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INLEIDING 

Dit is het zevende jaarverslag over de externe ombudsfunctie in de geestelijke ge-
zondheidszorg in Vlaanderen. Het geeft een overzicht van alle aanmeldingen in de 
Vlaamse geestelijke gezondheidszorg die in de loop van 2010 werden gericht aan de 
ombudspersonen van de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg.  

Het verslag vergelijkt de aanmeldingen van 2010 met die van 2009 (3.1.), bundelt 
de aanmeldingen per provincie (3.2.) en geeft op die manier een overzicht van de 
globale ombudspraktijk binnen elk overlegplatform geestelijke gezondheidszorg. Het 
biedt daarnaast een beknopt overzicht van de aanmeldingen per voorzieningensoort 
(3.3.) wat een beeld geeft van de ombudspraktijk binnen de sectoren (BW, CGG, 
PVT). 

Het verslag laat de voorzieningen toe de praktijk binnen hun eigen voorziening te 
vergelijken met deze binnen de provincie, binnen Vlaanderen en binnen de eigen of 
een andere voorzieningensoort. 

De verantwoordelijken van de betrokken psychiatrische ziekenhuizen ontvingen een 
afzonderlijk verslag. Dit uitgebreid verslag wordt door de ombudspersoon met de 
verantwoordelijken van elke voorziening doorgenomen en toegelicht. 

Vanaf 2007 voorziet de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" in een eigen 
model, zowel voor een aantal minimale registratiegegevens als voor een aantal be-
merkingen op de ombudspraktijk. Deze gegevens worden rechtstreeks door de om-
budspersoon via internet overgemaakt aan de Federale Commissie.  

De voorgeschiedenis van de ombudsfunctie is stilaan gekend. 2005 kan beschouwd 
worden als het referentiejaar, omdat dit het eerste volledige jaar was met een wer-
king in alle provincies. In dit jaarverslag wordt enkel de vergelijking gemaakt tussen 
2009 en 2010. Wie de langere termijn evolutie wil volgen, kan altijd de opeen-
volgende jaarverslagen naast elkaar leggen. Deze zijn te vinden op de website 
www.ombudsfunctieggz.be.  

Voor tal van samenwerkingsverbanden beschut wonen, psychiatrische verzorgings-
tehuizen, centra geestelijke gezondheidszorg en voorzieningen met RIZIV-conventie 
blijft het aantal aanmeldingen dermate gering dat een afzonderlijk jaarverslag niet 
zinvol is. 

In de meeste psychiatrische ziekenhuizen is de basis voor het functioneren van de 
externe ombudsfunctie gelegd. Voor de andere voorzieningensoorten blijft het zoe-
ken naar een gepaste benadering, waarbij rekening moet worden gehouden met 
budgettaire mogelijkheden en andere factoren (zoals afstanden, aantal voorzienin-
gen, aantal campussen…). 

In de registratie die online gebeurt, werd net zoals in de voorgaande jaren zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de items en categorieën uit het door de Federale 
Ombudsdienst voorgestelde model van jaarverslag. 
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In het eerste hoofdstuk wordt de ombudsfunctie kort gesitueerd binnen de 
regelgeving over de rechten van de patiënt en gaan we dieper in op de manier van 
werken van de externe ombudspersonen. 

In het tweede hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de betrokken voor-
zieningen en ingezette ombudspersonen.  

Het derde hoofdstuk biedt een overzicht van de aanmeldingen. De term "aan-
meldingen" is bewust gekozen. Soms gaat het om een gewone vraag om informatie, 
soms wil men gewoon zijn verhaal eens kwijt, soms gaat het over een klacht over 
een hulpverlener of over het ziekenhuis, maar dikwijls ook over derden. Via een 
gemeenschappelijke registratie voor alle ombudspersonen in de Vlaamse geestelijke 
gezondheidszorg1 proberen we een zicht te krijgen op de rijke verscheidenheid van 
vragen en antwoorden. 

Het overzicht laat ook toe aandachtspunten toe te lichten die van nut kunnen zijn 
voor zowel de voorzieningen als de overheid, ter verbetering van de kwaliteit van de 
geboden zorg. 

In het vierde hoofdstuk komen, zoals door de overheid gevraagd, een aantal aan-
dachtspunten en eventueel bijhorende aanbevelingen aan. 

Met dank aan: 

- de overheid, voor het werkingsbudget voor de externe ombudsfunctie; 

- de Federale Commissie Rechten van de patiënt en aan de Federale Ombuds-
dienst, voor de inhoudelijke ondersteuning van de externe ombudsfunctie in de 
geestelijke gezondheidszorg; 

- de overlegplatforms, die als werkgever van de ombudspersonen zorgen voor de 
inhoudelijke, administratieve en logistieke ondersteuning, evenals de organisatie 
en financiering van IPSOF, het interprovinciaal steunpunt ombudsfunctie; 

- alle personen die in 2010 meewerkten aan de intervisie en IPSOF;  

- alle ombudspersonen van de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg van 
Vlaan-deren en Brussel, voor hun inzet op het terrein en voor het aanleveren van 
de registratiegegevens voor dit jaarverslag; 

- de directies, medewerkers en patiënten van de voorzieningen, voor de construc-
tieve medewerking en het vertrouwen. 

- Bart Alexander en Patrick Claeys, voor hun gewaardeerde bijdrage aan de prak-
tische uitwerking van het jaarverslag. 

                                                 
1 Go-between, ontwikkeld door KP-soft (www.kpsoft.be) 
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1. SITUERING EN WERKING 

De externe ombudsfunctie zoals die vandaag stilaan is ingeburgerd, wordt geregeld 
via het Koninklijk Besluit van 8 juli 2003 dat de ombudsfunctie instelde in de 
ziekenhuizen (BS p.6 BS 26/08/2003) en de overlegplatforms (BS p.6 BS 
27/08/2003).  

Via het KB van 8 juli 2003 werden alle overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg 
verplicht om vanaf 1 november 2003 de ombudsfunctie aan te bieden aan al hun 
leden, met uitzondering van de PAAZ.  

De regelgeving hierover is terug te vinden op www.ombudsfunctieggz.be onder de 
rubriek "regelgeving en adviezen".  

De overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg ontvangen een subsidie voor de 
externe ombudsfunctie die wordt gebaseerd op het aantal inwoners in elke 
provincie. Dit bedrag dat dus van provincie tot provincie verschilt, is in eerste 
instantie bestemd voor het aanbieden van de ombudsfunctie aan de psychiatrische 
ziekenhuizen, de samenwerkingsverbanden beschut wonen en de psychiatrische 
verzorgingstehuizen. Aangezien de overlegplatforms geacht worden de ombuds-
functie aan te bieden aan al hun leden, beslisten de Vlaamse overlegplatforms om 
het aanbod uit te breiden tot de centra geestelijke gezondheidszorg en tot 
organisaties met een RIZIV erkenning die een opdracht hebben in de geestelijke 
gezondheidszorg.  

De algemene ziekenhuizen zijn krachtens het KB van 8 juli 2003 gehouden aan het 
organiseren van een interne ombudsfunctie. Aanvankelijk was ook voorzien dat de 
externe ombudsfunctie actief moest zijn in de psychiatrische afdelingen van 
algemene ziekenhuizen (PAAZ). In de aanpassing van het KB van 8 juli 2003, via 
het KB van 6/3/2007 werd deze verplichting geschrapt. De facto was de externe 
ombudsfunctie niet actief in de PAAZ omwille van mogelijke verwarring bij alle 
betrokkenen over naast elkaar bestaande interne en externe ombudsfuncties. De 
externe ombudsfunctie was bij aanvang ook enkel bevoegd voor de psychiatrische 
afdeling en kon niet bemiddelen bij andere afdelingen of disciplines. 

Via het KB van 6 maart 2007 betreffende de voorwaarden waaraan de ombuds-
functie in de ziekenhuizen moet voldoen (BS 12 april 2007) en KB van 6 maart 2007 
betreffende de voorwaarden waaraan de ombudsfunctie van de overlegplatforms 
moet voldoen (BS 12 april 2007) wou de wetgever de onafhankelijkheid en neutra-
liteit van de ombudspersonen beter garanderen door de onverenigbaarheid van de 
ombudsfunctie met andere functies of opdrachten, zowel in de praktijk als in het 
bestuur, van ziekenhuizen en overlegplatforms te preciseren. Deze bezorgdheid 
wordt regelmatig geuit via adviezen van de Federale Commissie Rechten van de 
patiënt en een omzendbrief van de bevoegde minister. 

Ook de psychiatrische ziekenhuizen ontvangen een subsidie voor de organisatie van 
de ombudsfunctie. Deze subsidie is gebaseerd op het aantal bedden. Er zijn drie 
categorieën: PZ met minder dan 100 bedden, PZ met 100 tot 249 bedden en PZ 
met meer dan 250 bedden.  
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In een aantal provincies – maar niet in alle – storten de psychiatrische ziekenhuizen 
een percentage (verschillend in elke provincie) van hun subsidie door aan het over-
legplatform geestelijke gezondheidszorg. De overdracht van deze middelen wordt 
vastgelegd in een overeenkomst.  

Met deze middelen wordt een deel gefinancierd van de uitbreiding van de werking 
naar alle leden van het overlegplatform en dus naar alle patiënten en cliënten van 
het werkingsgebied van het overlegplatform, ongeacht de voorziening.  

Tussen elke voorziening waar de ombudsfunctie actief is en het overlegplatform, 
wordt een overeenkomst afgesloten. Deze overeenkomsten worden overgemaakt 
aan de Federale Commissie. 

Hieronder volgt een korte recapitulatie van de rechten van de patiënt. Voor meer 
informatie en nuancering, zie brochure "Een uitnodiging tot dialoog. Wet Rechten 
van de patiënt"2. 

1. Recht op kwalitatieve dienstverlening (artikel 5) 

De patiënt heeft, met eerbiediging van zijn menselijke waardigheid en zijn zelf-
beschikking en zonder enig onderscheid op welke grond ook, recht op 
kwaliteitsvolle dienstverlening die beantwoordt aan zijn behoeften.  

2. Recht op vrije keuze zorgverstrekker (artikel 6) 

De patiënt heeft recht op vrije keuze van de zorgverstrekker en kan die keuze 
steeds herzien. Hij heeft ook het recht om een tweede zorgverstrekker te raad-
plegen voor een tweede advies (recht op een second opinion). Dit recht geldt 
ook in geval van doorverwijzing naar een andere zorgverstrekker. 

3. Recht op informatie (artikel 7) 

De zorgverstrekker moet in een duidelijke taal de patiënt alle informatie verschaffen 
die nodig is om inzicht te krijgen in zijn gezondheidstoestand en de vermoede-
lijke evolutie ervan, ook wanneer de prognose ronduit negatief is. De patiënt heeft 
ook het recht om “niet te weten” en in sommige gevallen kan de zorgverstrekker de 
informatie weigeren (therapeutische exceptie). 

4. Recht op geïnformeerde toestemming (artikel 8) 

Zonder toestemming van de patiënt kan geen behandeling worden gestart of 
verdergezet. De patiënt heeft recht op duidelijke informatie over alle voor hem 
relevante aspecten van de behandeling, over de gevolgen van weigering of 
intrekking van de toestemming en over eventuele alternatieven. 

5. Recht op veilig bewaard patiëntendossier, inzage en afschrift (artikel 9) 

De patiënt heeft recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiën-
tendossier, waarin een aantal gegevens verplicht moeten worden genoteerd. 
Onder bepaalde voorwaarden de patiënt deze raadplegen of er een afschrift van 
krijgen.  

                                                 
2 "Een uitnodiging tot dialoog. Wet Rechten van de patiënt", verkrijgbaar bij FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-Generaal Organisatie Gezondheidsvoorzieningen, Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 
Brussel www.fgov.health.be. Voor de integrale regelgeving: zie rubriek “regelgeving” op www.ombudsfunctieggz.be. 
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6. Recht op bescherming persoonlijke levenssfeer (artikel 10) 

De patiënt heeft recht op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer bij 
iedere tussenkomst van een zorgverstrekker, in het bijzonder betreffende de 
informatie over zijn gezondheid. Hij heeft recht op respect voor zijn intimiteit. 

7. Recht op klachtenbehandeling (artikel 11) 

De patiënt heeft het recht een klacht in verband met de uitoefening van zijn 
rechten neer te leggen bij een lokale of federale ombudsdienst.  

De ombudsfunctie heeft volgende opdrachten: 

1° Het voorkomen van vragen en klachten door de communicatie tussen de 
patiënt en de beroepsbeoefenaar te bevorderen; 

2° Het bemiddelen van klachten met het oog op het bereiken van een oplossing; 

3° Het inlichten van de patiënt betreffende de mogelijkheden voor de 
afhandeling van zijn klacht bij gebrek aan het bereiken van een oplossing; 

4° Het verstrekken van informatie over de organisatie, de werking en de 
procedureregels van de ombudsfunctie; 

5° Het formuleren van aanbevelingen ter voorkoming van herhaling van 
tekortkomingen die aanleiding kunnen geven tot klachten. 

8. Recht op pijnbestrijding (artikel 11bis) 

"Elkeen behoort van de beroepsbeoefenaars in de zorgsector de meest aange-
paste zorg te krijgen om de pijn te voorkomen, er aandacht voor te hebben, te 
evalueren, in aanmerking te nemen, te behandelen en te verzachten." 

Dit recht werd aan de bestaande patiëntenrechten toegevoegd door de wets-
wijziging van 24 november 2004 op de wet van 22 augustus 2002 betreffende 
de rechten van de patiënt (pas verschenen in het Belgisch Staatsblad van 17 
oktober 2005).  

9. Recht op vertegenwoordiging (artikels 12 tot 15) 

De patiënt oefent zijn rechten zelf uit. Indien de patiënt wettelijk of feitelijk wils-
onbekwaam is (minderjarigen, onbekwaam verklaarde meerderjarigen, wilsonbe-
kwame meerderjarigen) worden de rechten in zijn plaats uitgeoefend door een 
vertegenwoordiger.  

10. Recht op een vertrouwenspersoon (artikel 7 § 2) 

De patiënt kan zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon bij de 
uitoefening van een aantal rechten (informatierecht, inzagerecht, bemiddeling). 

De patiëntenrechtenwet voorzag in de oprichting van een Federale Commissie 
"Rechten van de patiënt" en een Federale Ombudsdienst (artikel 16)3. 

                                                 
3 Voor meer informatie, zie de rubriek “Vlaams Steunpunt & Federale Commissie” op www.ombudsfunctieggz.be 
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De Federale Commissie verzamelt en verwerkt nationale en internationale informatie 
over de patiëntenrechten, formuleert adviezen voor het beleid, evalueert de toepas-
sing van de patiëntenrechten en de werking van de ombudsfuncties en behandelt 
eventuele klachten over de werking van deze ombudsfuncties. 

De Federale Ombudsdienst is bevoegd om klachten door te verwijzen naar de be-
voegde ombudsfunctie of zelf te behandelen als de bevoegde ombudsfunctie ont-
breekt. 

De samenwerking met de Nederlandstalige federale ombudspersoon verloopt erg 
constructief. 

Het KB van 8 juli 2003 tot wijziging van het KB van 10 juli 1990 houdende vast-
stelling van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psy-
chiatrische instellingen en diensten (BS 27/8/2003) regelt de voorwaarden waaraan 
de ombudsfunctie van de overlegplatforms moet voldoen. Op 06/03/2007 werd het 
KB op de ombudsfunctie aangepast en aangevuld met artikels over het functioneren 
van de ombudsdienst (o.m. materiële voorwaarden, recht op informatie), over de 
onpartijdigheid van de ombudspersoon en over onverenigbaarheden van de functie 
met andere functies en mandaten. 

Raadpleeg hiervoor de website www.ombudsfunctieggz.be. 

Het budget voor coördinatie, voorzien in het pilootproject bemiddeling, viel helaas 
weg bij het instellen van de externe ombudsfunctie. De overlegplatforms vinden het 
belangrijk de krachten te blijven bundelen om de externe ombudsfunctie in de gees-
telijke gezondheidszorg verder uit te bouwen en bundelen een deel van hun midde-
len in het Interplatform Steunpunt Ombudsfunctie (IPSOF). Sinds 2008 wordt 
IPSOF vanuit het Overlegplatform GGZ Antwerpen(OGGPA vzw) gecoördineerd.  

De basisprincipes van de huidige ombudswerking staan uitgebreid beschre-
ven in de visietekst (www.ombudsfunctieggz.be > documentatie & informatie). 

Onder vraag of klacht wordt verstaan: "elke uiting van ongenoegen of elke vraag 
naar informatie of verduidelijking die door de patiënt (individueel of in groep) 
geformuleerd wordt met betrekking tot de hulpverlening in de geestelijke gezond-
heidszorg".  

Deze omschrijving is zeer breed en impliceert dus zowel klachten als algemene 
informatievragen. Vragen en klachten over medepatiënten, familie of externe dien-
sten, waarmee de patiënt soms te maken krijgt, kunnen worden voorgelegd aan de 
ombudspersoon, maar deze heeft in principe geen mandaat om hierin te bemid-
delen. 

De doelstellingen zijn meervoudig: 

- De ombudsfunctie in de geestelijke gezondheidszorg biedt de patiënt een laag-
drempelig en toegankelijk aanspreekpunt. Hier kan de patiënt in vertrouwen te-
recht met zijn ongenoegen, problemen en vragen. De onvrede van de patiënt be-
spreekbaar maken, is één van de belangrijkste doelstellingen van de ombudsfunctie. 

- De ombudsfunctie is preventief bedoeld. Enerzijds wordt escalatie vermeden 
door het vroegtijdig detecteren en onderkennen van problemen. Anderzijds kan 
de voorziening, aan de hand van de informatie uit vragen en klachten, sommige 
conflicten en moeilijkheden in de toekomst vermijden. 
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- Daarnaast is het de bedoeling om de relatie tussen patiënt en hulpverlener te op-
timaliseren.  

Door informatie en ondersteuning te bieden, helpt de ombudspersoon niet alleen 
bij het uitklaren of oplossen van problemen, hij garandeert tevens het meest 
gunstige klimaat voor de zorgrelatie. Door patiënt en hulpverlener te stimuleren 
om begrip op te brengen voor elkaars standpunt, kan de onvrede binnen de 
bestaande relatie uitgeklaard worden, dit in tegenstelling tot juridische procedures 
binnen de meer formele klachtenbehandeling, waar patiënt en hulpverlener 
tegengestelde partijen zijn, waardoor de zorgrelatie op de helling wordt gezet.  

- Via bemiddeling is het mogelijk bij te dragen tot een kwaliteitsvolle dienst-
verlening. Door het signaleren en bespreekbaar stellen van vragen, knelpunten 
en klachten kan er maximaal rekening gehouden worden met de behoeften van 
de patiënt. Verschillende gelijkaardige klachten kunnen wijzen op een structureel 
probleem. Indien de ombudspersoon deze signalen doorgeeft aan de betreffende 
verantwoordelijken, kan men op beleidsniveau de gesignaleerde problemen 
analyseren, groeperen en vertalen naar hun beleidsmatige gevolgen.  

In aansluiting op deze expliciete doelstellingen wordt het bemiddelingsproces ook 
afgesteld op de concrete verwachtingen van de patiënt. Informatie verkrijgen (over 
patiëntenrechten en procedures), voorkomen dat andere patiënt hetzelfde over-
komt, krijgen waar men recht op heeft (informatie, dossierinzage,…), erkenning of 
herstel van een fout (verontschuldigingen, medeleven,…), steeds zal de nadruk 
liggen op het zoeken naar een consensus en niet op het bestraffen van eventuele 
fouten. 

Naast de basisprincipes en de argumenten waarom de ombudsfunctie belangrijk is 
voor zowel de patiënt, de hulpverlener, de voorziening als de overheid, worden in 
de visietekst ook de verschillende mogelijke stappen in het bemiddelingsproces 
beschreven. In de praktijk ziet het scenario er vaak als volgt uit.  

Na het aanhoren van een vraag of klacht bepaalt de ombudspersoon samen met de 
patiënt de te volgen strategie.  
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Er zijn verschillende mogelijkheden: 

1. De ombudspersoon informeert de patiënt. Hiervoor wordt soms informatie 
ingewonnen, zowel binnen de voorziening als daarbuiten. De patiënt beslist 
daarna of verdere stappen nodig zijn. Soms wordt de patiënt ook verwezen naar 
een dienst die hem verder kan helpen.  

2. De patiënt kan om bemiddeling vragen. Het is belangrijk dat de ombuds-
persoon altijd een tussenpositie inneemt en de standpunten van de verschillende 
partijen exploreert. We spreken hier van meerzijdige partijdigheid. Verder maken 
we een onderscheid tussen: 

a. Coachen 

De ombudspersoon begeleidt de patiënt van op afstand, helpt om zijn vraag 
duidelijk te formuleren, maakt eventueel een afspraak met de betrokken 
hulpverlener of leidt zelf het probleem in.  

b. Driegesprekken 

In één of meerdere gesprekken tussen de patiënt, de betrokken hulpverlener 
en de ombudspersoon wordt gezocht naar een voor alle betrokken partijen 
aanvaardbare oplossing.  

c. Pendelbemiddeling 

Soms geeft de patiënt of de hulpverlener aan dat hij het probleem niet ter 
sprake kan, wil of durft brengen in een driegesprek. De ombudspersoon 
pendelt dan tussen de betrokken partijen. 

3. Signaleren 

Meerdere gelijkaardige klachten kunnen wijzen op structurele tekortkomingen. 
Indien de ombudspersoon deze signalen doorgeeft aan de betreffende verant-
woordelijke, kunnen op beleidsniveau de nodige maatregelen genomen worden. 
Dit zowel op niveau van de voorziening als op niveau van de overheid. 

In de gedragscode worden naast de algemene principes (professionaliteit, 
neutraliteit, discretie) richtlijnen gegeven over de houding ten opzichte van zowel 
de patiënt als de betrokken hulpverleners en voorzieningen. 

De ontwikkelde visie, gedragscode en werkwijze blijven een stevige basis voor de 
ombudspraktijk. De komende jaren zal moeten blijken of sommige elementen voor 
herziening vatbaar zijn. 

Deze documenten kan u raadplegen op www.ombudsfunctieggz.be. 
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2. VOORZIENINGEN EN EXTERNE OMBUDSFUNCTIE  

In dit hoofdstuk vindt u een aantal structuurkenmerken van de voorzieningen met 
een overeenkomst. Verder krijgt u een overzicht van het aantal externe ombuds-
personen voor de geestelijke gezondheidszorg. Deze gegevens zijn belangrijk om de 
gegevens onder 3.2. Aanmeldingen per provincie, juist te interpreteren.  

A. Deelnemende voorzieningen 

Voor de psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen telden we 
het aantal voorzieningen met een overeenkomst. Algemeen kunnen we stellen dat 
het aantal GGZ-voorzieningen dat geen beroep doet op de ombudsfunctie 
aangeboden door deoor de overlegplatfroms erg miniem is. 

Zoals uit hoofdstuk 3.3. Aanmeldingen per voorzieningensoort zal blijken, is de om-
budsfunctie vooral actief en operationeel binnen de psychiatrische ziekenhuizen. De 
actuele gegevens over ombudspersonen en hun contactgegevens zijn steeds raad-
pleegbaar op www.ombudsfunctieggz.be. Op de homepagina is het mogelijk om op 
het kaartje de gewenste provincie aan te klikken.  

 Voorzieningen met een overeenkomst in 2010 

 PZ 
met K-
dienst 

K-dienst 
AZ of 

autonoom PVT BW RIZIV CGG totaal 

Antwerpen 5 0 0 4 7 8 4 28 

Limburg 4 2 1 3 6 0 3 19 

Oost-Vlaanderen 11 2 0 8 11 6 5 43 

Vlaams-Brabant 7 0 1 4 7 0 1 20 

West-Vlaanderen 7 2 0 3 10 .4 4 30 

totaal 34 6 2 22 41 16 17 140 

De registratie van het aantal voorzieningen gebeurt volgens het erkenningsnummer 
van de voorziening (idem als de registratie aan de Federale Commissie) en niet 
volgens het aantal campussen.  

Voorzieningen met een overeenkomst 2006-2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Antwerpen 29 31 28 28 28 

Limburg 17 17 17 17 19 

Oost-Vlaanderen 37 41 42 42 43 

Vlaams-Brabant 21 21 21 20 20 

West-Vlaanderen 28 28 28 28 30 

totaal 132 138 136 135 140 
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B. Erkende bedden en plaatsen 

Niet alleen het aantal voorzieningen is van belang, ook de capaciteit speelt een rol. 
In de tabel hieronder zijn enkel de bedden en plaatsen in ziekenhuizen opgenomen. 

 Aantal erkende bedden en plaatsen in PZ met een overeenkomst in 2010 

 A 

a- 

dag 

a- 

nacht T 

t- 

dag 

t- 

nacht Tg Sp K 

k- 

dag 

k- 

nacht 

IBE* 

totaal 

Antwerpen 678 105 10 827 188 45 158 15 18 4 0 16 2.064 

Limburg 355 58 35 444 110 98 24 48 55 18 9  1.254 

Oost-Vlaanderen 659 127 28 897 328 33 61 177 49 3 10  2.372 

Vlaams-Brabant 535 91 46 493 180 89 30 116 35 3 12  1.630 

West-Vlaanderen 582 98 13 646 194 69 100 74 45 2 11  1.834 

totaal 2.809 479 132 3.307 1.000 334 373 430 202 30 42 16 9.154 

*IBE (Intensieve behandeleenheid) 

C. Gerealiseerde verpleegdagen en opgenomen patiënten 2009-2010 

Tot slot geeft onderstaande tabel een idee van het aantal gerealiseerde verpleeg-
dagen, het aantal opnames en het aantal ingeschreven patiënten bij het begin en 
op het einde van het jaar, voor de psychiatrische ziekenhuizen. 

Aantal verpleegdagen, opnames en patiënten op 1/1 en 31/12 in PZ 2009 - 2010 

 
VP-dagen opnames patiënten op 

1 januari 
patiënten op 
31 december 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Antwerpen 641.975 648.496 7.142 7.424 2.141 2.143 2.149 2.084 

Limburg 394.089 389.375 4.448 4.141 1.325 1.365 1.357 1.291 

Oost-Vlaanderen 727.482 709.588 8.826 8.692 2.658 2.573 2.602 2.548 

Vlaams-Brabant 451.480 444.145 5.370 5.078 1.996 1.517 1.927 1.499 

West-Vlaanderen 594.724 589.594 5.563 5.494 1.973 2.034 2.032 2.083 

totaal 2.809.750 2.781.198 31.349 30.829 10.093 9.632 10.067 9.505 
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D. Externe ombudsfunctie 

Niet alleen het aantal en de soort voorzieningen zijn belangrijk om het aantal aan-
meldingen te kunnen interpreteren, ook het aantal ingezette voltijdse equivalenten 
is een belangrijke indicator voor de toegankelijkheid van de ombudsfunctie. 

De actuele contactgegevens zijn telkens per provincie aan te klikken op de home-
pagina van www.ombudsfunctieggz.be. 

Alle ombudspersonen worden tewerkgesteld door het overlegplatform geestelijke 
gezondheidszorg waartoe de voorziening behoort. Zij bekleden geen enkele andere 
functie in de door hen bediende voorzieningen. 

Zij nemen deel aan de intervisie en de vorming die regelmatig worden georgani-
seerd door het Vlaams Interplatform Steunpunt Ombudsfunctie (IPSOF). 

Er wordt nauw samengewerkt met een contactpersoon binnen de voorziening, vaak 
de kwaliteitscoördinator en/of interne klachtenbemiddelaar of ombudspersoon. Deze 
samenwerking verloopt meestal erg constructief. 

Hieronder geven we een beeld van het aantal ingezette ombudspersonen in ver-
gelijking tot het aantal voorzieningen met een overeenkomst. De verschillen per 
provincie blijven opvallend. Deze verschillen hangen uiteraard samen met de finan-
ciering van de ombudsfunctie: in sommige provincies enkel de federale subsidie, in 
andere federale subsidie aangevuld met financiering vanuit psychiatrische zieken-
huizen. Het aantal ingezette personen heeft dan weer te maken met het gevoerde 
personeelsbeleid van elk overlegplatform. 

Aantal ombudspersonen in de voorzieningen met een overeenkomst in 2010 

 
aantal 

personen 
aantal VTE 

aantal VTE 
ombudswerk 

aantal VZ 
aantal VZ 
per VTE 

Antwerpen 2 1,50 1,50 28 18,67 

Limburg 2 1,23 1,23 19 15,45 

Oost-Vlaanderen 3 1,93 1,73 43 24,86 

Vlaams-Brabant 2 1,00 1,00 20 20,00 

West-Vlaanderen 2 1,00 1,00 30 30,00 

totaal 11 6,66 6,46 140 21,67 

In het licht van de betrachting om een laagdrempelige ombudsfunctie te realiseren, 
blijft het aantal te bedienen voorziening per voltijdse equivalent zeer hoog, zeker 
wanneer ook rekening wordt gehouden met de grootte van deze voorzieningen 
(meerdere campussen, afstanden en verplaatsingstijd).  
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Aantal VTE ombudspersonen per 1.000 bedden/plaatsen PZ in 2010 

 
aantal 
PZ  

aantal bedden/ 
plaatsen 

aantal VTE  
VTE per 1.000 

bedden/ 
plaatsen 

Antwerpen 5 2.064 1,50 0,73 

Limburg 4 1.254 1,23 0,98 

Oost-Vlaanderen 11 2.372 1,73 0,73 

Vlaams-Brabant 7 1.630 1,00 0,61 

West-Vlaanderen 7 1.834 1,00 0,55 

totaal 34 9.154 6,46 0,71 

 

 

Onder 3.2. bespreken we de relatie tussen deze structuurkenmerken en het aantal 
aanmeldingen. 
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3. AANMELDINGEN  

Eerst geven we een vergelijking tussen 2009 en 2010. Hierbij worden de gege-
vens uitvoerig toegelicht en van enig commentaar voorzien. Af en toe bespreken we 
ook enkele tendensen voor de periode 2004-2010. 

Daarna volgen de gegevens over de aanmeldingen per provincie. Hierbij worden 
telkens de hoogste scores gearceerd en waar nodig de meest frappante gelijkenissen 
of verschillen besproken. 

Tenslotte geven we een beknopt overzicht van de aanmeldingen per voorziening-
ensoort. 

Bij het interpreteren van de gegevens is het belangrijk zich te realiseren dat het hier 
gaat over aanmeldingen die de externe ombudspersoon bereiken. Uit hoge of lage 
scores op bepaalde items mag niet afgeleid worden dat het met een of ander facet 
van de praktijk in de voorzieningen slecht of goed gaat. Veel problemen worden - 
gelukkig maar - op de werkvloer zelf opgelost. Veel hangt ook af van de mate waarin 
patiënt hun patiëntenrechten kennen en vertrouwd zijn met de mogelijkheden van de 
externe ombudsfunctie of andere klachtenkanalen. Ook de toegankelijkheid van de 
ombudspersoon speelt een rol, evenals de mate waarin het klimaat binnen een 
voorziening het bespreken van onvrede toelaat. 

We kiezen bewust voor de term "aanmeldingen". Niet alle aanmeldingen zijn klach-
ten. Soms gaat het over een vraag om informatie, wil men gewoon eens zijn verhaal 
doen, vraagt men een second opinion of wil men met de ombudspersoon overleggen 
hoe een probleem aan te kaarten bij de hulpverlening. Soms gaat het over een 
klacht over een hulpverlener of over de voorziening, maar ook wel eens over derden 
(bv. bewindvoerder, ocmw, ...) 

Via de gemeenschappelijke registratie (webapplicatie Go-between) voor alle externe 
ombudspersonen in de Vlaamse geestelijke gezondheidszorg proberen we een zicht 
te krijgen op de rijke verscheidenheid van vragen en antwoorden. 

We moeten nog steeds voorzichtig zijn met het aangeven van tendensen. Mogelijk 
kan pas de volgende jaren duidelijk worden welke problemen zich al of niet herhalen 
en wat de effecten zijn van de ombudsfunctie op de kwaliteit van de geestelijke ge-
zondheidszorg. Om dit laatste echt goed te kunnen beoordelen, is wetenschappelijk 
onderzoek meer aangewezen. 
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3.1. VERGELIJKING 2009-2010 

De eerste aanmelding werd geregistreerd op 2/1/2010, de laatste op 30/12/2010. 
Uiteraard waren een aantal aanmeldingen nog niet afgehandeld op 31 december 2010. 

Het totaal aantal aanmeldingen bedraagt 2.268, het totaal aantal in 2010 
afgesloten dossiers 2.247. 

De 2.268 aanmeldingen komen van in totaal 1.435 aanmelders. 

Hieronder vergelijken we de basisgegevens voor 2004 tot en met 2010. 

Aanmeldingen, aanmelders, verwijzingen, afgesloten aanmeldingen 

categorie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

aanmeldingen 1.006 1.807 1.998 1.872 2.336 2.497 2.268 

zonder verwijzing  991 1.791 1.980 1.848 2.304 2.464 2.248 

afgesloten 975 1.732 1.950 1.811 2.289 2.468 2.247 

aanmelders 825 1.346 1.434 1.381 1.391 1.525 1.435 

 

Het aantal aanmeldingen is licht gedaald, ook het aantal aanmelders is in verhouding 
gedaald. Dit ligt waarschijnlijk aan verschillen in de wijze van registratie. Sinds 2009 
gebeurt er een correctere registratie van het aantal aanmelders. 

Als heraanmelder wordt beschouwd een persoon die in het lopend jaar meerdere 
aanmeldingen deed vanuit dezelfde voorziening. 

Verder spitsen wij ons vooral toe op de vergelijking van de gegevens van 2010 
met deze van 2009. Hier en daar proberen we ook wat tendensen weer te geven 
voor de periode 2004-2010. De grafieken steunen op tabellen die in vorige Vlaamse 
jaarverslagen zijn terug te vinden. 

1.006

1.807

1.998

1.872

2.336

2.497

2.268

991

1.791

1.980
1.848

2.304
2.464

2.248

975

1.732

1.950

1.811

2.289

2.468

2.247

825

1.346
1.434 1.381 1.391

1.525
1.435

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

aanmeldingen, verwijzingen, afgesloten en aanmelders Vlaanderen 2004 - 2010

aanmeldingen

zonder verwijzing

afgesloten

aanmelders



Jaarverslag 2010 externe ombudsfunctie GGZ Vlaanderen  21 

A. Aanmeldingen en aanmelders 

Aanmeldingen, aanmelders, aanmeldingstijd, contacten en verwijzingen 

  2009 2010 

categorie n % n % 

aanmeldingen 2.497  2.268  

aanmelders  1.530   1.435   

tijd tussen aanmelding en eerste face to face contact     

aantal aanmeldingen met eerste face to face contact     

op dezelfde datum  1.659 72,66 1.460 70,90 

binnen de week  539 23,60 507 24,62 

binnen de twee weken  42 1,83 73 3,54 

binnen de vier weken  28 1,22 14 0,67 

later dan vier weken  15 0,65 5 0,24 

totaal  2.283 100 2.059 100 

aantal face to face contacten per aanmelding     

aantal aanmeldingen met     

geen enkel contact  180 7,30 188 8,36 

1 contact  1.372 55,68 1.283 57,07 

2 contacten  739 29,99 586 26,06 

3 contacten  138 5,60 139 6,18 

meer dan 3 contacten  35 1,42 52 2,31 

totaal  2.464 100 2.248 100 

grootste aantal contacten bij 1 aanmelding 15  8  

verwezen naar andere ombudspersoon4 32  20  

totaal afgesloten dossiers zonder verwijzingen 2.468  2.247  

Bij drie vierden van de aanmeldingen (70,90 %) heeft het eerste face to face contact 
plaats op de dag van de aanmelding. 95,52 % van de aanmelders heeft een per-
soonlijk contact met de ombudspersoon binnen de week. Er wordt dus nog steeds 
kort op de bal gespeeld. De meeste aanmeldingen zijn niet echt dringend. Veel 
patiënten (kunnen) wachten tot de zitdag van de ombudspersoon. 

Het aantal aanmeldingen zonder persoonlijk contact is in 2010 lichtjes gestegen. 
Meestal gaat het hier om vragen naar informatie en/of vragen van familieleden.  
Deze vragen kunnen dikwijls telefonisch worden afgehandeld.  
In 2010 werd de overgrote meerderheid van de aanmeldingen afgehandeld in één 
(57,07 %) of twee (26,06 %) geregistreerde persoonlijke contacten.  
 
 

                                                 
4 verwijzingen naar andere ombudspersonen worden voor de verdere gegevens niet verder meegeteld 
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Deze cijfers wijken nauwelijks af ten opzichte van deze van 2009. Zeker in voorzienin-
gen waar laagdrempelig wordt gewerkt (bv. met regelmatige bezoeken van de om-
budspersoon op de afdelingen) zijn er daarnaast ook nog heel wat losse contacten 
met zowel patiënten als met personeel. Bij een minderheid van aanmeldingen zijn er 
drie (6,18 %) of meer (2,31 %) contacten nodig.  

Aantal aanmeldingen versus aantal aanmelders  

 2010 

aanmeldingen per aanmelder aanmelders aanmeldingen 

categorie n % n % 

 17 1 0,06 17 0,74 

 16 1 0,06 16 0,70 

 14 3 0,20 42 1,85 

 12 2 0,13 24 1,05 

 11 1 0,06 11 0,48 

 10 1 0,06 10 0,44 

 9 2 0,13 18 0,79 

 8 3 0,20 24 1,05 

 7 8 0,55 56 2,46 

 6 15 1,04 90 3,96 

 5 30 2,09 150 6,61 

 4 38 2,64 152 6,70 

 3 76 5,29 228 10,05 

 2 176 12,26 352 15,52 

 1 1.078 75,12 1.078 47,53 

totaal  1.435  100 2.268  100 

Als heraanmelder wordt beschouwd een persoon of een groep die in het lopende jaar 
meerdere aanmeldingen doet vanuit dezelfde voorziening.  

Bijna de helft van de aanmeldingen (47,53 %) komt van driekwart (75,12 %) van de 
aanmelders. Omgekeerd betekent dit dat iets meer dan de helft van de aanmeldin-
gen van iets minder dan een kwart van de aanmelders komt. Deze verhoudingen 
blijven in de lijn van de voorbije jaren.  

Bij slechts 22 aanmelders zouden we kunnen gewagen van een doorgedreven appel 
op de ombudspersoon rond verschillen vragen of klachten. 

  



Jaarverslag 2010 externe ombudsfunctie GGZ Vlaanderen  23 

 2009 

aanmeldingen per aanmelder aanmelders aanmeldingen 

categorie n % n % 

 18 1 0,06 18 0,72 

 16 1 0,06 16 0,64 

 15 1 0,06 15 0,60 

 14 1 0,06 14 0,56 

 13 1 0,06 13 0,52 

 12 3 0,19 36 1,44 

 11 2 0,13 22 0,88 

 10 2 0,13 20 0,80 

 9 1 0,06 9 0,36 

 8 5 0,32 40 1,60 

 7 11 0,71 77 3,08 

 6 14 0,91 84 3,36 

 5 32 2,09 160 6,40 

 4 48 3,13 192 7,68 

 3 85 5,57 249 9,97 

 2 209 13,70 416 16,65 

 1 1.108 72,66 1.116 44,69 

totaal  1.525  100 2.497  100 

Het grootste deel van de aanmeldingen komt zoals vorige jaren van de patiënt zelf 
(82,42 %). Het aandeel van groepen is licht gedaald. Het aandeel van de "andere" 
aanmelders is licht gestegen (9,69 %), doch ook nominaal licht gedaald. 

Initiële aanmelder: individueel, groep, andere  

  2009 2010 

categorie n % n % 

individuele patiënt 2.009 81,53 1.853 82,42 

groep patiënten 222 9,00 177 7,87 

andere 233 9,45 218 9,69 

totaal  2.464  100 2.248  100 

Geslacht indien individueel  

  2009 2010 

categorie n % n % 

man 1.101 54,80 1.021 55,09 

vrouw 890 44,30 817 44,09 

onbekend 18 0,89 15 0,80 

totaal  2.009  100 1.853  100 
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Het lichte overwicht van aanmeldingen door mannen wordt jaar na jaar bevestigd, 
ook al kan de verhouding in een concrete voorziening van jaar tot jaar wisselen. 

Aantal leden groep  

  2009 2010 

categorie n % n % 

2 personen 32 14,41 21 11,86 

3 personen 24 10,81 18 10,16 

4 personen 26 11,71 11 6,21 

meer dan 4 personen 140 63,06 127 71,75 

totaal  222  100 177  100 

grootste groep  20   45   

Het aantal groepsklachten is in 2010 nominaal lichtjes afgenomen. Groepsklachten 
worden meestal aangemeld onder de vorm van een petitie op afdelingsniveau, en 
het vaakst onderschreven door meer dan 4 personen (71,75 %). 

Initiële aanmelder indien andere  

  2009 2010 

categorie n % n % 

familielid/partner 176 75,53 181 83,02 

kennis 17 7,29 11 5,04 

personeelslid 22 9,44 20 9,17 

andere 18 7,72 6 2,75 

totaal  233  100 218  100 

Van de aanmeldingen die niet door de patiënt zelf werden geformuleerd, zijn de meeste 
afkomstig van familieleden of partners (83,02 %), meestal ten persoonlijke titel.  

Hoedanigheid indien andere  

  2009 2010 

categorie n % n % 

als wettelijke vertegenwoordiger 23 9,87 35 16,05 

als vertrouwenspersoon 75 32,18 46 21,10 

ten persoonlijke titel 135 57,93 137 62,84 

totaal  233  100 218  100 

Aanmeldingen via vertrouwenspersonen blijven beperkt (46) en zijn zelfs afgenomen ten 
opzicht van 2009. Aanmeldingen via een wettelijke vertegenwoordiger blijven eveneens 
beperkt (35), ondanks de lichte stijging. 
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Terugkoppeling indien andere  

  2009 2010 

categorie n % n % 

patiënt onderschrijft de aanmelding 100 42,91 96 44,03 

patiënt onderschrijft de aanmelding niet 11 4,72 14 6,42 

terugkoppeling was niet mogelijk 95 40,77 84 38,53 

terugkoppeling was niet nodig 27 11,58 24 11,00 

totaal  233  100 218  100 

De ombudspersoon probeert telkens na te gaan of de aanmelding effectief door 
betrokken patiënt wordt onderschreven, wat in 38,53 % van de aanmeldingen niet 
mogelijk was (bv. omdat patiënt inmiddels ontslagen is uit de voorziening, omwille 
van dementie, acute verwardheid, …). In 11% van de aanmeldingen was terugkop-
peling niet echt nodig (bv. omdat het louter informatieve vragen betrof). Waar het 
wel mogelijk is, wordt de aanmelding slechts uitzonderlijk door de betrokken patiënt 
niet onderschreven (6,42 %). 

Is de aanmelder nieuw voor u?  

  2009 2010 

categorie n % n % 

ja 1.356 55,03 1.307 58,14 

neen 1.108 44,96 941 41,85 

totaal  2.464  100 2.248  100 

Het aantal reeds gekende aanmelders neemt lichtjes af ten opzichte van 2009. 
Uiteraard neemt het aantal eerder gekende aanmelders toe naargelang een ombuds-
persoon langer in de voorziening actief is. 

Waar heeft deze zich reeds eerder aangemeld?  

  2009 2010 

categorie n % n % 

dit jaar binnen deze voorziening 621 56,04 588 62,48 

dit jaar binnen een andere voorziening 19 1,71 15 1,59 

vorige jaren binnen deze voorziening 359 32,40 294 31,24 

vorige jaren in andere voorziening 109 9,83 44 4,67 

totaal  1.108  100 941  100 
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B. Vorm van aanmelden 

Vorm van aanmelden  

  2009 2010 

categorie n % n % 

direct contact 1.347 54,66 1.118 49,73 

schriftelijk (brief, fax, e-mail) 411 16,68 322 14,32 

telefonisch (of GSM, SMS) 706 28,65 808 35,94 

totaal  2.464  100 2.248  100 

Het aantal aanmeldingen via direct contact daalde lichtjes van 54,66 % naar 49,73 %. 

Het aantal telefonische aanmeldingen neemt toe tot 35,94 %. Het is meestal de 
patiënt zelf die de ombudspersoon contacteert, al wordt de ombudspersoon soms 
ook gebeld via de verpleging. Bij deze aanmeldingen wordt meestal een afspraak 
gemaakt voor een face to face contact.  

Af en toe worden aanmeldingen ook telefonisch of schriftelijk afgehandeld. Wanneer 
het de eerste keer is dat een patiënt de ombudspersoon contacteert, probeert men 
wel een persoonlijk contact te organiseren. 

 

Tendens op langere termijn: het direct contact blijft ondanks de lichte daling zeer 
belangrijk in de ombudspraktijk in de GGZ. Het aantal schriftelijke aanmeldingen 
schommelt, maar neemt af. Het aantal telefonische aanmeldingen schommelt maar 
lijkt toe te nemen (vlotte bereikbaarheid via GSM?). 
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Initieel verzoek betreft  

  2009 2010 

categorie n % n % 

vraag naar informatie 413 16,76 421 18,72 

vraag tot interventie 1.390 56,41 1.208 53,73 

vraag tot signalering 376 15,25 303 13,47 

vraag naar een luisterend oor 285 11,56 316 14,05 

totaal  2.464  100 2.248  100 

Vraag tot interventie betreft  

  2009 2010 

categorie n % n % 

vraag om een financieel akkoord 52 3,74 51 4,23 

vraag om een ander soort akkoord 1.338 96,25 1.152 95,76 

totaal  1.390  100 1.203  100 

Net zoals tijdens de voorgaande jaren betreft de meerderheid van de aanmeldingen 
een initieel verzoek tot een interventie (53,73 %). Vragen naar informatie, signalering 
of luisterend oor schommelen lichtjes en blijven beperkt. Vragen om een financieel 
akkoord blijven schommelen rond 50.  
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Er wordt ook gepeild naar eerdere stappen die de patiënt eventueel rond zijn vraag 
onderneemt vooraleer de externe ombudspersoon op te zoeken.  

In 44,23 % van de aanmeldingen was dit het geval, meestal informeel (89,33 %).  
Dit wijst erop dat aanmelders toch vaak vooraf een probleem proberen aan te kaarten 
bij de rechtstreeks betrokken hulpverleners. 

Het vooraf uitproberen van de formele interne klachtenprocedure (30) of de interne 
ombudsfunctie (21) gebeurt dan weer eerder zelden en neemt zelfs af. In een aantal 
psychiatrische ziekenhuizen werd inmiddels de interne ombudsfunctie opgeheven, 
zodat in de toekomst de aanmeldingen rond patiëntenrechten in de Vlaamse GGZ 
vrijwel zullen overeenkomen met de gegevens in dit Vlaams jaarverslag. 

Bij een beperkt aantal aanmeldingen heeft de patiënt vooraf "externe" stappen onder-
nomen, bv. bij het ziekenfonds of via een advocaat. 
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Ondernam de aanmelder reeds eerdere stappen?  

  2009 2010 

categorie n % n % 

ja 1.051 42,65 994 44,23 

neen 986 40,01 897 39,91 

werd niet bevraagd 427 17,32 356 15,84 

totaal  2.464  100 2.247  100 

Welke stappen?  

  2009 2010 

categorie n % n % 

informeel 895 85,15 888 89,33 

formele interne klachtenprocedure 57 5,42 30 3,01 

interne ombudsfunctie 15 1,42 21 2,11 

extern 84 7,99 55 5,53 

totaal  1.051  100 994  100 

In de overgrote meerderheid van de aanmeldingen waarbij de patiënt geen eerdere 
stappen onderneemt, doet hij dit uit een principiële keuze voor de onafhankelijkheid 
van de externe ombudspersoon (76,92%). 

Bij een opvallend aantal aanmeldingen (169) durfde men blijkbaar geen eerdere 
stappen ondernemen.  

Waarom geen eerdere stappen?  

  2009 2010 

categorie n % n % 

ongekend/wist niet dat het kon 70 7,09 38 4,23 

durfde niet 160 16,22 169 18,84 

principieel/keuze voor onafhankelijkheid externe 
ombudspersoon 

756 76,67 690 76,92 

totaal  986  100 897  100 

Fase waarin patiënt zich bevindt  

  2009 2010 

categorie n % n % 

aanvraag voor opname/behandeling/begeleiding 47 1,90 28 1,24 

opgenomen/in behandeling/in begeleiding 2.174 88,23 1.996 88,79 

ontslagen/behandeling/begeleiding beëindigd 142 5,76 146 6,49 

niet van toepassing 80 3,24 65 2,89 

andere 21 0,85 13 0,57 

totaal  2.464  100 2.248  100 

De overgrote meerderheid van de aanmeldingen gebeurt tijdens de fase waarin de 
patiënt in de voorziening verblijft of behandeld wordt (88,79 %), wat logisch is 
gezien de grotere kans op kennisname van en contact met de ombudsfunctie. 
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C. Inhoud van de aanmelding 

Ook al heeft een aanmelding soms betrekking op meerdere disciplines, toch wordt 
er slechts één, de belangrijkste, vooral vanuit het perspectief van de patiënt, ge-
scoord. We scoren hier de hulpverlener of instantie die volgens de patiënt moet 
aangesproken worden om het aangemelde probleem op te lossen. Het is mogelijk 
dat bij het beluisteren van de aanmelding het over andere hulpverleners of instanties 
gaat en dat er bij de afhandeling nog andere worden betrokken.  

Betrokken discipline  

  2009 2010 

categorie n % n % 

geen 195 7,91 189 8,40 

psychiater 630 25,56 646 28,73 

huisarts 19 0,77 25 1,11 

andere arts 34 1,37 15 0,66 

apotheker 0 - 3 0,13 

verpleging 354 14,36 239 10,63 

persoonlijke begeleider 138 5,60 93 4,13 

sociale dienst 115 4,66 126 5,60 

psycholoog 27 1,09 29 1,29 

therapeut (ergo, kine, muziek, andere) 52 2,11 52 2,31 

diëtist 2 0,08 7 0,31 

multidisciplinair team 500 20,29 438 19,48 

administratieve dienst 29 1,17 21 0,93 

technische dienst 74 3,00 60 2,66 

voedingsdienst 84 3,40 81 3,60 

poetsdienst 17 0,68 3 0,13 

directie 68 2,75 49 2,17 

bewindvoerder 61 2,47 72 3,20 

ombudspersoon 26 1,05 54 2,40 

andere 39 1,58 46 2,04 

totaal  2.464  100 2.248  100 

De aanmeldingen zijn behoorlijk gespreid over alle disciplines. De psychiater is de spil-
figuur in de geestelijke gezondheidszorg. Het is dan ook logisch dat het grootste aan-
tal aanmeldingen op deze discipline betrekking heeft (28,73 %), gevolgd door multi-
disciplinair team (19,48 %) en verpleging (10,63 %). Multidisciplinair team wordt ge-
scoord telkens wanneer de patiënt niet dadelijk één discipline aanduidt, maar wanneer 
het toch gaat om een probleem van de directe patiëntenzorg.  
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Het aantal aanmeldingen dat betrekking heeft op de sociale dienst is opnieuw licht 
gestegen (5,60 % tegenover 4,66 in 2009 en 3,98 % in 2008). De aanmeldingen die 
betrekking hebben op de persoonlijke begeleider (4,13 %) zijn licht afgenomen.  

Opvallend blijft het aantal aanmeldingen met betrekking tot de bewindvoerder 
(3,20 %) en de ombudspersoon (2,40 %). 
 

 

Het gros van de aanmeldingen heeft elk jaar betrekking op de directe zorg (psychiater, 
verpleging, multidisciplinair team) en minder op ondersteunende diensten, gegroepeerd 
onder de noemer logistieke dienst (6,41 %).  

Het aantal aanmeldingen dat op geen enkele discipline betrekking heeft (bv. louter 
informatievragen), vertoont een dalende tendens.  

Vanaf 2007 voorziet de Federale Commissie Rechten van de patiënt in een 
eigen model, zowel voor een aantal minimale registratiegegevens als voor een aantal 
bemerkingen op de ombudspraktijk in een toelichtingsformulier. Deze gegevens 
moeten voortaan rechtstreeks door de ombudspersoon via internet overgemaakt 
worden aan de Federale Commissie.  

Er kunnen aanzienlijke verschillen zijn tussen beide registraties. Voor de Federale 
Commissie Rechten van de patiënt worden enkel deze aanmeldingen weerhouden die 
rechtstreeks betrekking hebben op erkende beroepsbeoefenaars en de rechten van 
de patiënt zoals vermeld in de wet van 22 augustus 2002. Zo worden aanmeldingen 
over een aantal persoonsgebonden materies (bv. voeding, infrastructuur) niet mee-
geteld. 

Het aantal door de Federale Commissie weerhouden aanmeldingen is in 2010 lichtjes 
gedaald, na een stijgende tendens tijdens de voorbije 3 jaren. Dit onderscheid wordt 
pas gemaakt sinds 2007. 
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Registratie Federale Commissie Rechten van de Patiënt  

  2009 2010 

categorie n % n % 

aanmeldingen die niet weerhouden worden 872 35,38 860 38,25 

aanmeldingen die weerhouden worden 1.592 64,61 1.388 61,74 

totaal  2.464  100 2.248  100 

 

 

Overzicht weerhouden aanmeldingen Federale Commissie rechten van de Patiënt  

  2009 2010 

categorie n % n % 

1. kwaliteitsvolle dienstverlening 1.227 77,07 1.066 76,80 

2. vrije keuze beroepsbeoefenaar 52 3,26 50 3,60 

3. informatie 58 3,64 76 5,47 

4. geïnformeerde toestemming 113 7,09 68 4,89 

5. a) zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard 
patiëntendossier 

11 0,69 9 0,64 

5. b) inzage patiëntendossier 30 1,88 25 1,80 

5. c) afschrift patiëntendossier 17 1,06 14 1,00 

6. bescherming persoonlijke levenssfeer 78 4,89 67 4,82 

7. pijnbestrijding 6 0,37 13 0,93 

totaal  1.592  100 1.388  100 

Ruim drie kwart van de aanmeldingen over patiëntenrechten, weerhouden voor de 
Federale Commissie, heeft betrekking op het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening. 
Het aandeel van deze categorie in het geheel van de aanmeldingen (79,86 %, zie 
infra) is nog groter, omdat binnen kwaliteitsvolle dienstverlening een aantal aanmel-
dingen worden gescoord die niet tot de strikte bevoegdheid behoren van de ombuds-
persoon.  

44,37
42,93

35,39
38,26

55,63 57,07

64,61
61,74

0

10

20

30

40

50

60

70

2007 2008 2009 2010

percentage weerhouden FedCom Vlaanderen 2007 - 2010

niet weerhouden

weerhouden



Jaarverslag 2010 externe ombudsfunctie GGZ Vlaanderen  33 

Het niet ingaan op aanmeldingen over persoonsgebonden materies (bv. voeding, 
infrastructuur, financiële kwesties) leidt echter snel tot klachten inzake bejegening. 
Het is ook onbegonnen werk om aan patiënten het verschil uit te leggen tussen 
persoonsgebonden en niet-persoonsgebonden materies. 

In volgende tabellen vindt u de gegevens over alle geregistreerde aanmeldingen. 

Elke aanmelding heeft ofwel betrekking op één patiëntenrecht ofwel betreft het 
één algemene vraag los van de patiëntenrechten. Er wordt per aanmelding 
slechts één aanmeldingscode gescoord, ook al zijn er in het verhaal van de aanmel-
der vaak meerdere patiëntenrechten in het spel of bevat het meerdere algemene 
informatievragen. 

De verhouding algemene vragen (los van de patiëntenrechten) en vragen met be-
trekking tot de patiëntenrechten is licht gestegen (10,32 %). De dalende tendens 
van de voorbije jaren werd in 2010 afgebroken. 

Ruimere Registratie Ombudsfunctie GGZ (IPSOF)  

  2009 2010 

categorie n % n % 

met betrekking tot een patiëntenrecht 2.264 91,88 2.016 89,67 

algemene vraag los van patiëntenrecht 200 8,11 232 10,32 

totaal  2.464  100 2.248  100 

 

 

In volgende tabel worden de soorten algemene vragen weergegeven.  
Per aanmelding wordt slechts één categorie gescoord. Verstrekt de ombudspersoon 
informatie over meerdere categorieën, dan wordt de vraag van de aanmelder uit-
gesplitst in meerdere aanmeldingen. 
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Overzicht algemene vragen los van de patiëntenrechten  

  2009 2010 

categorie n % n % 

familiaal 12 6,00 12 5,17 

juridisch 32 16,00 32 13,79 

financieel 47 23,50 47 20,25 

tewerkstelling 4 2,00 13 5,60 

huisvesting 18 9,00 21 9,05 

levensverhaal 41 20,50 46 19,82 

patiëntenrechten 7 3,50 29 12,50 

andere 39 19,50 32 13,79 

totaal  200  100 232  100 

Aan de ombudspersoon worden vragen gesteld over heel diverse onderwerpen. 
"Andere" is voor sommige ombudspersonen een restcategorie waarin ze aanmeldingen 
scoren die men moeilijk elders kan onderbrengen. Het zijn ook vaak aanmeldingen 
waarbij de interventie zich beperkt tot "luisteren". Soms heeft een patiënt gewoon de 
behoefte om zijn "levensverhaal" te doen aan een buitenstaander. 

In de volgende tabellen worden de aanmeldingen weergegeven die betrekking hebben 
op een patiëntenrecht. Enkel het patiëntenrecht waarrond de ombudspersoon één 
of andere actie onderneemt wordt gescoord. Onderneemt de ombudspersoon actie 
rond meerdere patiëntenrechten dan wordt het verhaal van de aanmelder uitgesplitst 
in meerdere aanmeldingen. 

Overzicht aanmeldingen met betrekking tot recht op  

  2009 2010 

categorie n % n % 

1. kwaliteitsvolle dienstverlening 1.796 79,32 1.610 79,86 

2. vrije keuze beroepsbeoefenaar 68 3,00 56 2,77 

3. informatie 86 3,79 95 4,71 

4. geïnformeerde toestemming 113 4,99 71 3,52 

5. inzage patiëntendossier 60 2,65 51 2,52 

6. bescherming persoonlijke levenssfeer 90 3,97 80 3,96 

7. klachtenbemiddeling 32 1,41 28 1,38 

8. wettelijke vertegenwoordiger 1 0,04 0 - 

9. vertrouwenspersoon 11 0,48 12 0,59 

10. pijnbestrijding 7 0,30 13 0,64 

totaal  2.264  100 2.016  100 
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Het grote aandeel van de aanmeldingen (79,86 %) heeft betrekking op het recht op 
kwaliteitsvolle dienstverlening, goede behandeling/begeleiding. Deze verhouding 
blijft stabiel over alle registratiejaren. Het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening is 
dan ook een vlag die vele ladingen dekt, zoals uit de volgende tabellen zal blijken.  

Van de overige rechten komt het recht op informatie (4,71 %) nog het vaakst aan 
bod. Er zijn heel wat minder aanmeldingen rond meer specifieke patiëntenrechten 
zoals het recht op bescherming persoonlijke levenssfeer (3,96 %), het recht op geïnfor-
meerde toestemming(3,52 %) en het recht op vrije keuze zorgverstrekker (2,77 %).  

Aanmeldingen over het recht op inzage patiëntendossier (2,52 %), het recht op 
klachtenbemiddeling op zich (1,38 %), op een vertrouwenspersoon (0,59 %) of op 
een wettelijke vertegenwoordiger komen nauwelijks of niet voor.  
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Hoewel binnen de gebruikte categorieën enkele verschuivingen worden vastgesteld, 
blijven de verhoudingen tussen de categorieën onderling nagenoeg behouden. 

We zien een lichte stijging bij het recht op informatie en een daling bij geïnformeerde 
toestemming.  

Voor het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening worden in de volgende tabellen 
meer gedetailleerde aantallen gegeven. 

1. Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening  

  2009 2010 

categorie n % n % 

1.1. respectvolle bejegening 345 19,12 316 19,62 

1.2. goede behandeling/begeleiding 590 32,70 541 33,60 

1.3. kwaliteitsvol verblijf/wonen 136 7,53 117 7,26 

1.4. goede hotelservice 307 17,01 263 16,33 

1.5. betalende diensten 21 1,16 25 1,55 

1.6. juiste factuur/correct geldbeheer 146 8,09 161 10,00 

1.7. beschermende maatregelen 259 14,35 187 11,61 

totaal  1.804  100 1.610  100 
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Behandeling/begeleiding blijft doorheen de jaren het meest gescoorde item, met een 
lichte stijging de laatste 3 jaar. Met uitzondering van betalende diensten, worden de 
andere items regelmatig gescoord, met wisselende variaties over de jaren heen, zon-
der van echte tendensen te kunnen spreken, behalve misschien de aanhoudende 
daling van verblijf/wonen. Ook hotelservice daalt de voorbij 3 jaar, terwijl respect-
volle bejegening de laatste 5 jaar toeneemt en de laatste 2 jaar vaker gescoord 
wordt dan hotelservice. De lichte stijging bij beschermende maatregelen werd in 
2010 gestopt. Geldbeheer/factuur stijgt opnieuw lichtjes. 
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1.1. Respectvolle bejegening  

  2009 2010 

categorie n % n % 

luisterbereidheid 90 26,08 104 32,91 

correcte omgangsvormen 238 68,98 181 57,27 

grensoverschrijdend gedrag 14 4,05 30 9,49 

andere 3 0,86 1 0,31 

totaal  345  100 316  100 

Binnen dit facet gaat het veel vaker over kwaliteitseisen inzake de dagelijkse omgang 
met de patiënt (32,91 % luisterbereidheid en vooral 57,27 % correcte omgangsvor-
men, ofschoon gedaald tegenover 2009) dan over ernstige beroepsfouten (9,49 % 
grensoverschrijdend gedrag, in 2010 toch een aanzienlijk aantal aanmeldingen).  
Dit neemt niet weg dat respectvol luisteren en correcte omgangsvormen in de gees-
telijke gezondheidszorg behoren tot de belangrijkste professionele uitdagingen van 
elke dag. Bij correcte omgangsvormen gaat het vaak over de manier van afzonderen, 
fouilleren en over betuttelen.  

1.2. Goede behandeling/begeleiding  

  2009 2010 

categorie n % n % 

diagnose 9 1,52 18 3,32 

somatische verzorging 73 12,37 70 12,93 

medicatie 61 10,33 48 8,87 

individuele therapie 51 8,64 37 6,83 

groepstherapie 30 5,08 17 3,14 

voldoende beschikbaarheid 117 19,83 107 19,77 

betrokkenheid familie 33 5,59 21 3,88 

start opname/behandeling/begeleiding 17 2,88 11 2,03 

beëindiging opname/behandeling/begeleiding 76 12,88 90 16,63 

overplaatsing naar andere afdeling 46 7,79 40 7,39 

overplaatsing naar een andere voorziening 58 9,83 72 13,30 

andere 19 3,22 10 1,84 

totaal  590  100 541  100 

De hoge totaalscore van het facet goede behandeling/begeleiding (bij 541 aanmeldin-
gen) is uiteraard goed te begrijpen omdat het hier gaat over de kern van de praktijk 
binnen de geestelijke gezondheidszorg.  

De aanmeldingen over beëindiging behandeling/verblijf nemen, na een dalende tendens 
(31,85 % in 2007, 22,39 % in 2008, 12,88 % in 2009), opnieuw lichtjes toe (16,63 %). 
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Opvallend hierbij is dat het in 2010 in de meerderheid van de aanmeldingen over "ver-
plichte" beëindiging gaat (51,13 %). Ook de aanmeldingen rond overplaatsing naar een 
andere voorziening nemen opvallend toe (van 9,83 tot 13,30 %). Ook hierbinnen neemt 
het aantal "verplichte" overplaatsingen blijkbaar toe (van 18,96 naar 33,80 %). 

De aanmeldingen over voldoende beschikbaarheid blijven op hetzelfde niveau als in 2009 
(bijna 20 %), net zoals het aantal aanmeldingen over somatische verzorging licht stijgt 
(iets meer dan 12 %). Het gaat hier over patiënten die vinden dat hun somatisch 
probleem niet ernstig of niet tijdig wordt opgenomen en/of opgevolgd. 

Start opname/behandeling/begeleiding  

  2009 2010 

categorie n % n % 

verplicht 0 - 1 10,00 

geweigerd 13 76,47 8 80,00 

andere 4 23,52 1 10,00 

totaal  17  100 10  100 

Beëindiging opname/behandeling/begeleiding  

  2009 2010 

categorie n % n % 

verplicht 28 36,84 45 51,13 

geweigerd 33 43,42 37 42,04 

andere 15 19,73 6 6,81 

totaal  76  100 88  100 

Overplaatsing naar andere afdeling  

  2009 2010 

categorie n % n % 

verplicht 18 39,13 15 37,50 

geweigerd 21 45,65 22 55,00 

andere 7 15,21 3 7,50 

totaal  46  100 40  100 

Overplaatsing naar andere voorziening  

  2009 2010 

categorie n % n % 

verplicht 11 18,96 24 33,80 

geweigerd 37 63,79 33 46,47 

andere 10 17,24 14 19,71 

totaal  58  100 71  100 
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Het aantal aanmeldingen dat betrekking heeft op problemen betreffende de start, de 
beëindiging van de behandeling of de overplaatsing naar een andere afdeling of 
voorziening is aanzienlijk en blijkt nog toe te nemen (209 in 2010 tegenover 197 in 
2009). Bij bijna 10 % van de aanmeldingen had de patiënt blijkbaar problemen met 
de voorziening of afdeling waar hij verblijft of begeleid wordt. 

1.3. Kwaliteitsvol verblijf/wonen  

  2009 2010 

categorie n % n % 

regels 58 42,64 67 57,26 

groepsleven 39 28,67 22 18,80 

ontspanning/vrije tijd 16 11,76 15 12,82 

weekend- en verlofregeling 16 11,76 12 10,25 

andere 7 5,14 1 0,85 

totaal  136  100 117  100 

In heel wat psychiatrische voorzieningen leeft men vaak geruime tijd samen met per-
sonen die men zelf niet gekozen heeft. Regels zijn onvermijdelijk en leiden even on-
vermijdelijk tot wrijvingen. Er zijn enerzijds klachten over het gebrek aan soepelheid 
waarmee men regels toepast; anderzijds over het gebrek aan eenduidigheid in de 
toepassing. Duiding van het nut van sommige regels is hierbij zeer belangrijk.  

In 2010 zien we dat de stijging van aanmeldingen rond regels zich handhaaft (van 
43,60 % in 2008 over 42,64 % in 2009 tot 57,26 %, meer dan de helft binnen dit 
item). Wellicht wordt dit in 2010 min of meer gecompenseerd met een daling van het 
aantal aanmeldingen over problemen met het groepsleven (van 29,32 % in 2008 
over 28,67 % in 2009 naar 18,80 % in 2010).  

1.4. Goede hotelservice  

  2009 2010 

categorie n % n % 

voeding 104 33,87 98 37,26 

infrastructuur/accommodatie 107 34,85 81 30,79 

hygiëne 22 7,16 16 6,08 

veiligheid persoon 13 4,23 13 4,94 

veiligheid goederen 54 17,58 46 17,49 

andere 7 2,28 9 3,42 

totaal  307  100 263  100 

In 2010 scoorden binnen het item goede hotelservice de aanmeldingen over pro-
blemen met voeding opnieuw het hoogst (37,26 %). Het gaat onder meer over 
gebrek aan variatie, bv. bij vegetarische maaltijden, halalvoeding, problemen met 
distributie (niet warm genoeg, te vroege avondmalen, …). De aanmeldingen rond 
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infrastructuur/accommodatie gaan onder meer over gebrek aan éénpersoonskamers, 
temperatuursregeling, verluchting, geen internet, geen koelkast op kamer, … 

Het aantal aanmelding rond veiligheid goederen blijft op hetzelfde peil (iets meer dan 
17 %). Diefstal verziekt het afdelingsklimaat. Vaak is er te weinig opbergruimte voor 
persoonlijke bezittingen (cf. toename hifi, tv, laptop, i-pod enz…). Soms zijn er pro-
blemen bij teruggave van goederen die toevertrouwd werden aan of in bewaring 
genomen (bv. bij afzondering) door de begeleiding. Dit wordt niet steeds conse-
quent, stipt en volledig geïnventariseerd. 

1.5. Betalende diensten  

  2009 2010 

categorie n % n % 

cafetaria 2 9,52 1 4,00 

winkel 1 4,76 1 4,00 

wasserij 17 80,95 14 56,00 

publifoon 0 - 2 8,00 

andere 1 4,76 7 28,00 

totaal  21  100 25  100 

Het aantal aanmeldingen rond specifieke betalende diensten in de voorzieningen blijft 
gering. Aanmeldingen over problemen met de was blijft de enige belangrijke catego-
rie. "Was" is voor een aantal patiënt die lang in een voorziening verblijven duidelijk 
een knelpunt. De factuur kan soms hoog oplopen en in voorzieningen waar een ruimte 
is voorzien om zelf was en strijk te doen wordt dit meestal fel gewaardeerd. Het kan 
soms gebeuren dat persoonlijke zaken in de was verloren gaan of dat er schade toe-
gebracht wordt aan de kledij bij het wassen zoals krimpen of verkleuren. 

1.6. Juiste factuur/correct geldbeheer  

  2009 2010 

categorie n % n % 

factuur 28 19,17 32 19,87 

opbouw inkomen 11 7,53 3 1,86 

zakgeld 27 18,49 30 18,63 

bestedingsautonomie 17 11,64 18 11,18 

bewindvoering 51 34,93 68 42,23 

verzekeringen 4 2,73 7 4,34 

andere 8 5,47 3 1,86 

totaal  146  100 161  100 

Het aantal aanmeldingen over juiste factuur/correct geldbeheer blijft belangrijk.  
Ook al heeft de ombudspersoon geen echt mandaat om te bemiddelen bij de bewind-
voerder, toch komen relatief veel patiënt bij de ombudspersoon met een vraag of 
klacht rond bewindvoering (met 42,23 % de belangrijkste categorie binnen dit facet).  
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Bovendien zijn klachten over zakgeld en bestedingsautonomie ook vaak gerelateerd 
aan de bewindvoering. 

Aanmeldingen over facturen hebben vaker te maken met de ondoorzichtige presen-
tatie van de kosten dan met manifeste fouten. Soms biedt het teruggrijpen naar de 
opnameverklaring een uitkomst bij betwisting. 

Er zijn ook enkele problemen met facturatie ziekenvervoer, waarvan de kosten vaak 
hoog oplopen. Ziekenfondsen dringen erop aan om steeds eerst de mogelijkheid tot 
goedkoper "niet dringend vervoer" via hun diensten na te gaan. 

1.7. Beschermende maatregelen  

  2009 2010 

categorie n % n % 

straf 20 7,72 23 12,29 

beperkte bewegingsvrijheid 68 26,25 47 25,13 

afzondering 26 10,03 22 11,76 

fixatie 14 5,40 4 2,13 

gedwongen opname 117 45,17 86 45,98 

internering 9 3,47 1 0,53 

andere 5 1,93 4 2,13 

totaal  259  100 187  100 

Net zoals vorige jaren vormen de aanmeldingen rond gedwongen opnamen de 
hoofdmoot van aanmeldingen binnen het facet beschermende maatregelen (meer 
dan 45 %). 

De tweede grootste groep binnen het facet beschermende maatregelen, betreft 
aanmeldingen rond beperkte bewegingsvrijheid, ook ongeveer gelijk gebleven (iets 
meer dan 25 %). Er zijn nauwelijks aanmeldingen rond internering op zich, wat niet 
wegneemt dat er behoorlijk wat aanmeldingen zijn over allerlei andere facetten, van 
patiënten met een interneringstatuut in forensische afdelingen. De aanmeldingen 
rond afzondering blijven ongeveer op hetzelfde niveau, deze over fixatie zijn in 2010 
opvallend gedaald. Het aantal aanmeldingen in beide categorieën blijft beperkt, maar 
dit kan ook te maken hebben met de onbereikbaarheid van de ombudspersoon op 
het moment van deze maatregel. Maar ook na afloop hiervan komen patiënten hier-
over zelden klachten uiten bij de ombudspersoon. Wanneer ze dat wel doen blijkt 
afzondering en fixatie vaak als traumatisch en onterecht beleefd te worden. 
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2. Recht op vrije keuze beroepsbeoefenaar  

  2009 2010 

categorie n % n % 

psychiater 21 30,88 30 53,57 

psycholoog 8 11,76 4 7,14 

persoonlijk begeleider 9 13,23 7 12,50 

andere 30 44,11 15 26,78 

totaal  68  100 56  100 

Het aantal aanmeldingen hierover blijft eerder beperkt en is opnieuw lichtjes ge-
daald. In 2010 gaat het in de meerderheid van de aanmeldingen over de psychiater 
(53,57 %). De categorie "andere" is nominaal gehalveerd (van 30 naar 15), maar 
blijft de tweede belangrijkste. Het gaat hier meestal om een arts of specialist buiten 
het ziekenhuis. 

3. Recht op informatie  

  2009 2010 

categorie n % n % 

diagnose 9 10,46 22 23,15 

duur 10 11,62 12 12,63 

kosten 12 13,95 7 7,36 

tegenaanwijzingen/risico's/nevenwerkingen 4 4,65 12 12,63 

alternatieven 12 13,95 11 11,57 

andere 39 45,34 31 32,63 

totaal  86  100 95  100 

Het aantal aanmeldingen over het recht op informatie is lichtjes gestegen. Het inter-
fereert ook soms met algemene informatievragen en het recht op geïnformeerde 
toestemming. Wellicht verklaart dit het relatief hoog aantal scores bij "andere".  
Er waren in 2010 iets meer vragen naar informatie over diagnose. 

4. Recht op geïnformeerde toestemming  

  2009 2010 

categorie n % n % 

medicatie   informatie 7 6,19 6 8,45 

    toestemming 73 64,60 33 46,47 

behandeling/begeleiding informatie 5 4,42 11 15,49 

    toestemming 23 20,35 19 26,76 

andere    informatie 1 0,88 0 - 

    toestemming 4 3,53 2 2,81 

totaal  113  100 71  100 
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Het item medicatie/toestemming scoort nog steeds het hoogst ofschoon opvallend 
gedaald tegenover 2009 (van 73 naar 33), daarnaast is er een bevestiging van de 
relatieve stijging in de categorie toestemming behandeling/begeleiding (5,88 % in 
2007, 21,50 % in 2008, 20,35 % in 2009 26,76 % in 2010). 

Meer aandacht voor dit recht in het registratiesysteem kan een verklaring bieden 
voor de stijging van de aanmeldingen over dit recht.  

Ofschoon dwangbehandeling in de psychiatrie niet sluitend geregeld is, gaat het 
slechts uitzonderlijk enkel over het recht op informatie. Meestal vindt de patiënt bij 
deze aanmeldingen dat de behandeling zonder zijn toestemming gebeurt, meer 
specifiek gaat het dan vooral over gebruik van medicatie zonder voorafgaande 
geïnformeerde toestemming.  

5. Recht op zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier  

  2009 2010 

categorie n % n % 

zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard dossier 6 10,00 3 5,88 

inzage/afschrift dossier 54 90,00 48 94,11 

totaal  60  100 51  100 

Aanmeldingen op dit specifiek recht scoren opnieuw lager (51), na een stijging de 
voorbije jaren (16 in 2005, 30 in 2006, 42 in 2007, 64 in 2008 en 60 in 2009 ).  

Wij vermoeden dat dit vooral komt omdat nog weinig patiënten dit recht kennen, 
opeisen, de nood hieraan ervaren of drempels ervaren om deze vraag effectief te 
stellen. Het opeisen van een afschrift neemt lichtjes toe (van 7 naar 12 voor het volledig 
dossier), maar blijft nog steeds zeer beperkt.  

5.A. Recht op inzage of afschrift  

  2009 2010 

categorie n % n % 

medisch luik   inzage 15 27,77 10 20,83 

    afschrift 5 9,25 1 2,08 

verpleegkundig dossier   inzage 0 - 0 - 

    afschrift 0 - 0 - 

sociaal luik   inzage 0 - 0 - 

    afschrift 0 - 1 2,08 

onderzoeksresultaten  inzage 2 3,70 3 6,25 

    afschrift 5 9,25 1 2,08 

volledig dossier   inzage 14 25,92 13 27,08 

    afschrift 7 12,96 12 25,00 

andere    inzage 4 7,40 4 8,33 

    afschrift 2 3,70 3 6,25 

totaal  54  100 48  100 
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De vraag naar inzage biedt het voordeel dat de beroepsbeoefenaar en de patiënt 
hierbij met elkaar in dialoog kunnen treden, wat het wederzijds vertrouwen en de 
communicatie ten goede komt.  

6. Recht op bescherming persoonlijke levenssfeer  

  2009 2010 

categorie n % n % 

beroepsgeheim 23 25,55 30 37,50 

persoonlijke overtuiging 12 13,33 10 12,50 

briefgeheim 3 3,33 9 11,25 

territoriale privacy 25 27,77 18 22,50 

mondelinge indiscretie 13 14,44 6 7,50 

andere 14 15,55 7 8,75 

totaal  90  100 80  100 

De stijgende trend rond dit soort aanmeldingen is in 2010 gestopt. Het aantal blijft 
relatief beperkt. Het is logisch dat de aantallen per categorie sterk schommelen per 
jaar. 

Opvallend zijn de stijging van het aantal aanmeldingen rond beroepsgeheim (van 23 
naar 30), de daling rond mondelinge indiscretie (van 13 naar 6), rond territoriale pri-
vacy (van 25 naar 18) en andere (van 14 naar 7). 

7. Recht op klachtenbemiddeling  

  2009 2010 

categorie n % n % 

geweigerd 5 15,62 0 - 

bemoeilijkt 9 28,12 10 35,71 

gesanctioneerd 6 18,75 6 21,42 

informatie 10 31,25 11 39,28 

andere 2 6,25 1 3,57 

totaal  32  100 28  100 

In 2010 hebben 28 aanmeldingen betrekking op het recht op klachtenbemiddeling 
zelf, vergelijkbaar met 2009.  

De scores in deze categorie zijn een optelsom van door de aanmelders gesignaleerde 
problemen én een persoonlijke inschatting van de ombudspersonen zelf. 

De toegang tot de ombudspersoon wordt niet zo vaak geweigerd, bemoeilijkt of 
gesanctioneerd. De aanmeldingen hierover blijven op hetzelfde niveau van 2009.  

Bij ruim een derde van de aanmeldingen gaat het over informatieve vragen over de 
rol en functie van de ombudspersoon. Het relatief laag aantal aanmeldingen laat 
veronderstellen dat het recht op klacht als zodanig vrij goed aanvaard en gerespec-
teerd wordt. 
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8. Recht op een wettelijke vertegenwoordiger  

  2009 2010 

categorie n % n % 

niet aanvaard 1 100,00 0 - 

geen verandering mogelijk 0 - 0 - 

informatie 0 - 0 - 

andere 0 - 0 - 

totaal  1  100 0 - 

In 2010 had geen enkele aanmelding betrekking op het recht op wettelijke vertegen-
woordiger. Dit is ook niet onlogisch aangezien het de vertegenwoordiger zelf is die 
het recht op het neerleggen van een klacht uitoefent, ook al wordt hij geacht de 
patiënt in de mate van het mogelijke hierbij te betrekken. 

9. Recht op een vertrouwenspersoon  

  2009 2010 

categorie n % n % 

niet aanvaard 1 9,09 1 8,33 

geen verandering mogelijk 0 - 0 - 

informatie 9 81,81 10 83,33 

andere 1 9,09 1 8,33 

totaal  11  100 12  100 

Ook het aantal aanmeldingen dat betrekking heeft op het recht op een vertrouwens-
persoon blijft erg laag. Deze mogelijkheid blijft onvoldoende gekend.  

10. Recht op pijnbestrijding  

  2009 2010 

categorie n % n % 

chronische pijn 2 28,57 4 30,76 

palliatieve zorg 1 14,28 0 - 

euthanasie 4 57,14 9 69,23 

andere 0 - 0 - 

totaal  7  100 13  100 

Alhoewel nog beperkt, toch lijkt stilaan een aantal vragen met betrekking tot het 
recht op pijnbestrijding, vooral vragen rond euthanasie tot bij de ombudspersoon te 
komen. 
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Elk jaar zijn er andere categorieën die wat meer in de kijker lijken te lopen. In 2004 
was er een piek in de categorie luisterbereidheid, in 2007 in de categorie beëindiging 
behandeling en in 2009 in de categorie correcte omgangsvormen.  

Over de jaren heen blijkt de categorie correcte omgangsvormen meestal de spits af 
te bijten. Voeding, gedwongen opname, infrastructuur/accommodatie, beëindiging 
behandeling/verblijf en luisterbereidheid schommelen binnen de top 5. Luisterbereid-
heid, somatische verzorging en bewindvoering vervolledigen de top 10. 
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D. Interventie 

Vanaf hier hebben de aantallen enkel betrekking op het aantal afgesloten dossiers 
(2.246). 

De interventie van de ombudspersoon is bij heel wat aanmeldingen verschillend 
en vaak ook meervoudig. Goed luisteren, vormt de basis van het bemiddelen. Soms 
verlangt de patiënt niets meer. Soms volstaat informeren of het doorverwijzen naar 
een hulpverlener of een dienst. Soms verkiest hij/zij zelf de nodige stappen te 
ondernemen en is de rol van de ombudspersoon beperkt tot coachen. Uiteindelijk is 
het de patiënt die beslist of de ombudspersoon ook effectief gaat bemiddelen, al of 
niet samen met hem/haar. Soms wil de patiënt vooral een signaal geven of vindt de 
ombudspersoon het belangrijk dat dit signaal, mits akkoord van de patiënt gegeven 
wordt, meestal aan de directe betrokkene, soms aan de directie. 

De categorieën in volgende tabel moeten ook zo geïnterpreteerd worden. We 
scoren slechts de belangrijkste interventie en dus niet al diegene die er eventueel 
aan vooraf gaan. 

Hoofdinterventie  

  2009 2010 

categorie n % n % 

luisteren 319 13,14 331 14,73 

doorverwijzen intern 60 2,47 60 2,67 

doorverwijzen extern 25 1,03 21 0,93 

informeren 285 11,74 319 14,20 

signaleren 489 20,15 380 16,91 

coachen 359 14,79 331 14,73 

bemiddelen 889 36,64 804 35,79 

totaal  2.426  100 2.246  100 

Het aandeel van luisteren, doorverwijzen en informeren nam de voorbije jaren lichtjes 
af om in 2010 min of meer te stagneren onder de 20 %. Het aandeel van signaleren 
verschilt van jaar tot jaar. Het aantal doorverwijzingen (intern en extern) blijft erg 
beperkt doorheen de jaren. 

Bemiddelen blijft de belangrijkste hoofdinterventie (35,79 %).  

In 53,73 % van de aanmeldingen werd naar een interventie gevraagd (initieel ver-
zoek, zie p. 27). Via bemiddelen, signaleren en coachen voldoen de ombudspersonen 
in ruime mate aan deze vraag (67,43 %). 
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Betrokkenheid patiënt bij bemiddeling  

  2009 2010 

categorie n % n % 

patiënt samen met ombudspersoon 159 17,88 86 10,70 

ombudspersoon zonder patiënt 730 82,11 717 89,29 

totaal  889  100 803  100 
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Driegesprekken waarbij de patiënt de vraag samen met de ombudspersoon en de 
betrokken hulpverlener uitklaren, blijven (te) beperkt. Na een stijging tot 8,48 % van 
de aanmeldingen in 2008, doet zich opnieuw een dalende trend voor met een 
absoluut dieptepunt in 2010 (3,38 %). Aangezien de meeste ombudspersonen 
slechts een dag of dagdeel per week in een voorziening werken is een driegesprek 
ook niet makkelijk te organiseren omdat de betrokken hulpverlener dan vaak op dat 
moment niet beschikbaar is. Naast deze praktische moeilijkheden ervaren ombuds-
personen ook nog regelmatig drempelvrees bij de betrokkenen, zowel patiënten als 
beroepsbeoefenaars, om rechtstreeks en open te communiceren in het bijzijn van 
een "buitenstaander". 
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E. Afsluiting 

Tijd tussen aanmelden en afsluiten  

  2009 2010 

categorie n % n % 

aantal aanmeldingen met de afsluiting      

op dezelfde datum als de aanmelding 890 36,68 865 38,53 

binnen de week 719 29,63 593 26,41 

binnen de twee weken 345 14,22 337 15,01 

binnen de vier weken 239 9,85 222 9,88 

later dan vier weken 233 9,60 228 10,15 

totaal  2.426  100 2.245  100 

aantal weken bij aanmelding met langste looptijd  49   48   

 

 

Wanneer een aanmelding definitief is afgehandeld is niet steeds duidelijk te 
bepalen, zeker in deze gevallen waar er geen feedback is. De ombudspersoon 
ontvangt ook soms nog bijkomende informatie nadat hij een dossier had afgesloten. 
Het afsluiten gebeurt soms na het wekelijks bezoek aan het ziekenhuis, soms bij het 
registreren. De cijfers in de vorige tabel geven dan ook slechts een globaal beeld 
van de tijd die de afhandeling van aanmeldingen kan in beslag nemen. 

Ruim één derde van de aanmeldingen wordt nog de dag van aanmelding afgerond. 
In 65,19 % van de aanmeldingen gebeurt afronding binnen de week. Op 10 % na, 
zijn alle aanmeldingen binnen de maand afgerond. 
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De volgende tabellen geven een idee van hoe de tevredenheid van de patiënt met 
de afhandeling van de aanmelding wordt ingeschat. Wij maken een onderscheid 
tussen tevredenheid met het resultaat en tevredenheid met het proces. 

Ontvangt de ombudspersoon de inschatting expliciet van de patiënt zelf dan wordt 
de tevredenheid gescoord in de rijen "patiënt", anders wordt enkel gescoord in de 
rijen "ombudspersoon". 

Voorlopig beschikken we echter niet over een betrouwbaar instrument om de tevre-
denheid rechtstreeks bij de betrokkene te bevragen. Het lijkt ons ook belangrijk om 
in de toekomst een praktisch instrument te ontwikkelen voor een regelmatige evalua-
tie van de ombudsfunctie door zowel personeel, ziekenhuis als patiënten. 

We hebben geen zicht op het aantal klachten over het functioneren van de ombuds-
persoon, die bij de voorziening zelf en/of de overheid (federale ombudsvrouw, in-
spectie Vlaamse gemeenschap) terechtkomen. Registratie en/of signalering hiervan 
zou een meer onafhankelijke indicator kunnen opleveren. 

Evaluatie van het resultaat  

  2009 2010 

categorie n % n % 

door patiënt      

gehele tevredenheid patiënt 951 39,23 989 44,03 

gedeeltelijke tevredenheid patiënt 369 15,22 406 18,07 

ontevredenheid patiënt 367 15,14 313 13,93 

door ombudspersoon      

gehele tevredenheid patiënt 78 3,21 61 2,71 

gedeeltelijke tevredenheid patiënt 59 2,43 64 2,84 

ontevredenheid patiënt 51 2,10 30 1,33 

geen feedback 549 22,64 383 17,05 

totaal  2.424  100 2.246  100 

Evaluatie van het proces  

  2009 2010 

categorie n % n % 

door patiënt      

gehele tevredenheid patiënt 1485 61,26 1497 66,65 

gedeeltelijke tevredenheid patiënt 277 11,42 200 8,90 

ontevredenheid patiënt 69 2,84 51 2,27 

door ombudspersoon      

gehele tevredenheid patiënt 115 4,74 93 4,14 

gedeeltelijke tevredenheid patiënt 72 2,97 58 2,58 

ontevredenheid patiënt 2 0,08 4 0,17 

geen feedback 404 16,66 343 15,27 

totaal  2.424  100 2.246  100 
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De ontevredenheid van de aanmelders over het resultaat is veel groter dan de 
ontevredenheid met het proces. De tevredenheid over het proces neemt de voorbije 
jaren toe. Het percentage van aanmeldingen, waarover de ombudspersoon geen 
feedback heeft om tot een inschatting van de tevredenheid te komen, blijft vrij hoog.  

Aanmelders zijn vaak tevreden over opvang, luisterbereidheid, coaching en bemid-
deling door de ombudspersoon, maar ervaren nog vaak te weinig "resultaat" in 
termen van een (vanuit hun positie) gunstige verandering. Ook de beperkte afdwing-
baarheid van een aantal patiëntenrechten, kan bij aanmelders een negatieve bele-
ving meebrengen rond de zinvolheid om op de ombudswerking beroep te doen. 

Aangezien de ombudspersoon een neutrale positie dient in te nemen is het ook 
logisch dat bij sommige aanmeldingen de patiënt zich niet kan verzoenen met de 
aanpak van de ombudspersoon. 

 

Tenslotte geven we de eventueel door de ombudspersoon voorgestelde verdere 
stappen weer, indien de bemiddeling geen oplossing bracht. Het gaat hier enkel 
over de louter informatieve opdracht van de ombudspersoon. Eenmaal de nodige 
informatie gegeven houdt de opdracht van de ombudspersoon op. 

Het aantal aanmeldingen waarbij uiteindelijk andere stappen worden voorgesteld 
steeg tot in 2009 (van 54 in 2007 naar 69 in 2008 tot 92 in 2009). In 2010 is er een 
lichte daling. 

Ook het aantal doorverwijzingen naar de Federale ombudsdienst en de orde van 
geneesheren neemt lichtjes af. 

Verder valt de waslijst op van andere instanties waarnaar wordt doorverwezen, 
variërend van andere medische, juridische of justitiële diensten tot een brede schare 
ombudscollega's (bv. stedelijke ombudsdiensten).  

 

23,70

20,91
19,90

22,23 22,19

18,41

5,23 5,00
4,05

4,60
3,55

2,89

0

5

10

15

20

25

2005 2006 2007 2008 2009 2010

percentage ontevredenheid Vlaanderen 2005 - 2010

met resultaat

met proces



54 Jaarverslag 2010 externe ombudsfunctie GGZ Vlaanderen  

Voorgestelde verdere stappen  

  2009 2010 

categorie n % n % 

federale ombudsdienst 18 19,78 13 16,25 

orde geneesheren 8 8,79 5 6,25 

advocaat 14 15,38 17 21,25 

inspectie 2 2,19 0 - 

vrederechter 13 14,28 20 25,00 

andere rechtbank 0 - 0 - 

ziekenfonds 10 10,98 7 8,75 

andere 26 28,57 18 22,50 

totaal  91  100 80  100 

  



Jaarverslag 2010 externe ombudsfunctie GGZ Vlaanderen  55 

F. Samenvatting 

We beperken ons tot enkele aanbevelingen die we in de kijker willen plaatsen.  

Wat betreft de veiligheid van goederen willen we adviseren om consequent, stipt 
en volledig te inventariseren, zeker in periodes van afzondering. Bij een al dan 
niet verplichte in bewaringneming zijn goede afspraken, open communicatie en 
zorgvuldigheid belangrijke factoren om betwistingen te voorkomen. 

We adviseren om een vlotte toegang van de ombudspersoon tot personen in 
afzondering mogelijk te maken. Ervaringen van de ombudspersonen in de praktijk 
leren dat dit bij patiënten vaak stressverlagend kan werken en de bereidheid tot 
samenwerking met het behandelteam kan verbeteren. 

De kostprijs van en alternatieven voor het ziekenvervoer worden best vooraf 
met de patiënt besproken, om eventueel oneigenlijk gebruik en te hoge kosten te 
vermijden. Het lijkt aangewezen om steeds eerst de vervoersmogelijkheden tot 
goedkoper "niet dringend vervoer" via het eigen ziekenfonds na te gaan.  

Alle voorzieningen worden aangemoedigd om het beschikbare informatiemateriaal 
over patiëntenrechten, en specifieker gedwongen opname, (brochures aan-
gemaakt door de federale overheid en Popovggz Oost-Vlaanderen) systematischer 
en proactiever te gebruiken. 
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3.2. PER PROVINCIE 
 
Zoals in hoofdstuk twee uitgelegd, zijn de verschillen in aanmeldingen tussen de 
provincies wellicht vooral te wijten aan het aantal en de omvang van de bij de om-
budsfunctie betrokken voorzieningen. Ook het aantal voltijdse equivalenten aan 
ombudspersonen heeft zijn invloed. 

A. Aanmeldingen en aanmelders 

Aanmeldingen, aanmelders, verwijzingen, afgesloten dossiers 

categorie Antwerpen Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams- 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen 

eerste aanmelding 2/1/2010 5/1/2010 2/1/2010 3/1/2010 7/1/2010 2/1/2010 

laatste aanmelding 26/12/2010 23/12/2010 30/12/2010 17/12/2010 26/12/2010 30/12/2010 

aantal aanmeldingen 177 800 743 221 327 2.268 

kolom % 7,80 35,27 32,76 9,74 14,42 100 

aanmelders 168 324 502 215 226 1.435 

kolom % 11,71 22,58 34,98 14,98 15,75 100 

verwezen naar andere 
ombudspersoon 5  

14 0 1 1 4 20 

aantal afgesloten dossiers 154 802 743 218 330 2.247 

Voor het eerst sedert de registratie staat Limburg in voor het grootste aantal aanmel-
dingen. Het aantal aanmeldingen gaat er de laatste drie jaar opvallend in stijgende 
lijn. Dat zou vooral te maken hebben met het feit dat, in tegenstelling tot de jaren 
daarvoor, de ombudspersonen in Limburg allebei een volledig werkjaar operationeel 
waren. Opvallend is echter dat de stijging van het aantal verschillende aanmelders 
veel minder uitgesproken is, zelfs gedaald is in 2010. Hier blijft Oost-Vlaanderen 
opvallend hoog scoren, wat wellicht te maken heeft met het groot aantal psychia-
trische ziekenhuizen in deze provincie. Verhoudingsgewijs doen er in Limburg meer 
personen, in de loop van een werkjaar en binnen dezelfde voorziening, meermaals 
een beroep op de ombudspersoon. Dit is wellicht te verklaren door het feit dat het 
aantal aanmeldingen er zich concentreert in de vier relatief grote psychiatrische zie-
kenhuizen en dat het niet opgelost geraken van een aantal knelpunten leidt tot het 
herhalen van klachten. 

Zowel in Oost-Vlaanderen als Antwerpen en Vlaams-Brabant is het aantal aanmeldin-
gen gedaald. Ook hierin speelt wellicht de permanente of tijdelijke vermindering van 
het aantal VTE ombudspersoon een rol (zie verder). De daling kan ook te wijten zijn 
aan het feit dat een aantal organisatorische kwesties, die aanleiding geven tot klach-
ten, opgelost geraken of net niet. In het laatste geval geven langverblijf-patiënten 

                                                 
5 verwijzingen naar andere ombudspersonen worden voor de verdere gegevens niet verder meegeteld 
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het soms op om deze problemen aan de ombudspersoon te blijven signaleren, aan-
gezien er toch geen oplossing komt. In West-Vlaanderen is het aantal aanmeldingen 
opnieuw gestegen tot iets onder het niveau van 2008. De wisseling van ombuds-
personen helpt wellicht de schommelingen te verklaren. 

 
 

Aanmeldingen, aanmelders per provincie 2004-2010 

aanmeldingen 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Antwerpen 117 185 212 206 232 252 177 

Limburg 157 225 462 384 436 828 800 

Oost-Vlaanderen 448 864 722 733 937 842 743 

Vlaams-Brabant 266 313 337 357 346 350 221 

West-Vlaanderen 18 220 265 192 385 225 327 

Vlaanderen 1.006 1.807 1.998 1.872 2.336 2.497 2268 

aanmelders 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Antwerpen 115 163 188 206 218 215 168 

Limburg 127 157 287 222 227 348 324 

Oost-Vlaanderen 332 555 527 512 469 527 502 

Vlaams-Brabant 233 306 291 278 277 346 215 

West-Vlaanderen 18 165 141 163 200 89 226 

Vlaanderen 825 1.346 1.434 1.381 1.391 1.525 1.435 

Slechts weinig aanmeldingen worden verwezen naar een andere ombudspersoon 
(14, een fikse daling tegenover 33 in 2009). De provincie Antwerpen neemt hiervan 
meer dan de helft voor zijn rekening (14). De meeste aanmeldingen worden tijdens 
het lopend jaar ook afgerond. Een beperkt aantal blijft openstaan. Er worden bij het 
begin van het jaar ook een beperkt aantal aanmeldingen afgerond die nog open 
stonden van het voorbije jaar. Het verschil tussen de geopende en afgeronde aan-
meldingen bedraagt 21. 
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Als we het aantal aanmeldingen per provincie bekijken, dan valt op dat in Limburg 
het aantal aanmeldingen zich consolideert op een vrij hoog niveau. Oost-Vlaanderen 
valt terug op het niveau van 2007. Limburg en Oost-Vlaanderen zijn samen goed 
voor ruim twee derden (68,03 %) van de aanmeldingen. Vlaams-Brabant valt terug 
op het laagste niveau sedert de registratie. Wellicht speelt hierbij de mindere be-
schikbaarheid van de ombudspersonen tijdens een periode van het jaar een rol.  
Het aantal aanmeldingen in West-Vlaanderen schommelt sterk over de jaren heen. 
De schommelingen weerspiegelen de wisselingen in de personeelsinzet. Ook in 
Antwerpen werd in de loop van 2010 de ombudsfunctie deels afgebouwd in de loop 
van het jaar, wat zich weerspiegelt in de daling van het aantal aanmeldingen. 

Wat het aantal aanmelders betreft blijft Oost-Vlaanderen opvallend hoog scoren.  
Het hoge aantal aanmeldingen in Limburg weerspiegelt zich niet met een vergelijk-
baar hoog aantal aanmelders. In Limburg wordt de ombudsfunctie vaker dan in 
andere provincies aangesproken door aanmelders die in de loop van het jaar 
meerdere aanmeldingen doen.  

In Antwerpen en Vlaams-Brabant is de verhouding tussen het aantal aanmeldingen 
en aanmelders gelijklopender en constanter dan in de andere provincies. Dit blijkt uit 
volgende tabel. Deze geeft de percentages weer van aanmelders die slechts één 
aanmelding doen en hun aandeel in het aantal aanmeldingen. In Vlaams-Brabant 
beperken 97,16 % van de aanmelders zich tot één aanmelding, samen goed voor 
95,02 % van de aanmeldingen.  
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In Limburg beperkt slechts 46,91 % van de aanmelders zich tot één aanmelding, 
samen goed voor slechts 16 % van de aanmeldingen. Waar ombudspersonen 
laagdrempelig aanwezig zijn, raken patiënten vertrouwd met de ombudsfunctie en 
zullen zij ook sneller een beroep doen op de ombudspersoon. 

Aandeel aanmelders met slechts één aanmelding in de loop van het jaar 

 2009 2010 

categorie  aanmelders aanmeldingen aanmelders aanmeldingen 

Antwerpen  86,05 73,41  95,83  90,96  

Limburg  51,15  21,50  46,91  19,00  

Oost-Vlaanderen 69,45  43,47  74,70  50,47  

Vlaams-Brabant 98,84 97,71  97,67  95,02  

West-Vlaanderen 41,57 16,44  55,05 55,05 

Vlaanderen 72,66  44,37  75,12  47,53  

Aantal VTE ombudspersonen per 1.000 bedden/plaatsen PZ in 2010 

 
aantal 
PZ  

aantal bedden/ 
plaatsen 

aantal VTE  
VTE per 1.000 bedden/ 

plaatsen 

Antwerpen 5 2.064 1,50 0,73 

Limburg 4 1.254 1,23 0,98 

Oost-Vlaanderen 11 2.372 1,73 0,73 

Vlaams-Brabant 7 1.630 1,00 0,61 

West-Vlaanderen 7 1.834 1,00 0,55 

totaal 34 9.154 6,46 0,71 
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Aanmeldingen en aanmelders per VTE ombudspersonen 2009 - 2010 

 
aanmeldingen aanmelders VTE OF aanmeldingen 

per VTE 

aanmelders 

per VTE 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Antwerpen 252 177 215 168 1,50 1,50 168,00 118,00 143,33 112,00 

Limburg 828 800 348 324 1,23 1,23 673,17 650,41 282,93 263,41 

Oost-Vlaanderen 842 743 527 502 2,09 1,73 402,87 429,48 252,15 290,17 

Vlaams-Brabant 350 221 346 215 1,00 1,00 350,00 221,00 346,00 215,00 

West-Vlaanderen 225 327 94 226 0,90 1,00 250,00 327,00 104,44 226,00 

totaal 2.497 2.268 1.530 1.435 6,72 6,46 371,58 351,08 227,68 222,14 

De verhouding tussen het aantal PZ, de ingezette VTE en het aantal aanmeldingen, is 
sterk verschillend naargelang de provincie. Wat betreft het aantal aanmelders zijn de 
verschillen iets minder uitgesproken. Het hoge aantal aanmeldingen in Limburg valt op. 
Het aantal aanmelders ligt nochtans in de lijn van de andere provincies. Dit kan ver-
klaard worden door een laagdrempelige werking, met vlotte bereikbaarheid van de 
ombudspersonen, die hun activiteit kunnen toespitsen op een beperkt aantal grote 
psychiatrische ziekenhuizen.  

 

Verder geven we het aantal aanmeldingen in vergelijking met enkele structuurkenmer-
ken van de voorzieningen (zie ook hoofdstuk 3). We beperken ons tot de aanmeldingen 
in psychiatrische ziekenhuizen. 
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Aantal verpleegdagen, opnames en patiënten op 1/1 en 31/12 in PZ 2009 - 2010 

 
VP-dagen opnames patiënten op 

1 januari 
patiënten op 
31 december 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Antwerpen 641.975 648.496 7.142 7.424 2.141 2.143 2.149 2.084 

Limburg 394.089 389.375 4.448 4.141 1.325 1.365 1.357 1.291 

Oost-Vlaanderen 727.482 709.588 8.826 8.692 2.658 2.573 2.602 2.548 

Vlaams-Brabant 451.480 444.145 5.370 5.078 1.996 1.517 1.927 1.499 

West-Vlaanderen 594.724 589.594 5.563 5.494 1.973 2.034 2.032 2.083 

totaal 2.809.750 2.781.198 31.349 30.829 10.093 9.632 10.067 9.505 

Aantal PZ, bedden, verpleegdagen, opnames en patiënten op 1/1/2010 en 31/12/2010 

 aantal 
PZ  

aantal bedden/ 
plaatsen 

VP- dagen opnames patiënten op 
1/1/2010 

patiënten op 
31/12/2010 

Antwerpen 5 2.064 648.496 7.424 2.143 2.084 

Limburg  4 1.254 389.375 4.141 1.365 1.291 

Oost-Vlaanderen 11 2.372 709.588 8.692 2.573 2.548 

Vlaams-Brabant 7 1.630 444.145 5.078 1.517 1.499 

West-Vlaanderen 7 1.834 589.594 5.494 2.034 2.083 

totaal 34 9.154 2.781.198 30.829 9.632 9.505 

Aantal aanmeldingen per aantal bedden/plaatsen, verpleegdagen, opnames en patiënten in PZ  

 
aanmeldingen PZ 
zonder verwijzing 

per PZ 
per 100 

bedden/plaatsen 
per 10.000 
VP-dagen 

per 100 
opnames 

per 100 
patiënten  

Antwerpen 142 28,40 6,88 2,19 1,91 6,72 

Limburg 694 173,50 55,34 17,82 16,76 52,26 

Oost-Vlaanderen 634 57,64 26,73 8,93 7,29 24,76 

Vlaams-Brabant 182 26,00 11,17 4,10 3,58 12,07 

West-Vlaanderen 295 42,14 16,09 5,00 5,37 14,33 

totaal 1.947 57,26 21,27 7,00 6,32 20,35 
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Hieronder volgen de gegevens over de aanmeldingen per provincie. Hierbij worden 
telkens de hoogste of opvallendste scores gearceerd en waar nodig besproken.  

Voor de bespreking van de globale cijfers, de vergelijking tussen 2009 en 2010 en de 
juiste interpretatie van de items verwijzen we naar 3.1. Het totaal van de verschillen-
de categorieën wordt sterk gekleurd door de aantallen in de provincies met de mees-
te aanmeldingen. Er moet ook rekening gehouden worden met het overwicht van de 
aanmeldingen in de psychiatrische ziekenhuizen, zoals zal blijken uit 3.3. 
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Aantal aanmeldingen met eerste face to face contact 

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

aantal aanmeldingen  

op dezelfde datum  49  44,54  626  78,25  620 87,94 108  52,94  57  23,75  1.460  70,91 

binnen de week  58  52,72  148  18,50  75  10,63  87 42,64  139  57,91  507  24,62 

binnen de twee weken  2  1,81  22  2,75  8  1,13  5  2,45  36  15,00  73  3,55 

binnen de vier weken  1 0,90  3  0,37  1 0,14  2  0,98  7  2,91  14  0,68 

later dan 4 weken  0 -  1 0,12 1  0,14  2 0,98  1  0,41  5  0,24 

totaal  110  100  800  100  705  100  204 100  203  100  2.059  100 

Bij het merendeel van de aanmeldingen (70,91 %) is er een eerste face to face op 
dezelfde dag als de aanmelding. 

95,53 % van de aanmeldingen krijgt een eerste persoonlijk gesprek binnen de week. 

In Oost-Vlaanderen is er in bijna 90 % van de aanmeldingen onmiddellijk een face to 
face contact. Ook in Limburg is dit bij meer dan drie vierden van de aanmeldingen het 
geval. In West-Vlaanderen kan bij iets minder dan 20 % van de aanmeldingen, de 
wachttijd voor een eerste persoonlijk contact 2 weken tot 4 weken of langer duren.  

Aantal face to face contacten 

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

aantal aanmeldingen met  

geen enkel contact  52 31,90 0 - 37 4,99 16 7,27 83 25,70 188 8,36 

1 contact  78 47,85 500 62,50 424 57,14 133 60,45 148 45,82 1.283 57,07 

2 contacten  24 14,72 227 28,38 233 31,40 45 20,45 57 17,65 586 26,07 

3 contacten  6 3,68 41 5,13 36 4,85 22 10,00 34 10,53 139 6,18 

meer dan 3 contacten  3 1,84 32 4,00 12 1,62 4 1,82 1 0,31 52 2,31 

totaal  163 100 800 100 742 100 220 100 323 100 2.248 100 

grootste aantal contacten bij  
1 aanmelding  

4 6 8 4 4 8 

Het merendeel van de aanmeldingen (83,14 %) wordt afgerond in 1 tot 2 persoon-
lijke contacten met de aanmelder. In Limburg gaat elke aanmelding gepaard met een 
persoonlijk contact dit in tegenstelling met Antwerpen (31,90 %) en in West-
Vlaanderen (25,70 %) waar meer dan een kwart van de aanmeldingen worden afge-
handeld zonder face to face contact. 

In Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant zijn er in meer dan 30 % van de 
aanmeldingen minstens 2 face to face contacten per aanmelding. 
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Initiële aanmelder: individueel, groep, andere  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

individuele patiënt 132  80,98  633  79,12  635  85,57  199  90,45  254  78,63  1.853  82,42  

groep patiënten 4  2,45  105  13,12  57  7,68  7  3,18  4  1,23  177  7,87  

andere 27  16,56  62  7,75  50  6,73  14  6,36  65  20,12  218  9,69  

totaal  163  100  800  100  742  100  220  100  323  100  2.248  100  

kolom %  7,25   35,59   33,01   9,79   14,37   100   

De individuele patiënten blijven als groep de belangrijkste gebruikers van de dienst-
verlening ombudsfunctie (82,42 %). 

In Antwerpen en West-Vlaanderen zijn er relatief meer aanmeldingen via "andere".  

Geslacht indien individueel  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

man 69  52,27  319  50,39  396  62,36  120  60,30  117  46,06  1.021  55,09  

vrouw 60  45,45  314  49,60  234  36,85  75  37,68  134  52,75  817  44,09  

onbekend 3  2,27  0  -  5  0,78  4  2,01  3  1,18  15  0,80  

totaal  132  100  633  100  635  100  199  100  254  100  1.853  100  

kolom %  7,12   34,16   34,27   10,74   13,71   100   

In Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant hadden in 2010 gemiddeld meer aanmeldingen 
van mannen, West-Vlaanderen iets meer van vrouwen. Globaal gezien zijn er elk jaar 
iets meer aanmeldingen van mannen. Er zijn globaal gezien ook iets meer mannen in 
residentiële voorzieningen. De verhouding van het aantal aanmeldingen kan in een 
provincie wel lichtjes verschillen van jaar tot jaar.  

 Aantal leden groep  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

2 personen 0  -  2  1,90  13  22,80  3  42,85  3  75,00  21  11,86  

3 personen 1  25,00  6  5,71  11  19,29  0  -  0  -  18  10,16  

4 personen 1  25,00  9  8,57  1  1,75  0  -  0  -  11  6,21  

meer dan 4 personen 2  50,00  88  83,80  32  56,14  4  57,14  1  25,00  127  71,75  

totaal  4  100  105  100  57  100  7  100  4  100  177  100  

kolom %  2,26   59,32   32,20   3,95   2,26   100   

grootste groep 20  45  25  12  10  45  

In Oost-Vlaanderen en vooral Limburg ligt het aantal groepsklachten opmerkelijk 
hoger dan in de rest van Vlaanderen. Soms gaat het ook over petities van een ganse 
afdeling. 
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Initiële aanmelder indien andere  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

familielid/partner 20  74,07  58  93,54  29  58,00  13  92,85  61  93,84  181  83,02  

kennis 0  -  3  4,83  6  12,00  0  -  2  3,07  11  5,04  

personeelslid 3  11,11  1  1,61  13  26,00  1  7,14  2  3,07  20  9,17  

andere 4  14,81  0  -  2  4,00  0  -  0  -  6  2,75  

totaal  27  100  62  100  50  100  14  100  65  100  218  100  

kolom %  12,39   28,44   22,94   6,42   29,82   100   

Hoedanigheid indien andere  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

als wettelijke 
vertegenwoordiger 

1  3,70  2  3,22  5  10,00  4  28,57  23  35,38  35  16,05  

als vertrouwenspersoon 9  33,33  2  3,22  9  18,00  3  21,42  23  35,38  46  21,10  

ten persoonlijke titel 17  62,96  58  93,54  36  72,00  7  50,00  19  29,23  137  62,84  

totaal  27  100  62  100  50  100  14  100  65  100  218  100  

kolom %  12,39   28,44   22,94   6,42   29,82   100   

Het aantal aanmeldingen via anderen, vooral familie of partner blijft beperkt, maar 
ligt verhoudingsgewijs hoger in West-Vlaanderen en in minder mate in Antwerpen.  

Aanmeldingen via de wettelijke vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon blijven, 
behalve in West-Vlaanderen, marginaal. In Oost-Vlaanderen worden verhoudings-
gewijs meer patiënten via het personeel aangemeld bij de ombudspersoon. 

Terugkoppeling indien andere  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

patiënt onderschrijft de 
aanmelding 

6  22,22  35  56,45  24  48,00  4  28,57  27  41,53  96  44,03  

patiënt onderschrijft de 
aanmelding niet 

3  11,11  3  4,83  4  8,00  2  14,28  2  3,07  14  6,42  

terugkoppeling was niet 
mogelijk 

9  33,33  21  33,87  16  32,00  4  28,57  34  52,30  84  38,53  

terugkoppeling was niet 
nodig 

9  33,33  3  4,83  6  12,00  4  28,57  2  3,07  24  11,00  

totaal  27  100  62  100  50  100  14  100  65  100  218  100  

kolom %  12,39   28,44   22,94   6,42   29,82   100   

Wanneer terugkoppeling nodig en ook mogelijk was, blijkt het aantal gevallen (14) 
waarin de patiënt de aanmelding niet onderschrijft, erg weinig voor te komen. In 
West-Vlaanderen was in iets meer dan de helft van deze aanmeldingen terugkop-
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peling niet mogelijk. Wellicht gaat het hier over telefonische aanmeldingen, die in 
West-Vlaanderen ook opvallend vaak voorkomen (zie B. vorm van aanmelden). 

Is de aanmelder nieuw voor u?  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

ja 133  81,59  539  67,37  371  50,00  158  71,81  106  32,81  1.307  58,14  

neen 30  18,40  261  32,62  371  50,00  62  28,18  217  67,18  941  41,85  

totaal  163  100  800  100  742  100  220  100  323  100  2.248  100  

kolom %  7,25   35,59   33,01   9,79   14,37   100   

Waar heeft deze zich reeds eerder aangemeld?  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

dit jaar binnen deze 
voorziening 

16  53,33  196  75,09  148  39,89  32  51,61  196  90,32  588  62,48  

dit jaar binnen een andere 
voorziening 

0  -  10  3,83  1  0,26  0  -  4  1,84  15  1,59  

vorige jaren binnen deze 
voorziening 

8  26,66  53  20,30  189  50,94  29  46,77  15  6,91  294  31,24  

vorige jaren in andere 
voorziening 

6  20,00  2  0,76  33  8,89  1  1,61  2  0,92  44  4,67  

totaal  30  100  261  100  371  100  62  100  217  100  941  100  

kolom %  3,19   27,74   39,43   6,59   23,06   100   

Het aantal reeds gekende aanmelders ligt in West-Vlaanderen (vooral binnen de voor-
ziening binnen hetzelfde jaar) opmerkelijk hoger en in Antwerpen opmerkelijk lager 
dan in de andere provincies. In Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant valt het aantal 
aanmeldingen van personen die de ombudspersoon kent van vorige jaren binnen de 
voorziening op; in Antwerpen en Oost-Vlaanderen het aantal aanmeldingen van 
personen die de ombudspersoon kent uit andere voorzieningen. Uiteraard heeft dit 
ook te maken met het aantal jaren dat en het aantal voorzieningen waarbinnen een 
bepaalde persoon als ombuds actief is. 
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B. Vorm van aanmelden 

Vorm van aanmelden  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

direct contact 48  29,44  522  65,25  418  56,33  84  38,18  46  14,24  1.118  49,73  

schriftelijk (brief, fax, e-mail) 27  16,56  31  3,87  124  16,71  72  32,72  68  21,05  322  14,32  

telefonisch (of GSM, SMS) 88  53,98  247  30,87  200  26,95  64  29,09  209  64,70  808  35,94  

totaal  163  100  800  100  742  100  220  100  323  100  2.248  100  

kolom %  7,25   35,59   33,01   9,79   14,37   100   

 

 

 

De verschillen tussen de provincies, qua vorm van aanmelden blijven opmerkelijk. 

Het percentage telefonische aanmeldingen ligt in Antwerpen en West-Vlaanderen  
(ver) boven het gemiddelde.  

In de provincies Limburg en Oost-Vlaanderen ligt het aantal aanmeldingen via direct 
contact hoger dan in de andere provincies. Wellicht is dit een indicator voor het 
laagdrempelig en op afdelingsniveau kunnen werken. West-Vlaanderen scoort voor 
de directe contacten opmerkelijk lager (14,24 %) dan het gemiddelde (49,73 %). 

Qua schriftelijke aanmeldingen scoort Limburg (3,87 %) duidelijk lager en Vlaams 
Brabant (32,72 %) duidelijk hoger dan het gemiddelde (14,32 %). 

Initieel verzoek betreft  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

vraag naar informatie 31  19,01  189  23,62  115  15,49  50  22,72  36  11,14  421  18,72  

vraag tot interventie 96  58,89  289  36,12  511  68,86  97  44,09  215  66,56  1.208  53,73  

vraag tot signalering 21  12,88  140  17,50  83  11,18  26  11,81  33  10,21  303  13,47  

vraag naar een luisterend oor 15  9,20  182  22,75  33  4,44  47  21,36  39  12,07  316  14,05  

totaal  163  100  800  100  742  100  220  100  323  100  2.248  100  

kolom %  7,25   35,59   33,01   9,79   14,37   100   

29,45

65,25

56,33

38,18

14,24

49,73

16,56

3,88

16,71

32,73

21,05

14,32

53,99

30,88
26,95 29,09

64,71

35,94

0

10

20

30

40

50

60

70

Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Vlaanderen

percentage vorm van aanmelden  per provincie 2010

direct contact

schriftelijk

telefonisch



68 Jaarverslag 2010 externe ombudsfunctie GGZ Vlaanderen  

Vraag tot interventie betreft  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

vraag om een financieel 
akkoord 

7  7,69  13  4,49  16  3,13  2  2,06  13  6,04  51  4,23  

vraag om een ander soort 
akkoord 

84  92,30  276  95,50  495  96,86  95  97,93  202  93,95  1.152  95,76  

totaal  91  100  289  100  511  100  97  100  215  100  1.203  100  

kolom %  7,56   24,02   42,48   8,06   17,87   100   

 

 

 

De interventievragen scoren overal het hoogst. Oost- en West-Vlaanderen scoort 
duidelijk hoger dan het gemiddelde wat het aantal interventievragen betreft en lager 
voor informatievragen. Limburg en Vlaams-Brabant scoren hoogst wat betreft vragen 
naar enkel een luisterend oor.  

Zelden betreft het een vraag om een financieel akkoord, verhoudingsgewijs het 
vaakst in de provincie Antwerpen. 

Ondernam de aanmelder reeds eerdere stappen?  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

ja 87  53,70  389  48,62  292  39,35  59  26,81  167  51,70  994  44,23  

neen 64  39,50  252  31,50  368  49,59  119  54,09  94  29,10  897  39,91  

werd niet bevraagd 11  6,79  159  19,87  82  11,05  42  19,09  62  19,19  356  15,84  

totaal  162  100  800  100  742  100  220  100  323  100  2.247  100  

kolom %  7,21   35,60   33,02   9,79   14,37   100   

In Vlaams-Brabant lijkt men sneller direct naar de externe ombudspersoon te stappen.  
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Welke stappen?  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

informeel 70  80,45  385  98,97  274  93,83  50  84,74  109  65,26  888  89,33  

formele interne 
klachtenprocedure 

5  5,74  3  0,77  10  3,42  3  5,08  9  5,38  30  3,01  

interne ombudsfunctie 3  3,44  0  -  5  1,71  5  8,47  8  4,79  21  2,11  

extern 9  10,34  1  0,25  3  1,02  1  1,69  41  24,55  55  5,53  

totaal  87  100  389  100  292  100  59  100  167  100  994  100  

kolom %  8,75   39,13   29,38   5,94   16,80   100   

Als men, vooraleer de externe ombudspersoon te contacteren, stappen onderneemt, 
zijn het meestal informele. Zelden maakt men gebruik van de formele interne klach-
tenprocedure of de interne ombudsfunctie. In de meeste psychiatrische ziekenhuizen 
werkt men momenteel nog enkel met een externe ombudspersoon.  

In West-Vlaanderen ondernam men bij opvallend veel aanmeldingen vooraf eerst 
stappen naar externe kanalen en/of diensten. Aanmelders in Vlaams-Brabant, West- 
en Oost-Vlaanderen geven, explicieter dan in de andere provincies, aan dat zij er 
principieel voor kiezen om hun vraag of probleem direct voor te leggen aan een ex-
terne ombudspersoon. 

Waarom geen eerdere stappen?  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

ongekend/wist niet dat het 
kon 

9  14,06  18  7,14  4  1,08  5  4,20  2  2,12  38  4,23  

durfde niet 15  23,43  76  30,15  62  16,84  3  2,52  13  13,82  169  18,84  

principieel/keuze voor 
onafhankelijkheid externe 
ombudspersoon 

40  62,50  158  62,69  302  82,06  111  93,27  79  84,04  690  76,92  

totaal  64  100  252  100  368  100  119  100  94  100  897  100  

kolom %  7,13   28,09   41,03   13,27   10,48   100   

Fase waarin patiënt zich bevindt  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

aanvraag voor opname/ 
behandeling/begeleiding 

5 3,07 4 0,50 4 0,54 15 6,82 0 - 28 1,25 

opgenomen/in behandeling/ 
in begeleiding 

102 62,58 790 98,75 692 93,26 173 78,64 239 73,99 1.996 88,79 

ontslagen/behandeling/ 
begeleiding beëindigd 

25 15,34 6 0,75 31 4,18 26 11,82 58 17,96 146 6,49 

niet van toepassing 29 17,79 0 - 11 1,48 5 2,27 20 6,19 65 2,89 

andere 2 1,23 0 - 4 0,54 1 0,45 6 1,86 13 0,58 

totaal 163 100 800 100 742 100 220 100 323 100 2.248 100 

kolom %  7,25   35,59   33,01   9,79   14,37   100   
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Veruit het grootste aantal aanmeldingen gebeurt tijdens de opname-, behandelings- 
of begeleidingsfase, wat logisch is gezien het overwicht van patiënten in residentiële 
settings en de vlotte bereikbaarheid van de meest ombudspersonen tijdens het 
verblijf van de patiënt. Opvallend is het relatief groot aantal aanmeldingen na ontslag 
of beëindiging van behandeling of begeleiding in West-Vlaanderen (17,96 %), 
Antwerpen (15,34 %) en Vlaams-Brabant (11,82 %). 
 

C. Inhoud van de aanmelding 

Ook al heeft een aanmelding soms betrekking op meerdere disciplines, toch werd 
er slechts één, de belangrijkste, vooral vanuit het perspectief van de patiënt, 
gescoord. 

Betrokken discipline  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

geen 16  9,81  9  1,12  116  15,63  22  10,00  26  8,04  189  8,40  

psychiater 44  26,99  212  26,50  164  22,10  62  28,18  164  50,77  646  28,73  

huisarts 0  -  11  1,37  11  1,48  0  -  3  0,92  25  1,11  

andere arts 0  -  0  -  8  1,07  2  0,90  5  1,54  15  0,66  

apotheker 1  0,61  0  -  2  0,26  0  -  0  -  3  0,13  

verpleging 28  17,17  111  13,87  62  8,35  36  16,36  2  0,61  239  10,63  

persoonlijke begeleider 1  0,61  71  8,87  3  0,40  18  8,18  0  -  93  4,13  

sociale dienst 10  6,13  60  7,50  34  4,58  13  5,90  9  2,78  126  5,60  

psycholoog 4  2,45  12  1,50  10  1,34  2  0,90  1  0,30  29  1,29  

therapeut(ergo, kine, andere) 2  1,22  28  3,50  15  2,02  5  2,27  2  0,61  52  2,31  

diëtist 0  -  2  0,25  5  0,67  0  -  0  -  7  0,31  

multidisciplinair team 23  14,11  166  20,75  147  19,81  30  13,63  72  22,29  438  19,48  

administratieve dienst 3  1,84  7  0,87  8  1,07  1  0,45  2  0,61  21  0,93  

technische dienst 0  -  10  1,25  42  5,66  3  1,36  5  1,54  60  2,66  

voedingsdienst 3  1,84  20  2,50  43  5,79  7  3,18  8  2,47  81  3,60  

poetsdienst 0  -  0  -  3  0,40  0  -  0  -  3  0,13  

directie 6  3,68  5  0,62  21  2,83  10  4,54  7  2,16  49  2,17  

bewindvoerder 3  1,84  26  3,25  32  4,31  6  2,72  5  1,54  72  3,20  

ombudspersoon 11  6,74  40  5,00  1  0,13  0  -  2  0,61  54  2,40  

andere 8  4,90  10  1,25  15  2,02  3  1,36  10  3,09  46  2,04  

totaal  163  100  800  100  742  100  220  100  323  100  2.248  100  

kolom %  7,25   35,59   33,01   9,79   14,37   100   

Overal scoort de psychiater het hoogst (28,73 %), niet verwonderlijk gezien hij de 
eindverantwoordelijkheid heeft voor de zorg. Hierbinnen valt de hoge score in 
Vlaams-Brabant op (50,77 %). Het multidisciplinair team wordt het tweede meest 
gescoord (19,48 %). Meestal gaat het over problemen op afdelingsniveau.  
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Ook hier wijkt Vlaams-Brabant af van het gemiddelde (13,63 %). Verhoudingsgewijs 
worden meer aanmeldingen gescoord bij de verpleging (16,36 %). In Oost-
Vlaanderen worden opvallend veel aanmeldingen niet aan een specifieke discipline 
toegewezen (15,63 %). In Oost-Vlaanderen (4,31 %) en Limburg (3,25 %) scoort 
ook de bewindvoerder relatief hoog. 

Vanaf 2007 voorziet de Federale Commissie Rechten van de patiënt in een 
eigen model, zowel voor een aantal minimale registratiegegevens als voor een aantal 
bemerkingen op de ombudspraktijk in een toelichtingsformulier. Deze gegevens 
moeten voortaan rechtstreeks door de ombuspersoon via internet overgemaakt 
worden aan de Federale Commissie. Om de continuïteit te verzekeren worden de 
gegevens ook in het vertrouwde model aangeboden. Er kunnen aanzienlijke ver-
schillen zijn tussen beide registraties. Voor de Federale Commissie Rechten van de 
patiënt worden enkel deze aanmeldingen weerhouden die rechtstreeks betrekking 
hebben op erkende beroepsbeoefenaars en de rechten van de patiënt zoals vermeld 
in de wet van 22 augustus 2002. Aanmeldingen over een aantal persoonsgebonden 
materies (bv. voeding, infrastructuur) worden niet meegeteld. 

Registratie Federale Commissie Rechten van de Patiënt  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

aanmeldingen die niet 
weerhouden worden 

73  44,78  249  31,12  371  50,00  83  37,72  84  26,00  860  38,25  

aanmeldingen die 
weerhouden worden 

90  55,21  551  68,87  371  50,00  137  62,27  239  73,99  1.388  61,74  

totaal  163  100  800  100  742  100  220  100  323  100  2.248  100  

kolom %  7,25   35,59   33,01   9,79   14,37   100   

 

 

In Antwerpen en Oost-Vlaanderen is de verhouding tussen weerhouden en niet 
weerhouden aanmeldingen vrij gelijklopend. De andere provincie scoren gemiddeld 
hoger qua weerhouden aanmeldingen. 
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Overzicht weerhouden aanmeldingen Federale Commissie rechten van de Patiënt  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

1. kwaliteitsvolle 
dienstverlening 

50  55,55  414  75,13  309  83,28  94  68,61  199  83,26  1.066  76,80  

2. vrije keuze 
beroepsbeoefenaar 

1  1,11  14  2,54  15  4,04  9  6,56  11  4,60  50  3,60  

3. informatie 19  21,11  41  7,44  4  1,07  10  7,29  2  0,83  76  5,47  

4. geïnformeerde toestemming 5  5,55  36  6,53  19  5,12  0  -  8  3,34  68  4,89  

5. a) zorgvuldig bijgehouden en 
veilig bewaard 
patiëntendossier 

3  3,33  2  0,36  2  0,53  1  0,72  1  0,41  9  0,64  

5. b) inzage patiëntendossier 1  1,11  4  0,72  3  0,80  8  5,83  9  3,76  25  1,80  

5. c) afschrift patiëntendossier 2  2,22  1  0,18  4  1,07  1  0,72  6  2,51  14  1,00  

6. bescherming persoonlijke 
levenssfeer 

9  10,00  30  5,44  13  3,50  13  9,48  2  0,83  67  4,82  

7. pijnbestrijding 0  -  9  1,63  2  0,53  1  0,72  1  0,41  13  0,93  

totaal  90  100  551 100  371  100  137 100  239 100  1.388  100 

kolom %  6,48   39,70   26,73   9,87   17,22   100   

Antwerpen scoort gemiddeld minder aanmeldingen in de categorie "kwaliteitsvolle 
dienstverlening" maar scoort anderzijds meer aanmeldingen in de categorie "infor-
matie". Limburg scoort verhoudingsgewijs vaak op geïnformeerde toestemming en 
recht op pijnbestrijding. 

In volgende tabellen vindt u de gegevens over alle geregistreerde aanmeldingen. 

Elke aanmelding heeft ofwel betrekking op één patiëntenrecht ofwel betreft het 
één algemene vraag los van de patiëntenrechten. Er wordt per aanmelding 
slechts één aanmeldingscode gescoord, ook al zijn er in het verhaal van de aan-
melder vaak meerdere patiëntenrechten in het spel of bevat het meerdere algemene 
informatievragen. 

Ruimere Registratie Ombudsfunctie GGZ  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

met betrekking tot een 
patiëntenrecht 

131  80,36  763  95,37  646  87,06  186  84,54  290  89,78  2.016  89,67  

algemene vraag los van 
patiëntenrecht 

32  19,63  37  4,62  96  12,93  34  15,45  33  10,21  232  10,32  

totaal  163  100  800  100  742  100  220  100  323  100  2.248  100  

kolom %  7,25   35,59   33,01   9,79   14,37   100   

Limburg scoort relatief weinig in de categorie "informatievragen". In alle provincies is 
de overgrote meerderheid van de aanmeldingen gerelateerd aan de patiëntenrechten.  
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In volgende tabel worden alle aanmelding met betrekking tot een algemene 
vragen weergegeven. Per aanmelding wordt slechts één categorie gescoord. 
Verstrekt de ombudspersoon informatie over meerdere categorieën, dan wordt de 
vraag van de aanmelder uitgesplitst in meerdere aanmeldingen. 

Overzicht algemene vragen los van de patiëntenrechten  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

familiaal 1  3,12  1  2,70  5  5,20  4  11,76  1  3,03  12  5,17  

juridisch 10  31,25  3  8,10  11  11,45  2  5,88  6  18,18  32  13,79  

financieel 5  15,62  1  2,70  27  28,12  6  17,64  8  24,24  47  20,25  

tewerkstelling 1  3,12  0  -  9  9,37  0  -  3  9,09  13  5,60  

huisvesting 3  9,37  1  2,70  10  10,41  4  11,76  3  9,09  21  9,05  

levensverhaal 10  31,25  6  16,21  16  16,66  8  23,52  6  18,18  46  19,82  

patiëntenrechten 0  -  24  64,86  3  3,12  0  -  2  6,06  29  12,50  

andere 2  6,25  1  2,70  15  15,62  10  29,41  4  12,12  32  13,79  

totaal  32  100  37  100  96  100  34  100  33  100  232  100  

kolom %  13,79   15,95   41,38   14,66   14,22   100   

In volgende tabellen vindt u alle geregistreerde aanmeldingen met betrekking op een 
patiëntenrecht. Van de 2.016 aanmeldingen werden er slechts 1.388 weerhouden 
voor de registratie bestemd voor de Federale Commissie Rechten van de patiënt. Het 
zijn vooral aanmeldingen over het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening die hier wel 
weerhouden en die voor de Federale Commissie wegvallen omdat ze betrekking heb-
ben op persoonsgebonden materies of een niet-erkende beroepsbeoefenaar. 

In alle provincies hebben de meeste aanmeldingen betrekking op de diverse aspec-
ten van de kwaliteitsvolle dienstverlening. Antwerpen en Vlaams Brabant scoren 
gemiddeld iets meer informatievragen. In Vlaams Brabant zijn er gemiddeld iets 
meer aanmeldingen rond vrije keuze beroepsbeoefenaar. Limburg heeft nominaal het 
grootste aantal aanmeldingen rond geïnformeerde toestemming, klachtenbemiddel-
ing en pijnbestrijding.  
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Overzicht aanmeldingen met betrekking tot recht op  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

1. kwaliteitsvolle 
dienstverlening 

81  61,83  592  77,58  565  87,46  127  68,27  245  84,48  1.610  79,86  

2. vrije keuze 
beroepsbeoefenaar 

1  0,76  14  1,83  17  2,63  12  6,45  12  4,13  56  2,78  

3. informatie 24  18,32  43  5,63  4  0,61  22  11,82  2  0,68  95  4,71  

4. geïnformeerde 
toestemming 

6  4,58  36  4,71  20  3,09  0  -  9  3,10  71  3,52  

5. inzage patiëntendossier 6  4,58  8  1,04  11  1,70  10  5,37  16  5,51  51  2,53  

6. bescherming persoonlijke 
levenssfeer 

11  8,39  36  4,71  16  2,47  14  7,52  3  1,03  80  3,97  

7. klachtenbemiddeling 2  1,52  21  2,75  3  0,46  0  -  2  0,68  28  1,39  

8. wettelijke 
vertegenwoordiger 

0  -  0  -  0  -  0  -  0  -  0  -  

9. vertrouwenspersoon 0  -  4  0,52  8  1,23  0  -  0  -  12  0,60  

10. pijnbestrijding 0  -  9  1,17  2  0,30  1  0,53  1  0,34  13  0,64  

totaal  131  100  763  100  646  100  186  100  290  100  2.016  100  

kolom %  6,50   37,85   32,04   9,23   14,38   100   

 

 

In volgende grafiek wordt een overzicht gegeven van de aanmeldingen over de meer 
specifieke patiëntenrechten (zonder kwaliteitsvolle dienstverlening) per provincie. 

Het beeld is bijzonder heterogeen. In Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant vormt 
het recht op informatie een uitschieter, in Oost-Vlaanderen, het recht op geïnfor-
meerde toestemming en in West-Vlaanderen het recht op inzage of kopie van een 
zorgvuldig bewaard patiëntendossier. Het aantal aanmeldingen per patiëntenrecht en 
per provincie is beperkt en kan sterk variëren van jaar tot jaar.  

De verschillen worden op niveau Vlaanderen duidelijk afgevlakt. Hieruit blijkt dat de 
aanmeldingen over het recht op klachtbemiddeling, pijnbestrijding en vragen rond 
een wettelijke vertegenwoordiger en vertrouwenspersoon marginaal blijven.
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Voor het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening worden in volgende tabellen 
meer gedetailleerde aantallen gegeven. 

Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

1.1. respectvolle bejegening 5  6,17  149  25,16  65  11,50  42  33,07  55  22,44  316  19,62  

1.2. goede behandeling/ 
begeleiding 

38  46,91  185  31,25  166  29,38  41  32,28  111  45,30  541  33,60  

1.3. kwaliteitsvol 
verblijf/wonen 

3  3,70  45  7,60  45  7,96  6  4,72  18  7,34  117  7,26  

1.4. goede hotelservice 11  13,58  56  9,45  156  27,61  19  14,96  21  8,57  263  16,33  

1.5. betalende diensten 1  1,23  10  1,68  8  1,41  0  -  6  2,44  25  1,55  

1.6. juiste factuur/correct 
geldbeheer 

5  6,17  89  15,03  53  9,38  6  4,72  8  3,26  161  10,00  

1.7. beschermende 
maatregelen 

18  22,22  58  9,79  72  12,74  13  10,23  26  10,61  187  11,61  

totaal  81  100  592  100  565  100  127  100  245  100  1.610  100  

kolom %  5,03   36,77   35,09   7,89   15,22   100   

Globaal scoort goede behandeling/begeleiding het hoogst. Antwerpen en West-Vlaan-
deren scoren opvallen hoger dan het gemiddelde (zie ook grafiek op volgende pagina). 
In Vlaams-Brabant haalt respectvolle bejegening de hoogte score. In Antwerpen zijn er 
opvallend weinig aanmeldingen rond respectvolle bejegening en relatief veel over be-
schermende maatregelen. Limburg scoort opvallend hoog op de categorie juiste factuur 
en correct geldbeheer, hierin gevolgd door Oost-Vlaanderen. Dit correleert wellicht met 
het relatief groot aantal vragen rond bewindvoering in deze provincies. Oost-Vlaanderen 
scoort relatief hoog op de categorie goede hotelservice.  

De aantallen op de subcategorieën binnen kwaliteitsvolle dienstverlening zijn per provincie 
vaak te klein om significante verschillen te bespreken, tenzij ze sterk afwijken van het ge-
middelde voor Vlaanderen.
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1.1. Respectvolle bejegening  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

luisterbereidheid 1  20,00  56  37,58  12  18,46  12  28,57  23  41,81  104  32,91  

correcte omgangsvormen 3  60,00  67  44,96  51  78,46  30  71,42  30  54,54  181  57,27  

grensoverschrijdend gedrag 0  -  26  17,44  2  3,07  0  -  2  3,63  30  9,49  

andere 1  20,00  0  -  0  -  0  -  0  -  1  0,31  

totaal  5  100  149  100  65  100  42  100  55  100  316  100  

kolom %  1,58   47,15   20,57   13,29   17,41   100   

Bijna de helft van de aanmeldingen over respectvolle bejegening wordt gescoord in 
Limburg. Binnen deze categorie scoort correct omgangsvormen overal het hoogst, 
ook al zijn er in Limburg ook relatief vaak aanmeldingen over grensoverschrijdend 
gedrag. 

1.2. Goede behandeling/begeleiding  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

diagnose 1  2,63  4  2,16  2  1,20  3  7,31  8  7,20  18  3,32  

somatische verzorging 4  10,52  29  15,67  22  13,25  8  19,51  7  6,30  70  12,93  

medicatie 3  7,89  7  3,78  9  5,42  11  26,82  18  16,21  48  8,87  

individuele therapie 1  2,63  8  4,32  10  6,02  2  4,87  16  14,41  37  6,83  

groepstherapie 1  2,63  7  3,78  3  1,80  5  12,19  1  0,90  17  3,14  

voldoende beschikbaarheid 7  18,42  52  28,10  38  22,89  1  2,43  9  8,10  107  19,77  

betrokkenheid familie 4  10,52  10  5,40  2  1,20  0  -  5  4,50  21  3,88  

start opname/ 

behandeling/begeleiding 
3  7,89  1  0,54  5  3,01  0  -  2  1,80  11  2,03  

beëindiging opname/ 
behandeling/begeleiding 

8  21,05  39  21,08  30  18,07  1  2,43  12  10,81  90  16,63  

overplaatsing andere afdeling 0  -  20  10,81  13  7,83  0  -  7  6,30  40  7,39  

overplaatsing andere 
voorziening 

4  10,52  8  4,32  30  18,07  5  12,19  25  22,52  72  13,30  

andere 2  5,26  0  -  2  1,20  5  12,19  1  0,90  10  1,84  

totaal  38  100  185  100  166  100  41  100  111  100  541  100  

kolom %  7,02   34,20   30,68   7,58   20,52   100   

Bijna 20 % de aanmeldingen op goede behandeling/begeleiding wordt gescoord op de 
voldoende beschikbaarheid. Verder zijn er in alle provincies, behalve Vlaams-Brabant 
nogal wat vragen rond beëindiging van opname, behandeling of begeleiding, met de 
klemtoon op "verplichte" beëindiging. In Limburg en Oost-Vlaanderen gebeuren ook 
vrij regelmatig aanmeldingen rond overplaatsing naar een andere afdeling, soms 
verplicht, soms geweigerd en in Oost-Vlaanderen rond overplaatsing naar een andere 
voorziening, in de helft van de aanmelding, een weigering. Aanmeldingen over een 
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(geweigerde) opname of start behandeling of begeleiding komen nauwelijks voor. 
Oost-Vlaanderen staat voor de helft van dergelijke aanmeldingen. Wellicht speelt de 
grote hoeveelheid van voorzieningen in Oost-Vlaanderen in de aanmeldingen rond 
geweigerde of verplichte opname of overplaatsing een rol. 

Start opname/behandeling/begeleiding  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

verplicht 0  -  1  100  0  -  0  -  0  -  1  10,00  

geweigerd 1  50,00  0  -  5  100  0  -  2  100  8  80,00  

andere 1  50,00  0  -  0  -  0  -  0  -  1  10,00  

totaal  2  100  1  100  5  100  0  100  2  100  10  100  

kolom %  20,00   10,00   50,00   0,00   20,00   100   

Beëindiging opname/behandeling/begeleiding  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

verplicht 3  50,00  22  56,41  14  46,66  0  -  6  50,00  45  51,13  

geweigerd 2  33,33  14  35,89  14  46,66  1  100  6  50,00  37  42,04  

andere 1  16,66  3  7,69  2  6,66  0  -  0  -  6  6,81  

totaal  6  100  39  100  30  100  1  100  12  100  88  100  

kolom %  6,82   44,32   34,09   1,14   13,64   100   

Overplaatsing naar andere afdeling  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

verplicht 0  -  11  55,00  3  23,07  0  -  1  14,28  15  37,50  

geweigerd 0  -  9  45,00  7  53,84  0  -  6  85,71  22  55,00  

andere 0  -  0  -  3  23,07  0  -  0  -  3  7,50  

totaal  0  100  20  100  13  100  0  100  7  100  40  100  

kolom %  0,00   50,00   32,50   0,00   17,50   100   

Overplaatsing naar andere voorziening  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

verplicht 0  -  3  37,50  9  30,00  4  80,00  8  32,00  24  33,80  

geweigerd 1  33,33  3  37,50  15  50,00  1  20,00  13  52,00  33  46,47  

andere 2  66,66  2  25,00  6  20,00  0  -  4  16,00  14  19,71  

totaal  3  100  8  100  30  100  5  100  25  100  71  100  

kolom %  4,23   11,27   42,25   7,04   35,21   100   
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1.3. Kwaliteitsvol verblijf/wonen  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

regels 1  33,33  33  73,33  24  53,33  0  -  9  50,00  67  57,26  

groepsleven 1  33,33  2  4,44  15  33,33  0  -  4  22,22  22  18,80  

ontspanning/vrije tijd 1  33,33  4  8,88  5  11,11  3  50,00  2  11,11  15  12,82  

weekend- en verlofregeling 0  -  6  13,33  1  2,22  2  33,33  3  16,66  12  10,25  

andere 0  -  0  -  0  -  1  16,66  0  -  1  0,85  

totaal  3  100  45  100  45  100  6  100  18  100  117  100  

kolom %  2,56   38,46   38,46   5,13   15,38   100   

Vooral Limburg en Oost-Vlaanderen en in minder mate West-Vlaanderen scoren 
aanmeldingen over kwaliteitsvol verblijf en wonen, met de nadruk op regels en 
problemen inzake het groepsleven. 

1.4. Goede hotelservice  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

voeding 4  36,36  22  39,28  56  35,89  8  42,10  8  38,09  98  37,26  

infrastructuur/accommodatie 4  36,36  11  19,64  49  31,41  8  42,10  9  42,85  81  30,79  

hygiëne 1  9,09  5  8,92  7  4,48  2  10,52  1  4,76  16  6,08  

veiligheid persoon 0  -  5  8,92  7  4,48  0  -  1  4,76  13  4,94  

veiligheid goederen 2  18,18  13  23,21  29  18,58  0  -  2  9,52  46  17,49  

andere 0  -  0  -  8  5,12  1  5,26  0  -  9  3,42  

totaal  11  100  56  100  156  100  19  100  21  100  263  100  

kolom %  4,18   21,29   59,32   7,22   7,98   100   

Dit item lijkt verhoudingsgewijs vooral in Oost-Vlaanderen en Limburg een issue te 
zijn. Aanmeldingen rond voeding en infrastructuur en accommodatie score overal 
opvallend hoog. Aanmelding rond veiligheid van goederen komen vooral in Limburg 
en Oost-Vlaanderen voor. 

1.5. Betalende diensten  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

cafetaria 0  -  0  -  1  12,50  0  -  0  -  1  4,00  

winkel 0  -  1  10,00  0  -  0  -  0  -  1  4,00  

wasserij 0  -  7  70,00  4  50,00  0  -  3  50,00  14  56,00  

publifoon 0  -  1  10,00  1  12,50  0  -  0  -  2  8,00  

andere 1  100  1  10,00  2  25,00  0  -  3  50,00  7  28,00  

totaal  1  100  10  100  8  100  0  100  6  100  25  100  

kolom %  4,00   40,00   32,00   0,00   24,00   100   
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Zeer weinig aanmeldingen over betalende diensten. Limburg en Oost-Vlaanderen 
zorgen samen met 18 aanmeldingen voor het grootste deel van deze soort aan-
meldingen, met wasserij als grootste categorie. 

1.6. Juiste factuur/correct geldbeheer  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

factuur 2  40,00  13  14,60  10  18,86  1  16,66  6  75,00  32  19,87  

opbouw inkomen 0  -  1  1,12  2  3,77  0  -  0  -  3  1,86  

zakgeld 0  -  16  17,97  11  20,75  2  33,33  1  12,50  30  18,63  

bestedingsautonomie 1  20,00  9  10,11  8  15,09  0  -  0  -  18  11,18  

bewindvoering 1  20,00  47  52,80  16  30,18  3  50,00  1  12,50  68  42,23  

verzekeringen 0  -  3  3,37  4  7,54  0  -  0  -  7  4,34  

andere 1  20,00  0  -  2  3,77  0  -  0  -  3  1,86  

totaal  5  100  89  100  53  100  6  100  8  100  161  100  

kolom %  3,11   55,28   32,92   3,73   4,97   100   

Binnen de categorie juiste factuur/correct geldbeheer scoren aanmeldingen rond 
bewindvoering duidelijk het hoogst. Vooral Limburg en in mindere mate Oost-
Vlaanderen zijn hiervoor verantwoordelijk. Aanmeldingen over bestedingsautonomie 
en zakgeld hangen daar vaak mee samen. Hoofdzakelijk deze provincies zijn ook 
verantwoordelijk voor de aanmeldingen over facturen. 

1.7. Beschermende maatregelen  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

straf 2  11,11  11  18,96  7  9,72  1  7,69  2  7,69  23  12,29  

beperkte bewegingsvrijheid 6  33,33  12  20,68  23  31,94  2  15,38  4  15,38  47  25,13  

afzondering 3  16,66  5  8,62  4  5,55  4  30,76  6  23,07  22  11,76  

fixatie 0  -  2  3,44  2  2,77  0  -  0  -  4  2,13  

gedwongen opname 4  22,22  28  48,27  34  47,22  6  46,15  14  53,84  86  45,98  

internering 0  -  0  -  1  1,38  0  -  0  -  1  0,53  

andere 3  16,66  0  -  1  1,38  0  -  0  -  4  2,13  

totaal  18  100  58  100  72  100  13  100  26  100  187  100  

kolom %  9,63   31,02   38,50   6,95   13,90   100   

Binnen de categorie juiste factuur/correct geldbeheer scoren aanmeldingen rond ge-
dwongen opname duidelijk het hoogst. Ook hier zijn Limburg en vooral Oost-
Vlaanderen voor verantwoordelijk, naast West-Vlaanderen. Aanmeldingen over 
beperkte bewegingsvrijheid hangen daar vaak mee samen.  
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2. Recht op vrije keuze beroepsbeoefenaar  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

psychiater 0  -  7  50,00  8  47,05  6  50,00  9  75,00  30  53,57  

psycholoog 0  -  0  -  1  5,88  2  16,66  1  8,33  4  7,14  

persoonlijk begeleider 0  -  6  42,85  1  5,88  0  -  0  -  7  12,50  

andere 1  100  1  7,14  7  41,17  4  33,33  2  16,66  15  26,78  

totaal  1  100  14  100  17  100  12  100  12  100  56  100  

kolom %  1,79   25,00   30,36   21,43   21,43   100   

Behalve in Antwerpen, waar slechts één aanmelding over het recht op vrije keuze 
beroepsbeoefenaar te bespeuren valt, wordt in alle provincies wordt vrije keuze van 
psychiater het hoogst gescoord. Bij andere gaat het vaak over een specialist buiten 
het psychiatrisch ziekenhuis. Enkel in Limburg wordt de vraag om te veranderen van 
persoonlijk begeleider af en toe gesteld aan de ombudspersoon. 

3. Recht op informatie  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

diagnose 0  -  20  46,51  1  25,00  0  -  1  50,00  22  23,15  

duur 0  -  11  25,58  0  -  1  4,54  0  -  12  12,63  

kosten 1  4,16  3  6,97  0  -  3  13,63  0  -  7  7,36  

tegenaanwijzingen/risico's/ 
nevenwerkingen 

2  8,33  7  16,27  2  50,00  1  4,54  0  -  12  12,63  

alternatieven 3  12,50  0  -  0  -  8  36,36  0  -  11  11,57  

andere 18  75,00  2  4,65  1  25,00  9  40,90  1  50,00  31  32,63  

totaal  24  100  43  100  4  100  22  100  2  100  95  100  

kolom %  25,26   45,26   4,21   23,16   2,11   100   

Oost- en West-Vlaanderen scoren hier opvallend laag. In Limburg zijn er nogal wat 
informatievragen over diagnose, iets minder over de duur van de behandeling. Het 
relatief hoog aantal informatievragen in de categorie andere laat vermoeden dat hier 
in sommige provincies ook soms algemene informatievragen worden gescoord, 
voornamelijk in Antwerpen en Vlaams-Brabant.  
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4. Recht op geïnformeerde toestemming  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

medicatie  informatie 1  16,66  4  11,11  1  5,00  0  -  0  -  6  8,45  

   toestemming 2  33,33  15  41,66  13  65,00  0  -  3  33,33  33  46,48  

behandeling  informatie 1  16,66  7  19,44  2  10,00  0  -  1  11,11  11  15,49  

   toestemming 2  33,33  10  27,77  3  15,00  0  -  4  44,44  19  26,76  

andere  informatie 0  -  0  -  0  -  0  -  0  -  0  -  

 toestemming 0  -  0  -  1  5,00  0  -  1  11,11  2  2,82  

totaal  6  100  36  100  20  100  0  100  9  100  71  100  

kolom %  8,45   50,70   28,17   0,00   12,68   100   

Enkel Limburg en Oost-Vlaanderen scoren hier regelmatig. In bijna de helft van de 
aanmeldingen gaat het over toestemming met de medicatie.  

5. Recht op zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

zorgvuldig bijgehouden en 
veilig bewaard dossier 

2  33,33  1  12,50  0  -  0  -  0  -  3  5,88  

inzage/afschrift dossier 4  66,66  7  87,50  11  100  10  100  16  100  48  94,11  

totaal  6  100  8  100  11  100  10  100  16  100  51  100  

kolom %  11,76   15,69   21,57   19,61   31,37   100   

Er zijn slechts 3 aanmeldingen over het zorgvuldig bijhouden en veilig bewaren van 
het patiëntendossier. Verhoudingsgewijs zijn het aantal vragen voor inzage of kopie 
het grootst in West-Vlaanderen. 

5.A. Recht op inzage of afschrift  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

medisch luik inzage 1  25,00  0  -  3  27,27  6  60,00  0  -  10  20,83  

 afschrift 0  -  0  -  1  9,09  0  -  0  -  1  2,08  

verpleegkundig  inzage 0  -  0  -  0  -  0  -  0  -  0  -  

dossier afschrift 0  -  0  -  0  -  0  -  0  -  0  -  

sociaal luik inzage 0  -  0  -  0  -  0  -  0  -  0  -  

 afschrift 0  -  1  14,28  0  -  0  -  0  -  1  2,08  

onderzoeks- inzage 0  -  0  -  1  9,09  0  -  2  12,50  3  6,25  

resultaten afschrift 0  -  0  -  1  9,09  0  -  0  -  1  2,08  

volledig dossier inzage 0  -  4  57,14  0  -  2  20,00  7  43,75  13  27,08  

 afschrift 2  50,00  1  14,28  2  18,18  1  10,00  6  37,50  12  25,00  

andere inzage 0  -  1  14,28  3  27,27  0  -  0  -  4  8,33  

 afschrift 1  25,00  0  -  0  -  1  10,00  1  6,25  3  6,25  

totaal  4  100  7  100  11  100  10  100  16  100  48  100  

kolom %  8,33   14,58   22,92   20,83   33,33   100   
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6. Recht op bescherming persoonlijke levenssfeer  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

beroepsgeheim 2  18,18  23  63,88  4  25,00  0  -  1  33,33  30  37,50  

persoonlijke overtuiging 1  9,09  1  2,77  2  12,50  6  42,85  0  -  10  12,50  

briefgeheim 0  -  5  13,88  2  12,50  0  -  2  66,66  9  11,25  

territoriale privacy 3  27,27  5  13,88  7  43,75  3  21,42  0  -  18  22,50  

mondelinge indiscretie 2  18,18  2  5,55  1  6,25  1  7,14  0  -  6  7,50  

andere 3  27,27  0  -  0  -  4  28,57  0  -  7  8,75  

totaal  11  100  36  100  16  100  14  100  3  100  80  100  

kolom %  13,75   45,00   20,00   17,50   3,75   100   

De meeste aanmeldingen over het recht op bescherming persoonlijke levenssfeer 
betreffen het beroepsgeheim, vooral in Limburg.  

7. Recht op klachtenbemiddeling  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

geweigerd 0  -  0  -  0  -  0  -  0  -    -  

bemoeilijkt 0  -  8  38,09  1  33,33  0  -  1  50,00  10  35,71  

gesanctioneerd 0  -  4  19,04  1  33,33  0  -  1  50,00  6  21,42  

informatie 2  100  8  38,09  1  33,33  0  -  0  -  11  39,28  

andere 0  -  1  4,76  0  -  0  -  0  -  1  0,00  

totaal  2  100  21  100  3  100  0  100  2  100  28  100  

kolom %  7,14   75,00   10,71   0,00   7,14   100   

Het aantal aanmeldingen over het recht op klachtenbemiddeling is beperkt en wordt 
vooral in Limburg gescoord. Meestal ontbreekt het de patiënt aan informatie over de 
klachtenbemiddeling of heeft hij de indruk dat de toegang tot de ombudspersoon 
wordt bemoeilijkt. 

8. Recht op een wettelijke vertegenwoordiger  

Er was in 2010 in geen enkele provincie een enkele vraag of klacht over het recht op 
een wettelijke vertegenwoordiger. In 2009 was er slechts één. 
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9. Recht op een vertrouwenspersoon  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

niet aanvaard 0  -  0  -  1  12,50  0  -  0  -  1  8,33  

geen verandering mogelijk 0  -  0  -  0  -  0  -  0  -    -  

informatie 0  -  4  100  6  75,00  0  -  0  -  10  83,33  

andere 0  -  0  -  1  12,50  0  -  0  -  1  0,00  

totaal  0  100  4  100  8  100  0  100  0  100  12  100  

kolom %  0,00   33,33   66,67   0,00   0,00   100   

Ook het aantal aanmeldingen over het recht op een vertrouwenspersoon blijft beperkt. 
Meestal gaat het om informatievragen en twee derden komen uit Oost-Vlaanderen. 

10. Recht op pijnbestrijding  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

chronische pijn 0  -  2  22,22  1  50,00  1  100  0  -  4  30,76  

palliatieve zorg 0  -  0  -  0  -  0  -  0  -    -  

euthanasie 0  -  7  77,77  1  50,00  0  -  1  100  9  0,00  

andere 0  -  0  -  0  -  0  -  0  -    0,00  

totaal  0  100  9  100  2  100  1  100  1  100  13  100  

kolom %  0,00   69,23   15,38   7,69   7,69   100   

Het aantal aanmeldingen over het recht op pijnbestrijding blijft eveneens erg beperkt 
en situeert zich bijna uitsluitend in Limburg.  
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D. Interventie 

Vanaf hier hebben de aantallen enkel betrekking op het aantal afgesloten dossiers 
(2.246). 

Voor hoe de verschillende categorieën bij de hoofdinterventie worden gescoord 
verwijzen we naar 3.1. 

Hoofdinterventie  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

luisteren 19  12,33  145  18,07  49  6,59  44  20,27  74  22,42  331  14,73  

doorverwijzen intern 10  6,49  8  0,99  33  4,44  2  0,92  7  2,12  60  2,67  

doorverwijzen extern 6  3,89  5  0,62  8  1,07  1  0,46  1  0,30  21  0,93  

informeren 16  10,38  102  12,71  97  13,05  54  24,88  50  15,15  319  14,20  

signaleren 18  11,68  114  14,21  174  23,41  46  21,19  28  8,48  380  16,91  

coachen 23  14,93  128  15,96  113  15,20  25  11,52  42  12,72  331  14,73  

bemiddelen 62  40,25  300  37,40  269  36,20  45  20,73  128  38,78  804  35,79  

totaal  154  100  802  100  743  100  217  100  330  100  2.246  100  

kolom %  6,86   35,71   33,08   9,66   14,69   100   

Betrokkenheid patiënt bij bemiddeling  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

patiënt samen met 
ombudspersoon 

4  6,55  30  10,00  22  8,17  9  20,00  21  16,40  86  10,70  

ombudspersoon zonder 
patiënt 

57  93,44  270  90,00  247  91,82  36  80,00  107  83,59  717  89,29  

totaal  61  100  300  100  269  100  45  100  128  100  803  100  

kolom %  7,60   37,36   33,50   5,60   15,94   100   

Bemiddelen blijft in alle provincies de belangrijkste hoofdinterventie, behalve in 
Vlaams-Brabant, waar men zich opvallend vaak beperkt tot informeren. In Oost-
Vlaanderen wordt het aantal aanmeldingen waarbij men enkel een luisterend oor 
biedt nog nauwelijks gescoord. Doorverwijzen is overal beperkt en komt nauwelijks 
voor in Limburg, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. In Oost-Vlaanderen wordt 
relatief vaak gesignaleerd. Het aandeel van coaching is in alle provincies gelijk-
lopend. 

In bijna 90% van de aanmeldingen bemiddelt de ombudspersoon zonder directe 
betrokkenheid van de aanmelder.  

Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen scoren verhoudingsgewijs iets hoger op vlak van 
driegesprekken. 



Ja
a
rv
e
rs
la
g
 2
0
1
0
 e
xt
e
rn

e
 o
m
b
u
d
sf
u
n
ct
ie
 G

G
Z
 V

la
a
n
d
e
re
n
 -
 8
7
 

  

1
2
,3
4

1
8
,0
8

6
,5
9

2
0
,2
8

2
2
,4
2

1
4
,7
4

6
,4
9

1
,0
0

4
,4
4

0
,9
2

2
,1
2

2
,6
7

3
,9
0

0
,6
2

1
,0
8

0
,4
6

0
,3
0

0
,9
3

1
0
,3
9

1
2
,7
2

1
3
,0
6

2
4
,8
8

1
5
,1
5

1
4
,2
0

1
1
,6
9

1
4
,2
1

2
3
,4
2

2
1
,2
0

8
,4
8

1
6
,9
2

1
4
,9
4

1
5
,9
6

1
5
,2
1

1
1
,5
2

1
2
,7
3

1
4
,7
4

4
0
,2
6

3
7
,4
1

3
6
,2
0

2
0
,7
4

3
8
,7
9

3
6
,9
5

05

1
0

1
5

2
0

2
5

3
0

3
5

4
0

4
5

5
0

A
n
tw

e
rp

e
n

L
im

b
u
rg

O
o
st
-V

la
a
n
d
er
e
n

V
la
a
m

s-
B
ra

b
a
n
t

W
e
st
-V

la
a
n
d
er
e
n

V
la
a
n
d
e
re

n

p
e
rc
e
n
ta
g
e
 h
o
o
fd
in
te
rv

e
n
ti
e
 p
e
r 
p
ro

v
in
c
ie
 2
0
1
0

lu
is
te
re

n

d
o
o
rv

e
rw

ij
ze

n
 in

te
rn

d
o
o
rv

e
rw

ij
ze

n
 e
xt
e
rn

in
fo
rm

e
re

n

si
g
n
a
le
re

n

co
a
ch

e
n

b
e
m
id
d
e
le
n



88 Jaarverslag 2010 externe ombudsfunctie GGZ Vlaanderen 

 

E. Afsluiting 

Tijd tussen aanmelding en afhandeling  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

op dezelfde datum als de 
aanmelding 

37  24,34  395  49,25  329  44,27  37  16,97  67  20,30  865  38,53  

binnen de week 53  34,86  176  21,94  185  24,89  67  30,73  112  33,93  593  26,41  

binnen de twee weken 36  23,68  92  11,47  90  12,11  44  20,18  75  22,72  337  15,01  

binnen de vier weken 17  11,18  55  6,85  61  8,20  48  22,01  41  12,42  222  9,88  

later dan vier weken 9  5,92  84  10,47  78  10,49  22  10,09  35  10,60  228  10,15  

totaal  152  100  802  100  743  100  218  100  330  100  2.245  100  

kolom %  6,77   35,72   33,10   9,71   14,70   100   

aantal weken bij aanmelding 
met langste looptijd 

18 43 48 21 23 48 

 

 

Wanneer een aanmelding definitief is afgehandeld is niet steeds duidelijk te bepalen, 
zeker in deze gevallen waar er geen feedback is. Voor de interpretatie van de 
gegevens in bovenstaande tabel verwijzen we naar 3.1. 

Meer dan een derde van de aanmeldingen worden de dag zelf afgerond (bv. louter 
informatieve vragen). Dit is nog meer uitgesproken het geval in Oost-Vlaanderen en 
Limburg (hier bijna de helft). Ruim een kwart wordt afgerond binnen de week, vooral 
in Antwerpen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Met uitzondering van Antwerpen 
(slechts 5,92 %) neemt de afhandeling van 10 % van de aanmelding meer dan 4 
weken in.  

24,34

49,25

44,28

16,97

20,30

38,53

34,87

21,95

24,90

30,73

33,94

26,41

23,68

11,47
12,11

20,18

22,73

15,01

11,18

6,86
8,21

22,02

12,42

9,895,92

10,47 10,50 10,09 10,61
10,58

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Vlaanderen

percentage per tijd tussen aanmelding tot afronding per provincie 2010

dezelfde dag

binnen de week

binnen de twee weken

binnen de vier weken

later dan vier weken



Jaarverslag 2010 externe ombudsfunctie GGZ Vlaanderen  89 

Uit het aantal weken bij een aanmelding met langste looptijd, blijkt dat sommige 
aanmeldingen soms bijna een jaar vergen vooraleer ze al of niet met succes worden 
afgerond.  

De volgende tabel hieronder geeft een idee van hoe de tevredenheid van de patiënt 
met de afhandeling van de aanmelding wordt ingeschat. Voor de interpretatie van de 
gegevens verwijzen we opnieuw naar 3.1.  

Evaluatie van het resultaat  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

door patiënt             

gehele tevredenheid patiënt 73  47,71  594  74,06  187  25,16  68  31,19  67  20,30  989  44,03  

gedeeltelijke tevredenheid 
patiënt 

6  3,92  123  15,33  132  17,76  20  9,17  125  37,87  406  18,07  

ontevredenheid patiënt 28  18,30  55  6,85  166  22,34  5  2,29  59  17,87  313  13,93  

door ombudspersoon             

gehele tevredenheid patiënt 1  0,65  0  -  37  4,97  23  10,55  0  -  61  2,71  

gedeeltelijke tevredenheid 
patiënt 

0  -  0  -  35  4,71  25  11,46  4  1,21  64  2,84  

ontevredenheid patiënt 0  -  0  -  30  4,03  0  -  0  -  30  1,33  

geen feedback 45  29,41  30  3,74  156  20,99  77  35,32  75  22,72  383  17,05  

totaal  153  100  802  100  743  100  218  100  330  100  2.246  100  

kolom %  6,81   35,71   33,08   9,71   14,69   100   

Als we de gehele en/of gedeeltelijke tevredenheid van de aanmelders, zowel de in-
schatting door henzelf als door de ombudspersoon, in beschouwing nemen dan is men 
bij ruim twee derden van de aanmeldingen tevreden over het resultaat (67,65 %).  

De tevredenheid ligt in Limburg duidelijk hoger dan het gemiddelde, terwijl in Oost-
Vlaanderen de ontevredenheid hoger scoort dan het gemiddelde. In Antwerpen en 
vooral in Vlaams-Brabant is er relatief minder feedback. 

Evaluatie van het proces  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

door patiënt             

gehele tevredenheid patiënt 96  62,74  730  91,02  377  50,74  81  37,15  213  64,54  1.497  66,65  

gedeeltelijke tevredenheid 
patiënt 

1  0,65  29  3,61  121  16,28  11  5,04  38  11,51  200  8,90  

ontevredenheid patiënt 1  0,65  13  1,62  20  2,69  2  0,91  15  4,54  51  2,27  

door ombudspersoon             

gehele tevredenheid patiënt 1  0,65  1  0,12  65  8,74  22  10,09  4  1,21  93  4,14  

gedeeltelijke tevredenheid 
patiënt 

0  -  0  -  36  4,84  22  10,09  0  -  58  2,58  

ontevredenheid patiënt 0  -  0  -  4  0,53  0  -  0  -  4  0,17  

geen feedback 54  35,29  29  3,61  120  16,15  80  36,69  60  18,18  343  15,27  

totaal  153  100  802  100  743  100  218  100  330  100  2.246  100  

kolom %  6,81   35,71   33,08   9,71   14,69   100   
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De tevredenheid over het proces ligt aanzienlijk hoger (82,27 %). 

Ook hier ligt de tevredenheid in Limburg duidelijk hoger dan het gemiddelde, terwijl 
nu vooral in West-Vlaanderen de ontevredenheid relatief hoger scoort dan het ge-
middelde. Ook hier is er in Antwerpen en Vlaams-Brabant relatief minder feedback. 

Tenslotte geven we de eventueel door de ombudspersoon voorgestelde verdere 
stappen weer, indien de bemiddeling geen oplossing bracht.  

Voorgestelde verdere stappen  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % 

federale ombudsdienst 2  66,66  0  -  0  -  0  -  11  28,94  13  16,25  

orde geneesheren 0  -  1  8,33  2  8,33  0  -  2  5,26  5  6,25  

advocaat 0  -  7  58,33  1  4,16  0  -  9  23,68  17  21,25  

inspectie 0  -  0  -  0  -  0  -  0  -  0  -  

vrederechter 1  33,33  3  25,00  12  50,00  0  -  4  10,52  20  25,00  

andere rechtbank 0  -  0  -  0  -  0  -  0  -  0  -  

ziekenfonds 0  -  0  -  0  -  3  100  4  10,52  7  8,75  

andere 0  -  1  8,33  9  37,50  0  -  8  21,05  18  22,50  

totaal  3  100  12  100  24  100  3  100  38  100  80  100  

kolom %  3,75   15,00   30,00   3,75   47,50   100   

Het aantal voorgestelde stappen blijft erg beperkt (80 op 2.246 afgesloten aanmel-
dingen of 3,56 %). Er wordt relatief veel doorverwezen naar vrederechters (vooral in 
Oost- en West-Vlaanderen), advocaten (vooral in Limburg en West-Vlaanderen), en 
naar "andere" (vooral in Oost- en West-Vlaanderen, bv. stedelijke ombudsdienst). 

In West-Vlaanderen valt de verwijzing naar de federale ombudsdienst op.  

Ofschoon doorverwijzen als de bemiddeling faalt behoort tot de opdrachten van de 
ombudspersoon. Hiervoor zijn verschillende verklaringen mogelijk. Is doorverwijzing 
zelden nodig? Zijn de ombudspersonen proactief of eerder terughoudend om deze 
informatie mee te geven? Is er een expliciete vraag van de aanmelder naar mogelijke 
alternatieven om alsnog genoegdoening te bekomen? 
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F. Samenvatting 

Vorm van aanmelden  

Bij het merendeel van de aanmeldingen (70,91 %) is er een eerste face to face op 
dezelfde dag als de aanmelding. 95,53 % van de aanmeldingen krijgt een eerste 
persoonlijk gesprek binnen de week. 

Het merendeel van de aanmeldingen (83,14 %) wordt afgerond in 1 tot 2 persoon-
lijke contacten met de aanmelder. 

De individuele patiënten blijven als groep de belangrijkste gebruikers van de dienst-
verlening ombudsfunctie (82,42 %). 

In Oost-Vlaanderen en vooral Limburg ligt het aantal groepsklachten opmerkelijk 
hoger dan in de rest van Vlaanderen. 

Het aantal aanmeldingen via anderen, vooral familie of partner blijft beperkt, maar 
ligt verhoudingsgewijs hoger in West-Vlaanderen en in minder mate in Antwerpen.  

Wanneer terugkoppeling nodig en ook mogelijk was, blijkt het aantal gevallen (14) 
waarin de patiënt de aanmelding niet onderschrijft, erg weinig voor te komen. 

Het aantal reeds gekende aanmelders ligt in West-Vlaanderen (vooral binnen de 
voorziening binnen hetzelfde jaar) opmerkelijk hoger en in Antwerpen opmerkelijk 
lager dan in de andere provincies. 

De verschillen tussen de provincies, qua vorm van aanmelden blijven opmerkelijk. 

Het percentage telefonische aanmeldingen ligt in Antwerpen en West-Vlaanderen 
(ver) boven het gemiddelde.  

In de provincies Limburg en Oost-Vlaanderen ligt het aantal aanmeldingen via direct 
contact hoger dan in de andere provincies. Wellicht is dit een indicator voor het 
laagdrempelig en op afdelingsniveau kunnen werken. 

De interventievragen scoren overal het hoogst. Oost- en West-Vlaanderen scoren 
duidelijk hoger dan het gemiddelde wat het aantal interventievragen betreft en lager 
voor informatievragen. 

Veruit het grootste aantal aanmeldingen gebeuren tijdens de opname-, behan-
delings- of begeleidingsfase, wat logisch is gezien het overwicht van patiënten in 
residentiële settings en de vlotte bereikbaarheid van de meeste ombudspersonen 
tijdens het verblijf van de patiënt.  

Opvallend is het relatief groot aantal aanmeldingen na ontslag of beëindiging van 
behandeling of begeleiding in West-Vlaanderen (17,96 %), Antwerpen (15,34 %) en 
Vlaams-Brabant (11,82 %). 
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Inhoud van de aanmeldingen 

Van de 2.016 aanmeldingen werden er slechts 1.388 weerhouden voor de registratie 
bestemd voor de Federale Commissie Rechten van de patiënt. Het zijn vooral 
aanmeldingen over het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening die hier wel 
weerhouden worden en die voor de Federale Commissie wegvallen omdat ze 
betrekking hebben op persoonsgebonden materies of een niet-erkende beroeps-
beoefenaar. 

In alle provincies hebben de meeste aanmeldingen betrekking op de diverse aspec-
ten van de kwaliteitsvolle dienstverlening. Het beeld rond de specifiekere 
patiëntenrechten (zonder kwaliteitsvolle dienstverlening) is bijzonder heterogeen per 
provincie.  

In een aantal categorieën (respectvolle bejegening, persoonlijke levenssfeer, recht 
op klachtenbemiddeling) valt op dat de score van één provincie quasi volledig 
verantwoordelijk is voor het gewicht van deze categorie.  

Interventie 

Bemiddelen blijft in alle provincies de belangrijkste hoofdinterventie, behalve in 
Vlaams-Brabant, waar men zich opvallend vaak beperkt tot informeren. 

In bijna 90% van de aanmeldingen bemiddelt de ombudspersoon zonder directe 
betrokkenheid van de aanmelder. 

Wanneer een aanmelding definitief is afgehandeld is niet steeds duidelijk te bepalen, 
zeker in de gevallen waar er geen feedback is. 

Bij ruim twee derden van de aanmeldingen is de aanmelder tevreden over het 
resultaat. De tevredenheid over het proces ligt aanzienlijk hoger (82,27 %). 

Het aantal voorgestelde stappen blijft erg beperkt (80 op 2.246 afgesloten aanmel-
dingen of 3,56 %). 

  



Jaarverslag 2010 externe ombudsfunctie GGZ Vlaanderen  93 

3.3. PER VOORZIENINGENSOORT 

Hieronder volgen de gegevens over de aanmeldingen per voorzieningensoort. 
Concrete voorzieningen kunnen zich aan de hand van deze gegevens vergelijken met 
andere vergelijkbare voorzieningen of met andere voorzieningensoorten.  

Het aantal aanmeldingen uit de psychiatrische ziekenhuizen weegt nog steeds zwaar 
door in het totaal en zelfs nog gestegen tegenover 2009 (86,25 tegenover 84,05 %) 
De weinige aanmeldingen uit K-diensten werden bij deze van de ziekenhuizen geteld. 
De aanmeldingen uit voorzieningen met een RIZIV-conventie worden voortaan afzon-
derlijk vermeld.  

Significante verschillen aangeven tussen de verschillende voorzieningensoorten is ge-
zien de kleine aantallen in PVT, BW, CGG en RIZIV niet mogelijk. We vermelden de 
gegevens omdat er voor PVT, BW en CGG geen verslag per voorziening wordt ge-
maakt. In dit Vlaams verslag krijgt men toch enig zicht op de, weliswaar bescheiden, 
ombudspraktijk in deze voorzieningensoorten. 

Soms arceren wij een opvallende score, die we proberen te duiden, zonder ons 
evenwel te wagen aan een sluitende verklaring.  

Aanmeldingen en aanmelders 

Aanmeldingen zonder verwijzingen en afgesloten aanmeldingen 

categorie PZ PVT BW CGG RIZIV andere totaal 

aanmeldingen 1.939 159 75 22 35 18 2.248 

kolom % 86,25 7,07 3,34 0,98 1,56 0,80 100 

afgesloten 1.934 160 80 22 33 17 2.246 

kolom % 86,11 7,12 3,56 0,98 1,47 0,76 100 

Vergelijking per provincie en voorzieningensoort 2010 (inclusief verwijzingen) 

provincie PZ PVT BW CGG RIZIV andere totaal 

Antwerpen 142 10 6 4 2 13 177 

kolom % 80,23 5,65 3,39 2,26 1,13 7,34 100 

Limburg 694 78 25 3 0 0 800 

kolom % 86,75 9,75 3,13 0,38 - - 100 

Oost-Vlaanderen 634 52 15 4 25 13 743 

kolom % 85,33 7,00 2,02 0,54 3,36 1,75 100 

Vlaams-Brabant 182 12 25 2 0 0 221 

kolom % 82,35 5,43 11,31 0,90 - - 100 

West-Vlaanderen 295 7 4 9 9 3 327 

kolom % 90,21 2,14 1,22 2,75 2,75 0,92 100 

totaal 1.947 159 75 22 36 29 2.268 

kolom % 85,85 7,01 3,31 0,97 1,59 1,28 100 
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Vergelijking per provincie en voorzieningensoort 2010 (zonder verwijzingen) 

provincie PZ PVT BW CGG RIZIV andere totaal 

Antwerpen 138 10 6 4 1 4 163 

kolom % 84,66 6,13 3,68 2,45 0,61 2,45 100 

Limburg 694 78 25 3 0 0 800 

kolom % 86,75 9,75 3,13 0,38 - - 100 

Oost-Vlaanderen 633 52 15 4 25 13 742 

kolom % 85,31 7,01 2,02 0,54 3,37 1,75 100 

Vlaams-Brabant 181 12 25 2 0 0 220 

kolom % 82,27 5,45 11,36 0,91 - - 100 

West-Vlaanderen 293 7 4 9 9 1 323 

kolom % 90,71 2,17 1,24 2,79 2,79 0,31 100 

totaal 1.939 159 75 22 35 18 2.248 

kolom % 86,25 7,07 3,34 0,98 1,56 0,80 100 

 

In elke provincie ligt het aantal aanmeldingen uit de psychiatrische ziekenhuizen ruim 
boven de 80 %. In 2010 scoort West-Vlaanderen het hoogst (in 2009 het laagst) en 
Vlaams-Brabant het laagst. 

We hebben de provincie gearceerd waarin het aantal aanmeldingen per voorzienin-
gensoort relatief het grootst is. Vaak heeft dit te maken met het aantal voorzieningen 
binnen een bepaalde voorzieningensoort waar binnen een provincie actief wordt ge-
werkt door een ombudspersoon.  

Zo komt in Oost-Vlaanderen regelmatig een ombudspersoon langs in een aantal 
voorzieningen met een RIZIVconventie. Opvallend is het aandeel van aanmeldingen 
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uit andere diensten of vanuit de privésituatie in Antwerpen (verhoudingsgewijs het 
hoogst, meestal verwezen). In absolute cijfers komen deze aanmeldingen het meest 
voor in Oost-Vlaanderen, vaak per mail en via de ombudssite, die van hieruit wordt 
bijgehouden. Meestal gaat het om informatieve vragen, waarvoor niet moet worden 
doorverwezen. In de andere provincies komen aanmeldingen uit andere diensten 
nauwelijks of niet voor. 

In 2010 valt in Limburg het vrij hoog aantal aanmeldingen uit PVT op, in Vlaams-
Brabant het vrij hoog aantal aanmeldingen uit BW.  

 

Vergelijking aanmeldingen 2004-2010 (zonder verwijzingen) 

  PZ (+RIZIV) PVT BW CGG andere totaal 

categorie n n n n n n 

2004 918 29 34 10 0 991 

kolom % 92,63 2,93 3,43 1,01 - 100 

2005 1.629 53 84 11 30 1.807 

kolom % 90,15 2,93 4,65 0,61 1,66 100 

2006 1.779 61 66 13 59 1.978 

kolom % 89,94 3,08 3,34 0,66 2,98 100 

2007 1.614 96 62 12 61 1.845 

kolom % 87,48 5,20 3,36 0,65 3,31 100 

2008 2.075 90 67 16 56 2.304 

kolom % 90,06 3,91 2,91 0,69 2,43 100 

2009 2.113 153 99 21 78 2.464 

kolom % 85,75 6,21 4,02 0,85 3,17 100 

2010 1.974 159 75 22 18 2.248 

kolom % 87,81 7,07 3,34 0,98 0,80 100 
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Voor de vergelijking 2004-2010 hebben we de aanmeldingen uit de voorzieningen 
met een RIZIV-conventie toegevoegd aan die van de PZ.  

Volgende grafieken laten vermoeden dat, ofschoon het aantal aanmeldingen uit psy-
chiatrische ziekenhuizen veruit het grootst blijft en in 2010 opnieuw zelfs lichtjes 
steeg, er toch een licht dalende tendens is. Vooral het aantal aanmeldingen uit PVT 
lijkt toe te nemen.  

 

 

Het aantal aanmeldingen uit BW blijft stabiel, het aantal uit de CGG blijft verwaar-
loosbaar. In de geestelijke gezondheidszorg doet men zelden een beroep op een 
ombudspersoon wanneer men deze niet persoonlijk kan contacteren. Het aantal 
aanmeldingen uit andere diensten is opvallend gedaald in 2010. 
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Waar de ombudspersoon enkel te bereiken is na afspraak (via telefoon, GSM, schrif-
telijk, e-mail) blijft het aantal aanmeldingen beperkt, alle informatiecampagnes, 
affiches, bekendmaking via folders of website ten spijt. Uiteraard vallen in een CGG 
geen aanmeldingen te verwachten rond hotelfunctie, het samenwonen en -leven met 
medepatiënten of beschermingsmaatregelen. Men kan ook bijna steeds zelf vrij 
kiezen om de behandeling of begeleiding stop te zetten en een andere vorm van 
hulpverlening te zoeken. 

B. De vorm van aanmelden 

Vorm van aanmelden 

 
PZ PVT BW CGG RIZIV andere totaal 

categorie n % n % n % n % n % n % n % 

direct contact 968 49,92 108 67,92 24 32,00 0 - 11 31,43 7 38,89 1.118 49,73 

schriftelijk 271 13,98 10 6,29 13 17,33 5 22,73 21 60,00 2 11,11 322 14,32 

telefonisch 700 36,10 41 25,79 38 50,67 17 77,27 3 8,57 9 50,00 808 35,94 

totaal 1.939 100 159 100 75 100 22 100 35 100 18 100 2.248 100 

kolom %   86,25   7,07   3,34   0,98   1,56   0,80   100 

In de CGG worden geen zitdagen georganiseerd. Het is dan ook logisch dat de meeste 
aanmeldingen vooral telefonisch gebeuren of schriftelijk (meer en meer per mail). 
Vooral in PVT gebeuren de aanmeldingen via direct contact. Het is dus niet onbelangrijk 
om hier, net zoals in PZ regelmatig op de afdeling langs te komen. 

Initieel verzoek betreft vraag naar  

 PZ  PVT BW CGG  RIZIV  andere  totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % n % 

informatie 353 18,21 32 20,13 19 25,33 4 18,18 6 17,14 7 38,89 421 18,73 

interventie 1.051 54,20 84 52,83 30 40,00 14 63,64 23 65,71 6 33,33 1.208 53,74 

signalering 272 14,03 18 11,32 8 10,67 3 13,64 1 2,86 1 5,56 303 13,48 

luisterend oor 263 13,56 25 15,72 18 24,00 1 4,55 5 14,29 4 22,22 316 14,06 

totaal  1.939 100 159 100 75 100 22 100 35 100 18 100 2.248 100 

kolom %    86,25   7,07   3,34   0,98   1,56   0,80   100 

In CGG en RIZIV zijn er relatief meer vragen voor een interventie. Aanmeldingen 
vanuit andere diensten of vanuit de privésituatie zijn vaak informatievragen over de 
meest uiteenlopende onderwerpen. De ombudspersonen van de overlegplatforms zijn 
strikt genomen ook niet bevoegd om hier te bemiddelen. 

De ombudspraktijk in de sectoren "CGG-RIZIV-Andere" bevindt zich in een soort grijze 
zone. De persoonlijke inschatting van de aanmelder en de ombudspersoon rond de 
wenselijkheid van een eventuele bemiddeling, de bereidheid van de individuele betrok-
ken hulpverleners om mee te werken aan een bemiddeling, het al dan niet bestaan 
van een concrete samenwerking (overeenkomst) op voorzieningsniveau, het al dan 
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niet voor handen zijn van een kanaal met specifiekere bevoegdheden of mandaten. 
Het zijn allemaal factoren die hun (afremmende) invloed hebben op de verdere ont-
wikkeling van de ombudswerking.  

C. De inhoud van de aanmelding 

Ook al heeft een aanmelding soms betrekking op meerdere disciplines, toch werd er 
slechts één, de belangrijkste, vooral vanuit het perspectief van de patiënt gescoord.  
 

Betrokken discipline  

 PZ  PVT BW CGG  RIZIV  andere  totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % n % 

geen 148 7,63 15 9,43 5 6,67 0 - 12 34,29 9 50,00 189 8,41 

psychiater 590 30,43 28 17,61 11 14,67 14 63,64 3 8,57 0 - 646 28,74 

huisarts 25 1,29 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 25 1,11 

andere arts 13 0,67 0 - 1 1,33 0 - 1 2,86 0 - 15 0,67 

apotheker 3 0,15 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 0,13 

verpleging 225 11,60 11 6,92 3 4,00 0 - 0 - 0 - 239 10,63 

persoonlijke begeleider 63 3,25 12 7,55 18 24,00 0 - 0 - 0 - 93 4,14 

sociale dienst 108 5,57 12 7,55 4 5,33 0 - 2 5,71 0 - 126 5,60 

psycholoog 25 1,29 0 - 1 1,33 3 13,64 0 - 0 - 29 1,29 

therapeut (ergo, kine, 
muziek, andere) 

41 2,11 7 4,40 0 - 2 9,09 1 2,86 1 5,56 52 2,31 

diëtist 5 0,26 2 1,26 0 - 0 - 0 - 0 - 7 0,31 

multidisciplinair team 374 19,29 28 17,61 19 25,33 2 9,09 12 34,29 3 16,67 438 19,48 

administratieve dienst 18 0,93 3 1,89 0 - 0 - 0 - 0 - 21 0,93 

technische dienst 51 2,63 6 3,77 1 1,33 0 - 2 5,71 0 - 60 2,67 

voedingsdienst 70 3,61 11 6,92 0 - 0 - 0 - 0 - 81 3,60 

poetsdienst 2 0,10 1 0,63 0 - 0 - 0 - 0 - 3 0,13 

directie 36 1,86 6 3,77 4 5,33 1 4,55 2 5,71 0 - 49 2,18 

bewindvoerder 58 2,99 7 4,40 4 5,33 0 - 0 - 3 16,67 72 3,20 

ombudspersoon 44 2,27 7 4,40 2 2,67 0 - 0 - 1 5,56 54 2,40 

andere 40 2,06 3 1,88 2 2,67 0 - 0 - 1 5,56 46 2,04 

totaal  1.939 100 159 100 75 100 22 100 35 100 18 100 2.248 100 

kolom %    86,25   7,07   3,34   0,98   1,56   0,80   100 

Dat de psychiater het hoogst scoort is niet verwonderlijk gezien het grootste deel 
aanmeldingen uit de PZ komt. Opvallend is echter ook dat in 2010 bijna twee derden 
van de aanmeldingen uit de CGG betrekking hebben op de psychiater. In BW valt het 
relatief hoog aantal aanmeldingen over de persoonlijke begeleider op, maar niet 
verwonderlijk gezien hij vaak de spilfiguur is in de begeleiding.  
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In alle voorzieningen waar de patiënt verbijft hebben ook een aanzienlijk aantal 
aanmeldingen betrekking op het multidisciplinair team. In de RIZIV-voorzieningen en 
de andere diensten valt het aantal aanmeldingen die geen specifieke discipline betreft 
op, wat vaak overeenkomt met louter informatieve vragen. 

Elke aanmelding heeft ofwel betrekking op één patiëntenrecht ofwel betreft het 
één algemene vraag los van de patiëntenrechten. Er wordt per aanmelding 
slechts één aanmeldingscode gescoord, ook al zijn er in het verhaal van de aan-
melder vaak meerdere patiëntenrechten in het spel of bevat het meerdere algemene 
informatievragen. 

Algemene informatievragen tegenover aanmeldingen patiëntenrechten 

 PZ  PVT BW CGG  RIZIV  andere  totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % n % 

m.b.t. een 
patiëntenrecht 

1.749 90,20 141 88,68 65 86,67 22 100 30 85,71 9 50 2.016 89,68 

vraag los van 
patiëntenrecht 

190 9,80 18 11,32 10 13,33 0 - 5 14,29 9 50 232 10,32 

totaal  1.939 100 159 100 75 100 22 100 35 100 18 100 2.248 100 

kolom %    86,25   7,07   3,34   0,98   1,56   0,80   100 

Het aantal vragen los van de patiëntenrechten is overal beperkt. Het grootste aantal 
vinden wij bij de aanmeldingen vanuit andere diensten of vanuit de privésituatie, 
vanuit voorzieningen met een RIZIVconventie en vanuit BW. Alle aanmeldingen uit 
een CGG hadden net als in 2009 betrekking op een patiëntenrecht.  

Hieronder worden de soorten algemene vragen weergegeven. Per aanmelding 
wordt slechts één categorie gescoord. Verstrekt de ombudspersoon informatie over 
meerdere categorieën, dan wordt de vraag van de aanmelder uitgesplitst in meerdere 
aanmeldingen. De informatieve vragen zijn zeer heterogeen. In PZ nogal wat vragen 
over financiële kwesties, in PVT wordt de ombudspersoon regelmatig geconfronteerd 
met het levensverhaal van de bewoner.  

Overzicht algemene vragen los van de patiëntenrechten 

 PZ  PVT BW CGG  RIZIV  andere  totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % n % 

familiaal 10 5,26 1 5,56 0 - 0 - 1 20,00 0 - 12 5,17 

juridisch 24 12,63 1 5,56 4 40,00 0 - 1 20,00 2 22,22 32 13,79 

financieel 43 22,63 1 5,56 2 20,00 0 - 1 20,00 0 - 47 20,26 

tewerkstelling 7 3,68 3 16,67 2 20,00 0 - 0 - 1 11,11 13 5,60 

huisvesting 20 10,53 1 5,56 0 - 0 - 0 - 0 - 21 9,05 

levensverhaal 37 19,47 6 33,33 1 10,00 0 - 0 - 2 22,22 46 19,83 

patiënten-
rechten 

25 13,16 3 16,67 0 - 0 - 1 20,00 0 - 29 12,50 

andere 24 12,63 2 11,11 1 10,00 0 - 1 20,00 4 44,44 32 13,79 

totaal  190 100 18 100 10 100 0 - 5 100 9 100 232 100 

kolom %    81,90   7,76   4,31   0,00   2,16   3,88   100 
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Hieronder worden de aanmeldingen weergegeven die betrekking hebben op een 
patiëntenrecht. Enkel het patiëntenrecht waarrond de ombudspersoon één of 
andere actie onderneemt wordt gescoord. Onderneemt de ombudspersoon actie rond 
meerdere patiëntenrechten dan wordt het verhaal van de aanmelder uitgesplitst in 
meerdere aanmeldingen. 

Overzicht aanmeldingen met betrekking tot recht op 

 PZ  PVT BW CGG  RIZIV  andere  totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % n % 

1. kwaliteitsvolle 
dienstverlening 

1.409 80,56 107 75,89 48 73,85 14 63,64 26 86,67 6 66,67 1.610 79,86 

2. vrije keuze 
beroepsbeoefenaar 

48 2,74 1 0,71 4 6,15 2 9,09 1 3,33 0 - 56 2,78 

3. informatie 79 4,52 10 7,09 5 7,69 0 - 0 - 1 11,11 95 4,71 

4. geïnformeerde 
toestemming 

61 3,49 8 5,67 2 3,08 0 - 0 - 0 - 71 3,52 

5. inzage 
patiëntendossier 

39 2,23 4 2,84 1 1,54 6 27,27 1 3,33 0 - 51 2,53 

6. bescherming per-
soonlijke levenssfeer 

66 3,77 6 4,26 5 7,69 0 - 1 3,33 2 22,22 80 3,97 

7. klachtenbemiddeling 23 1,32 5 3,55 0 - 0 - 0 - 0 - 28 1,39 

8. wettelijke 
vertegenwoordiger 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 -  -  - 

9. vertrouwenspersoon 11 0,63 0 - 0 - 0 - 1 3,33 0 - 12 0,60 

10. pijnbestrijding 13 0,74 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 13 0,64 

totaal  1.749 100 141 100 65 100 22 100 30 100 9 100 2.016 100 

kolom %    86,76   6,99   3,22   1,09   1,49   0,45   100 

In bijna elke voorzieningensoort scoren aanmeldingen rond kwaliteitsvolle dienstverle-
ning het hoogst (meer dan drie vierden). Bij de CGG is dit iets minder uitgesproken. Meer 
dan één vierde van de aanmeldingen heeft betrekking op het recht op inzage van het 
patiëntendossier. 

Voor het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening worden in volgende tabellen meer 
gedetailleerde aantallen gegeven.  

Het is begrijpelijk dat in PVT naast goede behandeling of begeleiding, goede hotelservice 
relatief hoog scoort. Men verblijft er vaak lang en een zeker comfort en smakelijke en 
afwisselende voeding worden dan zeer belangrijk. Dit wordt ook soms afgewogen aan de 
factuur, wat ook het relatief groot aantal klachten rond juiste factuur en correct geldbe-
heer helpt verklaren. Misschien verklaart dit ook de hoge score voor de categorie goede 
hotelservice in RIZIV, waar in de TG een langdurig programma wordt aangeboden.  

Opvallend is het relatief hoog aantal aanmeldingen voer respectvolle bejegening in BW 
en CGG. Bij aanmeldingen uit andere diensten of vanuit de privésituatie waren er in 
tegenstelling tot in 2009 geen aanmeldingen over goede behandeling of begeleiding. 
Sluitende verklaringen zijn moeilijk te geven, aangezien het over kleine aantallen gaat. 
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Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening 

 PZ  PVT BW CGG  RIZIV  andere  totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % n % 

1.1. respectvolle 
bejegening 

274 19,45 18 16,82 14 29,17 5 35,71 4 15,38 1 16,67 316 19,63 

1.2. goede behandeling 
of begeleiding 

485 34,42 25 23,36 17 35,42 8 57,14 6 23,08 0 - 541 33,60 

1.3. kwaliteitsvol verblijf 
ofwonen 

100 7,10 11 10,28 2 4,17 0 - 4 15,38 0 - 117 7,27 

1.4. goede hotelservice 222 15,76 29 27,10 4 8,33 0 - 8 30,77 0 - 263 16,34 

1.5. betalende diensten 20 1,42 1 0,93 0 - 0 - 4 15,38 0 - 25 1,55 

1.6. juiste factuur/correct 
geldbeheer 

129 9,16 20 18,69 9 18,75 0 - 0 - 3 50,00 161 10,00 

1.7. beschermende 
maatregelen 

179 12,70 3 2,80 2 4,17 1 7,14 0 - 2 33,33 187 11,61 

totaal  1.409 100 107 100 48 100 14 100 26 100 6 100 1.610 100 

kolom %    88,28   6,70   3,01   0,87   1,63   0,38   100 

D. De interventie 

Vanaf hier hebben de aantallen enkel betrekking op het aantal afgesloten 
aanmeldingen. 

Aard van de hoofdinterventie 

 PZ  PVT BW CGG  RIZIV  andere  totaal 

categorie  n % n % n % n % n % n % n % 

luisteren 284 14,68 20 12,50 12 15,00 5 22,73 5 15,15 5 29,41 331 14,74 

doorverwijzen intern 53 2,74 3 1,88 2 2,50 0 - 2 6,06 0 - 60 2,67 

doorverwijzen extern 15 0,78 0 - 1 1,25 1 4,55 0 - 4 23,53 21 0,93 

informeren 266 13,75 23 14,38 16 20,00 4 18,18 7 21,21 3 17,65 319 14,20 

signaleren 331 17,11 23 14,38 16 20,00 1 4,55 8 24,24 1 5,88 380 16,92 

coachen 293 15,15 22 13,75 11 13,75 2 9,09 0 - 3 17,65 331 14,74 

bemiddelen 692 35,78 69 43,13 22 27,50 9 40,91 11 33,33 1 5,88 804 35,80 

totaal  1.934 100 160 100 80 100 22 100 33 100 17 100 2.246 100 

kolom %    86,11   7,12   3,56   0,98   1,47   0,76   100 

Behalve bij aanmeldingen vanuit andere diensten of vanuit de privésituatie wordt overal 
in eerste instantie bemiddeld. Dit is minder uitgesproken bij BW waar informeren en 
signaleren bij 40 % van de aanmeldingen de hoofdinterventies uitmaken. Bij de RIZIV-
voorzieningen zijn deze categorieën goed voor meer dan 45 %. 
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E. Samenvatting  

Het aantal aanmeldingen in de categorieën PVT, BW, CGG, RIZIV en andere blijft 
nog steeds te klein om zinvolle besluiten te formuleren. 

Waar de ombudspersoon laagdrempelig kan werken, dit wil zeggen, vlot persoonlijk 
te contacteren is, komt de ombudspraktijk beter van de grond.  

Waar men enkel werkt na afspraak (bv. CGG, maar ook sommige andere concrete 
voorzieningen) blijft het aantal aanmeldingen beperkt, alle informatiecampagnes ten 
spijt. 

In absolute cijfers neemt het aantal aanmeldingen lichtjes toe. Een aanzienlijk aantal 
(informatie-)vragen komt uit andere diensten en ook van patiënten vanuit hun 
privésituatie. De ombudssite speelt hier in zeker een rol. 

Het aantal aanmeldingen in de sectoren PVT en Beschut Wonen blijft erg beperkt.  
Toch is het mogelijk om een aantal typeklachten op te lijsten, zoals ze de voorbije 
jaren wel eens voorkwamen, in alle provincies en voorzieningen. Een aantal van deze 
typeklachten zijn gelijklopend voor beide sectoren, andere zijn net iets meer 
specifiek. Het leek ons nuttig een beperkt overzicht te geven van typische uitspraken. 

 
PVT 
 

- RVT is te duur 
- Ik ben nog te jong om naar PVT te gaan… Ik zit hier niet op mijn plaats... 
- Ik word overgeplaatst naar RVT tegen mijn wil 
- Ik sta op een wachtlijst voor RVT en ik weet verder van niks 
- Mijn overplaatsing naar PVT sleept te lang aan 
- Ik wil overgeplaatst worden naar een PVT van mijn keuze 
- De psychiater is te weinig op de afdeling 
- De huisarts en de psychiater werken te weinig samen 
- Er is te weinig activiteit/therapie op de afdeling  
- Het team spreekt van alles af met mijn familie en niet met mij 
- Ik mag niet naar buiten wanneer ik dit wil 
- Het verplegend personeel is te nieuwsgierig, te betuttelend.. 
- Ik mag geen slaappillen/pijnstillers nemen van de dokter/verpleging 
- Ik heb pijn en de verpleging gelooft mij niet 

  
BW 
 

- BW is te duur 
- Ik ben nog te jong om naar BW te gaan 
- Ik word overgeplaatst naar BW tegen mijn wil 
- Ik sta op een wachtlijst voor BW en ik weet verder van niks 
- Mijn overplaatsing naar BW sleept te lang aan 
- Ik wil overgeplaatst worden naar een BW van mijn keuze 
- Ik krijg geen (nieuwe) kans om te tonen dat ik (wel) BW aankan 
- De huisarts en de psychiater werken te weinig samen 
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- Er is te weinig persoonlijke begeleiding. 
- Er is te weinig groepsbegeleiding. 
- Het begeleidend personeel heeft te weinig zicht op wat er leeft tussen de 

bewoners. 
- Ik ben bang dat ik terug naar het ziekenhuis zal moeten als ik dit met begeleiding 

bespreek. 
- Ik heb een relatie maar ik kan hier niet open over zijn met de begeleiding 
- Er zijn te veel wissels bij de begeleiding  
- Mijn bewindvoerder spreekt van alles af met de begeleiding en vraagt/vertelt mij 

niks 
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4. AANDACHTSPUNTEN, AANBEVELINGEN  

 

Het is voor de ombudspersonen erg moeilijk om uitspraken te doen over eventuele 
effecten van het ombudswerk op het kwaliteitsbeleid van ggz-organisaties. Toch leeft 
de verwachting dat de betrokken organisaties hun beleid bijsturen op basis van de 
feedback vanuit het ombudswerk. 

Sommige aanbevelingen zijn nieuw van jaar tot jaar, andere werden reeds 
meermaals benoemd in de afgelopen jaren. Sommige verbeteracties zijn aangestuurd 
door opgelegde verplichtingen vanwege de overheid, andere worden op gang 
gebracht door de aanbevelingen van de ombudspersonen of vanuit een eigen 
analyse/evaluatie binnen de voorziening zelf. 

Het blijft de verantwoordelijkheid en de keuzevrijheid van de voorziening om aanbe-
velingen te wegen, te selecteren en eventueel om te zetten in een verbeteractie.  

Ombudspersonen worden niet systematisch geïnformeerd door de voorzieningen 
over de acties die worden ondernomen in het kader van kwaliteitsverbetering en/of 
analyse van de aanbevelingen geformuleerd door de ombudspersonen. Toch zijn er 
de voorbije jaren enkele verbeteracties en initiatieven die in het oog sprongen.  
  
Enkele voorbeelden: 
 

- Het gebruik van de informatiebrochure gedwongen opname (ontwikkeld 
door Popovggz Oost-Vlaanderen). 

- De beschikbaarheid van somatische zorg op het domein, met respect voor de 
vrije keuze van de patiënt: consultatie in polikliniek van huisarts op domein, 
systematische opvolging bij risicopatiënten. 

- De beschikbaarheid van hulpverlening: oprichting van mobiel team om lang-
durige afwezigheden op te vangen. 

- Communicatie met familie en belangrijke derden: informatieavonden, overleg 
bij voorbereiding ontslag of doorverwijzing (occasioneel of systematisch). 

- Het recht op informatie en toestemming (specifiek:medicatie): voorzien in 
begeleiding (door verpleging/persoonlijke begeleider) van patiënten bij 
consult behandelend psychiater. 

- Het recht op informatie: infomomenten georganiseerd door de patiënten-
administratie m.b.t. opname (documenten en facturatie; supplementen enz.). 

- De beschikbaarheid van de informatiebrochure patiëntenrechten (aange-
maakt door de federale overheid gezondheidszorg): interne cultuur en/of 
afspraken binnen voorzieningen om deze informatie vlot (lees: proactief) te 
verspreiden op de verschillende afdelingen.  
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4.1. Patientenrechten 

1. Recht op kwaliteitsvolle zorg (art. 5) 

Het aantal mogelijke onderwerpen dat aanbod komt binnen de kwaliteitsvolle 
zorg is erg uitgebreid. Aanbevelingen en aandachtspunten zijn vaak specifiek per 
voorziening. Hieronder geven we er beknopt enkele mee waarvan verondersteld 
mag worden dat ze in alle provincies gelden. Het betreft hier niet de weergave 
van een ultieme en diepgaande analyse, maar van een drietal thema’s die we 
meer in de kijker willen plaatsen. 

- Correcte facturatie 

De kostprijs van en alternatieven voor het ziekenvervoer worden best 
vooraf met de patiënt besproken, om eventueel oneigenlijk gebruik en te hoge 
kosten te vermijden. Het lijkt aangewezen om steeds eerst de vervoers-
mogelijkheden via het eigen ziekenfonds na te gaan.  

- Brochure gedwongen opname (en bewindvoering) 

Alle voorzieningen worden aangemoedigd om deze brochure, als werk-
instrument met verstaanbare basisinformatie, systematischer te gebrui-
ken. De voorzieningen die deze brochure spontaan aanbieden aan alle patiën-
ten in een gedwongen opname zijn zeer positief over de resultaten en de 
reacties van patiënten. Het aantal aanmeldingen bij de ombudspersonen gere-
lateerd aan de gedwongen opname nemen in deze voorzieningen duidelijk af.  

Ook voor vragen allerhande betreffende de voorlopige bewindvoering zal in de 
nabije toekomst indien mogelijk een brochure met basisinformatie ontwikkeld 
worden en beschikbaar gesteld worden aan de voorzieningen (aanvraag 
project bij de Koning Boudewijn Stichting vanuit Popov ggz Oost-Vlaanderen). 

- Gedwongen ontslag 

Bron: werktekst symposium “kwaliteitsvolle afronding hulpverlening”- 2006  
(P. De Clercq) - OGGPA 

Praktijkervaringen omtrent meldingen ‘in de ontslagfase’: 

Opvolging van dit soort aanmeldingen in de praktijk heeft geleerd dat het hier 
vaker om hardere conflicten lijkt te gaan.  

De ontslagfase of wat er net aan vooraf gaat is een klachtgevoelige fase. 

Bemiddelen wanneer in deze fase van de hulpverlening een conflict ontstaat is 
niet  makkelijk.  

Het herstellen van de hulpverleningsrelatie, communicatie is immers vaak 
geen doel meer, noch voor de patiënt noch voor de beroepsbeoefenaar. 

Frustraties (mogelijk wederzijds) maken het soms niet meer mogelijk om een 
rustig, constructief gesprek te voeren. 
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De wijze waarop we als hulpverleners slecht nieuws (bv. gedwongen ontslag) 
brengen heeft zeer grote invloed op de beleving van de patiënt en zijn familie. 

Een kwalitatief goed uitgevoerd (gedwongen) ontslag geeft kansen om de 
hulp-verleningsrelatie voor de toekomst te vrijwaren. 

Patiënten ervaren een gedwongen ontslag vaak (bijna altijd) als een straf-
maatregel of sanctie. Het gaat ook vaak om een combinatie van factoren die 
deze beslissing kunnen motiveren (onvoldoende motivatie, therapietrouw, 
ziekte-inzicht, niet behandelbaar in psychiatrische hulpverlening, geen gepast 
hulp-verleningsaanbod, agressie, delinquentie enz.). 

Zo is het voor de gemiddelde leek niet altijd verstaanbaar wat bijv. bedoeld 
wordt met ‘geen psychiatrisch beeld’ of een ‘niet psychiatrisch behandelbare 
problematiek’.  

Het levert ook quasi altijd de vraag op: “Wat nu gedaan?” 

Het recht op een kwaliteitsvolle hulpverlening blijft dan ook erg belangrijk bij 
doorverwijzing. Het soms te abrupt beëindigen van de hulpverleningsrelatie 
kan dit volbrengen van het hulpverleningsproces sterk bemoeilijken.  

→ Niet het hanteren van criteria op zich, (die een noodgedwongen ontslag 
kunnen verantwoorden), maar het te weinig of onduidelijk communi-
ceren hierover kan bij patiënten en hun omgeving (hulpverleners en 
andere) onbegrip, frustratie oproepen.  

2. Recht op vrije keuze van een beroepsbeoefenaar (art. 6)  

Het veranderen van behandelende arts is in de praktijk aan beperkingen onder-
worpen. 

Het raadplegen van een andere arts voor een second opinion wordt niet aan-
gemoedigd. 

De concrete mogelijkheden voor patiënten zijn door allerlei drempels beperkt. 

→ Stimuleren van deze mogelijkheid kan de samenwerking op lange termijn en 
de open communicatie tussen patiënt en zijn behandelaar(s) ten goede 
komen. 

3. Recht van de patiënt op informatie (over zijn gezondheidstoestand)(art. 7) 

De afgelopen jaren hebben we dit recht steeds ruimer bekeken dan louter "de 
gezondheidstoestand", bv. informatie over medicatie, gedwongen opname, 
bewindvoering, second opinion, correcte factuur, ombudswerking, patiënten-
rechten…enz. 

→ Informatie die correct, volledig en vlot (vooraf) beschikbaar is, kan de 
relatie/samenwerking patiënt beroepsbeoefenaar sterk positief beïnvloeden 
en/of aansturen, en heeft rechtstreekse effecten op de algemene tevreden-
heid van patiënten en hun naaste betrokkenen. 
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Recht op informatie - zorgvuldige communicatie – onderhandelen 

Bron: Visietekst “Bejegening in de zorg: Respectvol omgaan met cliënten”  
(Erik Bosch)- OPZ Rekem 

Een vorm van goede kwaliteitsvolle zorg is dat de patiënt een vaste, en goed 
bereikbare contactpersoon heeft binnen het multidisciplinaire team, die 
weet waar informatie op te vragen is en voorkomt dat de patiënt alles zelf moet 
uitzoeken. 

→ Om te vermijden dat patiënten van het kastje naar de muur gestuurd wor-
den pleiten we voor het belang van een goede mentorwerking, zodat de pa-
tiënt zich zoveel mogelijk tot dezelfde persoon kan wenden met al zijn 
vragen. 

In een multidisciplinair behandelteam is het belangrijk dat er voldoende overleg 
is zodat tegenstrijdige adviezen voorkomen worden. 

→ Streven naar interdisciplinair teamoverleg dat resulteert in duidelijke 
doelstellingen en richtlijnen voor elke medewerker. Van de teamvergadering 
moet een duidelijke schriftelijke neerslag terug te vinden zijn in het dossier. 
De mentor is degene die informatie doorgeeft aan de patiënt. Hij doet dit op 
basis van de gemaakte afspraken tijdens de teamvergadering. 

De behandelende arts kan, samen met alle andere medewerkers, de patiënt 
zoveel mogelijk stimuleren om invloed uit te oefenen op de behandeling. Soms 
gaat men er vanuit dat de patiënt niet meer in staat is om zelf aan te geven hoe 
de behandeling er uit moet zien en welk doel de behandeling heeft. De 
behandeling is een samenwerkingsproces tussen patiënt en medewer-
kers. Een goede onderlinge samenwerking is een goede vorm van bejegening. 

→ Bij het opstellen van een behandelplan moet er steeds een gulden midden-
weg gevonden worden tussen datgene wat de behandelaars aangeraden 
vinden voor de patiënt en hetgeen de betrokken patiënt zelf wil doen.  

Een respectvolle behandeling kent duidelijke overleg- en keuzemomenten 
voor de patiënt. Het niet in overleg willen treden met de patiënt wordt ervaren 
als een gebrek aan respect. Onderhandelen (uitwisselen en bediscussiëren van 
standpunten en ideeën) zou hierbij het uitgangspunt moeten kunnen zijn. Een 
open en gelijkwaardige onderhandeling is echter vaak niet mogelijk.  

Een patiënt betrekken bij de behandelingsplan-bespreking of een soortgelijk 
overleg, geeft blijk van een respectvolle, professionele benadering. Het komt 
echter nog te vaak voor dat er overlegd wordt over patiënten en niet mét 
patiënten. 

→ Het gebeurd soms dat er in aanwezigheid van de patiënt over hem 
gesproken wordt alsof hij er niet bij is. Patiënten zijn verbaal zwak en 
worden door hun beperkingen genegeerd, terwijl ze nog vaak wel opvangen 
wat gezegd wordt. 
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4. Recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in 
iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar (art. 8) 

De concrete toepassing van dit recht in de context ggz is niet altijd gewaarborgd. 
Het statuut van de patiënt (vrij of gedwongen) is in deze van relatief belang. 

Patiënten hebben het vaak moeilijk met gedwongen medicatie. Het blijft een 
heikel punt in de psychiatrie. De bemiddelingsruimte van de ombudspersoon is 
hier beperkt tot het aansporen van beroepsbeoefenaars om patiënten te blijven 
informeren en communiceren over de verwachte (bij-)werkingen van de 
voorgeschreven/opgelegde medicatie. 

→ Patiënten en waar mogelijk familie informeren, én waar mogelijk recht-
streeks betrekken bij belangrijke keuzes/ankermomenten in de behandeling. 

→ Een betere regelgeving inzake dwangbehandeling blijft erg nodig.  

→ Zeker als er bij bepaalde medicatie onaangename bijwerkingen zijn, is het 
belangrijk de patiënt hierover te informeren, ook al wordt het dan moeilijker 
de patiënt te motiveren voor zijn behandeling. 

5. Recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiënten-
dossier (art. 9 §1) 

Recht op inzage van het patiëntendossier (art. 9 §2) 

Recht op afschrift (art. 9 §3) 

Er zijn cijfermatig weinig aanmeldingen over dit patiëntenrecht, maar in de 
ombudspraktijk ervaren ombudspersonen toch regelmatig ongenoegens rond de 
wijze waarop met dit recht in de hulpverlening wordt omgesprongen.  

Het beschikbaar maken (zo snel en volledig mogelijk) van (schriftelijke) 
diagnostische en andere relevante informatie voor verwijzers of hulpverleners in 
de vervolghulp wordt door patiënten én professionele derden regelmatig als 
knelpunt benoemt. Dit vertaalt zich echter zelden in een effectieve klacht. 

Enkele ervaringen uit de ombudspraktijk: 

Nog vaak wordt de vraag van de patiënt naar inzage gezien als een probleem in 
de vertrouwensrelatie tussen patiënt en behandelaar, als een uitzonderlijk 
‘fenomeen’. De vraag tot inzage hoeft hier echter niet mee beladen te zijn.  

De motieven van de patiënt om inzage te vragen kunnen heel divers, redelijk en 
gegrond zijn (genetica, adoptie, rouwproces, inzicht in het eigen ziektebeeld, in 
de eigen levensgeschiedenis, vervolghulp, enz.).  

De context is niet per definitie ‘defensief en vanuit conflict of wantrouwen in de 
relatie patiënt - beroepsbeoefenaar’. 

Er blijven veel grijze zones en vrije interpretaties. De drempels voor patiënten 
om deze vragen te stellen liggen nog steeds vrij hoog. 

Het beroepsgeheim (t.a.v. derden) wordt vaak op één hoop gegooid met de 
therapeutische exceptie (t.a.v. de patiënt). 
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Patiënten geven regelmatig aan dat zij een rechtstreeks gesprek met de 
behandelende arts te moeilijk vinden. Een mondelinge toelichting door de 
beroepsbeoefenaar (aan de patiënt of zijn vertrouwenspersoon) is wellicht 
algemeen aanvaard als goede praktijk, maar is niet als verplichte stap of 
voorwaarde in de procedure/wetgeving opgenomen. Ook niet t.a.v. de eventueel 
betrokken vertrouwenspersoon.  

Bemiddelingen over vragen omtrent dit recht geven zelden bevredigend resul-
taat. De vrij gegeven informatie beantwoord vaak niet aan de initiële vraag van 
de aanvrager. 

De wet patiëntenrechten is te vaag in zijn omschrijving van ‘het dossier’. De 
concrete (verplichte?) onderdelen van het patiëntendossier zijn nog onvoldoende 
duidelijk, transparant én gekend bij beroepsbeoefenaars en patiënten. 

De briefwisseling rond de vraag tot inzage en/of afschrift (aanvraag en 
antwoord) wordt niet systematisch in het dossier opgenomen. 

De motivering van de behandelende arts in geval van therapeutische exceptie is 
zelden terug te vinden in het dossier. Dit wordt door ombudspersonen wel eens 
bevraagd tijdens bemiddelingen. 

Het inschakelen van een vertrouwenspersoon bij een vraag naar inzage of 
afschrift komt nog maar weinig voor in de praktijk. Vertrouwenspersonen en 
vervolgbehandelaars hebben veel schroom om een actieve rol op te nemen 
namens de patiënt, om informatie te bekomen. 

→ Ook na het beëindigen van de behandeling/hulpverleningsrelatie blijft het 
recht op informatie/recht op inzage/recht op afschrift gelden.  

6. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (art. 10) 

Het respecteren van de privacy van patiënten is erg belangrijk. De instelling zal 
dan ook voldoende faciliteiten moeten bieden om deze privacy te waarborgen.  

Het is van belang dat patiënten voldoende leefruimte hebben, ieder een eigen 
slaapkamer heeft, bezoek kan ontvangen in een afgescheiden ruimte en 
ongestoord kan telefoneren. Het management van de instelling is er zich vaak 
onvoldoende van bewust hoe weinig privacy patiënten hebben. 

Patiënten hebben weinig privacy, zelfs op hun kamer. Een kast, een lade met slot 
waarin patiënten enkele heel persoonlijke zaken kunnen opbergen is heel 
belangrijk.  

→ Als omwille van bv. bepaalde redenen persoonlijke kasten of laden moeten 
worden gecontroleerd, lijkt dit het best te gebeuren in aanwezigheid van de 
patiënt en in afwezigheid van (onnodige) derden. 

Medewerkers van een psychiatrisch centrum vernemen gewild of ongewild heel 
wat persoonsgebonden informatie over de patiënt. Het beschermen van die 
privacygevoelige gegevens hoort tot de basis beroepscode van elke medewerker. 
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→ Van beroepsbeoefenaars wordt verwacht dat ze ook binnen de eigen 
privésfeer discreet omgaan met patiënteninformatie. 

7. Pijnbestrijding gerichte zorg (art. 11bis) 

Het betreft een nog erg jong patiëntenrecht met specifieke drempels en 
toepassingsmoeilijkheden. Het aantal aanmeldingen is tot nu toe erg beperkt. 

→ Het bespreekbaar maken (maatschappelijk en binnen de voorzieningen) van 
ondraaglijk psychisch lijden kan het debat rond de toepassing van dit recht 
in de praktijk ten goede komen. 

→ Waar chronische pijn en verslaving samen voorkomen wordt overleg en 
samenwerking met de behandelende somatische arts inzake pijnbestrijding 
sterk aanbevolen. Meningsverschillen tussen behandelaars en patiënt wor-
den best uitgeklaard vooraleer dit tot escalatie leidt, soms met gedwongen 
stopzetting van de behandeling tot gevolg. 

8. Vertegenwoordiging van de patiënt (art. 12-15) 

De mogelijkheid om beroep te doen op een vertrouwenspersoon wordt door 
patiënten nog (te) weinig benut. 

Beroepsbeoefenaars moeten hier ook nog aan wennen en drempels over-schrij-
den om dit proactief te stimuleren. Behandelteams vragen systematisch naar de 
gegevens van de contactpersoon maar laten te vaak, vooral in geval van 
(belangen-)conflict of meningsverschil, hun eigen inschatting of beoordeling 
bepalen of deze door de patiënt opgegeven persoon effectief wordt betrokken bij 
het overleg omtrent de behandeling.  

→ De ombudspersonen blijven sensibiliseren bij de beroepsbeoefenaars om 
vertrouwenspersonen waar mogelijk systematisch(er) bij de behandeling te 
betrekken. Het betrekken van familie en/of naaste betrokkenen bij 
ankermomenten in de behandeling is essentieel om misverstanden, 
communicatieproblemen te vermijden. 

→ Betere (proactieve) bekendmaking van dit recht. 

→ Het is wenselijk om een vertrouwenspersoon aan te stellen vooraleer er zich 
problemen voordoen.  

→ Bij het onthaal van de patiënt het systeem verduidelijken en het model-
formulier vlot beschikbaar maken. 

9. Recht op klacht (art. 11) 

De toegang tot de ombudspersoon wordt niet zo vaak geweigerd, bemoeilijkt of 
gesanctioneerd. Uitgesproken negatieve reacties van personeel, t.a.v. patiënten 
of familieleden die gebruik maken van hun klachtrecht, zijn nog zeer 
uitzonderlijk. Toch zien we een nominale toename van dit type aanmeldingen. 

Bij een derde van de aanmeldingen in deze categorie gaat het over informatieve 
vragen over de rol en functie van de ombudspersoon. 
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Ondanks de uitbreiding van het klachtrecht t.a.v. familie zien we een terugloop in 
het aantal aanmeldingen bij deze categorie van aanmelders. 

Wanneer familie beroep doet op de ombudsfunctie blijkt na toetsing bij de 
individuele patiënt eerder uitzonderlijk een belangenconflict te bestaan. 

De informatieverstrekking over de ombudswerking aan deze doelgroep verloopt 
moeilijker (minder rechtstreeks) dan t.a.v. de individuele patiënten. 

Sommige afdelingen organiseren (systematisch of occasioneel) infomomenten 
voor familieleden. Het meegeven van info over de ombudswerking en/of 
patiëntenrechten tijdens deze momenten is een mogelijke optie. 

Wat met klachten omtrent de werking zelf van de ombudsfunctie? 

Voor klachten over de ombudsfunctie kan men terecht bij de Federale Commissie 
‘Rechten van de Patiënt’. De federale ombudsdienst fungeert hier vaak nog als 
buffer. 

Het feit is wel dat het voor de patiënt niet duidelijk is waar hij/zij terecht kan met 
een klacht over de ombudsdienst. Dit zou duidelijk en eenvoudig moeten 
beschreven worden in het boekje ‘Rechten van de patiënt – een uitnodiging tot 
dialoog’. 

De overlegplatforms hebben geen zicht op de omvang van de “klachten” over de 
werking van de ombudsfunctie, ook geen idee in welke mate de “klachten” 
werden afgewogen aan de “good practices”.  

Er zijn de afgelopen jaren reeds meermaals een aantal knelpunten in de ombuds-
werking omschreven rond toegankelijkheid, kennis patiëntenrechten, onafhanke-
lijkheid, klachtenbehandeling in privépraktijken, ambulante diensten en een aan-
tal zorgvoorzieningen, bevoegdheid over persoonsgebonden materies, professio-
nalisering, budget, coördinatie en bestuur.  

Aanpassingen van de regelgeving binnen het huidig systeem zullen nodig zijn en 
kunnen bijdragen aan de optimalisering van de ombudswerking. De ombuds-
personen staan open voor verbetering en/of verfijning van het huidige systeem 
en zijn bereid mee te werken aan het zoeken naar alternatieve oplossingen. 
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4.2. Positie en het werk van de ombudspersoon 

1. Moeilijkheden die de ombudspersoon in de uitoefening van zijn 
opdrachten ondervindt en de aanbevelingen om deze moeilijkheden te 
verhelpen 

Bij patiënten in (langdurige) afzondering wordt de ombudspersoon soms een 
belangrijk vertrouwenspersoon of aanspreekpunt. In sommige ziekenhuizen blij-
ven er grote drempels om dit contact vlot mogelijk te maken, in andere zieken-
huizen wordt de ombudspersoon actief gecontacteerd door begeleidend perso-
neel om de patiënt te komen opzoeken en een persoonlijk gesprek mogelijk te 
maken.  

→ We adviseren om een vlotte toegang van de ombudspersoon tot personen in 
afzondering mogelijk te maken. Ervaringen van de ombudspersonen in de 
praktijk leren dat dit bij patiënten stressverlagend kan werken en de 
bereidheid tot samenwerking met het behandelteam kan verbeteren. 

2. Het behoud van de onafhankelijkheid 

Rond de onafhankelijkheid, in zijn onvolmaakte vorm, waren geen opvallende 
problemen. Ombudspersonen zijn noch in theorie noch in praktijk volledig 
onafhankelijk, en dit zowel t.a.v. overheid, de voorzieningen als de gebruikers, 
aanmelders. Ook ombudspersonen geven verantwoording bij hun werkzaam-
heden (feedback aan voorzieningen en overheid, geen initiatieven zonder 
duidelijke toestemming van de aanmelders enz.). 

De positie van de ombudspersoon laat in de meeste instellingen toe om vrij en 
autonoom te werken. 

Kritische bedenkingen vanuit de gebruikers (patiënten en familie) t.a.v. het 
thema ‘onafhankelijkheid’ zijn minder zichtbaar dan in de beginperiode (start van 
de ombudswerking). 

Zuivere financiëringsmechanismen vanwege de overheid kunnen de onafhankelij-
ke werking van de ombudswerking alleen ten goede komen. 

De onafhankelijkheid van de externe ombudsfunctie wordt in een drietal concrete 
uitgangspunten benadrukt:  

- Leidinggevenden worden niet rechtstreeks/persoonlijk geïnformeerd over 
concrete meldingen.  

- De ombudsfunctie is geen instrument van personeelsbeleid.  

- Met de vertrouwelijkheid wordt zorgvuldig omgesprongen zowel t.a.v. de 
beroepsbeoefenaars als de aanmelders.  

Uittreksel huishoudelijk reglement IPSOF: 

«De ombudspersoon heeft toegang tot alle relevante informatie, nodig voor een 
goede uitoefening van zijn opdrachten, mits in achtneming van de huisregels van 
de voorziening en de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. Enkel de ombudspersoon heeft inzage in de persoonsgebonden 
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gegevens verzameld in het kader van een hem toevertrouwde vraag of klacht. 
Hij is verantwoordelijk voor de bescherming van deze gegevens. » 

Aanpassing regelgeving KB ombudspersoon (2007): 

«De ombudspersoon kan daartoe alle informatie inzamelen die hij nuttig acht in 
het kader van de bemiddeling. De ombudspersoon legt deze informatie, zonder 
daarbij een standpunt in te nemen, voor aan de bij de bemiddeling betrokken 
partijen. » 

Deze aanpassing in de regelgeving zou een versterking van het mandaat van de 
ombudspersoon kunnen zijn maar in de praktische uitvoering zorgt dit nog 
regelmatig voor onduidelijkheden. 

Het louter voorleggen van verzamelde informatie aan de betrokken partijen 
zonder standpunt in te nemen veronderstelt dat er een bemiddelingscontext 
(driegesprek met rechtstreekse communicatie tussen de betrokken partijen) kan 
georganiseerd worden. Dit is in de praktijk nog te weinig het geval. 

De ombudsfunctie zoals momenteel georganiseerd, en binnen de meeste GGZ-
voorzieningen ook behoorlijk werkzaam, biedt volgens ons voldoende garanties 
op onafhankelijkheid , gezien de ombudsfunctie wordt uitgeoefend door externe 
personen die wel laagdrempelig aanspreekbaar zijn in de PZ en andere GGZ-
voorzieningen.  

Aangezien de geestelijke gezondheidszorg evolueert in de richting van 
zorgcircuits aangeboden door netwerken lijkt het ons zinvol de ombudsfunctie 
integraal te blijven aanbieden vanuit een voorzieningenoverstijgend niveau. Bij 
de huidige stand van zaken lijken de overlegplatforms geestelijke gezondheids-
zorg ons hiervoor nog steeds het meest geschikt.  

Voor heel wat patiënten binnen de geestelijke gezondheidszorg is het zeer 
belangrijk dat zij informatie kunnen vragen en hun ongenoegen kunnen uiten bij 
een ombudspersoon die ze kennen en die toch los staat van de voorziening waar 
ze verblijven en die een grote impact heeft op nagenoeg alle aspecten van hun 
leven. Via bemiddeling de communicatie herstellen tussen patiënt en beroeps-
beoefenaar vergt binnen de geestelijke gezondheidszorg vooral specifieke 
vaardigheden en expertise. 

De nabijheid en de laagdrempeligheid van de ombudsfunctie zijn dan ook uiterst 
belangrijk. De ombudspersoon moet op regelmatige basis aanwezig zijn in het 
ziekenhuis, zodat patiënten hun schroom of angst om een klacht te uiten kunnen 
overwinnen. Het is vaak nodig om verschillende contacten met iemand te hebben 
voor de klacht echt duidelijk wordt. 

Regelmatig worden ombudspersonen geconfronteerd met patiënten die totaal 
geïsoleerd zijn van de maatschappij. Hierdoor bevinden zij zich in een bijzonder 
kwetsbare positie. De aanwezigheid van een ombudspersoon biedt dan nog 
enige garantie op het vrijwaren van hun rechten. 

Er is ook specifieke aandacht nodig voor het speciale statuut van de patiënten in 
gedwongen opname. Hun statuut maakt hen zeer afhankelijk. Bovendien is bv 
het recht op keuze van beroepsbeoefenaar zeer beperkt. Bemiddeling en de 
nabijheid van de ombudspersoon blijft voor deze groep mensen zeer belangrijk. 
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In de meeste psychiatrische ziekenhuizen volstaat ongeveer 1 ombudsdag per 
week. De ombudspersonen van de overlegplatforms werken in meerdere 
psychiatrische ziekenhuizen en andere GGZ-voorzieningen. Ook dit verhoogt hun 
onafhankelijkheid en verruimt hun visie en ervaring.  

De sterke vertegenwoordiging van psychiatrische ziekenhuizen in het bestuur van 
de overlegplatforms kan tot op zekere hoogte de onafhankelijkheid van de 
ombudspersoon hypothekeren. Toch is de relatie tussen bestuur en ombuds-
persoon veel minder direct dan bij een ombudspersoon die werknemer is van de 
voorziening. Bij eventuele conflicten tussen een ombudspersoon en een 
voorziening kan het bestuur van het overlegplatform bemiddelen in functie van 
het zoeken naar een oplossing. 

Men kan ook overwegen om binnen de structuur van de overlegplatforms meer 
vertegenwoordigers op te nemen van eerstelijnsdiensten, ziekenfondsen, familie- 
en patiëntenorganisaties. Deze keuze heeft uiteraard gevolgen die de werking 
van de ombudsfunctie, slechts één van de opdrachten van de overlegplatforms, 
overstijgen. 

3. Het behoud van uw neutraliteit en onpartijdigheid  

Gewenning aan de lokale situatie en personen kan soms parten spelen. Het 
werken vanuit de meervoudige partijdigheid werkt vaak goed. Soms is er wel 
eens onbegrip, of zijn er verwachtingen bij beroepsbeoefenaars van collegialiteit/ 
loyaliteit van de ombudspersoon t.a.v. de beroepsbeoefenaar. Toelichting (aan 
vaste en nieuwe personeelsleden) rond de belangrijkste werkingsprincipes van 
de ombudswerking blijft dan ook nuttig. 

Ombudspersonen doen niet aan eenzijdige belangenbehartiging. De neutraliteit 
in zijn meerzijdig partijdige methodiekvorm blijft hiervoor een belangrijk werk-
instrument. 

4. De eerbiediging van het beroepsgeheim 

Het beroepsgeheim wordt in de meeste gevallen goed gerespecteerd. Door de 
jaren heen zijn er erg weinig meldingen hierover geweest. Sommige beroeps-
beoefenaars ervaren het praten met de ombudspersoon als een schending van 
hun beroepsgeheim. Toelichting van de principes van vertrouwelijkheid en 
beroepsgeheim en de belangrijkste werkingsprincipes van de ombudswerking is 
dan ook blijvend nuttig en nodig. 

Wanneer er een therapeutische exceptie rust op de informatie die in het kader 
van de bemiddeling mogelijks aan bod kan komen, blijft het de persoonlijke 
inschatting van de beroepsbeoefenaar of het aangewezen is om deze informatie 
met de ombudspersoon en/of de patiënt te delen.  

Anderzijds deelt de ombudspersoon de door de patiënt verstrekte informatie 
enkel met de beroepsbeoefenaar mits toestemming van de patiënt. Deze 
basishouding van de ombudspersoon is essentieel voor het vertrouwen van de 
patiënt in de ombudswerking. 

Een te strikte hantering van de vertrouwelijkheid, het beroepsgeheim en de 
neutraliteit creëert een context van louter pendelen tussen visies, standpunten 
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en posities. Een kwetsbare opstelling van alle betrokkenen, met luisterbereidheid 
in rechtstreekse communicatie geeft vaak goede resultaten. 

5. Het bemiddelen zelf met het oog op het bereiken van een oplossing 

Het is belangrijk dat de ombudspersoon feedback krijgt over wat bv. de directie 
heeft gedaan met signalen en/of aanmeldingen via interne kanalen. Op die 
manier kan hij ook de juiste feedback geven aan de aanmelder. 

Bij driegesprekken (patiënt-ombudspersoon-hulpverlener) is het soms wenselijk 
dat de ombudspersoon vooraf zowel patiënt als hulpverlener afzonderlijk hoort. 
Uiteraard moet de patiënt hiermee akkoord gaan. 

6. De infrastructuur, de mensen en de middelen die ter beschikking staan 
van de ombudsdienst 

Een goed gelegen, laagdrempelig ombudslokaal is belangrijk voor de bereik-
baarheid en zichtbaarheid van de ombudsfunctie. In de meeste voorzieningen is 
deze ruimte beschikbaar.  

Intranetaansluiting is belangrijk om op de hoogte te blijven van wat er in de 
voorziening leeft. Het laat ook toe om sommige documenten, bv. opname-
verklaring, overzichten remgeld, afdelingsreglementen te kunnen raadplegen en 
waar mogelijk samen met de patiënt te bespreken. Toch blijven er in een aantal 
voorzieningen gevoeligheden en drempels om deze toegang tot informatie voor 
de ombudspersonen effectief mogelijk te maken. 

Internetaansluiting in het ombudslokaal is nuttig om samen met patiënt 
informatie op te zoeken, te registreren, aanmeldingen op te volgen en contacten 
te leggen met niet onmiddellijk beschikbare beroepsbeoefenaars. 

Vanuit de gesloten afdeling krijgt de ombudspersoon soms een telefoon of e-mail 
van de verpleging met de vraag een patiënt te komen opzoeken. Feedback van 
hulpverleners kan samen met de patiënt worden doorgenomen. 

Het is belangrijk om ook op gesloten afdelingen de mogelijkheid te hebben om 
een patiënt onder vier ogen te kunnen spreken in een apart lokaaltje.  

Elke ombudspersoon van het overlegplatform beschikt over een enkel door 
hemzelf te gebruiken Gsm-nummer (met voicemail bij afwezigheid) en  
e-mailadres. 

Bij ziekte of vakantie kan de patiënt desgewenst een vervangende ombuds-
persoon contacteren. 

7. De vertrouwdheid van de patiënten met de ombudspersoon (1) en de 
bereikbaarheid van de ombudspersoon in kwestie, zowel actief als 
passief (2) 

Op de website van steeds meer ziekenhuizen krijgen de patiëntenrechten en de 
ombudsfunctie de gepaste aandacht. In sommige onthaalbrochures wordt 
systematisch een ombudsfolder opgenomen. 
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De bekendmaking van de ombudswerking via folders en affiches alleen, is 
onvoldoende om de psychiatrische patiënt te bereiken. De ombudspersonen 
besteden veel aandacht aan een laagdrempelige werking. Het is belangrijk dat 
ombudspersonen makkelijk bereikbaar zijn voor patiënt en hulpverlener via het 
organiseren van permanenties, bezoeken aan (gesloten) afdelingen, gemeen-
schappelijke ruimtes, brievenbussen , deelname aan patiëntenvergaderingen, 
enz. De bewegingsruimte voor ombudspersonen verschilt in de praktijk van 
werkplek tot werkplek. 

De beperkte tijd die de externe ombudspersoon in sommige psychiatrische 
centra doorbrengt laat niet toe wekelijks alle afdelingen te bezoeken. Een zekere 
systematiek invoeren bij de bezoeken is belangrijk.  

In sommige psychiatrische centra worden ook vormingssessies georganiseerd 
over de patiëntenrechten en over hoe omgaan met klachten. In een voorziening 
wordt deze vorming opgenomen in het vormingspakket voor nieuwe mede-
werkers. 

8. De uitvoering van de administratieve opdrachten van de ombudsfunctie 

De registratie via Go-between loopt elk jaar vlotter. 

Ook de uitvoer van de minimale gegevens voor de Federale Commissie Rechten 
van de patiënt verloopt vlot. 

Het Vlaams jaarverslag, waarin ook de gegevens per platform worden weer-
gegeven, laat de voorzieningen toe zich te situeren ten op zichte van groepen 
van voorzieningen. 

Het jaarverslag is een goede gelegenheid om de ombudsfunctie te evalueren. 

Het is belangrijk dat naast het toelichten van het jaarverslag er af en toe 
tussentijds overleg is met de directie of een contactpersoon van de directie om 
de overgemaakte signalen op te volgen. 
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