheid over huisarts die, na een telefonische oproep van een familielid, 
weigerde om langs te komen bij de patiënt. Patiënt werd op advies van een andere 

huisarts gehospitaliseerd. Daarnaast vragen in verband met het voorschrijfgedrag van 
de huisarts. Ondertussen klacht neergelegd bij de bevoegde Provinciale Raad van de 

Orde van geneesheren: Provinciale Geneeskundige Commissie 

- Ontevredenheid in verband met onderzoek door adviserend geneesheer van 

ziekenfonds (patiënt diende allerhande bewegingen uit te voeren met pijn tot gevolg; 

vragen in verband met de noodzakelijkheid van de bewegingen). Betrokkene heeft 

onder meer een klacht neergelegd bij de Orde van geneesheren en bij het ziekenfonds: 

medische directie van het ziekenfonds 

- Ontevredenheid in verband met weigering van huisarts om aanvraagformulier voor 

tegemoetkoming van FOD Sociale Zekerheid in te vullen: huisarts om verduidelijking 

verzoeken; Orde van geneesheren 

- Vragen rond terugbetaling van niet-dringend ziekenvervoer door het ziekenfonds: 

Controledienst voor ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (controle 
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werking ziekenfonds); Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (controle algemene 

dienstverlening door vervoersdienst)  

- Ontevredenheid in verband met weigering van psychotherapeut om informatie te 

verschaffen over gezondheidstoestand van minderjarig kind. De patiëntenrechtenwet 

is niet van toepassing op (psycho)therapeuten: uitleg vragen aan patiënt of 

vertegenwoordiger; jeugdparket 

- Vraag rond aanrekening van nomenclatuurcode naar aanleiding van behandeling in 

ziekenhuis: dienst ledenverdediging ziekenfonds 

- Ontevredenheid in verband met controlebezoeken van een controlegeneesheer naar 

aanleiding van een arbeidsongeschiktheid (houding, hygiëne in kabinet, beslissing): 

Regionale directie toezicht welzijn op het werk (vragen over toepassing van de wet 

betreffende de controlegeneeskunde en voor klachten over een controlearts); 
Provinciale Geneeskundige Commissie (visum) 

- Ontevredenheid in verband met de aflevering van een middel tegen teken en vlooien 
voor katten door een apotheker: voorval met apotheker zelf bespreken; bevoegde 

Provinciale Raad van de Orde der apothekers 
- Algemene ontevredenheid over de organisatie in een rusthuis, over plotse stopzetting 

verblijf, over contacten met de directie: rusthuisinfofoon 
- Ontevredenheid over kwaliteit van behandeling bij een kinesitherapeut (uitoefenaar 

van een alternatieve geneeswijze), wens tot onderzoek: dienst ledenverdediging 

ziekenfonds 

- Vraag naar controle van aanrekening van nomenclatuurnummers door een tandarts: 

dienst ledenverdediging ziekenfonds 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst van een tandarts, vraag naar 

schadevergoeding: dienst ledenverdediging ziekenfonds, vraag naar controle: 

provinciale geneeskundige commissie 

- Vraag naar schadevergoeding tegenover een RVT (nalatigheid bij toediening van 

medicatie): dossier werd aangegeven aan beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar 

- Ontevredenheid over terugvordering door ziekenfonds van eerder toegekende 

uitkeringen: de federale ombudsman 

- Vraag naar mogelijkheid tot tweede advies naar aanleiding van ontevredenheid over 

verstrekking van prothesen door een tandarts: dienst ledenverdediging ziekenfonds 
- Ontevredenheid over verloop van dossierafhandeling bij verzekeringsmaatschappij, 

afwezigheid van verslag door een adviserende arts: Ombudsdienst van de 
verzekeringen  

- Vraag naar correctheid van aanrekening van wachthonorarium door een apotheker: 
Dienst geneeskundige evaluatie en controle bij het RIZIV 

- Ontevredenheid over advocaat in kader van collectieve schuldbemiddeling: stafhouder 
van de balie waartoe advocaat behoort, justitiehuis 

- Ontevredenheid over beslissing van adviserend geneesheer in verband met 

arbeidsgeschiktheid: arbeidsrechtbank 

- Ontevredenheid over weigering van adviserend geneesheer bij een ziekenfonds voor 

terugbetaling van een operatieve ingreep: overleg met behandelend specialist, 

informatie bij ziekenfonds over eventuele andere tegemoetkomingen en 

beroepsmogelijkheden 

- Ontevredenheid over sociale huisvesting, reeds plaatselijk stappen ondernomen: 

Vlaamse ombudsdienst  

- Vraag over terugbetaalbaarheid van verstrekkingen aan een dicht familielid van een 

kinesitherapeut: controle instantie bij het RIZIV 

- Vraag naar schadevergoeding van rusthuis na een val van een bewoner: dossier reeds 

geopend bij het ziekenfonds 
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- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts; onderzoek door 

beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van tandarts: resultaat onderzoek BA 

afwachten; juridische dienst van ziekenfonds (als niet akkoord met resultaat onderzoek 

BA); familiale verzekering (i.g.v. rechtsbijstand); Provinciale Geneeskundige 

Commissie (controle) 

- Anonieme brief over de werking van een rusthuis: doorgestuurd naar Vlaams 

Agentschap Zorg en Gezondheid 

- Verschillende opmerkingen over organisatie van afdelingen in een ziekenhuis, vraag 

naar controle door een overheidsinstantie: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 

- Vraag in verband met de verplichting tot betalen van een schadevergoeding bij 

stopzetting van een verblijfsovereenkomst met een rusthuis: rusthuisinfofoon  

- Vraag over rechten na beslissing van een adviserend geneesheer over 
arbeidsongeschiktheid, vraag naar advies en ondersteuning: dienst maatschappelijk 

werk van het ziekenfonds 
- Bezorgdheden van familielid naar aanleiding van een formulier waarin patiënt 

(wilsbekwaam), verblijvend in een rusthuis, te kennen gegeven heeft haar 
toestemming tot een welomschreven tussenkomst te weigeren; patiënt weigert te eten 

en te drinken: bezorgdheden met patiënt bespreken; eventueel gesprek met directie, 
patiënt, andere familieleden; LEIF (informatie i.v.m. levenseinde) 

 

I.1.1.8. Afgesloten dossiers - hangende dossiers 

 

- Aan Nederlandstalige zijde waren er op 31 december 2010 nog 4 dossiers lopende. 

 

De Nederlandstalige ombudsvrouw heeft in het jaar 2010 163 klachtmeldingen per mail 

ontvangen
3
, waarvan 71 die tot de bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van 

de patiënt” behoren. In het antwoord op deze meldingen per mail, informeert de 

ombudsvrouw de melder over de werking van de ombudsdienst, voegt de ombudsvrouw in 

bijlage een informatiebrochure over de rechten van de patiënt toe, vermeldt zij het 

telefoonnummer van de ombudsdienst en informeert zij desgevallend over de regelgeving of 

eventuele andere mogelijke diensten waar de melder terecht kan afhankelijk van zijn wens / 

verwachtingen. De ombudsvrouw deelt mee dat zij niet steeds een reactie / feedback of een 

telefonische oproep van de patiënt ontvangt in antwoord op haar mailbericht. 

 

- Aan Franstalige zijde waren er op 31 december 2010 nog 5 dossiers lopende. 

 

- Wij noteren dat het, zowel aan Frans- als aan Nederlandstalige zijde, in bepaalde afgesloten 

dossiers voorkomt dat de betrokken patiënten de ombudsvrouwen blijven contacteren om hen 

van hun verdere stappen op de hoogte te houden. 

                                                
3
 Zie hoofdstuk II.1.1.2. 
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I.1.2. De dossiers “informatie en advies” 

 

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

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

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

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

van ombudspersonen, enz. 

 

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

communicatie tussen de beroepsbeoefenaars en de patiënten te bevorderen. Het betreft 

situaties waarin patiënten zich tot de ombudsdienst richten, doordat zij enige vertwijfeling 

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

 

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

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

op de meer uitgebreide vraagstellingen baseren, komen we voor 2010 aan 260 

informatiedossiers (159 aan Nederlandstalige zijde en ongeveer 100 aan Franstalige zijde). 

Daartoe behoren ook de vragen die werden doorverzonden door de infobox van de FOD 

Volksgezondheid. 

 

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

vragen omvatten frequent uitzonderingen of heel specifieke situaties waarvoor de wet 

betreffende de patiëntenrechten geen onmiddellijke of letterlijke oplossing brengt. Het 

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

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

interpreteren. 

 

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

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

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

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

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

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

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

verplichtingen, beroepsgeheim, onafhankelijkheid, ...). 

 

Overigens hebben vragen vaak betrekking op ruimere aspecten in de gezondheidszorg of op 

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

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

bijgevolg vaak ook deel uit van het opzoekwerk. 

 

Naast de hierboven vermelde informatiedossiers heeft de federale ombudsdienst nog een 60-

tal vragen ontvangen van ombudspersonen in verband met de verzending van het jaarverslag 

2009 naar de Federale commissie “Rechten van de patiënt” (te verzenden vóór 30 april 2010). 

 

I.2. De link met de Federale commissie “Rechten van de patiënt” 

 

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

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

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

Bureau en van de werkgroepen. Ze zijn echter geen lid van deze Commissie (ze zijn niet 

stemgerechtigd). 

 

In de loop van het jaar 2010 heeft de Federale commissie “Rechten van de patiënt” volgende 

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

 

- Advies “Wijziging art. 16 patiëntenrechtenwet” (12/03/2010) 

- Advies “Ontvangstmelding” (07/05/2010) 

- Advies “Toegang vertrouwenspersoon” (07/05/2010) 

- Advies “Geïnformeerde toestemming in het hub en metahub- project” (26/11/2010) 

 

                                                
4
 Art. 16, §3 Wet betreffende de patiëntenrechten 
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I.3. De federale ombudsdienst als deel van de Dienst “Legal Management” van DG1 van 

de FOD Volksgezondheid 

 

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

patiënt” in de loop van 2010 uiteenlopende opdrachten uit. De belangrijkste ervan geven we 

hier kort weer:  

 

- Studie over de toepassing van de wet “Rechten van de patiënt” op het domein van de 

controle- / expertisegeneeskunde, gefinancierd door de Federale overheidsdienst 

Volksgezondheid 

Het onderzoek werd toegewezen aan de Universiteit Antwerpen, waarbij de uitvoering van het 

onderzoek werd toevertrouwd aan Prof. dr. J. Verlooy en Prof. dr .T. Vansweevelt.  

De algemene vragen die uiteindelijk beantwoord zouden moeten worden in de studie zijn:  

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de wet betreffende de rechten van de patiënt beter wordt 

toegepast op het domein in kwestie? En/of 

Zou de wet betreffende de rechten van de patiënt gewijzigd moeten worden voor het domein 

van de controle/expertisegeneeskunde, in het bijzonder door bepaalde 

bijzonderheden/afwijkingen te voorzien in specifieke omstandigheden? 

 

- Onderzoeksproject ‘De ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in de sector ‘ouderenzorg’: 

evaluatie van de voorwaarden voor een doel(groep-) gerichte werking’ 

Van essentieel belang is dat de voorgestelde studie concrete adviezen of modellen uitwerkt 

die het beleid inzake de ombudsfunctie “Rechten van de patiënt” op dit terrein kunnen 

verscherpen of aanvullen.  

In juli 2010 werd een oproep gericht aan alle Belgische universiteiten en relevante 

hogescholen. Op het moment van de opmaak van dit jaarverslag is de studieopdracht nog niet 

officieel toegewezen, en dit in afwachting van een beslissing van de Ministerraad terzake. 

 

- In het kader van de wettelijke opdracht van de Federale commissie “Rechten van de patiënt” 

om de ombudsfuncties te evalueren (art 16, § 2, 4°), heeft Vanessa Debreyne voor deze 

Commissie een overzicht opgemaakt van de minimale wettelijke gegevens in de jaarverslagen 

2009 van de ombudspersonen “Rechten van de patiënt” in de ziekenhuizen en in de 

overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg. 
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- Verstrekking van informatie ter voorbereiding van antwoorden op parlementaire vragen of 

in antwoord op vragen van de Minister van Volksgezondheid.  

 

I.4. Uiteenzettingen, ontmoetingen en deelnames aan symposia 

 

Uiteenzettingen en ontmoetingen 

- 2 februari 2010: uiteenzetting gegeven te Brussel (zaal Brel van Kruidtuin) op initiatief van 

de vereniging SIMILES: ‘La médiation “droits du patient” dans le secteur de la santé mentale; 

la place des proches des patients dans ce contexte’ (uiteenzetting gegeven met Mevr. M.F. 

Meurisse, ombudspersoon van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Brussel-

Hoofdstad). 

- 1 september 2010: interview voor Contactpunt, Maandblad voor tandartsen van het Verbond 

der Vlaamse Tandartsen, (artikel “een klacht is een uitnodiging tot dialoog” in de uitgave van 

december 2010, blz. 32-35). 

 

Deelnames aan colloquia, aan vormingen 

- Studienamiddag “De wet patiëntenrechten, het recht op gezondheid en de verwerking van 

gezondheidsgegevens”, georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel op 18 maart 2010 te 

Jette. 

- Symposium “Omgaan met beslissingen bij het levenseinde in woon- en zorgcentra”, 

georganiseerd door het LevensEindeInformatieForum op 2 oktober 2010 te Antwerpen. 

- Tweedaagse vorming voor ombudspersonen, georganiseerd door de Vlaamse Vereniging 

Ombudsfunctie van Alle Zorgvoorzieningen (VVOVAZ) te Blankenberge. 

- Studiedag “Gedwongen opname: juridische en medische perspectieven”, georganiseerd door 

Studipolis op 14 oktober 2010 te Gent. 

- Deelname aan tweedaagse vorming (21 en 22 oktober 2010), georganiseerd door AMIS 

(Association francophone des médiateurs des institutions de soins). Behandelde thema’s: hoe 

aanbevelingen formuleren, de arbeidsvoorwaarden van de lokale ombudspersonen, de nieuwe 

wet betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg, “Nonviolent 

communication”(NVC). 

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

de “statutarisering” van de leden van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” en in 

het kader van de ontwikkelcirkels. 
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TWEEDE DEEL: 
 

VASTSTELLINGEN, MOEILIJKHEDEN EN AANBEVELINGEN 

 

 

Voor dit deel van het jaarverslag 2010 verwijzen we naar het overzicht van de 

vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen in het jaarverslag 2009.  

Alle vorige jaarverslagen van de federale ombudsdienst zijn raadpleegbaar via 

www.patientrights.be - Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” (Lees meer) 

Jaarverslagen 

 

Enkele van deze vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen willen we nog eens extra 

onder de aandacht brengen in dit jaarverslag 2010: 

 

II.A. Moeilijkheden en aanbevelingen met betrekking tot de toepassing van de wet 

“rechten van de patiënt” 

 

II.A.1. Moeilijkheid betreffende de toepassing van artikel 9, §4 

 

Wat de toegang tot het dossier van de overleden patiënt betreft:  

- moeilijkheden bij het vinden van een intermediaire beroepsbeoefenaar die bereid is om 

het dossier van de overleden patiënt in te zien (al dan niet kosteloos);  

- frustraties van vertegenwoordigers van onbekwame patiënten (feitelijke of juridische 

onbekwaamheid), die na overlijden van de patiënt geen rechtstreekse toegang meer 

hebben tot het patiëntendossier;  

- frustraties van sommige nabestaanden dat zij geen kopie van het dossier kunnen 

verkrijgen, ook niet via de intermediaire beroepsbeoefenaar (zoals in geval van 

vermoeden van een medische fout);  

- moeilijkheden in interpretatie van het begrip “partner” zoals voorzien in artikel 9 § 4 

over de toegang tot het dossier van een overleden patiënt (gaat het ook om een 

samenwonende vriend die geen intieme partner is?);  

- vragen naar de mogelijkheid van een verruiming van het begrip “bloedverwanten tot en 

met de tweede graad” in het geval er geen dergelijke verwanten van de overleden 

patiënt meer zijn.  

(zie Jaarverslag 2006, blz. 50-52)  
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Nieuwe vragen die aan ons gesteld werden in 2010 omtrent de toepassing van artikel 9, 

§4:  

- Was het de bedoeling/ is het opportuun dat elke beroepsbeoefenaar, in het kader van 

artikel 9, § 4, kan worden aangewezen als intermediaire beroepsbeoefenaar om inzage 

te hebben in het patiëntendossier van om het even welke beroepsbeoefenaar 

(bijvoorbeeld een paramedicus die een patiëntendossier van een geneesheer inziet)?. 

- Kan een familielid die beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg is, door de familie 

als beroepsbeoefenaar worden aangewezen om het patiëntendossier te gaan inzien. Dit 

betekent dat een familielid dat beroepsbeoefenaar is, rechtstreeks het patiëntendossier 

kan inzien. Op deze manier lijkt het privéleven van de overledene niet zo goed 

beschermd. En net de bescherming van het privéleven van de overledene was een van 

de redenen die werd vernoemd in de voorbereidende werkzaamheden van de 

patiëntenrechtenwet om de keuze voor een onrechtstreekse inzage in het 

patiëntendossier van een overleden patiënt te motiveren.
5
  

- Kan herhaaldelijk - na een redelijke termijn - worden gevraagd naar een 

onrechtstreekse inzage in het patiëntendossier? 

 

Bovenop de vragen omtrent de toepassing van artikel 9, §4 van de patiëntenrechtenwet, is er 

de vraag naar klachtrecht voor familieleden van overleden patiënten: de federale 

ombudsdienst wordt steeds meer gecontacteerd door familieleden van overleden patiënten 

omdat ze zich vragen stellen over de oorzaak en omstandigheden van het overlijden, en over 

de kwaliteit van de verstrekte zorgen (inclusief vermoeden van medische fout). Sommige 

nabestaanden vragen ook naar de mogelijkheid van een bemiddelende tussenkomst van de 

ombudsdienst. 

 

We stellen ons in dit kader de vraag hoe ver een ombudspersoon hierin kan/mag gaan en 

waaruit zijn tussenkomst kan/mag bestaan? 

 

Voor wat betreft ‘rechten’ voor nabestaanden van overleden patiënten is er in de 

patiëntenrechtenwet enkel de bepaling omtrent de onrechtstreekse inzage in het 

patiëntendossier voorzien. Ons insziens kan slechts de beroepsbeoefenaar zelf oordelen over 

de opportuniteit om de nabestaanden verdere informatie te verstrekken, rekening houdende 

                                                
5
 Wetsontwerp betreffende de Rechten van de patiënt, Parl. St., Kamer, doc. 50, 2001-2002, 1642/001, p 35 
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met het belang van de bescherming van het privéleven van de overleden patiënt.  

Maar we stellen vast dat in sommige ziekenhuizen de ombudsdiensten 

bemiddelingsgesprekken organiseren tussen nabestaanden en beroepsbeoefenaars. Was dit de 

bedoeling van de patiëntenrechtenwet, aangezien de ombudsdiensten in principe zijn 

opgericht voor de patiënt (en desgevallend zijn vertegenwoordiger) om de dialoog tussen hem 

en de beroepsbeoefenaar te bevorderen? 

 

Anderzijds lijkt het ons dat een bemiddelende tussenkomst van de ombudspersoon soms 

ondersteunend kan zijn in het verwerkingsproces voor die familieleden/vertegenwoordigers 

die van dichtbij betrokken zijn geweest bij de zorgverstrekking aan de patiënt en die zich 

vragen stellen over zijn overlijden...  

 

II.A.2. Moeilijkheid betreffende de mededeling van laboresultaten rechtstreeks 

aan de patiënt zonder tussenkomst van de aanvragende behandelend 

geneesheer 

 

De vraag werd ons voorbije jaar opnieuw herhaaldelijk gesteld in hoeverre een laboratorium 

verplicht is op basis van de patiëntenrechtenwet om rechtstreeks aan de patiënt de resultaten 

van een analyse (bloed, biopsie,…) mee te delen.  

 

- Voor zover de patiënt zich richt tot een beroepsbeoefenaar in het kader van de 

patiëntenrechtenwet (bijvoorbeeld een laboratorium-technoloog, een arts, …) bij het 

laboratorium, heeft de patiënt volgens de patiëntenrechtenwet het recht op een rechtstreeks 

inzage/afschrift van de laboresultaten.  

 

- We stellen vast in de praktijk dat de laboratoria resultaten rechtstreeks aan de patiënt 

meedelen, als de aanvragende arts dit vooraf uitdrukkelijk heeft aangeduid op zijn aanvraag. 

 

Maar indien geen enkele verduidelijking werd gegeven door de voorschrijvende arts aan het 

laboratorium, verwijzen geneesheren en laboratoriumverantwoordelijken vaak naar een advies 

van 21 februari 2009 betreffende “klinische biologie – afschrift van resultaten” van de 

Nationale Raad van de Orde van geneesheren. In dit advies worden twee redenen aangehaald 

waarom het in bepaalde situaties aangewezen zou zijn dat de resultaten van een biologisch 

onderzoek over de patiënt overhandigd worden via de behandelende arts die het onderzoek 
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aanvraagt, het gaat om de correcte toepassing van artikel 7, § 1 en 2, namelijk de 

communicatie met de patiënt in een duidelijke taal van de informatie die nodig is om inzicht 

te krijgen in zijn gezondheidstoestand en artikel 7, § 4 in situaties van therapeutische exceptie, 

door de beroepsbeoefenaar die gezondheidszorg aan de patiënt verstrekt (en die in principe de 

patiënt beter kent).  

 

In een tweede advies van 16 januari 2010 preciseert de Raad echter dat “ Indien de arts-

klinisch bioloog van mening is dat de bezwaren die de Nationale Raad in zijn advies maakt 

niet van toepassing zijn op de voorliggende omstandigheden, komt het hem toe zelf gevolg te 

geven aan het verzoek om een afschrift.” 

 

- Al in het jaarverslag 2004 (Marie-Noëlle Verhaegen) haalden we reeds kort aan dat een 

rechtstreekse toegang tot laboresultaten niet altijd lijkt te stroken met de filosofie van de 

patiëntenrechtenwet “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 de patiënt.” Anderzijds zijn er argumenten/situaties denkbaar die 

een rechtstreekse toegang tot de resultaten ondersteunen, zoals de autonomie van de patiënt 

(patiënt wenst uitdrukkelijk en snel zelf over het laboresultaat te beschikken zonder 

tussenkomst van een geneesheer), het eigendomsrecht (patiënt betaalt het laboratorium voor 

de uitvoering van de analyse); soms ook heeft de patiënt reeds zelf voldoende ervaring en 

kennis  in de interpretatie van het resultaat (chronische zieke), … 

 

Mogelijk zouden praktijkrichtlijnen voor de laboratoria verduidelijking kunnen brengen. Als 

het erop aan komt om het contact met de voorschrijvende arts aan te moedigen, komt het er in 

elk geval niet op aan om in een positie “tegen” de bepalingen van de Wet patiëntenrechten 

terecht te komen in situaties waarin de patiënt blijft aandringen. 

 

Een verdere reflectie over dit onderwerp lijkt ons aangewezen. 
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II.A.3. Aanbeveling voor een grotere transparantie over de financiële gevolgen 

die verbonden zijn met een behandeling 

 

Artikel 8 van de patiëntenrechtenwet formuleert het recht van de patiënt op een 

geïnformeerde, voorafgaandelijk en vrije toestemming in iedere tussenkomst van de 

beroepsbeoefenaar. Artikel 8, §2 somt de inlichtingen op die aan de patiënt verstrekt moeten 

worden met het oog op het verlenen van diens toestemming. In deze opsomming worden ook 

de financiële gevolgen van de tussenkomst vermeld. Een groot aantal klachtmeldingen van 

patiënten hebben betrekking op de verstrekking van deze informatie.  

 

Algemeen lijkt het ons belangrijk om de beroepsbeoefenaar te blijven sensibiliseren voor 

het belang van het meedelen van de financiële gevolgen van zijn tussenkomst en dit tijdig en 

vooraleer de patiënt zijn toestemming voor het aanvatten van de tussenkomst heeft gegeven.  

 

Deze sensibilisering is van belang evenzeer voor de beroepsbeoefenaars in de ambulante 

gezondheidszorg als voor beroepsbeoefenaars in de ziekenhuissector. Deze laatste 

beroepsbeoefenaars hebben een “individuele” verplichting om de patiënten te informeren, 

onafhankelijk van de informatie die is opgenomen in de opnameverklaring in het ziekenhuis. 

 

De sensibilisering gebeurt op dit moment door de ombudsdienst op een individuele manier 

naar de beroepsbeoefenaar in het kader van bemiddeling in klachtendossiers en naar groepen 

beroepsbeoefenaars tijdens voordrachten. Maar ook een algemeen sensibiliseren van 

beroepsbeoefenaars (via een campagne, …) over het belang van duidelijke, voorafgaandelijke 

informatie over de te verwachten kostprijs van de tussenkomst, zou herhaling van 

klachtmeldingen van patiënten in de toekomst kunnen voorkomen.  

 

Trouwens, het vooraf zo duidelijk mogelijk informeren van de patiënt over de kostprijs maakt 

van de patiënt achteraf een goede betaler, wat ook de beroepsbeoefenaar tevreden stelt.  

 

Tegelijkertijd dient de patiënt zelf er zich van bewust te zijn dat hij zich best zo snel mogelijk 

uitdrukkelijk informeert bij de beroepsbeoefenaar, indien er voor hem onduidelijkheden 

ontstaan over de kostprijs vooraf of tijdens een behandeling. We herinneren eraan dat de 

patiënt zelf kan vragen aan de beroepsbeoefenaar om de voorafgaandelijke informatie over de 
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karakteristieken van een behandeling (onder meer de financiële gevolgen) schriftelijk weer te 

geven (zie artikel 8, §3 van de Wet patiëntenrechten dat verwijst naar artikel 7, §2). 

 

Vaststellingen en aanbevelingen in verband met dit onderwerp werden reeds uitvoeriger 

beschreven in vorige jaarverslagen 

zie Jaarverslag 2006, blz. 49 en volgende 

zie Jaarverslag 2007, blz. 53-61 

 

Volgende onderwerpen willen we nogmaals extra benadrukken:  

 

- Suggestie om in de wet betreffende de patiëntenrechten enkele specifieke elementen te 

vermelden die deel moeten uitmaken van de informatie over de financiële gevolgen voor 

te leggen aan de patiënt (bv. voorwaarden voor terugbetaling via de ziekteverzekering of het 

uitdrukkelijk gebod voor de patiënt om zich voor informatie tot het ziekenfonds te richten; de 

tussenkomsten of de “noodzakelijke” elementen die in de “totale” kostenraming inbegrepen 

zijn; mogelijke factoren die de eerste kostenraming kunnen wijzigen; de wijze van betaling,...) 

Zie jaarverslag 2007, blz. 60) 

 

- In verband met de mededeling van de beroepsbeoefenaar of hij al dan niet 

geconventioneerd is 

De wet van 10 december 2009 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
6
 voegt in dit 

verband een belangrijke nieuwe bepaling toe in artikel 73, §1 van de wet van 14 juli 1994 

betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 

gecoördineerd op 14 juli 1994. Die bepaling verduidelijkt de informatieplicht die alle 

zorgverleners ten aanzien van hun patiënten moeten vervullen met betrekking tot hun statuut 

van geconventioneerd of niet-geconventioneerd zorgverlener. De informatie moet op zijn 

minst bestaan uit een duidelijke en leesbare mededeling. Art 168 bepaalt verder dat bij niet 

naleving een administratieve geldboete van 125 euro kan worden opgelegd. De toegevoegde 

bepalingen zijn in werking getreden op 10 januari 2010. 

 

We stellen vast dat deze bepaling in de praktijk nog niet voldoende bekend/gerespecteerd 

wordt. Opdat deze bepaling meer toegepast zou worden door de beroepsbeoefenaars, zou deze 

bepaling niet bekend kunnen worden gemaakt door het RIZIV (bv. Via de website, via de 

                                                
6
 Art 54-55 van de wet van 10 december 2009 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, B.S. 31 

december 2009. 
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infoboxen voor de zorgverstrekkers,…)? 

 

- Op basis van de inhoud van klachten die naar de ombudspersonen bij de ziekenhuizen 

verwezen werden, benadrukken de federale ombudsvrouwen in elk geval ook de noodzaak 

voor de bevoegde overheden om zich te buigen over - de vraag naar verduidelijking van de 

inhoud van de opnameverklaring in het ziekenhuis (onduidelijkheden in verband met de 

verblijfskosten in het ziekenhuis en de aanrekening van honorariumsupplementen); - het 

vastleggen van comfortabele omstandigheden voor de patiënt om de opnameverklaring door 

te nemen en te ondertekenen. 

 

II.A.4. Aanbeveling voor specifieke opleidingen in de communicatietechnieken 

voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, niet enkel tijdens de 

basisopleiding van de beroepsbeoefenaars maar ook tijdens hun verdere 

loopbaan 

(zie jaarverslag 2006, blz. 49) 

 

II.A.5. Aanbeveling voor een betere integratie en kennis van de wet betreffende 

de patiëntenrechten binnen het domein van de controle, arbeids-, 

expertisegeneeskunde.  

(zie Jaarverslag 2006, blz. 56-58)  

Ter herinnering: een studie over dit onderwerp gefinancierd door de FOD is op dit moment in 

uitvoering. 

 

II.A.6. Aanbeveling voor een duidelijke positionering van de wet betreffende de 

patiëntenrechten tegenover de Wet van 26 juni 1990 betreffende de 

bescherming van de persoon van de geesteszieke?  

 

Een heel belangrijke vraag in dit kader is de vraag naar de mogelijkheid/onmogelijkheid van 

het uitvoeren van een gedwongen behandeling (bij weigering of verzet van de patiënt) tijdens 

een gedwongen opname. Naast de noodzaak van een juridische verduidelijking, lijkt het ons 

op het terrein zelf dat bepaalde praktijken/mentaliteiten zouden moeten aangepast worden: 

aandacht voor respect voor de waardigheid van de patiënt, aandacht voor de actieve deelname 

van de patiënt bij de uitoefening van zijn rechten, de toegang tot het patiëntendossier. 

(zie Jaarverslag 2006, blz. 63-66) 
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II.A.7. Aanbeveling voor de oprichting van een tuchtinstantie (deontologische 

controle) voor de tandartsen 

(zie Jaarverslag 2006, blz. 67-68)  

 

II.B. Moeilijkheden en aanbevelingen met betrekking tot de werking van de 

ombudsdiensten “rechten van de patiënt” 

 

II.B.1. Juridische zekerheid binnen het bemiddelingsproces 

 

Problemen: 

 

Afwezigheid van bepalingen in de regelgeving  

- die de vertrouwelijkheid van de uitgewisselde gegevens in de bemiddeling garanderen 

(verbod van het gebruik van in bemiddeling uitgewisselde gegevens bij derde diensten door 

de in bemiddeling betrokken partijen, verbod van het gebruik van deze gegevens door derde 

instanties (gerecht,...) die door de partijen toch in kennis gesteld worden van deze gegevens, 

- die de tussenkomst van advocaten tijdens de bemiddelingsprocedure preciseren,  

- die de regels omtrent de toegang (door de partijen) tot het dossier van de ombudspersoon 

preciseren 

- die de verplichting betreffende het beroepsgeheim van de ombudspersoon “rechten van de 

patiënt” afbakenen (onder meer gelet op de preventie-opdracht en de opdracht inzake het 

formuleren van aanbevelingen door de ombudspersoon), … 

 

 

Aanbeveling: een nauwkeuriger juridisch kader uitwerken dat dus meer zekerheid biedt voor 

de ombudspersoon “Rechten van de patiënt”. 

 

Zie jaarverslag 2006 
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II.B.2. Enkele vragen en reflecties bij de evolutie van de ombudsfunctie 

“Rechten van de patiënt” 

 

De Koning Boudewijnstichting heeft in april 2010 een rapport met als titel 

“klachtenbehandeling en ombudsfunctie in de gezondheidszorg – naar een nieuw systeem in 

België” uitgewerkt en gepubliceerd.  

 

Voor zover dit verslag het debat over een eventuele hervorming van de werking van de 

ombudsdiensten “rechten van de patiënt” heeft gelanceerd, biedt de gelegenheid zich hier aan 

voor de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” om te wijzen op enkele 

beschouwingen terzake en dit op basis van hun ervaringen als ombudspersoon “rechten van 

de patiënt” in de sector buiten de ziekenhuizen. De meeste beschouwingen werden reeds in 

vroegere jaarverslagen aangehaald.  

 

II.B.2.1. Algemeen 

 

a) De meerwaarde van de “dialoog” in het kader van de bemiddeling “rechten van de 

patiënt”  

 

- De federale ombudsdienst “rechten van de patiënt” wijst in de eerste plaats erop dat de 

wetgever bij de opstelling van de Wet patiëntenrechten de nadruk heeft willen leggen op het 

partnerschap “patiënt-beroepsbeoefenaar”. Binnen dit kader heeft hij de unieke 

ombudsdiensten opgericht die een conflict tussen patiënt en beroepsbeoefenaar met de 

betrokken partijen zelf proberen te regelen. De ombudsdiensten zoeken samen met de 

betrokkenen via de dialoog naar een oplossing7. 

 

Deze originele / bijzondere eigenschap van de bemiddeling “rechten van de patiënt” zou 

volgens de federale ombudsdienst in de toekomst zeker zichtbaar moeten blijven. 

 

Deze manier van conflictafhandeling hangt weliswaar af van de “goede wil” van de partijen 

en brengt niet altijd de verhoopte efficiëntie met zich mee, maar hierdoor kunnen bepaalde 

relaties tussen patiënt-beroepsbeoefenaars of bepaalde gezondheidszorgpraktijken zeker 

                                                
7 De dialoog “kan” leiden tot toelichtingen door de arts, verontschuldigingen, aanbevelingen voor de toekomst, 

de verzending van een kopie van het medisch dossier of een concrete handeling (een nieuwe prothese bv., een 
terugbetaling…). 
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evolueren (van binnenuit en in discretie) – met name daar waar de wil tot communiceren en 

de responsabilisering van de partijen met steun/door de actieve tussenkomst van de 

ombudspersoon aanwezig zijn.  

 

- In verschillende situaties en wanneer er geen mogelijkheid is om vooruitgang te boeken in 

de bemiddeling, kan de patiënt begrijpelijkerwijze nood hebben aan een standpuntinname/een 

advies over de betwiste feiten van een instantie. In dit opzicht moet erop worden gewezen dat, 

indien het conflict betrekking heeft op de evaluatie van een vermoeden van een medische fout, 

de patiënt zich – zonder bijkomende kosten – kan richten tot de dienst “ledenverdediging” van 

zijn ziekenfonds en in de toekomst tot het Fonds voor de medische ongevallen (cf. wet van 31 

maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg), en dit 

met het oog op het bekomen van een vergoeding. Er kan natuurlijk ook worden overwogen 

om een beroep te doen op privé-experts en/of rechtbanken – wat duurder is.  

 

Indien de patiënt het gedrag van een beroepsbeoefenaar wil sanctioneren, kan hij zich, al 

naargelang het geval, richten tot de werkgever van de beroepsbeoefenaar, tot disciplinaire 

organen, tot de dienst geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV, tot de bevoegde 

Provinciale geneeskundige commissie, … en steeds tot de rechtbanken. 

 

- In het verlengde hiervan stelt de federale ombudsdienst “rechten van de patiënt” zich vragen 

over de haalbaarheid en het nut van de oprichting van een bijkomende instantie (wat door 

sommigen wordt vooropgesteld) die, na een poging tot bemiddeling die niet het gewenste 

resultaat oplevert voor een partij, een arbitragerol tussen de betrokken partijen zou kunnen 

vervullen.  

 

We stellen ons volgende vragen:  

 

• Wat zou het nut, de meerwaarde zijn van een dergelijke instantie in het kader van 

dossiers waarbij het vermoeden van een eventuele medische fout in vraag wordt gesteld, 

terwijl het Fonds voor de medische ongevallen zopas is opgericht, dat niet enkel en alleen een 

rol bij de technische analyse van het dossier vervult, maar ook een zekere bevoegdheid heeft 

in het kader van de toekenning van de vergoeding aan de patiënt
8
? 

                                                
8 Ter herinnering: het Fonds zal een tegensprekelijke medische expertise  kunnen organiseren, die gratis voor de 

patiënt zal zijn. Na afloop hiervan, zal het Fonds een advies over de herkomst van de schade geven: indien het 
Fonds besluit dat het gaat om een therapeutisch ongeval (geen aansprakelijkheid van een zorgverstrekker) en dat 
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• Zal de arbiter in andere dossiers (bv. dossiers waarbij een gebrek aan informatie over de 

gezondheidstoestand of de behandeling; een gebrek aan respect/aandacht; een behandeling 

“onder dwang”
9
 in vraag worden gesteld) over voldoende objectieve elementen beschikken om 

het geschil te beslechten? In het betrokken domein zijn er veel “ervaringen” en weinig 

schriftelijke sporen (bewijzen) van uitgewisselde woorden, houdingen … En welke garantie 

heeft men dat de “beide partijen” na een poging tot bemiddeling ermee zullen instemmen om 

deel te nemen aan een “bijkomende” arbitrageprocedure of om er één op te starten? 

 

• Welk gewicht/welke juridische waarde zal het advies van de bewuste arbitrageinstantie 

hebben? Indien de patiënt een vergoeding voor een geleden schade wenst te krijgen, zal hij 

zich daarna niet “opnieuw” tot een rechter moeten richten… ?  

 

• Zijn de geldinvesteringen in de oprichting van arbitrageorganen en de wellicht niet te 

verwaarlozen tijd die de arbiter aan zijn tussenkomst zal moeten besteden in verhouding met 

de verhoopte meerwaarde?  

 

b) De meerwaarde van “aanbevelingen” van de ombudspersoon “rechten van de patiënt” 

 

Zo blijkt het voor de federale ombudsdienst “rechten van de patiënt” van fundamenteel belang 

om de opdracht van de ombudspersonen  “rechten van de patiënt”  inzake het formuleren van 

aanbevelingen te behouden. Via hun concrete ervaringen, de confrontatie met het terrein, 

hebben de ombudspersonen de kans om vaststellingen/suggesties te kunnen formuleren 

(art.11, §2, 5° van de Wet patiëntenrechten) – die een niet te verwaarlozen rol bij de 

optimalisatie van de zorgkwaliteit kunnen spelen. De opdracht inzake de preventie van 

klachten (ongeacht of dit nu is via de verspreiding van informatie of persoonlijke contacten 

met de beroepsbeoefenaars/patiënten) blijft ook waardevol. 

 

                                                                                                                                                   
het criterium inzake de ernst van de schade bereikt is, zal het Fonds het slachtoffer rechtstreeks vergoeden. 

Indien het Fonds daarentegen besluit dat de schade is veroorzaakt door een fout van de zorgverstrekker, zal het 

Fonds de verzekeringsmaatschappij van de zorgverstrekker – indien deze bestaat – verzoeken om het slachtoffer 

te vergoeden. Indien de zorgverstrekker niet verzekerd is, zal het Fonds het slachtoffer rechtstreeks vergoeden en 

zich vervolgens tegen de zorgverstrekker richten. 
9
 In dit soort dossiers heeft de bemiddeling “rechten van de patiënt” een echte plaats in het kader van de 

communicatie, de dialoog over de ervaringen/ het leed, het wijzigen van  praktijken. 
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c) De onafhankelijkheid van de ombudspersonen “rechten van de patiënt” in het huidige 

systeem verder versterken 

 

De bemiddeling in de ziekenhuizen en bij de overlegplatformen geestelijke gezondheidszorg 

heeft slechts onrechtstreeks betrekking op de federale ombudsdienst “rechten van de patiënt”. 

Doch, op basis van de contacten van de federale ombudsdienst met de patiënten, de 

beroepsbeoefeaars en de lokale ombudspersonen leiden we af dat het noodzakelijk blijkt om 

de onafhankelijkheid van de lokale ombudspersonen ten aanzien van de instelling waarin ze 

werken nog verder te versterken. 

 

We hebben reeds aangehaald in vroegere jaarverslagen dat verschillende actoren hun 

ongerustheid hebben geuit, bij de oprichting van de ombudsdiensten, over de manier waarop 

de meerderheid van de lokale ombudspersonen moeten functioneren als werknemer van de 

zorginstelling waarin ze werken.  

 

Teneinde de functie van lokale ombudspersoon “geloofwaardig” te houden of de 

beeldvorming ervan te verbeteren, is het zeker en vast zinvol om in de zorgvoorzieningen elke 

praktijk te vermijden die het vertrouwen in de onafhankelijkheid, de autonomie en de vrijheid 

van actie van de ombudspersoon zou kunnen schenden.  

 

In dit opzicht zijn er niet te verwaarlozen evoluties in de wetgeving (zie verslag 2009, blz. 60 

en volgende). In de praktijk lijken de ombudspersonen er steeds meer op uit om een houding 

te tonen/te garanderen die hun onafhankelijkheid aantoont en dit via hun initiatieven en hun 

aanbevelingen.  

 

In een omzendbrief van Minister Onkelinx, die is verzonden op 6 juli 2010 aan de 

ombudsdiensten “Rechten van de patiënt” en aan de directies van de voorzieningen waar 

ombudspersonen werkzaam zijn, wordt bovendien gewezen op het belang en de contouren 

van de onafhankelijkheid van de lokale ombudspersonen
10

 

 

                                                
10 

http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/PatientrightsandInterculturalm/Patientrights/Instructionslocalom
budsperson/index.htm 
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Er zouden evenwel nog bijkomende maatregelen kunnen worden overwogen: volgende ideeën 

circuleren:  

- het budget dat wordt toegekend aan de ombudsdiensten verhogen (wat onder meer de 

cumul van functies voor de ombudspersoon zou kunnen vermijden en/of de 

arbeidsvoorwaarden voor de ombudspersoon zou kunnen verbeteren (eigen 

secretariaat,…); 

- het financieringssysteem van de ombudsfuncties bij de overlegplatformen geestelijke 

gezondheidzorg verbeteren (zie jaarverslag 2006). 

- de cumul van de functie van “ombudspersoon” met die van “jurist” van dezelfde 

instelling vermijden/verbieden;  

- het lokaal voor “bemiddeling” op een andere verdieping voorzien dan dit van de 

directie van de instelling waarin de ombudspersoon werkt; 

- een verbod om als ombudspersoon een brief samen met een directielid te ondertekenen 

of om als ombudspersoon te zijn vermeld in de hoofding van een brief ondertekend 

door een directielid. 

…. 

 

Voor het overige is de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” de niet te 

verwaarlozen voordelen van het huidig systeem van lokale bemiddeling “Rechten van de 

patiënt” indachtig, zoals het voordeel van de nabijheid van de ombudspersonen ten aanzien 

van de patiënten en de beroepsbeoefenaars waarop de klachten betrekking hebben. 

 

De oprichting van plaatsen waar de patiënten kunnen worden begeleid en waar naar hen kan 

worden geluisterd, alsook de mogelijkheden tot ondersteunde dialoog met de 

beroepsbeoefenaars vormen zeker en vast een positieve bijdrage. 

 

d) De zichtbaarheid van en het beroep doen op de ombudsdiensten “rechten van de patiënt” 

versterken 

 

De zichtbaarheid van de lokale ombudsdiensten valt onder meer onder de 

verantwoordelijkheid van de directies van de ziekenhuizen/de overlegplatformen11. In dit 

                                                
11

 In de koninklijke besluiten betreffende de werking van de ombudsdiensten wordt vermeld dat het ziekenhuis of 

het comité van het overlegplatform waar de ombudspersoon werkt “erop moet toezien dat er voldoende 

informatie aan de patiënten/artsen wordt verstrekt die de vlotte bereikbaarheid van de ombudsfunctie 

garandeert” - Zie onder meer artikel 4, 1° van het KB van 8 juli 2003 houdende vaststelling van de voorwaarden 

waaraan de ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen. 
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opzicht stelt zich de vraag hoe de betrokken directies kunnen worden aangemoedigd om 

de patiënten meer te informeren over het bestaan van ombudsdiensten, ongeacht of de 

klacht van de patiënt tot de directie was gericht12. 

 

e) De ombudsfunctie “rechten van de patiënt” valoriseren en het professionalisme van de 

ombudspersoon stimuleren 

 

Naast een eventueel budgettaire verhoging voor de ombudsdiensten, circuleren nog andere 

ideeën over de valorisatie en de stimulering van het professionalisme van de 

ombudspersonen: 

 

- een verplichting voor het ziekenhuis/overlegplatform om de ombudspersoon de 

gelegenheid te bieden om zijn jaarverslag mondeling te presenteren bij de directie 

van de instelling waarin hij werkt (zodat de desbetreffende directie effectief kennis 

zou nemen van de voorgestelde aanbevelingen van de ombudspersoon).  

- verplichting voor de ombudspersonen om “opleidingen” te volgen (de organisatie van 

permanente vorming voor zover de Federale overheid hiervoor bevoegd is)
13

. 

 

f) In het verlengde hiervan wordt herhaaldelijk de vraag gesteld hoe de werking van de 

ombudsdiensten “rechten van de patiënt” moet worden “gecontroleerd”. Het gaat meer 

bepaald over een controle over de manier waarop het ziekenhuis de lokale ombudsdienst 

inricht en over de manier waarop het ziekenhuis aan de ombudsdienst een plaats toekent 

rekening houdende met de wetgeving. Vormen de inspectiediensten van zorginstellingen, 

gelet op de verdeling van de bevoegdheden tussen de federale overheid en de 

deeloverheden, “de referentieplaats” terzake?14 (zie het jaarverslag 2006) 

 

                                                
12

 Zie onder meer het advies van de Federale Commissie “Rechten van de patiënt” dat is uitgebracht op 12 
januari 2007 betreffende de positie van de ombudspersoon in het ziekenhuis (Cf www.patientrights.be): 

“Hypothese 2: De patiënt richt zijn klacht betreffende de rechten van de patiënt rechtstreeks aan een andere 

dienst dan de ombudsdienst (directie, juridische dienst, sociale dienst, facturatiedienst, kwaliteitscoördinator 

enz.): indien de patiënt dit vraagt, belet niks de andere betrokken diensten om de klacht van een patiënt te 

behandelen, indien ze hiervoor conform het huishoudelijk reglement van het ziekenhuis bevoegd zijn. In dat 

geval moeten deze diensten toch de patiënt informeren over het bestaan van een ombudsdienst binnen het 

ziekenhuis en hem vragen of hij zijn klacht eerst al dan niet aan de ombudsdienst wenst te richten”. 
13

 Zie meer bepaald het advies van 24 april 2008 van de Federale commissie « Rechten van de patiënt » over de 

noodzaak om vormingen te voorzien voor de ombudspersonen « Rechten van de patiënt”- www.patientrights.be 
14

 Zie het advies van de Federale commissie « rechten van de patiënt » van 12 maart 2010 (advies “Wijziging  

art.16 patiëntenrechtenwet”) waarin wordt voorgesteld dat de Commissie de opdracht van behandeling van 

“individuele” klachten verbonden met de werking van de ombudsdiensten niet meer op zich neemt – Cf 
www.patientrights.be  
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En wie kan algemene deontologische adviezen aan de ombudspersonen verstrekken? Welke 

draagwijdte zouden deze adviezen hebben? 

 

g) Vermeerderen van de middelen voor de bemiddeling in de sector buiten de ziekenhuizen 

 

Indien er een “hervorming” op het vlak van de bemiddeling “rechten van de patiënt” moet 

worden overwogen, zou dit volgens de federale ombudsdienst “rechten van de patiënt” vooral 

in de sector buiten de ziekenhuizen– en heel in het bijzonder in de sector van de 

rusthuizen/RVT– moeten gebeuren (Cf infra). 

 

II.B.2.2. Bemiddeling in de sector buiten de ziekenhuizen 

 

a) Op korte termijn zal de indienstneming van een bijkomende medewerker in de federale 

ombudsdienst “rechten van de patiënt” (Franstalig medewerker die in onze inleiding ter 

sprake wordt gebracht) het de dienst mogelijk maken om een grotere beschikbaarheid op het 

vlak van telefonische permanentie te garanderen en de dossiers sneller te kunnen opvolgen. 

De kennis/werkinstrumenten voor de dienst kunnen ook verder ontwikkeld worden.  

 

- Zoals vermeld in onze vorige verslagen (zie vooral jaarverslag 2006), zou de 

bevoegdheidsverdeling tussen de federale ombudsdienst en de ombudspersonen bij de 

overlegplatformen geestelijke gezondheidszorg moeten worden verduidelijkt en zelfs 

gewijzigd, in het bijzonder voor de klachten in de centra geestelijke gezondheidszorg en de 

voorzieningen met een overeenkomst met het RIZIV. 

 

In het kader van de aangekondigde hervorming in de psychiatrie, waarbij patiënten in hun 

omgeving en hun oorspronkelijke sociale netwerk blijven 15, zal de bevoegdheidsverdeling 

tussen de federale ombudsdienst “rechten van de patiënt” en de ombudspersonen van de 

overlegplatformen ook moeten worden uitgeklaard, in geval van klachtmeldingen van deze 

patiënten.  

 

A priori en over het algemeen stelt de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” een 

valorisatie/uitbreiding van de bevoegdheden van de ombudspersonen van de 

overlegplatformen in de hierboven bedoelde sectoren voorop. De ombudspersonen zijn 

                                                
15

 Zie onder meer “Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door realisatie van zorgcircuits en 
zorgnetwerken”, www.psy107.be  
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immers meer “gespecialiseerd” in de geestelijke gezondheidszorg en staan dichter bij de 

patiënten (uit geografisch oogpunt). Maar een dergelijke uitbreiding van bevoegdheden moet 

vanzelfsprekend gepaard gaan met een aanpassing van het budget en de arbeidstijd die 

worden toegekend aan de ombudspersonen van de overlegplatformen. 

 

b) Op middellange termijn hebben we reeds vroeger de noodzaak ter sprake gebracht van 

een specifieke ombudsfunctie in de instellingen waar de patiënten voor een lange periode 

verblijven / (zie vooral jaarverslag 2006) 

 

De federale ombudsdienst heeft noch de tijd noch de middelen om zich regelmatig ter plaatse 

in de instellingen te begeven waar personen voor een lange periode verblijven, zoals de 

rusthuizen, de RVT’s, de gevangenissen en de instellingen voor sociaal verweer. Er zou 

nochtans een taak weggelegd zijn op het vlak van de afhandeling van klachten en de preventie 

ervan. 

 

In dit opzicht vermelden we dat de FOD Volksgezondheid een studie zal financieren over de 

manier waarop specifieke ombudsdiensten in de sector van de rusthuizen/RVT kunnen 

worden opgericht, ofwel door de federale ombudsdienst “uit te breiden” ofwel door andere 

systemen te ontwikkelen. 

 

c) Op lange termijn hebben we ook in onze vorige jaarverslagen de noodzaak aangehaald om 

de plaats van de bemiddeling in de ambulante gezondheidszorg buiten de ziekenhuizen te 

valoriseren teneinde een grotere beschikbaarheid/geografische nabijheid ten aanzien van de 

patiënten/beroepsbeoefenaars te garanderen. 

 

Het idee om lokale antennepunten te organiseren, is vroeger reeds aangehaald. 
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CONCLUSIES BIJ HET JAARVERSLAG 2010 

 

 

Het jaarverslag 2010 geeft de cijfers en statistieken weer in verband met de klacht- en 

informatiedossiers die gedurende het jaar 2010 behandeld werden, alsook bepaalde 

activiteiten van federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. 

 

Wat de vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen in verband met de uitoefening van 

de ombudsfunctie in 2010 betreft, verwijst het huidige verslag naar deze die geformuleerd 

werden in de verslagen 2006, 2007, 2008 en 2009 van de ombudsdienst. Daarbij hebben we 

de aandacht op enkele van de vaststellingen en aanbevelingen gevestigd. 

 

I. Cijfers 

 

- De federale ombudsdienst heeft in 2010 in totaal 576 klachten ontvangen. Aan Franstalige 

zijde telt men 205 “klachten”dossiers, waarvan 52 dossiers direct behoren tot de bevoegdheid 

van deze ombudsdienst. Aan Nederlandstalige zijde werden 371 “klachten”dossiers geopend, 

waarvan 146 dossiers behoren tot de bevoegdheid van de ombudsdienst zelf. 

 

In vergelijking met het jaar 2009 is het totaal aantal klachtendossiers met 4% gedaald aan 

Franstalige zijde en met 8% gestegen aan Nederlandstalige zijde. 

 

Het “recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking”, het “recht op een afschrift van het 

patiëntendossier” en, vooral voor de Nederlandstalige zijde, het “recht om geïnformeerd, 

voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar” 

worden het vaakst aangehaald in de “klachten”dossiers die direct tot de bevoegdheid van de 

federale ombudsdienst behoren (cf. blz. 21 e.v.). 

 

- De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft in 2010 ongeveer 260 

informatievragen ontvangen (159 aan Nederlandstalige zijde en ongeveer 100 aan 

Franstalige zijde), afkomstig van patiënten, diverse instanties, ombudspersonen en studenten 

(cf. blz. 45-46). 
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- Naast de afhandeling van klachten en informatievragen, voert de federale ombudsdienst 

eveneens taken uit als cel Patiëntenrechten van de FOD Volksgezondheid; de dienst is 

aanwezig bij bijeenkomsten van de Federale commissie “Rechten van de patiënt”; ze 

woont bijeenkomsten bij ter ontmoeting van interne en externe personen/instanties op het 

domein van de gezondheidszorg; ze geeft uiteenzettingen en volgt vormingen. 

 

II. Vaststellingen/moeilijkheden/aanvelingen 

 

II.A. Moeilijkheden en aanbevelingen met betrekking tot de toepassing van de 

wet “rechten van de patiënt” (Cf. blz. 49 tot 56) 

 

II.A.1. Moeilijkheid betreffende de toepassing van artikel 9, §4 

 

II.A.2. Moeilijkheid betreffende de mededeling van laboresultaten rechtstreeks aan 

de patiënt zonder tussenkomst van de aanvragende behandelend geneesheer 

 

II.A.3. Aanbeveling voor een grotere transparantie over de financiële gevolgen die 

verbonden zijn met een behandeling 

 

II.A.4. Aanbeveling voor specifieke opleidingen in de communicatietechnieken voor 

beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, niet enkel tijdens de basisopleiding van de 

beroepsbeoefenaars maar ook tijdens hun verdere loopbaan  

 

II.A.5. Aanbeveling voor een betere integratie en kennis van de wet betreffende de 

patiëntenrechten binnen het domein van de controle, arbeids-, expertisegeneeskunde 

 

II.A.6. Aanbeveling voor een duidelijke positionering van de wet betreffende de 

patiëntenrechten tegenover de Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van 

de persoon van de geesteszieke? 

 

II.A.7. Aanbeveling voor de oprichting van een tuchtinstantie (deontologische 

controle) voor de tandartsen 
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II.B. Moeilijkheden en aanbevelingen met betrekking tot de toepassing van de 

wet “rechten van de patiënt” (Cf. blz. 56 tot 64) 

 

II.B.1.   Juridische zekerheid binnen het bemiddelingsproces 

 

II.B.2.  Enkele vragen en reflecties bij de evolutie van de ombudsfunctie “Rechten  

van de patiënt”  

 

II.B.2.1. Algemeen 

 

a) De meerwaarde van de “dialoog” in het kader van de bemiddeling “rechten 

van de patiënt” 

b) De meerwaarde van “aanbevelingen” van de ombudspersoon “rechten van 

de patiënt” 

c) De onafhankelijkheid van de ombudspersonen “rechten van de patiënt” in het 

huidige systeem verder versterken 

d) De zichtbaarheid van en de inbehandelingneming door de ombudsdiensten 

“rechten van de patiënt” versterken 

e) De functie van ombudspersoon “rechten van de patiënt” valoriseren en het 

professionalisme van de ombudspersoon stimuleren 

f) Hoe de werking van de ombudsdiensten “rechten van de patiënt” “ 

controleren”? 

g) Het personeelsbestand voor de bemiddeling in de sector buiten de 

ziekenhuizen verhogen 

 

II.B.2 2. Bemiddeling in de sector buiten de ziekenhuizen 

 

-Op korte termijn, een nieuwe medewerker bij de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt 

-Op middellange termijn, een specifieke ombudsfunctie in de instellingen waar 

patiënten voor een lange periode verblijven, vooral in de ROB/RVT (zie 

jaarverslag 2006) 

-Steeds op lange termijn, de organisatie van “lokale antennepunten” 

 



 

CONTACTGEGEVENS: 

 
 

Directoraat generaal 

Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen 

 

Ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

Franstalige ombudspersoon Nederlandstalige ombudspersoon 

Marie-Noëlle VERHAEGEN Sylvie GRYSON 

t +32 (0) 2 524 85 21 t +32 (0) 2 524 85 20 

f +32 (0) 2 524 85 38 f +32 (0) 2 524 85 38 

e marie-noelle.verhaegen@sante.belgique.be  e sylvie.gryson@gezondheid.belgie.be 

 

Medewerker 

Vanessa DEBREYNE 

t +32 (0) 2 524 85 18 

f +32 (0) 2 524 85 38 

e vanessa.debreyne@gezondheid.belgie.be  

 

Eurostation blok II 

Victor Hortaplein 40 bus 10 

1060 Brussel 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


