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INLEIDING 

 

 

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

van de patiënt” tijdens het jaar 2011. Het werd in de loop van de maand april 2012 

opgemaakt.  

 

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

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

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

de patiënt.  

 

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

werd opgestart in oktober 20031). 

 

- Voor het jaar 2011 onthouden we in het bijzonder de aanwerving van een vierde 

medewerker bij de dienst: in september 2011 is er een nieuwe, Franstalige, medewerker in 

dienst getreden. 

 

We herinneren eraan dat we, sinds het opstellen van het eerste jaarverslag (2004), een 

behoefte hebben geformuleerd voor bijkomend personeel binnen de dienst. Het bleek ons 

immers absoluut nodig om het team uit te breiden, omwille van het volume van klachten bij 

de dienst (verschillende van deze klachtmeldingen impliceren een bemiddelende tussenkomst) 

en omwille van de opdrachten die we als attaché bij de FOD Volksgezondheid dienen uit te 

voeren. 

 

In 2006 werd er een derde persoon, een Nederlandstalige medewerker, aangeworven bij de 

federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. 

 

Vandaag en sinds september 2011, is de dienst aldus samengesteld uit 4 leden: twee 

ombudsvrouwen, Sylvie Gryson (Nederlandstalig) en Marie-Noëlle Verhaegen (Franstalig), 

alsook twee medewerkers, Vanessa Debreyne  (Nederlandstalig) en Thomas Van Hirtum 

(nieuwe Franstalige medewerker). 

                                                
1 De jaarverslagen van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” zijn beschikbaar op www.patientrights.be. 
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We zijn verheugd met deze nieuwe aanwerving. 

 

- Onze wens blijft nog steeds om de dienst meer te ontwikkelen: optimalisatie van onze 

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

informatisering van onze dossiers, …), mogelijkheid om vormingen te volgen die 

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

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

met lokale ombudspersonen, …  

 

Op lange termijn lijkt het voor ons heel belangrijk om de bemiddeling “Rechten van de 

patiënt” in de sector buiten de ziekenhuizen te valoriseren (vanuit het oogpunt van de 

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

verzorgingstehuizen (zie verder). 

 

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

de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”:  

 

• De afhandeling van de “klachten”dossiers;  

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

onderwerpen;  

• Opdrachten van de FOD Volksgezondheid / Samenwerking met de juridische cel van 

DG Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen 

• Aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de dienst bij de bijeenkomsten van de 

Federale commissie “Rechten van de patiënt”;  

• Onderhoud van de contacten met de lokale ombudspersonen;  

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

 

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

verband met de klacht- en informatiedossiers die gedurende het jaar 2011 behandeld werden, 

en van de activiteiten van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” (eerste deel). 
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Wat de vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen betreft bij de uitoefening van de 

ombudsfunctie in de loop van 2011 (tweede deel), hebben we gekozen voor een andere vorm 

van weergave (in vergelijking met de voorgaande jaren). 

 

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de Wet Patiëntenrechten in 2012, zijn de 

vaststellingen/aanbevelingen in het jaarverslag namelijk “geordend” volgens de artikelen 

van deze wet en dus ook in functie van de rechten, die in deze artikelen zijn vermeld. 

 

Verschillende vaststellingen/aanbevelingen zijn hernomen uit de voorgaande jaarverslagen 

(van 2004 tot 2010), maar bepaalde situaties/reflecties worden in deze uiteenzetting voor het 

eerst vermeld. 

 

- De structuur van het verslag omvat twee delen: 

 

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

II. Vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen. 

 

- Voor het jaar 2011 onthouden we voornamelijk, op het niveau van de activiteiten van de 

dienst: 

 

- de duidelijke stijging van het aantal klachten aan Franstalige zijde (van 205 klachten 

in 2010 naar 293 in 2011) en van het aantal informatievragen aan Nederlandstalige 

zijde (van 130 vragen in 2010 naar 230 in 2011); 

 

- de voorbereiding van een colloquium, gefinancierd door de FOD Volksgezondheid en 

georganiseerd naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de wet betreffende de 

rechten van de patiënt met steun van de Federale commissie “Rechten van de patiënt”; 

dit colloquium zal op 26 oktober 2012 plaatsvinden; 

 

- de voorbereiding van een derde campagne over de Wet Patiëntenrechten, 

georganiseerd door de FOD Volksgezondheid; de campagne is erop gericht om de 

aandacht te vestigen op de voordelen die de patiënten en de beroepsbeoefenaars uit 

deze wet kunnen afleiden. 
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Brussel, april 2012 

 

Marie-Noëlle Verhaegen en Sylvie Gryson 

Vanessa Debreyne en Thomas Van Hirtum 

Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

26.08.2003 en 27.08.2003). 
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DEEL I: 

 

CONCRETE ACTIVITEITEN UITGEVOERD BIJ DE FEDERALE 

OMBUDSDIENST “RECHTEN VAN DE PATIËNT” 

 

 

Inleiding: Activiteitenverdeling 

 

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

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

onderstaand diagram: 

Activiteitenverdeling 2011

60%

5%

5%

30%
dossiers

Commissie

publiek

FOD

 

In 2011 heeft de federale ombudsdienst twee derde van de werktijd besteed aan de 

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

dossiers). (Hoofdstuk II.1) 

 

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

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

en in het bijzonder naar a) de opvolging van de studie over de ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” in de sector “Ouderenzorg” en van de laatste werkzaamheden van de studie over de 

controle- en expertisegeneeskunde ten opzichte van de Wet Patiëntenrechten, b) 

voorbereidingen voor een colloquium naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de Wet 

Patiëntenrechten in 2012, c) voorbereidingen voor een campagne in 2012 rond de voordelen 

van de Wet Patiëntenrechten voor patiënten en beroepsbeoefenaars, d) voorbereidingen voor 

een vertaling van de brochure “Patiëntenrechten – een uitnodiging tot dialoog” in het Engels 

en van de webpagina’s “patientrights.be” in het Duits en in het Engels, e) de organisatie van 

de verzending van de jaarverslagen van de lokale ombudspersonen naar de FOD 

Volksgezondheid en de opmaak van een overzicht van de ontvangen gegevens, f) de 

voorbereiding van informatienota’s voor de Minister. 

 

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

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

de site van de FOD Volksgezondheid, deelname aan colloquia en vormingen) (Hoofdstuk 

II.3) 

 

 

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

 

Voorafgaandelijk: wijze van registreren: 

 

In dit jaarverslag 2011 heeft de federale ombudsdienst dezelfde manier van registreren en 

gegevensverwerking gebruikt als in haar vorige jaarverslagen 2005 t.e.m. 2010. 

 

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

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

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

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

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

van de wet betreffende de rechten van de patiënt.  
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In het eerste hoofdstuk worden de “klachten”dossiers besproken aan de hand van de 

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

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

 

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

verder categorie “bevoegdheid federale ombudsdienst” genoemd. 

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

bijgevolg direct naar de lokale ombudsdiensten doorverwezen worden, verder 

categorie “bevoegdheid lokale ombudsdienst” genoemd. 

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

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

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

bemiddeling” genoemd. 

- de dossiers die direct werden doorverwezen naar andere diensten van 

klachtenafhandeling, verder categorie “bevoegdheid dienst derde” genoemd. 

 

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

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” geregistreerd. 

 

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

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

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

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

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. 

 

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

door deze diensten zelf besproken in hun jaarverslagen. 

 

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

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

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

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

“klachten”dossiers op 31 december 2011 (lopende en afgesloten dossiers). 

 

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

 

 

 

In 2011 heeft de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in totaal 641 “klachten” en 

380 informatievragen (ongeveer 230 aan Nederlandstalige zijde en ongeveer 150 aan 

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

 

Inleiding: Algemeen overzicht van de cijfers 

 

In 2011 heeft de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in totaal 641 “klachten” 

ontvangen, namelijk 293 “klachten” aan Franstalige zijde en 348 “klachten” aan 

Nederlandstalige zijde. 

Overzicht 2011 FR NL TOTAAL 
Bevoegdheid federale ombudsdienst 76 144 220 

Bevoegdheid lokale ombudsdienst 132 121 253 

(Bemiddeling bij bemiddeling) 36 11 47 

Bevoegdheid dienst derde 85 83 168 

TOTAAL 293 348 641 

 

 

Aanmelding van de klacht 2011 FR NL TOTAAL 
Brief 49 20 69 

Mail 69 172 241 

Telefoon 175 156 331 

TOTAAL 293 348 641 

 
 

Voorwerp van de klacht 2011 FR NL TOTAAL 
Art 5 gedrag 24 54 78 

Art 5 technische handeling 36 55 91 

Art 6 vrije keuze 1 4 5 

Art 7 informatie gezondheidstoestand 5 7 12 

Art 8 informatie voor een geïnformeerde 
toestemming 12 20 

 
32 

Art 8 uitdrukkelijke toestemming 0 0 0 

Art 8 weigering verstrekking 0 0 0 

Art 9 §1 patiëntendossier 0 1 1 

Art 9 § 2 inzage dossier 0 0 0 

Art 9 § 3 afschrift dossier 25 23 48 

Art 10 persl. levenssfeer 0 2 2 

Art 11bis pijnbestrijding 0 0 0 

Andere 2 2 4 

TOTAAL 105 168 273 

 

 

Verwachting 2011 FR NL TOTAAL 
Financieel 30 32 62 

Dialoog 18 36 54 

Signaal/luisteren 4 53 57 

Dossier 22 20 42 

Andere 2 3 5 

TOTAAL 76 144 220 
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Sector 2011 FR NL TOTAAL 
Rusthuis 7 0 7 

Ambulante sector 60 129 189 

Gevangenis 1 2 3 

Privékliniek 2 4 6 

Controle / expert / adviserend  3 8 11 

Labo 2 1 3 

Andere 1 0 1 

TOTAAL 76 144 220 

 

 

Beroepsbeoefenaars 2011 FR NL TOTAAL 
Huisarts 24 35 59 

Tandarts 31 47 78 

Specialist 9 21 30 

Kinesitherapeut 0 7 7 

Verpleegkundige - zelfst. / RH 1 2 3 

Apotheker 1 13 14 

Andere 10 20 30 

TOTAAL 76 145 221 

 

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

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

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

opgedeeld per jaartal (2005-2011) en opgedeeld volgens de dienst die bevoegd is om de 

klacht rechtstreeks af te handelen 

                                                
2 We dienen hierbij op te merken dat (zoals in 2005 t.e.m. 2010) “alle” klachtmeldingen in de registratie van de 

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

de patiënt” om te oordelen of de klacht al dan niet “gegrond” is. 
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- Als we het aantal klachtendossiers (NL + FR), opgedeeld volgens de dienst die bevoegd 

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

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

van de federale ombudsdienst. 

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

lijkt opnieuw toe te nemen. Het aantal dossiers “bemiddeling bij bemiddeling” (dossiers 

waarin tussen patiënten en lokale ombudsdiensten bemiddeld wordt) is ook opnieuw gestegen, 

terwijl dit aantal de laatste twee jaren sterk was gedaald. 

Het aantal klachtendossiers die de bevoegdheid van derde diensten betreffen, lijkt te 

stagneren. 

 

- Wat de procentuele verdeling van de verschillende categorieën van klachtendossiers 

(NL + FR) betreft, kunnen we zeggen dat in 2011: 

 

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

“klachten”dossiers inneemt (34%);  

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

ombudsdienst” behoort (39%), waarvan 7% tot de categorie “bemiddeling bij 

bemiddeling”; 

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

behoort (27%). 

 

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

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

opnieuw vast dat het aantal dossiers in de categorie “bevoegdheid federale 

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

opgedeeld per jaartal (2005-2011) en opgedeeld volgens dienst die bevoegd is om de 

klacht rechtstreeks af te handelen 
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De stijgende tendens van het aantal dossiers doorheen de jaren is ook merkbaar, indien we de 

klachtendossiers opdelen in Franstalige en Nederlandstalige dossiers. 

 

Tegenover het jaar 2010 merken we een opmerkelijke stijging van 43% van het aantal 

Franstalige dossiers, voornamelijk van het aantal dossiers “bevoegdheid federale 

ombudsdienst” (van 52 dossiers in 2010 naar 76 dossiers in 2011) en van het aantal dossiers 

“bevoegdheid lokale ombudsdienst” (van 60 dossiers in 2010 naar 96 dossiers in 2011). Het 

aantal dossiers “bemiddeling bij bemiddeling” is toegenomen van 9 dossiers in 2010 naar 36 

dossiers in 2011. 
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Aan Nederlandstalige zijde merken we voornamelijk een daling in het aantal dossiers 

“bevoegdheid lokale ombudsdienst” (van 127 dossiers in 2010 naar 110 dossiers in 2011), 

alsook in het aantal dossiers “bemiddeling bij bemiddeling” (van 14 dossiers in 2010 naar 11 

dossiers 2011). Het aantal dossiers “bevoegdheid federale ombudsdienst” en het aantal 

dossiers “bevoegdheid dienst derde” is quasi gelijk gebleven. 

 

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

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

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

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

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

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

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

het dossier was te “technisch”). In deze situaties heeft de ombudsdienst de patiënt 

onmiddellijk geïnformeerd over andere diensten die mogelijk kunnen tussenkomen voor de 

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

2011, en opgedeeld volgens dienst die bevoegd is om de klacht rechtstreeks af te 

handelen 
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 FR NL TOTAAL 

bevoegdheid fed ombud 76 144 220 

bevoegdheid lok ombud zonder bemidd bij bemidd 96 110 206 

bemiddeling bij bemiddeling 36 11 47 

bevoegdheid dienst derden 85 83 168 
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- Het aantal klachtendossiers per taalgedeelte behorend tot de bevoegdheid van de federale 

ombudsdienst, opgedeeld per jaartal (2005-2011) 
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I.1.1.2. Wijze van aanmelding bij de federale ombudsdienst “Rechten 

van de patiënt” 

 

Aanmelding klachten 2011 In % 
 FR NL FR NL TOTAAL 

Brief 49 20 17% 6% 11% 

Mail 69 172 23% 49% 37% 

Telefoon 175 156 60% 45% 52% 
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In totaal gebeurt ruim de helft van de aanmeldingen bij de federale ombudsdienst telefonisch, 

en vervolgens per mail (37%) en per brief (11%). 

 

In vergelijking met de Nederlandstalige zijde contacteren de Franstalige patiënten de 

ombudsdienst meer per telefoon (60% tegen 45% aan Nederlandstalige zijde) en meer per 

brief (17% tegen 6% aan Nederlandstalige zijde). Aan Nederlandstalige zijde ligt het aantal 

meldingen per mail hoger (49% tegen 23% aan Franstalige zijde). 
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Vergelijking met de gegevens in 2010 
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In vergelijking met 2010 is aan Nederlandstalige zijde het aantal meldingen per e-mail 

gestegen. Aan Franstalige zijde zien we dat patiënten nog steeds de telefoon en minder de 

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

melden, hoewel we een beduidende toename in het aantal meldingen per e-mail vaststellen. 

 

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

bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

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

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

Voorwerp van de klacht FR 2011 
 FR 

art 5 gedrag 24 

art 5 technische handeling 36 

art 6 vrije keuze 1 

art 7 informatie gezondheidstoestand 5 

art 8 informatie voor een geïnformeerde 

toestemming 12 

art 8 uitdrukkelijke toestemming 0 

art 8 weigering verstrekking 0 

art 9 patiëntendossier 0 

art 9 inzage dossier 0 

art 9 afschrift dossier 25 

art 10 pers levenssfeer 0 

art 11bis pijnbestrijding 0 

andere 2 

 

Voorwerp van de klacht NL 2011 
 NL 

art 5 gedrag 54 

art 5 technische handeling 55 

art 6 vrije keuze 4 

art 7 informatie gezondheidstoestand 7 

art 8 informatie voor een geïnformeerde 

toestemming 20 

art 8 uitdrukkelijke toestemming 0 

art 8 weigering verstrekking 0 

art 9 patiëntendossier 1 

art 9 inzage dossier 0 

art 9 afschrift dossier 23 

art 10 pers levenssfeer 2 

art 11bis pijnbestrijding 0 

andere 2 
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In beide taalgedeelten heeft het voorwerp van de dossiers “bevoegdheid federale 

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

namelijk het recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking (Fr.: 60 dossiers en Ndl.: 109 

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

van de beroepsbeoefenaar betreft (36 dossiers “technische handeling” en 24 dossiers 

“gedrag”), terwijl er aan Nederlandstalige zijde voor dit jaar een gelijkmatige verdeling is (55 

dossiers “technische handeling” en 54 dossiers “gedrag”). 

 

Een tweede groep dossiers heeft betrekking op Art. 9, en in het bijzonder het recht op een 

afschrift van het patiëntendossier (25 dossiers aan Franstalige zijde en 23 dossiers aan 

Nederlandstalige zijde), en vervolgens op Art. 8, waarbij vooral de vereiste verstrekking van 

informatie voorafgaand aan de toestemming van de patiënt wordt aangehaald (12 dossiers 

aan Franstalige zijde en 20 dossiers aan Nederlandstalige zijde). 

 

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

federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” behoren: 

 

Aan Franstalige zijde 

 

1. Recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking (artikel 5) 
 

- Klacht (die oorspronkelijk van een zus van een patiënt afkomstig is) betreffende het 
verzuim van een huisarts (geen diepgaand onderzoek gelet op de mensonwaardige 

toestand van de patiënt – gebrek aan informatie en uitleg over de gezondheidstoestand van 

de patiënt) 

- Klacht (die oorspronkelijk van de echtgenote van een gedetineerde afkomstig is) 

betreffende de vraag tot aanvaarding door het medische team van de gevangenis van het 

voorstel om een psychiatrische opvolging buiten de gevangenis (tijdens het penitentiair 

verlof van de gedetineerde) te laten doorgaan 

- 2 klachten over een gebrek inzake de kwaliteit van de tandzorg 

- Klacht betreffende de houding van een huisarts ten aanzien van een patiënt op het 

levenseinde (thuiszorg) wat betreft het recht van de patiënt om niet te weten 

- Klacht betreffende gebrek aan toezicht vanwege zorgkundigen in een rusthuis (vallen 

van een patiënt) 
- Klacht betreffende een laattijdige diagnose door een huisarts in de instelling (patiënt die 

opgenomen was in de intensieve zorg) 
- Klacht betreffende een tekortkoming in een endodontische behandeling (tandheelkunde) 

- Klacht betreffende niet-functionele tandprotheses 
- Klacht betreffende de technische verstrekking van een tandarts (zenuw geraakt tijdens de 

ontzenuwing van een wijsheidstand – gevoelsverlies) 
- Klacht betreffende de houding van een verpleegkundige in een rusthuis 



25 

- Klacht betreffende de kwaliteit van zorg in de tandheelkunde (brug en kronen) – vraag 

om afschrift van het dossier 

- Klacht betreffende de kwaliteit van zorg in de tandheelkunde (niet-gediagnosticeerde 

acute parodontitis) 

- Klacht betreffende gebrek aan kwaliteit in de tandzorg (+ financieel misbruik: geen attest 

– doorverwijzing naar het RIZIV) 

- Klacht betreffende de houding van een huisarts 

- Klacht betreffende de houding van een psychiater bij de opstelling van een medisch attest 

voor de gedwongen inobservatiestelling (gebrek aan respect, snelheid, geen informatie 

over de procedure van de inobservatiestelling) 

- Klacht betreffende huisartsen die weigeren zich te verplaatsen naar het rusthuis 

- Klacht betreffende een gebrek aan beleefdheid en weinig tact van een huisarts – 
permanente telefonische onderbreking tijdens de consultaties 

- Klacht betreffende de houding van een tandarts (lastig vallen: heeft verschillende 
afspraken vastgelegd zonder iets concreets te doen – druk op de patiënt om de 

geannuleerde afspraken te betalen) 
- Klacht betreffende de kwaliteit van zorg van een tandarts (structuur implantaten) 

- Klacht betreffende de houding van een controle-arts (agressie, gebrek aan informatie 
over de mee te brengen documenten, …) 

- Klacht omdat een huisarts te ver uit de buurt woont in het kader van een therapie en 

klacht betreffende de toegang tot het dossier 

- Klacht betreffende de kwaliteit in de tandzorg (implantaten en protheses) 

- Klacht betreffende gebrek aan materiaal van een zelfstandig verpleegkundige 

- Klacht betreffende een huisarts die niet de nodige onderzoeken voorschrijft die in het 

ziekenhuis moeten worden gedaan 

- Klacht betreffende seksueel misbruik door een huisarts 

- Klacht betreffende de kwaliteit van de tandzorg 

- Klacht betreffende een gebrek aan informatie over de risico’s en beperkingen van een 

ingreep in de esthetische chirurgie (privékliniek) 

- Klacht betreffende een overhaaste consultatie (die in 5 minuten uitgevoerd was) door een 

huisarts 
- Klacht betreffende boring in een tand door een tandarts zonder voorafgaande informatie 

(zonder toestemming van de patiënt) – boring werd door de patiënt niet noodzakelijk 

geacht 
- Klacht betreffende fout bij toekenning van een geneesmiddel (te sterke dosis) door een 

apotheker 
- Klacht betreffende de houding van een huisarts die de ernst van een allergische reactie op 

een voorgeschreven geneesmiddel niet ingeschat zou hebben 
- Klacht tegen een tandarts betreffende de schade veroorzaakt tijdens het plaatsen van een 

tandprothese 

- Klacht betreffende de kwaliteit van de verstrekking van een tandarts bij het plaatsen van 

een brug en betreffende de houding van de tandarts 

- Ontevredenheid over een tandarts die geen ernstige infectie tijdens een consultatie zou 

hebben vastgesteld 

- Klacht betreffende de kwaliteit van een ingreep van een tandarts 

- Klacht betreffende de kwaliteit van de verpleegkundige zorg in een rusthuis 

- Klacht betreffende de behandeling van de nevenwerkingen van een geneesmiddel dat is 

voorgeschreven door een huisarts die verbonden is aan een OCMW 

- Klacht tegen een kinesitherapeut betreffende de naleving van de waardigheid en de 

intimiteit van een patiënt 
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- Klacht betreffende de houding en de aard van de ingrepen van zorgkundigen in de 

thuisomgeving 

- Klacht betreffende de kwaliteit van de zorg die is verstrekt door een tandarts en 

betreffende de verwarring inzake de identiteit van de tandarts 

- Klacht betreffende de kwaliteit van de opvolging door een arbeidsgeneesheer, meer 

bepaald over het gebrek aan informatie van de patiënt over zijn gezondheidstoestand 

- Klacht tegen een huisarts die de ernst van een wonde onderschat zou hebben en die de 

voor de patiënt vereiste onderzoeken niet voorgeschreven zou hebben 

- Klacht betreffende de kwaliteit van de zorg verstrekt door een tandarts bij het plaatsen 

van een tandprothese 

- Klacht betreffende het soort behandeling die is voorgeschreven door een huisarts die in 

twijfel getrokken is door een geneesheer-specialist 

- Klacht betreffende het gebrek aan ondersteuning door een huisarts betreffende de 

erkenning van een ziekte en de behandeling van de gezondheidstoestand van de patiënt 

- Klacht betreffende de kwaliteit van de zorg die verstrekt is door een tandarts bij het 

plaatsen van een tandprothese 

- Klacht betreffende de kwaliteit van de zorg die verstrekt is door een tandarts, en meer 

bepaald betreffende het gebruik maken van een praktijk die door collega’s als verouderd 

wordt beschouwd 

- Klacht betreffende verschillende gebreken in de behandeling door het verpleegkundige 
personeel van een ouder die zware zorg nodig had in een rust- en verzorgingstehuis 

 

2. Recht op de vrije keuze van een beroepsbeoefenaar (artikel 6) 
 

Klacht in verband met misleiding op het niveau van de identiteit van de geraadpleegde 

tandarts (de patiënt dacht zich tot een tandarts X te richten (officiële naam van het 

betrokken kabinet) en ziet vervolgens een andere naam op getuigschrift voor verstrekte 

hulp) 

 

3. Recht van de patiënt op informatie over zijn gezondheidstoestand (artikel 7) 
 
- Klacht (die oorspronkelijk van een zus van een patiënt afkomstig is) betreffende het 

verzuim van een huisarts (geen diepgaand onderzoek gelet op de mensonwaardige 
toestand van de patiënt – gebrek aan informatie en uitleg over de gezondheidstoestand van 

de patiënt) 
- Klacht betreffende de houding van een huisarts ten aanzien van een patiënt op het 

levenseinde (thuiszorg) wat betreft het recht van de patiënt om niet te weten 

- Klacht betreffende een gebrek aan informatie vanwege gynaecologen over de risico’s van 

trisomie 

- Klacht betreffende de kwaliteit van de opvolging door een arbeidsgeneesheer, meer 

bepaald over het gebrek aan informatie aan de patiënt over zijn gezondheidstoestand 

- Klacht betreffende de houding van een psychiater bij de opstelling van een medisch attest 

voor de gedwongen inobservatiestelling (gebrek aan respect, snelheid, geen informatie 

over de procedure van de in observatiestelling en over zijn vastgestelde 

gezondheidstoestand) 

 

4. Recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere 
tussenkomst van de beroepsbeoefenaar (artikel 8) 
 
- Klacht betreffende een gebrek aan informatie door een huisarts over de kans op allergie 

naar aanleiding van het innemen van een bepaald geneesmiddel 
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- Klacht betreffende het verzoek van een tandarts om hem twee keer 20 euro voor twee 

door de patiënt geannuleerde afspraken te betalen (gebrek aan informatie) + Klacht 

betreffende de houding van dezelfde tandarts die de zogezegde afspraken zeer snel had 

vastgelegd zonder bedenktijd voor de patiënt (vrije en geïnformeerde toestemming) terwijl 

de afspraken niet noodzakelijk bleken te zijn (na advies bij een tweede tandarts) 

- Klacht in verband met tandheelkundige zorgen (brug en kronen – gebrek aan informatie 

over de uitgevoerde behandeling / niet geïnformeerde toestemming) 

- Klacht betreffende de houding van een psychiater bij de uitwerking van een medisch 

attest voor de gedwongen inobservatiestelling (gebrek aan respect, snelheid, geen 

informatie over de rol van de psychiater, geen informatie over de procedure van de 

inobservatiestelling) 

- Klacht betreffende de financiële gevolgen (geen voorafgaande informatie) van een 
tomografie die is uitgevoerd door een geneesheer-specialist in de radiodiagnose in een 

“privécentrum” 
- Klacht tegen een tandarts die geweigerd zou hebben om een attest te bezorgen voor zorg 

die door het ziekenfonds wordt terugbetaald 
- Klacht betreffende het gebrek aan informatie van een tandarts over de financiële 

gevolgen van een behandeling die niet door het ziekenfonds wordt terugbetaald 
- Klacht in verband met een behandeling door een huisarts (geen duidelijke uitleg over de 

modaliteiten en het doel van de behandeling) 

- Klacht in verband met het gebrek aan informatie over de rol van de controlegeneesheer - 

over de mee te brengen documenten 

- Klacht met betrekking tot een boring in een tand door een tandarts zonder voorafgaande 

informatie (zonder toestemming van de patiënt) – boring werd door de patiënt niet 

noodzakelijk geacht 

- Gebrek aan informatie over de kosten verbonden aan een bandage en verstrekt in een 

ziekenhuis door een privé-bandagist 
- Klacht in verband met een gebrek aan informatie over de risico’s en beperkingen van een 

ingreep in de esthetische chirurgie (privékliniek) 

 

5. Recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier en de 
toegang tot dit patiëntendossier (artikel 9) 
 

- Moeilijkheid om de overdracht van een dossier van een huisarts naar een andere huisarts 
te verkrijgen 

- Klacht betreffende weigering om een tweede (onrechtstreeks) verzoek in te willigen tot 
consultatie van het verpleegkundig dossier in een revalidatiecentrum van de overleden 

echtgenoot van de klaagster 
- Probleem om (onrechtstreeks) toegang te krijgen tot een (verpleegkundig) dossier van 

een overleden patiënt in een rusthuis 

- Klacht betreffende moeilijkheden om de overdracht van een dossier van een huisarts naar 

een andere te bekomen 

- Problemen om het patiëntendossier bij een logopedist te bekomen 

- Verzoek van een dochter van een patiënt – in een rusthuis – om toegang te krijgen tot het 

verpleegkundig en medisch dossier tijdens de weekends (niet mogelijk zonder 

aanwezigheid van de arts) 

- Klacht betreffende problemen om rechtstreeks per telefoon de laboratoriumresultaten die 

zijn meegedeeld aan een huisarts te kennen (waarom moet men op consultatie bij de arts 

gaan zoals de secretaresse zegt?) 

- Vraag om afschrift van het globaal medisch dossier bij een huisarts 
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- Klacht betreffende probleem inzake de toegang tot het globaal medisch dossier dat wordt 

beheerd door een huisarts + onvolledig dossier (geen data van de laatste vaccinaties) 

- Klacht betreffende rechtstreekse toegang tot de laboratoriumresultaten (bloedanalyses) 

- Klacht betreffende moeilijkheid om het dossier van een huisarts (dat gegevens van een 

vroegere pediater bevat) te krijgen 

- Twee klachten betreffende problemen om resultaten van gynaecologische onderzoeken te 

verkrijgen (resultaten die in het bezit zijn van 2 gynaecologen die elk in een privékabinet 

werken) 

- Klacht van verschillende leden van eenzelfde familie betreffende het probleem om een 

kopie van dossiers die worden beheerd door een overleden huisarts te bekomen 

- Vraag om afschrift van het patiëntendossier bij een tandarts 

- Klacht betreffende de problemen om een afschrift van de verslagen van onderzoeken bij 
een cardioloog te bekomen 

- Klacht betreffende de weigering van een aanvraag betreffende kopie van het medisch 
dossier bij een huisarts 

- Klacht betreffende de weigering inzake de toegang tot de resultaten van psychologische 
onderzoeken bij een geneesheer-expert 

- Klacht betreffende de slechte kwaliteit van een kopie van een patiëntendossier die is 
gemaakt door een tandarts in een tandartsenpraktijk 

- Klacht in verband met de weigering tot overdracht van een patiëntendossier naar de 

behandelende tandarts die de tandartsenpraktijk waar hij vroeger werkte, verlaten heeft 

- Klacht in verband met de toegang tot het patiëntendossier bij een huisarts (lopende 

behandeling) 

- Moeilijkheid om een afschrift te bekomen van het patiëntendossier bij een chirurg 
(esthetisch chirurg - privékliniek) 

- Klacht in verband met de moeilijkheid om het dossier te bekomen bij een tandarts die 

voor een advies werd geraadpleegd 

- Verzoek tot afschrift van het patiëntendossier bij een tandarts 

- Klacht in verband met de toegang tot het dossier bij raadgevend geneesheren van een 
verzekeringsmaatschappij 

 

6. Andere 
 

- Klacht in verband met de onmogelijkheid om een attest te bekomen bij een tandarts 
- Klacht in verband met de moeilijkheid om bepaalde concrete handelingen te verkrijgen 

van zorgkundigen (thuiszorg) (reglementering zou de zorgkundigen verbieden om 
bepaalde handelingen te stellen, omdat de patiënt wordt vergezeld - de persoon die met de 

patiënt samenwoont, heeft echter een handicap) 
 

Aan Nederlandstalige zijde 

 

1. Recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking (artikel 5) 
 

- Ontevredenheid over gedrag van een adviserend geneesheer bij een ziekenfonds 

(beledigende houding) 

- Ontevredenheid in verband met kwaliteit van tussenkomst door een podoloog (ondanks 

betaling van een voorschot heeft de patiënt nooit zolen ontvangen) 

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

technische kwaliteit) 
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- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst (houding) van een controlearts tijdens 

een controle van arbeidsongeschiktheid 

- Vragen over vermeende verstrekking door een bandagist van een hulpmiddel; de patiënt 

zou dit hulpmiddel nooit hebben ontvangen 

- Vermoeden van opzettelijk toedienen van een bepaald geneesmiddel via inspuiting door 

een huisarts zonder toestemming van een patiënt 

- Ontevredenheid over het gedrag van een tandarts tegenover de vertegenwoordiger van 

een minderjarige patiënt 

- Vraag over opportuniteit van opmaak van attest over de mentale gezondheidstoestand van 

een vertegenwoordigde patiënt door een huisarts 

- Ontevredenheid over plotse stopzetting van tussenkomst door een team van 

verpleegkundigen in de thuiszorg 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een huisarts (opvolging van 

gevolgen van medicatiegebruik, overleg met specialist); vraag naar kopie van dossier 

- Ontevredenheid over gedrag van een tandarts (niet uitvoeren van een behandeling tijdens 

een afspraak die vooraf was overeengekomen met medewerker van tandarts) 

- Ontevredenheid over gedrag van een tandarts (naar aanleiding van vraag naar 

ontvangstbewijs voor honorarium en vraag naar afschrift van dossier) 

- Ontevredenheid over houding van een huisarts – stopzetting van relatie patiënt-arts 

- Ontevredenheid over gedrag en informatieverstrekking (kostprijs van behandeling, 

diagnose) door een tandarts 
- Ontevredenheid over weigering van apotheker van wacht om een geneesmiddel op 

voorschrift te verstrekken 

- Ontevredenheid over tussenkomst van een huisarts van wacht (tijd tussen telefonische 

oproep en aankomst bij patiënt; gebrekkige communicatie met arts) 

- Ontevredenheid over gedrag van een apotheker (weigering om formaliteit voor een 

terugbetaling uit te voeren) 

- Ontevredenheid over informatieverstrekking door een huisarts van wacht over termijn 

waarin hij zorg kon verstrekken 

- Ontevredenheid over weigering van een tandarts om afspraak vast te leggen voor een 

dringende behandeling 

- Ontevredenheid over termijn waarin tandheelkundige behandeling wordt uitgevoerd 

- Ontevredenheid over gedrag van huisarts van wacht tijdens huisbezoek 

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

administratieve formaliteiten in verband met ziekteverzekering te vervullen) 

- Ontevredenheid over houding van een tandarts bij vraag naar informatie over financiële 

gevolgen van tussenkomst (kostprijs van tandkroon) 

- Ontevredenheid over gedrag en diagnosestelling door een huisarts van wacht 
- Ontevredenheid over beslissing van ambulanciers om patiënt niet te transporteren naar 

ziekenhuis na een 100-oproep, inclusief ontevredenheid over het gedrag van deze 

ambulanciers 

- Ontevredenheid over gedrag van een huisarts in reactie op wens van patiënt om zich tot 

collega in dezelfde praktijk te mogen richten 

- Moeilijkheden om afspraak vast te leggen bij een specialist (dermatoloog) binnen een 

redelijke termijn voor een volgens patiënt dringende vraag voor advies 

- Ontevredenheid over gedrag van een apotheker van wacht bij het niet verstrekken van 

een geneesmiddel op (niet recent) voorschrift van een tandarts 

- Ontevredenheid/vragen over plotse stopzetting van een arts-patiëntrelatie door een 

huisarts 
- Ontevredenheid over gedrag (onbeleefdheid) van apotheker bij weigering om 

geneesmiddel zonder voorschrift over te maken 
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- Ontevredenheid over houding van een controlegeneesheer tijdens een controlebezoek 

voor vaststelling arbeidsongeschiktheid 

- Ontevredenheid over niet aan huis komen door een dokter van wacht na een telefonische 

oproep 

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

(wachttijd tussen telefonische oproep en huisbezoek, …) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van een tussenkomst door een tandarts (blijvende 

problemen met een verstrekte prothese) 

- Ontevredenheid over aanrekening van een vergoeding door een diëtist nadat patiënt niet 

kon komen naar een afspraak 

- Ontevredenheid over weigering van dienstverstrekking door een tandarts (stopzetting van 

de therapeutische relatie) 

- Ontevredenheid over plotse stopzetting van een behandeling bij minderjarige door een 

logopedist 
- Ontevredenheid over houding van een huisarts (weigering van onderzoek en 

behandeling) 

- Ontevredenheid over weigering van verstrekking van een (niet voorschriftplichtig) 

geneesmiddel door een apotheker 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een huisarts van wacht (advies om 

contact op te nemen met eigen huisarts) 

- Ontevredenheid over gedrag van een apotheker bij de verstrekking van een bereiding; 

vraag van patiënt naar informatie over mogelijke bijwerkingen van het middel 

- Ontevredenheid over houding van arbeidsgeneesheer tijdens periodieke 

gezondheidsbeoordeling 

- Ontevredenheid over afwezigheid van huisbezoek door een huisarts van wacht na een 

telefonische oproep 

- Ontevredenheid over weigering tot het verlenen van de door de patiënt gevraagde zorg 

door een huisarts 

- Ontevredenheid over communicatie met een tandarts (plotse stopzetting van een lopende 

orthodontische behandeling naar aanleiding van een betwisting rond een betaling) 

- Ontevredenheid over de houding van een arts tijdens een medisch onderzoek bij het 

Directoraat-Generaal Personen met een Handicap bij de FOD Sociale Zekerheid 

- Ontevredenheid over weigering van tussenkomst door een huisarts 

- Ontevredenheid over niet verstrekking van een aerosolapparaat door een apotheker 

omdat de vrager nooit medicatie zou hebben gekocht in diens apotheek 

- Ontevredenheid over gedrag van een kinesitherapeut (opmerkingen over hygiëne van de 

patiënt) 

- Ontevredenheid over gedrag van een radioloog (suggesties over levensstijl van een 

patiënt) 

- Ontevredenheid over gedrag van een specialist tegenover de patiënt (opmerkingen over 

taalkennis van de patiënt) 

- Vraag tot overhandiging van het getuigschrift van verstrekte hulp door een 

kinesitherapeut, alsook van het geneeskundig voorschrift 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (wachtlijst en 

opvolging van gezondheidstoestand) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een huisarts (houding en wijze 

waarop gezondheidstoestand vastgesteld werd) 

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

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

prothese) 
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- Ontevredenheid over voorschrijven door een psychiater van medicatie (toestemming van 

patiënt onder druk, ontwenningsproblemen) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (verstrekking van een 

partiële prothese) 

- Ontevredenheid over verstrekking van een bril op voorschrift van oogarts (ligt de 

verantwoordelijkheid bij de opticien of bij de oogarts?) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (achterblijven van een 

wortel na extractie van een tand) 

- Ontevredenheid over informatie ontvangen voorafgaandelijk aan de behandeling door een 

orthodontist (informatie over hoogte van honorarium) en vraag over kwaliteit van deze 

behandeling 

- Ontevredenheid over niet meteen tussenkomen van een tandarts na een telefonische 

oproep naar aanleiding van tandpijn (lange wachttijd) 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van verstrekking door een tandarts (verstrekking van 

een prothese) 

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

arbeidsongeschiktheid) 

- Ontevredenheid over continuïteit van behandeling bij een kinesitherapeut 
- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een dermatoloog (behandeling van 

acne) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een plastisch chirurg in 

privékliniek (borstcorrectie met lift) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van verstrekking door een tandarts (kwaliteit van een 

tandprothese) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een huisarts (tijdige 

diagnosestelling en passende behandeling) en over overmaken van dossier aan familielid 

van patiënt 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst (technische handeling) door een 

kinesitherapeut (osteopaat) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van verstrekking voor een tandarts (vorm en uitzicht van 

een prothese) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door verschillende verpleegkundigen in 
thuiszorg (val, verkeerde inspuiting, …) 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van tussenkomst (technische handeling) door een 

tandarts (achterblijven van tandwortel na ontzenuwing) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts bij de verstrekking van 

een prothese (problemen bij eten en spreken, uitzicht van de prothese en pijn) 

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

- Ontevredenheid over kwaliteit van dienstverstrekking door een tandarts 

- Vraag over het niet verstrekken van een geneesmiddel door een apotheker (meerdere 

verpakkingen per voorschrift) 

- Ontevredenheid over bril die op voorschrift van een oogarts verstrekt werd (vraag wie 

verantwoordelijk is: de opticien of de oogarts) 

- Vragen in verband met de wijze waarop huisarts een patiëntendossier beheert 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (verstrekking van 

prothese; esthetisch probleem) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts bij de verstrekking van 

een prothese (breuk, slecht passend, drukletsels) 

- Ontevredenheid over niet afleveren van een geneesmiddel op voorschrift (niet dringend 

voorschrift) door een apotheker van wacht 
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- Vraag over aanrekening van kostprijs voor een nieuwe prothese door een tandarts (eerder 

verstrekte prothese paste onvoldoende) 

- Ontevredenheid over gevolg van een esthetische behandeling door een plastisch chirurg 

in een privékliniek 

- Vragen tegenover psychiater over diagnosestelling / vaststelling van de 

gezondheidstoestand 

- Ontevredenheid over kwaliteit van behandeling en respect voor hygiëne door een 

tandarts 

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

kroon op onvoldoende behandelde tandwortels) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van verstrekte podologische zolen door een podoloog 

- Ontevredenheid over kwaliteit van verstrekking van tandprothesen door een tandarts 

(uitzicht van de prothesen) 

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

prothese) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een plastisch chirurg in een 

privékliniek (borstlift) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van verstrekking door meerdere tandartsen over 

verschillende jaren heen 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (achtergebleven 

materiaal in de tandwortel) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (onderzoek, 

diagnosestelling en voorgestelde behandeling) 

- Ontevredenheid over de afwezigheid van informatie (kostenraming, gebruik van 

materialen, tijdsbestek) over een behandeling (plaatsing kroon- en brugwerk) door een 
tandarts in een privékliniek, evenals de termijn waarbinnen de verschillende stappen in 

de behandeling worden gepland en uitgevoerd 

- Overhandiging door een apotheker aan een ouder van een baby van een geneesmiddel dat 

niet mag gebruikt worden voor baby's 

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

prothese) 

- Ontevredenheid over tussenkomst van een huisarts (opvolgingsbeleid van zorg om 

patiënt, communicatie met specialisten) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een oogarts (voorschrift voor 

multifocale bril); signaal over moeilijkheid voor patiënt indien een bril op voorschrift niet 

goed past: is de oogarts of de opticien verantwoordelijk? 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van tussenkomst door een apotheker (magistrale 

bereiding) 

- Ontevredenheid in verband met resultaat van een orthodontische behandeling 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een plastisch chirurg in een privé-

praktijk (resultaat van liposuctie en -filling) en over informatie vooraf aan de tussenkomst 

(aard en risico's) 

 

2. Recht op de vrije keuze van een beroepsbeoefenaar (artikel 6) 
 

- Ontevredenheid over gedrag van een huisarts in reactie op wens van patiënt om zich tot 
collega in dezelfde praktijk te mogen richten 

- Ontevredenheid over weigering van dienstverstrekking door een tandarts (stopzetting van 

de therapeutische relatie) 
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- Ontevredenheid in verband met mededeling dat patiënt tijdens vrije consultatie van een 

huisarts kan langskomen; geen voorafgaande afspraak mogelijk voor “niet vaste” 

patiënten 

- Vragen in verband met stopzetting van therapeutische relatie door een huisarts 

 

3. Recht van de patiënt op informatie over zijn gezondheidstoestand (artikel 7) 
 

- Ontevredenheid over tussenkomst van twee huisartsen met het oog op het verkrijgen van 

informatie over de gezondheidstoestand (juiste diagnose) 

- Verzoek tot informatie over gezondheidstoestand en afschrift van patiëntendossier bij een 

psychiater in een gevangenis 

- Vraag naar afschrift van laboresultaten rechtstreeks bij laboratorium 

- Verschillende vaststellingen over gezondheidstoestand van patiënt door verschillende 

psychiaters; patiënt verblijft in een gevangenis 

- Verzoek aan psychiater om toelichting van bevindingen in verband met 

arbeidsongeschiktheid (in kader van een onderzoek door pensioencommissie bij Medex) 

en verzoek om toegang tot persoonlijke notities 

- Verzoek aan huisarts tot informatie over gezondheidstoestand van minderjarige kinderen 

en tot afschrift van de patiëntendossiers 

- Ontevredenheid over weigering van een huisarts om aan vertegenwoordiger informatie 

mee te delen over de gezondheidstoestand van een patiënt 

 

4. Recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere 
tussenkomst van de beroepsbeoefenaar (artikel 8) 
 

- Ontevredenheid over informatie ontvangen voorafgaandelijk aan de behandeling door een 

orthodontist (informatie over hoogte van honorarium) en vraag over kwaliteit van deze 

behandeling 

- Ontevredenheid over de afwezigheid van informatie (kostenraming, gebruik van 

materialen, tijdsbestek) over een behandeling (plaatsing kroon- en brugwerk) door een 
tandarts in een privékliniek, evenals de termijn waarbinnen de verschillende stappen in 

de behandeling worden gepland en uitgevoerd  

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een plastisch chirurg in een privé-

praktijk (resultaat van liposuctie en -filling) en over informatie vooraf aan de tussenkomst 
(aard en risico's) 

- Ontevredenheid over gedrag en informatieverstrekking (kostprijs van behandeling, 

diagnose) door een tandarts 
- Ontevredenheid over houding van tandarts bij vraag naar informatie over financiële 

gevolgen van tussenkomst (kostprijs van tandkroon) 

- Ontevredenheid over communicatie met een tandarts (plotse stopzetting van een lopende 
orthodontische behandeling naar aanleiding van een betwisting rond een betaling) 

- Ontevredenheid over niet overhandiging van een ontvangstbewijs voor het betaalde 

honorarium door een bandagist; het ontvangstbewijs is nodig voor een terugbetaling door 

een verzekering 

- Vraag naar getuigschrift van verstrekte hulp na stopzetting door patiënt van een 

behandeling bij een kinesitherapeut; patiënt heeft dit getuigschrift nodig voor het 
verkrijgen van een terugbetaling 

- Verwondering over de hoogte van een honorarium aangerekend door een onafhankelijke 

expert; patiënt werd hierover ook niet vooraf geïnformeerd 
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- Ontevredenheid over informatie (afwezigheid van informatie over de kostprijs) die werd 

verstrekt door een tandarts vooraf aan een tussenkomst (herstel van een gebarsten 

prothese) 

- Ontevredenheid over de informatie die werd verstrekt vooraf aan een behandeling 

(informatie over de kostprijs van de behandeling) door een tandarts (endodontoloog) 

- Verwondering over de aanrekening van een tussenkomst door een orthodontist lang na de 

uitvoering van een tussenkomst 

- Klacht over ontvangst van rekening die volgens de patiënt verkeerdelijk is verzonden door 

een kinesitherapeut 
- Ontevredenheid over weigering van een vroedvrouw om een voorafbetaald honorarium 

terug te betalen na intrekking van de toestemming voor een tussenkomst door een 

overmachtsituatie 

- Ontevredenheid over niet terugbetaalbaarheid van een ingreep door een oogarts aangezien 

de ingreep niet in een ziekenhuis plaatsvond, gebrek aan voorafgaande informatie hierover 

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

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

van de tandprothese te zijnen laste zouden zijn) 

- Ontevredenheid over de informatie die werd verstrekt voorafgaand aan een tussenkomst 

door een tandarts (informatie over inhoud van een behandeling/kostprijs van een 

behandeling) 

- Vragen over betaling van een orthodontische behandeling bij stopzetting van de 

behandeling (wegens verhuis van de orthodontist) en verderzetting van de behandeling 

bij een andere orthodontist 

- Ontevredenheid over behandeling van een tandarts (plaatsing brug met kronen waarvan 

materiaal niet het materiaal is dat vooraf werd afgesproken) 

- Vraag naar correctie van een getuigschrift voor verstrekte hulp bij een kinesitherapeut 
 

5. Recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier en de 
toegang tot dit patiëntendossier (artikel 9) 
 

- Vragen in verband met de wijze waarop huisarts een patiëntendossier beheert 

- Verzoek tot informatie over gezondheidstoestand en afschrift van patiëntendossier bij een 

psychiater in een gevangenis 

- Vraag naar afschrift van laboresultaten rechtstreeks bij laboratorium 

- Verschillende vaststellingen over gezondheidstoestand van patiënt door verschillende 

psychiaters; patiënt verblijft in een gevangenis 

- Verzoek aan psychiater om toelichting van bevindingen in verband met 

arbeidsongeschiktheid (in kader van een onderzoek door pensioencommissie bij Medex) 

en verzoek om toegang tot persoonlijke notities 

- Verzoek aan huisarts tot informatie over gezondheidstoestand van minderjarige kinderen 

en tot afschrift van de patiëntendossiers 

- Ontevredenheid over gedrag van een huisarts in reactie op wens van patiënt om zich tot 
collega in dezelfde praktijk te mogen richten 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een huisarts (opvolging van 

gevolgen van medicatiegebruik, overleg met specialist), vraag naar kopie van dossier 

- Vraag naar afschrift van een patiëntendossier bij een huisarts 

- Vraag tegenover huisarts om rechtstreeks afschrift van bloedanalyse thuis te mogen 

ontvangen 

- Verzoek tot afschrift van volledig patiëntendossier bij een tandarts (inclusief 

tandafdrukken voor prothese) 

- Vraag naar afschrift van verslag bij verschillende psychiaters 
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- Vraag naar afschrift van dossier bij een expert van een verzekeringsmaatschappij 

- Vraag naar overzicht van verstrekte geneesmiddelen door een apotheker 

- Vraag tegenover een tandarts naar overdracht van een afschrift van een patiëntendossier 

aan patiënt. Vraag wordt gesteld in het kader van een schadedossier dat werd geopend bij 

een verzekeringsmaatschappij (verkeersongeval) 

- Vraag naar afschrift patiëntendossier (laboresultaten) bij een geneesheer-specialist 
- Vraag naar afschrift van deel uit patiëntendossier (testresultaat) bij een psychiater 

- Verzoek tot afschrift van een patiëntendossier (verslag) bij een raadsgeneesheer van een 
verzekeringsmaatschappij 

- Vraag naar afschrift dossier bij een raadsgeneesheer 

- Vraag naar afschrift van een dossier bij een huisarts na wijziging van huisarts 

- Vraag tot het bekomen van een afschrift van een patiëntendossier bij een huisarts in het 
kader van garantie van continuïteit van zorgen bij verandering van huisarts 

- Verzoek tot afschrift van een patiëntendossier bij een huisarts 

- Vraag aan huisarts tot overdracht van een afschrift van patiëntendossier naar een nieuwe 

huisarts 

- Verzoek tot afschrift van patiëntendossier bij een huisarts 

 

6. Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10) 
 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een huisarts (tijdige 

diagnosestelling en passende behandeling) en over overmaken van dossier aan familielid 

van patiënt 

- Klacht in verband met schending van persoonlijke levenssfeer door een ambulancier 

 

7. Andere 
 

- Ontevredenheid over de manier waarop wordt geluisterd naar de wens/vragen van een 

vertegenwoordiger van een wilsonbekwame patiënt 

- Vraag naar inzage in patiëntendossier bij psychiater in aanwezigheid van een 

vertrouwenspersoon van de patiënt; aanwezigheid van vertrouwenspersoon wordt door 
beroepsbeoefenaar geweigerd 
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I.1.1.4. Type verwachting van de patiënt in de “klachten”dossiers 

behorend tot de directe bevoegdheid van de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” 
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FR NL

Verwachting van de klager 2011
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signaal/luisteren

dossier

andere

 
 

- Aan Nederlandstalige zijde zijn het geven van een signaal bij de ombudspersoon (53 

dossiers) en het starten van een dialoog (36 dossiers) de meest voorkomende verwachtingen. 

Het bereiken van een financieel akkoord komt in 32 dossiers voor. 

 

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

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

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

dossiers waarin de patiënt een klacht per mail had neergelegd. 

 

- Aan Franstalige zijde noteren we in de rubriek “verwachting van de patiënt” voornamelijk 

vragen om een financieel akkoord (30 dossiers), en vervolgens verzoeken om een afschrift 

van het patiëntendossier (22 dossiers) en om dialoog (18 dossiers). 
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- Wij wijzen nog op het volgende: bij het neerleggen van een klacht formuleert het merendeel 

van de patiënten tezelfdertijd verschillende verwachtingen (signaal, dialoog, dossier, 

schadevergoeding, …). Daarenboven dient de hierboven beschreven indeling met 

voorzichtigheid beschouwd/geïnterpreteerd te worden; wij hernemen in onze codering de 

verwachting die volgens ons het sterkst bij de patiënt aanwezig “lijkt”. 

 

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

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

betrekking hebben 
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De meeste dossiers “bevoegdheid federale ombudsdienst” hebben voor het jaar 2011 

betrekking op de ambulante sector (189 dossiers). 
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I.1.1.6. Beroepsbeoefenaars in de “klachten”dossiers, behorend tot de 

directe bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de 

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

derde 

 

Aan Franstalige zijde 

 

- Klacht betreffende de kwaliteit van de voeding en de organisatie van het personeel in een 
rusthuis - doorverwijzing naar de bevoegde inspectiediensten.  

- Klacht betreffende het gebrek aan hygiëne dat is vastgesteld in een tandartsenpraktijk - 
doorverwijzing naar de bevoegde Provinciale Geneeskundige Commissie.  

- Klacht betreffende de organisatie van de bezoek- en maaltijduren in een rusthuis - 

doorverwijzing naar inforHome en de bevoegde inspectiedienst.  

- Klacht betreffende een psycholoog die een einde zou hebben gemaakt aan de consultaties 

zonder de zorgcontinuïteit te garanderen - doorverwijzing naar de Belgische Federatie van 

psychologen. 

- Klacht betreffende één van de nevenwerkingen van een geneesmiddel, voorgeschreven 

door een pneumoloog: de Orde van geneesheren behandelt de klacht reeds.  

- Klacht betreffende de organisatie van het personeel in een ziekenhuis - doorverwijzing 

naar de inspectiedienst van de zorginstellingen en ook naar de lokale ombudsfunctie.  

- Klacht betreffende de hygiëneomstandigheden in een ziekenhuis - doorverwijzing naar de 

inspectiedienst van de zorginstellingen en de ombudspersoon van het ziekenhuis. 

- Klacht betreffende de hygiëneomstandigheden in een ziekenhuiscentrum - doorverwijzing 

naar de inspectiedienst van de zorginstellingen en de lokale ombudsfunctie.  

- Probleem betreffende de organisatie van het personeel in een ziekenhuis - doorverwijzing 

naar de inspectiedienst van de zorginstellingen. 

- Klacht betreffende de hygiëneomstandigheden in een psychiatrisch ziekenhuis - 

doorverwijzing naar de inspectiedienst van de zorginstellingen.  

- Klacht betreffende een intoxicatie te wijten aan een voedingsverpakking – doorverwijzing 

naar de diensten van de FOD Volksgezondheid en de Algemene Directie Controle en 

Bemiddeling van de FOD Economie. 

- Klacht betreffende een chirurgische hartoperatie die geleid heeft tot het verlies van het 

gebruik van de arm en van het gezichtsvermogen – doorverwijzing naar een advocaat + 

Fonds voor medische ongevallen. 

- Klacht betreffende een factuur van ziekenhuizen – doorverwijzing naar het ziekenfonds. 

- Klacht betreffende de houding van een arts die “partij gekozen heeft” tegen zijn patiënt 

(aangifte verboden huwelijk) – doorverwijzing naar de Orde van geneesheren. 

- Klacht betreffende verstopte toiletten in een rusthuis – doorverwijzing naar de bevoegde 

inspectiediensten. 

- Klacht ziekenfonds – doorverwijzing naar de federale Ombudsman. 

- Klacht betreffende een factuur van een ziekenhuis – doorverwijzing naar het ziekenfonds. 

- Klacht betreffende een factuur van een ziekenhuis (betreffende zorg van de overleden 

schoonbroer) – doorverwijzing naar het ziekenfonds. 

- Klacht betreffende kwaliteit van de tandzorg in een ziekenhuis – bemiddeling niet 

gewenst – doorverwijzing naar het ziekenfonds en/of de verzekering van het ziekenhuis 

(via de directie) + informatie over het Fonds voor medische ongevallen. 

- Interpellatie betreffende een betaling in een medisch centrum (forfait) – doorverwijzing 

naar het ziekenfonds. 

- Klacht betreffende factuur in een ziekenhuis – doorverwijzing naar het ziekenfonds. 

- Klacht betreffende verwaarlozing in een revalidatietehuis – advocaat reeds op de hoogte 
gebracht. 
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- Klacht betreffende vermoeden van medische fout – chirurgie gynaecologie – men heeft 

reeds getracht te bemiddelen – doorverwijzing naar het ziekenfonds en/of het Fonds voor 

medische ongevallen. 

- Klacht betreffende hygiëneomstandigheden in een ziekenhuis – doorverwijzing naar de 

bevoegde inspectiediensten. 

- Vertraagde kankerdiagnose – doorverwijzing naar het ziekenfonds en/of het Fonds voor 

medische ongevallen. 

- Vermoeden van technische medische fout in een ziekenhuis – bemiddeling niet gewenst - 

doorverwijzing naar het ziekenfonds en/of het Fonds voor medische ongevallen. 

- Klacht betreffende ultrasoonapparaat die zou hebben geleid tot hersenletsels – procedure 

lopende – doorverwijzing naar justitie. 

- Klacht betreffende tandzorg – ziekenfonds reeds op de hoogte gebracht. 

- Klacht betreffende slechte behandeling in een rusthuis (patiënt vastgebonden – 
uitgedroogd) – advocaat reeds op de hoogte gebracht. 

- Interpellatie betreffende de honoraria die worden gevraagd door een pediater – 
doorverwijzing naar het ziekenfonds. 

- Vermoeden van technische fout in een ziekenhuis – advocaat reeds op de hoogte gebracht. 

- Klacht betreffende factuur in een ziekenhuis – doorverwijzing naar het ziekenfonds. 

- Klacht betreffende het gedrag van een psycholoog – doorverwijzing naar een advocaat – 
de Belgische Federatie van Psychologen heeft de klacht niet echt kunnen behandelen. 

- Klacht betreffende het transport per auto van een ziekenhuis naar een ander ziekenhuis 
(via maatschappij die verbonden is met het ziekenfonds) – doorverwijzing naar de 

ombudsvrouw van het ziekenfonds. 

- Interpellatie betreffende onachtzame geneesheer-specialist inzake een ernstige diagnose – 

bemiddeling niet gewenst – doorverwijzing naar het ziekenfonds. 

- Klacht betreffende verzending van documenten door het ziekenfonds naar een Brusselse 
patiënt in het Nederlands en niet in het Frans – doorverwijzing naar de landsbond van het 

ziekenfonds en naar de federale Ombudsman. 

- Vraag tot sociale hulp van een buitenlandse patiënt – doorverwijzing naar een advocaat 

die gespecialiseerd is in buitenlands recht. 

- Klacht betreffende tandzorg – doorverwijzing naar expert en ziekenfonds. 

- Probleem om een gespecialiseerd geneesheer te vinden gelet op wezenziekte – 
doorverwijzing naar de “Ligue des usagers des soins de santé” (LUSS). 

- Vermoeden technische medische fout – doorverwijzing naar het ziekenfonds/het Fonds 
voor medische ongevallen. 

- Probleem met het ziekenfonds – kwetsbaar persoon die onder de indruk was van de 

adviserend geneesheer – raadgeving: kan zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon 

/ een arts van zijn keuze. 

- Problemen inzake personeel in de spoedgevallendienst – doorverwijzing naar de bevoegde 

inspectiediensten. 

- Zoektocht naar een reumatoloog – doorverwijzing naar de website van de Orde van 

geneesheren. 

- Ontevredenheid betreffende de verwachting van een advies van het Federale 

Geneesmiddelenagentschap over de nevenwerkingen van een geneesmiddel - 

doorverwijzing naar het Federale Agentschap en naar de federale Ombudsman. 

- Klacht betreffende de facturatie van honorariumsupplementen die gevraagd werden voor 

een verblijf in een ziekenhuis in een specifieke kamer - (patiënt bevond zich alleen in een 
tweepersoonskamer) - doorverwijzing naar het RIZIV voor meer toelichting in verband 

met de definitie van “specifieke kamer”. 
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- Klacht betreffende tandzorg (implantaten) – bemiddeling niet gewenst – doorverwijzing 

naar experts – in een eerste fase – vooraleer een eventuele juridische procedure te 

overwegen. 

- Problemen om een arts-natuurgenezer te vinden – doorverwijzing naar websites en 

patiëntenverenigingen. 

- Zoektocht naar dringende psychiatrische hulpverlening (minder begunstigde patiënt) – 

doorverwijzing naar patiëntenverenigingen, crisisopvangcentra, het OCMW van de regio. 

- Klacht betreffende probleem om toegang te krijgen tot het dossier van een psycholoog – 

doorverwijzing naar de Belgische Federatie van Psychologen en de Commissie voor de 

bescherming voor de persoonlijke levenssfeer. 

- Klacht betreffende de fout van een verpleegkundige in het kader van de verstrekking van 

thuiszorg – doorverwijzing naar het ziekenfonds (dienst ledenverdediging). 

- Klacht betreffende een factuur van een ziekenhuis – doorverwijzing naar het ziekenfonds. 

- Klacht betreffende niet-aangepaste tandprotheses – doorverwijzing naar experts – van het 

ziekenfonds + informatie over het Fonds voor medische ongevallen. 

- Klacht betreffende stroompanne in een ziekenhuis en dus panne van een toestel (monitor) 

– vragen van de patiënt betreffende de steriliteit van het materiaal en de uitrusting van de 
herstellers - doorverwijzing naar de bevoegde inspectiediensten. 

- Klacht betreffende panne van een lift in een rusthuis – doorverwijzing naar de bevoegde 

inspectiediensten. 

- Klacht van een patiënt betreffende het niet verlenen van hulp aan een persoon in gevaar 

door een huisarts (relativisme wat betreft de mishandeling in hoofde van de echtgenoot) - 

doorverwijzing naar een advocaat. 

- Klacht betreffende de niet-dekking van een verzekeringsmaatschappij – doorverwijzing 

naar de Ombudsman van de Verzekeringen. 

- Klacht betreffende de hygiëneomstandigheden in een ziekenhuis – doorverwijzing naar de 
bevoegde inspectiediensten. 

- Probleem met justitie – doorverwijzing naar een advocaat. 

- Klacht betreffende vermoeden van technische fout (heupprotheses) – bemiddeling niet 

gewenst – doorverwijzing naar het ziekenfonds + informatie over het Fonds voor 
medische ongevallen. 

- Klacht betreffende een ernstige diagnosefout (van een arts) – bemiddeling niet gewenst – 
doorverwijzing naar de bevoegde Provinciale Geneeskundige Commissie. 

- Klacht betreffende de “dictatoriale” houding van een medisch ziekenhuisdirecteur (patiënt 
die wordt “afgewezen” en nooit meer naar het ziekenhuis mag terugkeren) – 

doorverwijzing naar de Orde van geneesheren. 

- Klacht betreffende weigering van terugbetaling van logopediezorg – doorverwijzing naar 

het college van artsen-directeurs van het RIZIV + naar de federale Ombudsman. 

- Problemen om een huisarts te vinden – doorverwijzing naar de website van de Orde van 

geneesheren. 

- Uiting van de weigering om facturen van het ziekenhuis te betalen voor een overleden 

familielid (geweigerde erfenis) – doorverwijzing naar een advocaat. 

- Twee klachten betreffende organisatorische aspecten van een rust- en verzorgingstehuis - 
doorverwijzing naar de bevoegde inspectiediensten. 

- Klacht betreffende een factuur van een ziekenhuis – doorverwijzing naar het ziekenfonds. 

- Klacht betreffende verwaarlozing in de opvolging van een risicozwangerschap. Dreiging 

van de medisch directeur van het ziekenhuis (patiënt mag niet meer terugkeren naar het 
ziekenhuis) – doorverwijzing naar de Orde van geneesheren en naar het ziekenfonds voor 

een eventuele vergoeding. 

- Klacht betreffende de houding van een psycholoog (partij gekozen voor de echtgenoot) – 

doorverwijzing naar de Belgische Federatie van Psychologen en/of de rechtbank. 
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- Klacht betreffende rusthuis: te weinig personeel + klaagster wenst dat haar moeder met 

rust gelaten wordt en niet wordt verplicht om naar de refter te gaan. – doorverwijzing naar 

de bevoegde inspectiediensten + Woonzorglijn (Vlaamse Gemeenschap). 

- Klacht betreffende een chirurgische operatie (twee door een litteken 

platgedrukte/samengeperste zenuwen – doorverwijzing naar het ziekenfonds + informatie 

over het Fonds voor medische ongevallen. 

- Klacht betreffende de hygiëneomstandigheden in een ziekenhuis – doorverwijzing naar de 

bevoegde inspectiediensten. 

- Klacht betreffende vervoer in ambulance (een jong meisje werd gedwongen om in de 

ambulance te stappen, die werd opgeroepen door een derde, terwijl het jonge meisje dit 

niet wou (kende de oorsprong van haar malaise); de moeder wil de factuur niet betalen - 

doorverwijzing naar de gezondheidsinspecteur die bevoegd is op het vlak van de controle 

van de toepassing van de reglementering betreffende de dringende geneeskundige 

hulpverlening. 

- Klacht betreffende verwachting van de conclusies van een verzekeringsmaatschappij 

(conclusies betreffende de eventuele aansprakelijkheid van een tandarts) – doorverwijzing 

naar de Ombudsman van de Verzekeringen. 

- Klacht betreffende misbruik op het vlak van zorgattesten – doorverwijzing naar het RIZIV 

(Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle). 

- Patiënt wenst te worden overgeplaatst van het rusthuis naar een psychiatrisch 

verzorgingstehuis in zijn regio - doorverwijzing naar de sociaal assistent van het PVT. 

- Klacht omdat een sociaal assistente het woord “autist” in een schooldossier heeft vermeld 

- doorverwijzing naar de werkgever van de sociaal assistent. 

-  Klacht betreffende tandzorg - bemiddeling niet gewenst – doorverwijzing naar 

experts/het ziekenfonds. 

- Klacht betreffende hygiëneomstandigheden in een ziekenhuis – vochtigheid – 

onbewoonbaarheid – doorverwijzing naar de bevoegde inspectiediensten. 

- Probleem van obesitas – patiënt komt niet in aanmerking in de criteria voor een nieuwe 
operatie (maagring) die wordt terugbetaald - doorverwijzing naar het ziekenfonds 

(adviserend geneesheer) om een oplossing te zoeken. 

- Seksueel misbruik door een arts – doorverwijzing naar een advocaat. 

- Patiënt weigert alle thuiszorg, leeft in vuile omstandigheden en wil niet naar een 
zorginstelling worden overgeplaatst; echtgenote en familie staan machteloos – 

doorverwijzing naar een familiaal bemiddelaar. 

- Twee klachten betreffende factuur van een ziekenhuis – doorverwijzing naar het 

ziekenfonds. 

- Klacht betreffende organisatorische aspecten in een rusthuis – doorverwijzing naar de 

bevoegde inspectiediensten. 

 

Aan Nederlandstalige zijde 

 

- Ontevredenheid over de dienstverlening van een ziekenfonds (weigering tot verlenen van 

bijstand door een medewerker bij het indienen van bezwaren tegen een beslissing): 
klachtenbemiddelaar van betrokken ziekenfonds. 

- Gezondheidsproblemen/bijwerkingen na inname van een kruidengeneesmiddel verschaft 

door een acupuncturist: politie (indien klacht betrekking heeft op slagen en verwondingen, 

onwettige uitoefening van geneeskunst), Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten (bijwerkingen, vergunning voor het in de handel brengen van 

kruidengeneesmiddelen; zou bestanddelen omvatten, die in België verboden zijn), 
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ziekenfonds of rechtsbijstandsverzekeraar (bijstand in geval van vermoeden van een fout 

met oog op schadevergoeding). 

- Ontevredenheid over gedrag van een medewerker en directie van een CAW (geen 

beroepsbeoefenaars; georiënteerd naar CAW zelf om erover te praten) en gedrag van 

politieambtenaren (georiënteerd naar Algemene inspectie van de federale politie en van de 
lokale politie) en over tussenkomst van een raadsman (georiënteerd naar de Stafhouder 

Orde van advocaten). 

- Vraag naar financiële regeling voor een operatie in kader van een probleem met de 

aansluiting bij een verplichte ziekteverzekering: Hulpkas Ziekte-en Invaliditeit. 

- Vraag over een beslissing van een Geneeskundige Raad voor Invaliditeit bij het RIZIV 

(advies aan patiënt om zich door een psychiater te laten onderzoeken): overleg met 

adviserend geneesheer van ziekenfonds, advies bij juridische dienst van ziekenfonds. 

- Ontevredenheid over verloop van een procedure in kader van gedwongen opname (onder 

andere de inhoud van een verslag door de aanvragende arts), wens tot 'rechtzetting' van de 

diagnostiek (niet verder gedefinieerd): advocaat. 

- Ontevredenheid over het handelen van een huisarts rond het levenseinde van een patiënt: 

Provinciale Raad van de Orde van geneesheren. 

- Vraag naar getuigschrift na consultatie door een huisarts van wacht: RIZIV en Orde van 

geneesheren werden reeds gecontacteerd voor een tussenkomst. 

- Klacht over de werking van een ziekenfonds in verband met de formaliteiten die nodig 

zijn om bepaalde terugbetalingen te bekomen: federale Ombudsman, Controledienst van 

de ziekenfondsen en landsbonden van de ziekenfondsen. 

- Ontevredenheid over het niet uitvoeren van een huisbezoek door een huisarts van wacht 

naar aanleiding van een telefonische oproep - reeds klacht neergelegd bij Orde van 
geneesheren en bij Parket. 

- Ontevredenheid over niet beantwoorden van een 100/112 oproep: Federale 
gezondheidsinspecteur van betrokken provincie. 

- Ontevredenheid over organisatie en infrastructuur van een woonzorgcentrum en een 

serviceflat: Woonzorglijn bij de Vlaamse overheid. 

- Ontevredenheid over ontslag van een persoon met een handicap uit een instelling nadat 

familie de toediening van een geneesmiddel weigerde; vragen over rechtsmatigheid van 

dit ontslag: interne klachtenprocedure van de instelling, klachtenprocedure bij het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap. 

- Vraag over de gevolgde procedure na een 100-oproep; het ziekenhuis waarnaar de patiënt 
vervoerd werd, zou niet het dichtstbijzijnde ziekenhuis geweest zijn: Federale 

gezondheidsinspecteur van betrokken provincie. 

- Ontevredenheid over een weigering van een verzekering om bepaalde gezondheidszorgen 

terug te betalen: Ombudsman van de verzekeringen. 

- Ontevredenheid over algemene organisatie van een rusthuis: Woonzorglijn bij de Vlaamse 

overheid. 

- Ontevredenheid over kwaliteit van behandeling door een orthodontist; gerechtelijke 

procedure is reeds ingezet: advocaat, dienst ledenverdediging van het ziekenfonds. 

- Ontevredenheid in verband met weigering van asielcentrum aan patiënt om extern een 

psychiater te consulteren voor een attest voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: 

advocaat, Dienst Vreemdelingenzaken bij de FOD Binnenlandse Zaken, federale 

Ombudsman (indien men er niet in slaagt met centrum of Dienst Vreemdelingenzaken een 

bevredigende oplossing te vinden). 

- Vraag over weigering van een ziekenfonds tot terugbetaling van een 

kinesitherapiebehandeling in het buitenland: federale Ombudsman. 

- Ontevredenheid over gedrag van een tandarts en de bepaling van de hoogte van zijn 

honorarium: gerechtelijke stappen gezien situatie waarin deze geëvolueerd is. 
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- Ontevredenheid in verband met algemene dienstverlening/beleid in een rusthuis: 

Woonzorglijn bij de Vlaamse overheid. 

- Ontevredenheid over kwaliteit van dienstverstrekking door een huisarts; Provinciale 

geneeskundige commissie heeft klacht aan Parket overgemaakt: Parket, raadsman; i.v.m. 

klacht over opvolging door de Provinciale geneeskundige commissie: federale 

Ombudsman. 

- Ontevredenheid over ervaringen bij oproep naar 100 (geen verzending van een 

ambulance, geen transfer naar ziekenhuis): federale gezondheidsinspectie. 

- Discussie over tussenkomst van een verzekeringsmaatschappij voor tandheelkundige 

zorgen in kader van arbeidsongeval: Fonds voor arbeidsongevallen. 

- Ontevredenheid over het niet verstrekken van informatie over de gezondheidstoestand en 

de behandeling van een patiënt aan zijn vertegenwoordiger; reeds klacht neergelegd bij 

het RIZIV en bij de Provinciale raad van de Orde van geneesheren. 

- Vraag naar controle van een huisarts naar aanleiding van een prikongeval; Orde van 

geneesheren reeds op de hoogte gebracht: eveneens informatie gegeven over Provinciale 

geneeskundige commissie. 

- Betwisting van weigering van een reisverzekeraar om reiskosten terug te betalen; 

betrokkene heeft onderzoek door raadgeneesheer geweigerd: Cel Verzoening van de 

Geschillencommissie Reizen vzw, Ombudsman van de verzekeringen. 

- Ontevredenheid over kwaliteit van dienstverstrekking door een ambulancedienst (zittend 

vervoer); het gaat om gevolgde afspraken, communicatie, comfort, …: bevoegde dienst bij 

de FOD Mobiliteit en Openbare Werken (i.v.m. met toepassing van de bestaande 

regelgeving), dienst ledenverdediging van het ziekenfonds (i.v.m. terugbetaling via 

aanvullende verzekering), justitiehuis (i.v.m. juridische gevolgen bij betwisting van de 
factuur). 

- Ontevredenheid over overmaken van medische gegevens door werkgever aan 
onbevoegden: Directie van de communicatie van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en 

Sociaal overleg. 

- Vragen over het niet toekennen van een uitkering door ziekenfonds en over het niet 

informeren over mogelijkheid tot aanvraag voor een tegemoetkoming: ombudsdienst van 

het betrokken ziekenfonds. 

- Ontevredenheid over houding van ziekenfonds naar aanleiding van discussie over 

aanrekening van een verstrekking op een ziekenhuisfactuur (in het kader van een 

terugbetaling door hospitalisatieverzekering): betrokken dienst bij het ziekenfonds, 
ombudsdienst bij ziekenfonds, federale Ombudsman. 

- Vraag om klacht neer te leggen tegen een huisarts in Nederland: informatie over instanties 
in Nederland. 

- Vragen over verloop van rechtsprocedures en over houding van advocaat en 

rechtsbijstandsverzekering: justitiehuis, Ombudsman van de verzekeringen. 

- Ontevredenheid over het niet tussenkomen van een hospitalisatieverzekering naar 

aanleiding van een ziekenhuisopname (psychiatrie): betrokken hospitalisatieverzekering, 

Ombudsman van de verzekeringen. 

- Ontevredenheid over een dienstverstrekking in een woning, gecontroleerd door het 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (zelfstandig wonen); klachtendienst 

van het V.A.P.H. reeds gecontacteerd: interne klachtenprocedure, Vlaamse Ombudsdienst. 

- Ontevredenheid over gedrag van een dermatoloog (agressief); wens tot controle / 

onderzoek: Orde der geneesheren, Provinciale Geneeskundige Commissie. 

- Ontevredenheid over de opvolging van een 100-oproep: Federale gezondheidsinspectie. 

- Ontevredenheid over het uitblijven van een verstrekking door tandtechnisch labo: dienst 

ledenverdediging van het ziekenfonds. 
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- Discussie over betaling van een consultatie bij een specialist; patiënt heeft het 

getuigschrift voor verstrekte hulp ontvangen na het verstrijken van de termijn voor 

terugbetaling door de ziekteverzekering: ziekenfonds. 

- Vraag naar controle van de activiteiten van een adviserend geneesheer bij het ziekenfonds: 

Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle bij het RIZIV. 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (opvolging, preventie); 

wens naar juridisch onderzoek, schadevergoeding: dienst ledenverdediging van het 

ziekenfonds. 

- Ontevredenheid over het niet tussenkomen van een hospitalisatieverzekering en over 

communicatie met deze verzekering (voorafgaande informatie over terugbetaalbaarheid 

van een ziekenhuisopname): Ombudsman van de verzekeringen. 

- Betwisting van een factuur en verwijlintresten voor vervoer per ambulance: betrokken 

ambulancedienst. 

- Invraagstelling van wettigheid van uitoefening van tandheelkundige verstrekkingen door 

een “mondhygiënist” onder indirect toezicht van een tandarts-specialist: Provinciale 

Geneeskundige Commissie, Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle bij het 

RIZIV. 

- Betwisting van beslissing van adviserend geneesheer van het ziekenfonds in verband met 

arbeidsongeschiktheid; vonnis van arbeidsrechtbank: raadsman voor 
beroepsmogelijkheden. Ontevredenheid over dienstverlening van het ziekenfonds en 

RIZIV (wijze waarop klacht in verband met adviserend geneesheer afgehandeld werd door 

de Dienst voor geneeskundige controle en evaluatie bij het RIZIV): federale Ombudsman. 

- Ontevredenheid over tijdstip van uitbetaling van ziekteuitkering door een ziekenfonds: 

ziekenfonds zelf, federale Ombudsman. 

- Ontevredenheid over organisatie en administratie bij een ziekenfonds (in kader van 

arbeidsongeschiktheid): dienst zelf bij ziekenfonds, federale Ombudsman. 

- Ontevredenheid over tussenkomst van sociaal werker bij een ziekenfonds: leidinggevende 

dienst binnen het ziekenfonds zelf. 

- Probleem met persoonlijke relatie tussen omgeving van patiënt en een 

thuisverpleegkundige: geen alternatief kunnen geven. 

- Ontevredenheid in verband met nieuwe richtlijnen voor het dragen van een 

veiligheidsgordel in de auto; enkel in uiterst zeldzame gevallen wordt een vrijstelling 
gegeven: kabinet van de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Etienne Schouppe. 

- Vermoeden van misdrijf (diefstal) door een verpleegkundige: werkgever, politie, Vlaams 

meldpunt Ouderenmis(be)handeling. 

- Vragen in verband met onderzoek door ziekenfonds naar mogelijke fouten in een 

behandeling (advies van adviserend geneesheer op basis van stukken; geen fysiek 

onderzoek van patiënt): ziekenfonds (voor informatie over procedure en eventueel met 
verzoek tot fysiek onderzoek door adviserend geneesheer). 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst (technische handeling) door een 
chiropractor: dienst ledenverdediging / juridische dienst ziekenfonds (beoefenaars van 

niet-conventionele praktijken vallen niet onder het toepassingsgebied van de Wet 
Patiëntenrechten wegens het ontbreken van uitvoeringsbesluit van de betreffende wet van 

29/04/1999, dat de Wet Patiëntenrechten toepasbaar maakt; ook geen beroepsbeoefenaar 

in de gezondheidszorg). 

- Patiënt gewond geraakt tijdens ziekenhuisopname; gerechtelijke procedure lopende: 

raadsman. 

- Weigering van tussenkomst van reisbijstandsverzekering van ziekenfonds: Landsbond, 

Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, ambassade. 

- Klacht tegen rusthuis als werkgever; geen verband met zorgverstrekking aan bewoners: 

FOD Werkgelegenheid, Regionale Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk. 
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- Vraag omtrent vaste opname van grootmoeder in een Woonzorgcentrum: Woonzorglijn 

bij de Vlaamse overheid. 

- Vraag ten opzichte van ziekenfonds naar gegevens in verband met kwaliteit van 

behandeling in ziekenhuis: eventueel federale Ombudsman, Controledienst voor de 

ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. 

- Verzoek tot afschrift van (deel van) patiëntendossier door huisarts geweigerd; patiënt wou 

geen bemiddeling met oog op bevordering van de communicatie, maar onderzoek/controle 

met oog op sanctie: verwijzing naar Provinciale Geneeskundige Commissie; patiënt heeft 

reeds klacht neergelegd bij de Orde van geneesheren. 

- Ontevredenheid over de werking van een ombudsdienst in een ziekenhuis: Federale 

commissie “Rechten van de patiënt”, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. 

- Weigering van een huisarts om een document voor het bekomen van een sociaal voordeel 

(arbeidsongeschiktheidsuitkering) te ondertekenen: dienst ledenverdediging van het 

ziekenfonds. 

- Vraag om controle van de activiteiten van een zelfstandige verpleegkundige: Provinciale 

geneeskundige commissie. 

- Ontevredenheid in verband met duur van onderzoek door 

beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis naar aanleiding van vermoeden 

van fouten in de behandeling van een patiënt: Ombudsman van de verzekeringen, Fonds 
voor medische ongevallen (in de toekomst). 

- Ontevredenheid over informatieverstrekking door een ziekenfonds over voorwaarden om 

uitkering te bekomen: ombudsman van betreffende ziekenfonds, federale Ombudsman. 

- Weigering van overhandiging van een getuigschrift voor verstrekte hulp door een 

kinesitherapiepraktijk: dienst ledenverdediging van het ziekenfonds. 

- Probleem rond terugbetaling door ziekteverzekering van gezondheidszorgen en dit naar 

aanleiding van verstrijken van wettelijk voorziene termijn van 2 jaar: federale 

Ombudsman, Vlaamse ombudsdienst (voor wat betreft vermeende verantwoordelijkheid 

van OCMW in deze situatie). 

- Klacht over plotse stopzetting van een jarenlange behandeling bij een psycholoog: 

mogelijk Belgische Federatie van Psychologen. 

- Weigering van een ziekenfonds om een terugbetaling te verrichten in het kader van de 

verplichte ziekteverzekering (terugbetaling haarprothese aangekocht in het buitenland): 
Directie internationale relaties RIZIV (voor informatie), federale Ombudsman (voor 

bemiddeling). 

- Probleem bij mutatie tussen twee ziekenfondsen: Controledienst van de ziekenfondsen en 

van de landsbonden van de ziekenfondsen. 

- Ontevredenheid over verschillende factoren in de werking van een ziekenhuisdienst: 

Vlaams agentschap zorg en gezondheid. 

- Ontevredenheid over verstrekte brillen door een opticien: Algemene Directie Controle en 

Bemiddeling bij FOD Economie (in verband met vermoeden namaakproduct), Algemene 
Professionele Opticiens- en Optometristenbond (in verband met kwaliteit multifocale 

glazen). 

- Onmogelijkheid om gegevens in dossier bekomen, om een arts te bereiken die plots om 

medische redenen praktijk heeft stopgezet: Provinciale Raad van de Orde van 

geneesheren. 

- Ontevredenheid over algemene zorgverlening in rusthuis (vraag naar controle door een 

overheidsinstantie): Woonzorglijn bij de Vlaamse overheid. 

- Ontevredenheid over de dienstverlening van een bedrijf die zuurstof levert: Belmed en de 

Algemene Directie Controle en Bemiddeling bij de FOD Economie. 
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- Ontevredenheid over weigering van een ziekenfonds om een uitkering toe te kennen: 

ombudsdienst van het betrokken ziekenfonds, OCMW in verband met mogelijkheid tot 

bekomen van leefloon. 

- Verzoek tot controle voorschrijfgedrag van een huisarts: Provinciale Geneeskundige 

Commissie. 

- Ontevredenheid over gedrag van een klinisch psycholoog (schending beroepsgeheim); 

reeds klacht neergelegd bij hiërarchische overste van de psycholoog: geen alternatieven 

bekend, tenzij gerechtelijke stappen. 

- Ontevredenheid over algemene dienstverlening door een RVT: Woonzorglijn bij de 

Vlaamse overheid. 

- Ontevredenheid over kostprijs van telefonische oproepen naar een wachtdienst van 

huisartsen: organiserende artsenkring, Provinciale Raad van Orde van geneesheren. 

- Ontevredenheid over hoogte van premie die gevraagd wordt bij een chronische ziekte 

(diabetes) door een verzekeringsmaatschappij: Ombudsman van de verzekeringen. 

- Ontevredenheid over terugbetalingsregels voor terugbetalingziekenvervoer door een 

ziekenfonds in het kader van haar aanvullende verzekering): Controledienst van de 

Ziekenfondsen en van de Landsbonden der Ziekenfondsen. 

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

aerosolapparaat en opmerking over de hygiëne van dit apparaat: Orde der apothekers. 

- Vraag over een beslissing van RVA op basis van weigering van patiënt om medische 

gegevens naar VDAB te laten verzenden: federale Ombudsman, Vlaamse ombudsdienst. 

 

I.1.1.8. Afgesloten dossiers - hangende dossiers 

 

- Aan Nederlandstalige zijde waren er op 31 december 2011 nog 4 dossiers lopende. 

 

De Nederlandstalige ombudsvrouw heeft in het jaar 2011 172 klachtmeldingen per mail 

ontvangen3, waarvan 84 tot de bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de 

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

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

informatiebrochure over de rechten van de patiënt toe, vermeldt zij het telefoonnummer van 

de ombudsdienst en informeert zij desgevallend over de regelgeving of eventuele andere 

mogelijke diensten waar de melder terecht kan afhankelijk van zijn wens / verwachtingen. De 

ombudsvrouw deelt mee dat zij niet steeds een reactie / feedback of een telefonische oproep 

van de patiënt ontvangt in antwoord op haar mailbericht. 

 

- Aan Franstalige zijde waren er op 31 december 2011 nog 8 dossiers lopende. 

 

                                                
3
 Zie hoofdstuk I.1.1.2. 
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- Wij noteren dat het, zowel aan Frans- als aan Nederlandstalige zijde, in bepaalde afgesloten 

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

van hun verdere stappen op de hoogte te houden. 

 

I.1.2. De dossiers “informatie en advies” 

 

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

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

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

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

van ombudspersonen, enz. 

 

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

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

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

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

 

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

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

op de meer uitgebreide vraagstellingen baseren, komen we voor 2011 aan 380 

informatiedossiers (ongeveer 230 aan Nederlandstalige zijde en ongeveer 150 aan Franstalige 

zijde). Daartoe behoren ook de vragen die werden doorverzonden door de infobox van de 

FOD Volksgezondheid. 

 

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

vragen omvatten frequent uitzonderingen of heel specifieke situaties waarvoor de wet 

betreffende de patiëntenrechten geen onmiddellijke of letterlijke oplossing brengt. Het 

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

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

interpreteren. 

 

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

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

toegang tot het patiëntendossier in het ziekenhuis of bij een beroepsbeoefenaar van de 
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ambulante sector / toegang tot het dossier van een overleden patiënt door de familieleden / het 

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

zorgen). 

 

Een aantal vragen komt van derde personen die de intentie hebben om een klacht neer te 

leggen over een aangelegenheid/ervaring in de gezondheidszorg, waarbij ze zelf niet de 

patiënt zijn, noch vertegenwoordiger, noch vertrouwenspersoon (patiënt is helemaal niet op 

de hoogte van de klachtneerlegging of heeft zijn akkoord niet gegeven voor de 

klachtneerlegging). We geven deze personen uitleg over de Wet Patiëntenrechten en de 

werking van de ombudsdiensten (bemiddeling gebeurt enkel met akkoord en medewerking 

van de patiënt of zijn vertegenwoordiger), alsook over andere mogelijke 

klachtafhandelingsmogelijkheden.  

 

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

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

verplichtingen, beroepsgeheim, onafhankelijkheid, ...). 

 

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

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

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

bijgevolg vaak ook deel uit van het opzoekwerk. 

 

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

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

2010 naar de Federale commissie “Rechten van de patiënt” (te verzenden vóór 30 april 2011), 

en een 140-tal bestellingen van de brochure “Patiëntenrechten – een uitnodiging tot dialoog” 

via brochurespatient@health.fgov.be. 

 

 

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

 

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

Federale commissie “Rechten van de patiënt”
4
. In dit kader is de dienst vertegenwoordigd 

                                                
4
 Art. 16, §3 Wet betreffende de rechten van de patiënt. 



50 

tijdens de bijeenkomsten van de Federale commissie “Rechten van de patiënt”, van het 

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

stemgerechtigd). 

 

In de loop van het jaar 2011 heeft de Federale commissie “Rechten van de patiënt” volgende 

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

 

- Advies “Toegang zorgverlener tot zijn patiëntendossier” (11/02/2011) 

- Advies “Wetsvoorstel tot regeling van de invasieve medische cosmetiek” 

(11/02/2011) 

- Advies “Toepassing art. 8 in de sector van de geestelijke gezondheidzorg” 

(18/03/2011) 

- Advies “Evaluatie klachtenbemiddeling en werking bemiddelingsfunctie” 

(10/06/2011) 

- Advies “Zichtbaarheid en toegankelijkheid van de ombudsfuncties in de 

ziekenhuizen” (15/12/2011) 

 

 

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

de FOD Volksgezondheid 

 

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

patiënt” in de loop van 2011 uiteenlopende opdrachten uit. De belangrijkste ervan geven we 

hier kort weer:  

 

- Opvolging van de uitvoering van het onderzoeksproject “De ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” in de sector ‘ouderenzorg’: evaluatie van de voorwaarden voor een doel(groep-) 

gerichte werking”: 

 

Het onderzoek werd toegewezen aan de Université Libre de Bruxelles, waarbij de uitvoering 

van het onderzoek werd toevertrouwd aan Mevrouw Nathalie Reyners-Zaccaï en Mevrouw 

Sylvie Carbonnelle van het ‘Institut de Sociologie’. 



51 

Van essentieel belang is dat de studie concrete adviezen of modellen uitwerkt die het beleid 

inzake de ombudsfunctie “Rechten van de patiënt” op dit terrein kunnen verscherpen of 

aanvullen. 

 

- Opvolging van de uitvoering van de studie over de toepassing van de wet “Rechten van de 

patiënt” op het domein van de controle- / expertisegeneeskunde, gefinancierd door de 

Federale overheidsdienst Volksgezondheid5 

 

- Voorbereidingen van een colloquium naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de Wet 

Patiëntenrechten in 2012 

 

Op 26 oktober 2012 organiseert de FOD Volksgezondheid, met de steun van de Federale 

commissie “Rechten van de patiënt”, een colloquium naar aanleiding van het tienjarig 

bestaan van de wet betreffende de rechten van de patiënt. 

 

De vragen die tijdens deze dag behandeld zullen worden, zijn: 

Wat is de balans na deze periode? Is de wet voldoende gekend door de actoren op terrein? 

Welke zijn mogelijke pistes van verbetering voor de toekomst? 

Wat zal het Fonds voor medische ongevallen concreet kunnen brengen/betekenen? De inhoud 

van het patiëntendossier, een onderwerp waarover geen overeenstemming bestaat? Hoe zit 

het met de rechten van de meest kwetsbare patiënten? 

 

Het publiek voor dit colloquium zal samengesteld zijn uit ombudspersonen “Rechten van de 

patiënt”, uit vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen en van beroepsverenigingen, uit 

ziekenhuisdirecties en uit institutionele partners. 

 

- Voorbereidingen van een campagne rond de mogelijke voordelen van de Wet 

Patiëntenrechten voor zowel patiënten als beroepsbeoefenaars 

 

In opdracht van de FOD Volksgezondheid zal er inderdaad, onder coördinatie van de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”, op 26 oktober 2012 een derde campagne omtrent de 

rechten van de patiënt gelanceerd worden. 

 

                                                
5
 Zie II.A.2, blz. 66. 
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De campagne beoogt een betere bekendmaking van de wet en van het toepassingsgebied van 

de wet in al zijn facetten bij een breed publiek (patiënten en toekomstige patiënten, 

beroepsbeoefenaars, partners binnen de gezondheidszorg zoals ziekenfondsen, 

patiëntenorganisaties en overkoepelende organisaties van zorgverstrekkers). 

De campagne moet duidelijk maken dat de wet voordelen biedt voor patiënten en 

zorgverstrekkers, en de relatie tussen beide groepen verbetert. De rechten van de patiënt 

vormen een duidelijk kader voor de relatie “patiënt-beroepsbeoefenaar”: ze maken het 

mogelijk om misverstanden te voorkomen, om de communicatie te bevorderen, om 

transparantie te stimuleren, om conflicten te voorkomen en om in een betere sfeer van 

vertrouwen te functioneren. 

Ook aan de tiende verjaardag van de inwerkingtreding van de Wet Patiëntenrechten zal 

aandacht worden besteed.  

 

Informatiemateriaal zal worden verspreid onder de doelgroepen. 

 

Op 26 oktober 2012 zal tevens de “Nationale dag van de rechten van de patiënt” gelanceerd 

worden, een jaarlijks weerkerende nationale actiedag. 

 

- Voorbereidingen voor een vertaling van de brochure “Patiëntenrechten – een uitnodiging tot 

dialoog” in het Engels en van de webpagina’s “patientrights.be” in het Duits en in het Engels 

 

Na controle van de vertaling zal de brochure op de site van de FOD Volksgezondheid 

(www.patientrights.be) gepubliceerd worden en zal zij besteld kunnen worden via 

brochurespatient@health.fgov.be. 

De webpagina’s “patientrights.be” zullen in het Duits en Engels worden bijgewerkt. 

 

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

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

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

2010 van de ombudspersonen “Rechten van de patiënt” in de ziekenhuizen en in de 

overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg. Zij neemt tevens de organisatie van de 

verzending van de jaarverslagen naar de FOD Volksgezondheid op zich, alsook de 

beantwoording van de vragen van de ombudspersonen omtrent de verzending. 
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- Verstrekking van informatie ter voorbereiding van antwoorden op parlementaire vragen of 

in antwoord op vragen van de Minister van Volksgezondheid. 

 

I.4. Uiteenzettingen, ontmoetingen en deelnames aan symposia 

 

Uiteenzettingen en ontmoetingen 

 

- 3 februari 2011: Uiteenzetting tijdens de studiedag (Wet Patiëntenrechten), georganiseerd 

door de christelijke mutualiteiten te Luik: “Het recht van de patiënt om een klacht neer te 

leggen bij de bevoegde ombudsfunctie: grenzen, voorbeelden, vaststellingen” 

- 25 februari 2011: Toelichting in verband met de analyses van de jaarverslagen van de 

ombudspersonen in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg 

en een toelichting over de inhoud van de website www.patientrights.be van de overheid op de 

ledenvergadering van V.V.O.V.A.Z  

- 17 maart 2011: Presentatie over de Wet Patiëntenrechten en bemiddeling voor de Studieclub 

Oost-Brabant (Verbond der Vlaamse tandartsen) te Langdorp 

- 2 april 2011: Presentatie over de ombudsdiensten “Rechten van de patiënt” tijdens het 

Symposium “Multidisciplinaire zorg – patiëntenrechten”, georganiseerd door de Provinciale 

Raad van West-Vlaanderen (Orde van geneesheren) te Brugge 

- 5 mei 2011: Uiteenzetting aan het RIZIV voor een vereniging van controlegeneesheren: “De 

wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt” 

- 6 juni 2011: Vorming gegeven op vraag van de VZW “Droits quotidiens” te Namen over de 

Wet Patiëntenrechten (publiek: sociaal assistenten, raadgevers van het ziekenfonds, 

ombudspersonen) 

- 12 oktober 2011: Presentatie “Patiëntenrechten en de werking van de ombudsdiensten” in 

het Cultureel Centrum “Den Blank” te Overijse 

 

Deelnames aan colloquia, aan vormingen 

 

- Themisopleiding “Medisch Recht”, georganiseerd door Themis School voor 

Postacademische Juridische Vorming op 5 mei 2011 te Leuven  

- Studienamiddag “De professionele autonomie van de arts”, georganiseerd door het 

opleidingscentrum “Studipolis” van die Keure op 1 juni 2011 te Leuven 



54 

- Conferentie “Patiënten als partners in gezondheidszorg en gezondheidsbeleid”, 

georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting op 30 september 2011 te Brussel 

- Conferentie “15 jaar Raadgevend Comité voor Bio-ethiek”, georganiseerd door het 

Raadgevend Comité voor Bio-ethiek op 12 oktober 2011 te Brussel 

- Studiedag, georganiseerd door AMIS (Association francophone des médiateurs des 

institutions de soins) te Namen op 18 november 2011: “Le droit au consentement libre et 

éclairé du patient” 

- Studieavond “Het patiëntendossier”, georganiseerd door de Universiteit Antwerpen op 1 

december 2011 te Wilrijk 

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

kader van de ontwikkelcirkels 



55 

TWEEDE DEEL: 
 

VASTSTELLINGEN, MOEILIJKHEDEN EN AANBEVELINGEN 

 

 

Inleiding 

 

a) De Wet Patiëntenrechten viert in 2012 zijn 10-jarig bestaan. Een prille verjaardag die we in 

dit jaarverslag niet zomaar voorbij willen laten gaan. De gelegenheid doet zich aldus voor om 

een overzicht te geven van de evoluties van de wet sinds het ontstaan ervan6: 

 

- We herinneren eraan dat in uitvoering van de wet betreffende de rechten van de patiënt in 

2003 drie Koninklijke Besluiten werden uitgevaardigd, die de werkwijze van de federale 

commissie “rechten van de patiënt” en van de federale ombudsdienst “rechten van de patiënt” 

verduidelijken, alsook de werking van de ombudsdiensten “rechten van de patiënt” van de 

ziekenhuizen en van de overlegplatformen geestelijke gezondheid
7
. 

 

- In 2005 voegde de wetgever aan de zeven initiële rechten van de patiënt, die werden 

vermeld in de wet “rechten van de patiënt”, het recht toe om de meest aangepaste zorg te 

krijgen om pijn te voorkomen, er aandacht voor te hebben, te evalueren, in aanmerking te 

nemen, te behandelen en te verzachten (artikel 11bis van de wet). 

 

- Of het nu onder de impuls van vaststellingen in de jaarverslagen van de ombudsdiensten 

“rechten van de patiënt”8, van adviezen van de federale commissie “rechten van de patiënt”, 

of van de rechtsleer is, het is een feit dat de wet “rechten van de patiënt” in 2006 enkele 

aanpassingen heeft ondergaan: de wetgever bevestigde dat de wet zowel van toepassing is op 

de contractuele als op de “buitencontractuele” verhoudingen inzake gezondheidszorg 

verstrekt door een beroepsbeoefenaar aan een patiënt (art. 3, §1 van de wet); hij versoepelde 

voor de patiënt de wijze waarop deze zijn vertrouwenspersoon kan aanwijzen (die hem kan 

bijstaan in de uitoefening van zijn recht op informatie over zijn gezondheidstoestand en van 

zijn recht op een afschrift van het dossier– art.7, §2 en 9, §3 van de wet); hij kondigde de 

                                                
6
 Zie redactioneel van MN VERHAEGEN in het Tijdschrift voor gezondheidsrecht, 2011-2012, nr. 3, 162-169. 

7
 Zie K.B. van 1 april 2003 en twee K.B.’s van 8 juli 2003. 

8 Zie de jaarverslagen van de federale ombudsdienst “rechten van de patiënt” - MN VERHAEGEN, S. GRYSON 

en V. DEBREYNE – van 2004 tot 2010 – en de analyses van de verslagen van de ombudspersonen van de 

ziekenhuizen en van de overlegplatforms geestelijke gezondheid op www.patientrights.be. 
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mogelijkheid voor de Koning aan om de bedragen vast te stellen die aan de patiënt mogen 

worden gefactureerd bij de verstrekking van het afschrift van het dossier (hetgeen gebeurde in 

een K.B. van 2 februari 2007); hij breidde de categorie van personen uit, die klacht kunnen 

indienen bij een ombudsfunctie voor wat de “feitelijk onbekwamen” betreft - 14, §4
9
; hij 

verduidelijkte het beginsel van de “centrale aansprakelijkheid” van het ziekenhuis in geval 

van tekortkomingen van de beroepsbeoefenaars die er werken, voor wat de eerbiediging van 

de rechten van de patiënt betreft (art. 17, 1° en 2° van de wet). 

 

Ten slotte hebben de hoger vermelde Koninklijke Besluiten met betrekking tot de 

ombudsdiensten “rechten van de patiënt” aanpassingen ondergaan in 2007, die voornamelijk 

strekten tot het versterken van de zichtbaarheid/de toegankelijkheid en de onafhankelijkheid 

van de betrokken ombudspersonen
10

. 

 

- Voor het overige, wanneer het gaat over de wet “rechten van de patiënt”, kan de oprichting 

van het fonds voor medische ongevallen, zoals bepaald in de wet van 31 maart 2010 

betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg, niet onvermeld 

blijven. We herinneren ons immers dat, tijdens de parlementaire besprekingen in verband met 

de wet “rechten van de patiënt”, de toenmalige minister zich sterk had gemaakt “dat het 

dossier betreffende de medische aansprakelijkheid op grond van het “no fault”-beginsel 

(foutloze aansprakelijkheid) zou afgerond worden voor het einde van de lopende legislatuur” 

– dit is een dossier dat een soort van verlengstuk vormt van de wet “rechten van de patiënt”
11

. 

Hoewel er wel een fonds werd opgericht ter vergoeding van de patiënten die het slachtoffer 

werden van therapeutische ongevallen (waarvan men nog de effectieve inwerkingstelling 

verwacht midden 2012), merken we op dat dit echter niet losgekoppeld is van elke 

beoordeling van een “fout” van de beroepsbeoefenaar12. 

                                                
9
 Zie de commentaren van de federale ombudsdienst “rechten van de patiënt” in dit opzicht – jaarverslag 2007 – 

die dienst zou de voorkeur hebben voor een mogelijkheid, voor elke derde, om een klacht “mede te delen”, 

waarbij de eigenlijke bemiddeling nog steeds uitsluitend zou verlopen tussen de “wettelijke” vertegenwoordiger 

van de patiënt en de beroepsbeoefenaar. 
10

 Zie K.B. van 19 maart 2007 betreffende de ombudsfunctie “rechten van de patiënt” in de ziekenhuizen; K.B. 

van 6 maart 2007 betreffende de ombudsfunctie “rechten van de patiënt” in de overlegplatforms geestelijke 

gezondheid en K.B. van 27 januari 2008 betreffende de ombudsfunctie bij de federale ombudsdienst “rechten 

van de patiënt”. De K.B.’s beogen onder meer de onverenigbaarheden tussen de ombudsfunctie en andere 

functies die worden uitgeoefend binnen dezelfde instelling; het “monopolie” van het werk van de ombudsman in 

de loop van het proces zelf van de bemiddeling; de uitrusting van de ombudspersonen (één e-mailadres en 

telefoon, …); het feit dat de ombudspersoon geen standpunt mag innemen in de loop van de bemiddeling. 
11

 Parl. St., Kamer, 2001-2002, nr. 1642/012, blz. 47. 
12

 Het slachtoffer van schade die het gevolg is van gezondheidszorg, kan immers een procedure instellen bij het 

“Fonds” en dit belasten met het onderzoek van zijn dossier. Na afloop van het medisch deskundigenonderzoek, 

brengt het Fonds een advies uit over de oorsprong van de schade: indien het besluit dat het gaat om een 

therapeutisch risico en het in de wet bedoelde criterium van de ernst van de schade bereikt is, vergoedt het Fonds 



57 

b) In verband met de uitoefening van de ombudsfunctie binnen de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” kunnen de volgende beschouwingen weergegeven worden op het 

vlak van de kennis en de aanvaarding van de wet “rechten van de patiënt” sinds het 

ontstaan ervan: 

 

- Er is weinig evolutie merkbaar op het vlak van de gedragingen van de burgers “patiënten”, 

voor wat hun kennis van de wet betreft. Hoewel deze zich bewust lijken van het feit dat zij 

rechten hebben ten aanzien van de beroepsbeoefenaar uit de gezondheidszorg, kennen zij er 

zelden de inhoud van voordat zij een concreet probleem ondervinden (het betreft in realiteit 

een fenomeen dat ook bestaat in andere domeinen dan in dat van de gezondheidszorg). 

 

Verschillende studies of enquêtes lijken dit gebrek aan kennis van de inhoud van de wet in 

hoofde van de burgers “patiënten” nog te bevestigen13, ondanks de campagnes die op dat vlak 

reeds gevoerd werden (door de FOD Volksgezondheid, de mutualiteiten, de 

patiëntenverenigingen, enz. …). 

Indien er dan toch een evolutie moet worden vastgesteld aan de kant van de patiënten, dan is 

het misschien op het vlak van de groeiende activiteit van de patiëntenverenigingen en hun 

“vertegenwoordiging” bij de overheden (adviesorganen)
14

. 

 

- Wat de beroepsbeoefenaars betreft, zou men een duidelijkere evolutie van de gedragingen 

kunnen verwachten, vermits deze wegens hun beroep de beruchte wet “moeten” in acht 

nemen / toepassen. 

 

Op het terrein blijkt uit de uitoefening van de bemiddeling in de ambulante sector dat de wet 

van 2002 effectief beter “gekend” is door de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidszorg dan 

enkele jaren geleden (zelfs indien er ter zake nog wat werk is), maar misschien minder door 

de oudere geneesheren die niet tot de ziekenhuissector behoren: het gebeurt nog dat men 

artsen ontmoet die niet weten dat de patiënt het recht heeft om een afschrift van zijn dossier te 

                                                                                                                                                   
het slachtoffer. Indien het Fonds daarentegen besluit dat de schade werd veroorzaakt door de “fout” van de 

dienstverlener, dan nodigt hij de verzekeringsmaatschappij van de dienstverlener (indien deze bestaat) uit om het 

slachtoffer schadeloos te stellen (indien de dienstverlener niet verzekerd is, vergoedt het Fonds het slachtoffer en 

keert het zich vervolgens tegen die dienstverlener). Indien de verzekeraar weigert te vergoeden en het door de 

wet bepaalde criterium van de ernst van de schade bereikt is, vergoedt het Fonds het slachtoffer eveneens en 

keert het zich vervolgens tegen de verzekeraar… 
13

 Zie onder meer de enquête van “Test-Aankoop” over de rechten van de patiënten vermeld in het artikel dat in 

mei 2009 verschenen is - www.test-aankoop.be.  
14 Zie desbetreffend de site van de LUSS (La Ligue d’Usagers des Services de Santé) – www.luss.be – en die 

van het Vlaams Patiëntenplatform - www.vlaamspatiëntenplatform.be -, dit zijn verenigingen die de patiënten 

vertegenwoordigen bij de overheidsdiensten. 
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verkrijgen. Bij de tandartsen lijken de rechten van de patiënt – onder meer het recht op 

informatie over de kostprijs van een behandeling – nog niet voldoende geïntegreerd te zijn. 

 

Wat de “aanvaarding” van de wet betreft, indien deze wordt beschouwd in het kader van de 

“relatie” tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar, weet men dat deze niet altijd als dusdanig 

werd aangevoeld door verschillende beroepsbeoefenaars, waarbij laatstgenoemden hierin – op 

het ogenblik waarop de tekst werd opgesteld - een overzicht van “eenzijdige eisen” hebben 

gezien van de “patiënten-consumenten” of een “aanval” aan hun adres: zo leek de wet volgens 

hen te “insinueren” dat de rechten van de patiënten tot dan toe misschien niet voldoende 

geëerbiedigd werden. Hadden de patiënten trouwens ook geen plichten in die relatie? 

 

In dit opzicht lijkt de praktijk erop te wijzen dat de beroepsbeoefenaars zich niet of niet meer 

“vijandig” opstellen tegenover de inhoud van de wet zelf, aangezien deze uiteindelijk alleen 

maar relatief natuurlijke rechten in herinnering brengt. Maar er moet waarschijnlijk – 

desgevallend in toekomstige campagnes – meer vermeld worden dat de beroepsbeoefenaar te 

“winnen” heeft bij deze wet “rechten van de patiënt”: het is in die optiek dat de organisatie 

van de derde campagne, gefinancierd door de FOD Volksgezondheid, gezien moet worden. 

Deze campagne zal in oktober 2012 gelanceerd worden. Het bijbrengen van “duidelijkheid”, 

van een houvast, betreffende de eigen verplichtingen van de beroepsbeoefenaar en dus ook 

betreffende de grenzen van deze verplichtingen worden aangehaald. Hieruit volgt in zekere 

zin de “veiligstelling” van de therapeutische relatie. De eerbiediging van de wet kan ook een 

gelegenheid bieden om conflicten en misverstanden te vermijden op het vlak van de 

transparantie en van de aandacht die moet geïnvesteerd worden in de toekenning van de 

informatie die verband houdt met de gezondheid van de patiënt en met de daarop betrekking 

hebbende medische behandeling. Ten slotte moet de beroepsbeoefenaar eraan herinnerd 

worden dat de patiënt ook zijn verantwoordelijkheid draagt in die relatie (de betrokken wet 

verduidelijkt dat de patiënt “meewerkt” met de beroepsbeoefenaar
15

); dat een rechter of een 

deskundige, in de beoordeling “in concreto” van een eventuele fout van de beroepsbeoefenaar 

als “goede huisvader”, noodzakelijk acht moet slaan op het gedrag van de patiënt – die zelf 

                                                
15

 Art.4 van de wet: “In de mate waarin de patiënt hieraan zijn medewerking verleent, leeft de 

beroepsbeoefenaar de bepalingen van deze wet na.” – De toenmalige Minister van Volksgezondheid had tijdens 

de parlementaire voorbereiding van wet “rechten van de patiënt” trouwens het volgende vermeld: “Tot slot wens 

ik hierbij nog op te merken dat individuele rechten van de patiënt worden vastgelegd. Dit betekent niet dat de 

patiënt geen verplichtingen heeft (zie onder meer de verplichting tot betaling van het honorarium) of de 

beroepsbeoefenaar geen rechten zou hebben …”, Parl. St., Kamer, 2001-2002, nr. 1642/012. 
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ook in fout kan zijn en dus elke verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar kan 

uitwissen, … 

 

c) Naar aanleiding van deze 10 jaar patiëntenrechten, vonden we het interessant om in dit 

tweede deel van het jaarverslag onze vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen bij de 

toepassing van de Wet Patiëntenrechten en de werking van de ombudsdiensten 

“Rechten van de patiënt” per wetsartikel neer te schrijven. We baseren ons hierbij 

vanzelfsprekend op onze ervaringen bij de ombudsdienst16 tijdens de bemiddeling in 

klachtendossiers en de beantwoording van informatiedossiers. 

 

Enerzijds gaat het onderstaand om vroegere bevindingen die we in vorige jaarverslagen reeds 

hebben vermeld en die nog steeds actueel blijven. Anderzijds gaat het om nieuwe bevindingen 

die nog niet eerder in een jaarverslag vermeld werden.  

 

We beperken ons tot artikel 2 tot en met artikel 15 van de Wet Patiëntenrechten. Dit zijn de 

wetsartikels die betrekking hebben op het toepassingsgebied van de Wet Patiëntenrechten 

(artikel 2-4), de eigenlijke patiëntenrechten inclusief het recht om een klacht neer te leggen bij 

een ombudsfunctie (artikel 5-11bis) en het vertegenwoordigingssysteem (artikel 12-15).  

 

                                                
16

 We herinneren eraan dat met de ‘ombudsdienst’ de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” wordt 

bedoeld. Deze ombudsdienst is bevoegd in de sectoren waar geen specifieke ombudsfunctie is opgericht 

(ambulante gezondheidszorg buiten de ziekenhuizen, privépraktijken en –klinieken, sector ouderenzorg, 

gevangenissen, controle- en expertisegeneeskunde, … Specifiek ombudsfuncties zijn opgericht in de 

ziekenhuizen en bij de overlegplatformen geestelijke gezondheidszorg. 
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II.A. Vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen betreffende Hoofdstuk II van de 

Wet Patiëntenrechten: Definities en Toepassingsgebied  

 

II.A.1 Patiënt – gezondheidszorg – beroepsbeoefenaar (artikel 2) 

 

Gezondheidszorg 

 

Behoren de ingrepen met esthetisch doel tot het domein van de gezondheidszorg zoals 

bedoeld in de Wet Patiëntenrechten?  

 

Deze vraag is belangrijk als we nagaan of bepaalde klachtmeldingen aan de ombudsdienst 

onder het toepassingsgebied van de Wet Patiëntenrechten vallen.  

Kan een persoon die niet tevreden is over bijvoorbeeld het resultaat van een borstvergroting, 

zich beroepen op het recht van de patiënt op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking zoals 

voorzien in de Wet Patiëntenrechten? Deze vraag zou bevestigend kunnen beantwoord 

worden als het hierbij bijvoorbeeld gaat om een vraag over de kwaliteit van nazorg na de 

ingreep voor de borstvergroting (verzorging van het litteken). Maar als de ontevredenheid 

enkel en alleen gaat over het uitzicht (gelijke grootte van de borsten, hoogte en zichtbaarheid 

van het litteken, …), kan dit dan nog worden ondergebracht onder ‘kwaliteitsvolle 

dienstverstrekking’ zoals bedoeld in de Wet Patiëntenrechten? 

Kan de toestemming van een persoon om een behandeling te laten uitvoeren op zijn gebit 

door een tandarts en dit uitsluitend met een esthetisch doel (bleaching, facings, …), 

beschouwd worden als behorende tot het toepassingsgebied van de Wet Patiëntenrechten?  

 

Een overzicht van argumenten (pro en contra), meer bepaald in antwoord op de specifiekere 

vraag of de persoon die esthetische heelkunde vraagt, als een “patiënt” moet worden aanzien 

zoals bedoeld in de Wet patiëntenrechten, is weergegeven in een werk van Marie-Noëlle 

Verhaegen “La chirurgie esthétique pratiquée dans les centres privés”
17

.  

                                                
17

 MN Verhaegen, La chirurgie esthétique pratiquée dans les centres privés - La nécessité et les difficultés d’un 

encadrement légal, les types de plaintes manifestées par les patients et les recours actuels possibles, des 

propositions en vue d’améliorer la qualité des prestations, integratiewerk in kader van stage voor statutarisering 

bij de overheid, mei 2010, blz. 14-16 (niet-gepubliceerd werk, vrije vertaling). 
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We geven onderstaand deze overzichtelijke uiteenzetting weer:  

 

- Een van de eerste moeilijkheden met betrekking tot de esthetische heelkunde is of zij in het 

kader van de “gezondheidszorg” moet worden gesitueerd, aangezien zij in de eerste plaats 

gericht is op “het mooier maken” en gericht is op het “verlangen” van de patiënt om mooi te 

zijn en/of te behagen.  

 

Een bijzondere vraag die hierbij rijst, is of uiteindelijk de Belgische wet van 22 augustus 2002 

betreffende de patiëntenrechten als dusdanig van toepassing is op de esthetische heelkunde, 

aangezien de beroepsbeoefenaar hier “strikt” genomen geen “gezondheidszorg” verstrekt. 

 

We herinneren eraan dat de Wet Patiëntenrechten de volgende definitie vermeldt inzake 

gezondheidszorg: 

 “diensten verstrekt door een beroepsbeoefenaar met het oog op het bevorderen, vaststellen, 

behouden, herstellen of verbeteren van de gezondheidstoestand van een patiënt of om de 

patiënt bij het sterven te begeleiden” (artikel 2, 2°). 

 

- We merken op dat de voorbereidende werkzaamheden van de Wet Patiëntenrechten niet 

vermelden dat de esthetische heelkunde is uitgesloten van het toepassingsgebied. Daarentegen 

zijn er wel opmerkingen geformuleerd over het wegnemen van organen, 

zwangerschapsafbreking en euthanasie
18

. 

 

Bovendien zijn er ook andere argumenten die pleiten voor de toepassing van de wet 

patiëntenrechten op de esthetische heelkunde, namelijk a) de ruime definitie die de 

Wereldgezondheidsorganisatie19 geeft aan het begrip gezondheid b) de moeilijkheid om in 

bepaalde gevallen het onderscheid te maken tussen esthetische heelkunde en reconstructieve 

heelkunde, voor wat het doel ervan betreft
20

; c) het feit ook dat de esthetische heelkunde de 

                                                
18

 Zie in verband met dit onderwerp VIRGINIE GAUCHE, “Le champ d’application de la loi du 22 août 2002”, 

Droits du patient et responsabilité médicale - Memento 2003-2004, Kluwer, blz. 25 e.v. 
19

 Zie C. HENNAU-HUBLET, “La responsabilité pénale du médecin”, Les frontières juridiques de l’activité 

médicale, Jeune Barreau de Liège, 1993, 78; Thierry VANSWEEVELT, “De civielrechtelijke aansprakelijkheid 

van de geneesheer en het ziekenhuis”, Bruylant, CED-Samsom, Maklu, 1996, nr. 112. De auteurs verwijzen met 

name naar de ruime definitie van het begrip gezondheid, die door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt 

gegeven: “Gezondheid is een staat van volledig lichamelijk en geestelijk welzijn dat de ontwikkeling van ieders 

persoonlijkheid mogelijk maakt”, “La santé consiste en un état complet de bien-être physique et mental 

permettant le plein épanouissement de la personnalité de chacun”, Rec.int.lég.san., 1970, vol. 21, 467. 
20 Volgens de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie: “De 

plastische chirurgie beoogt het contour van het menselijk lichaam te corrigeren. De bedoeling ervan is 

afwijkingen in de ontwikkeling, misvormingen van bij de geboorte tot op latere leeftijd te corrigeren. De 
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gezondheid van de patiënt niet wil “verslechteren”, rekening houdende met de risico’s die de 

heelkunde kan hebben voor de gezondheid (cf. risico’s op het vlak van infecties, de 

anesthesie, …); d) het feit dat “technisch” gezien, esthetische heelkunde een reële medische 

tussenkomst is, die onder de bevoegdheid valt van de beoefenaars van de geneeskunde.  

 

In die zin lijkt de Minister van Volksgezondheid, mevrouw Onkelinx, de toepassing van de 

Wet Patiëntenrechten op de esthetische heelkunde als een verworven feit te beschouwen. (cf. 

antwoorden op verschillende parlementaire vragen)21.  

 

- Als dusdanig lijkt het ons niet overbodig om op een duidelijke manier in een wettekst te 

vermelden dat de Wet Patiëntenrechten op de esthetische heelkunde - waar het therapeutisch 

doel niet altijd aanwezig is - van toepassing is, al was het maar om de betrokken beoefenaars 

“formeel” op hun verplichtingen te wijzen in het kader van hun persoonlijke relatie met de 

“patiënten”.  

 

In een advies van 11 februari 2011 van de Federale commissie “Rechten van de patiënt” 

betreffende het wetsvoorstel n° 5-383/1 tot regeling van de invasieve medische cosmetiek 

wordt trouwens eveneens deze stelling bevestigd, namelijk dat het er op aankomt om op een 

duidelijke manier in de regelgeving aan te geven dat de Wet Patiëntenrechten van toepassing 

is op de medische esthetiek (www. patientrights.be). 

 

We merken op dat onafhankelijk van de formele Wet Patiëntenrechten andere, meer 

algemene, rechtsgronden op het gebied van patiëntenrechten onvermijdelijk van toepassing 

zijn op de esthetische heelkunde zoals: a) de verplichting om als goede huisvader te handelen 

(cf. art. 1382 van het Burgerlijk Wetboek) en/of de verplichting om de verbintenis bedoeld in 

het contract dat (stilzwijgend) is afgesloten tussen de beroepsbeoefenaar en de patiënt uit te 

voeren; b) de verplichting om de vrije en geïnformeerde toestemming te krijgen van de 

“patiënt” voor de verstrekking, omdat enerzijds, heelkunde de fysieke integriteit aantast (het 

principe van de “informed consent” is sinds lang erkend in de rechtspraak), en/of omdat 

                                                                                                                                                   
reconstructieheelkunde herstelt zo goed mogelijk misvormde, afwezige of beschadigde structuren door trauma, 

ziekte of heelkunde. (…) de esthetische heelkunde heeft als doel door correctie en herstel mooier te maken”. 

Persbericht van de Belgian Society for Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery (BSPRAS), Plastische 

chirurgen tegen commercialisatie van esthetische chirurgie, 23 maart 2005. 
21

 Cf. in het bijzonder antwoord van 22 april 2009 aan Mevr. Margriet Hermans, Senaat, schriftelijke vraag nr. 4-

2287 van 12 januari 2009. 
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anderzijds het gaat om het sluiten van een “contract” dat beide partijen bindt
22

. c) Bovendien 

bekrachtigt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, het recht voor elke burger op toegang tot 

zijn persoonsgegevens. Dit is een recht dat in zekere zin overeenstemt met het recht op 

toegang tot het patiëntendossier van de patiënt bedoeld in de Wet Patiëntenrechten. 

 

We vermelden in deze rubriek nog de bevinding dat het begrip “patiënt” in het medisch recht 

sinds enkele jaren aan het afglijden is naar het begrip “consument”, omdat de financiële 

belangen van de patiënt steeds meer op de voorgrond komen op het vlak van 

gezondheidszorg. Voor de komst van de Wet Patiëntenrechten (die in art. 8, §2 bepaalt dat de 

patiënt verplicht geïnformeerd moet worden over de financiële gevolgen van de behandeling) 

benadrukte men reeds dat de patiënt van vandaag niet enkel meer een zieke is die moet 

worden verzorgd; het is een “consument van gezondheidszorg” geworden. Hij eist informatie 

om zijn economische belangen te beschermen. Voor elke verstrekking wil hij geïnformeerd 

worden over de prijs om de “concurrentieregels te laten spelen”
23

. Dit begrip van consument 

wordt misschien nog duidelijker in de esthetische heelkunde, waar men zich in een domein 

bevindt dat “strikt” genomen buiten de gezondheidszorg valt
24

. 

 

Beroepsbeoefenaar 

 

- Psychologen behoren op dit moment niet tot het toepassingsgebied van de Wet 

Patiëntenrechten. Dit betekent bijvoorbeeld concreet dat een patiënt zich niet kan baseren op 

de Wet Patiëntenrechten om tegenover deze zorgverleners een kopie/een inzage van het 

dossier te vragen. Evenmin kan een patiënt in principe een klacht over een psycholoog 

neerleggen bij een ombudsfunctie “Rechten van de patiënt”, omdat een psycholoog dus niet 

behoort tot het toepassingsgebied van de Wet Patiëntenrechten. 

 

                                                
22

 Cf. T. VANSWEEVELT, op.cit., nr. 281 “De rechtsgrond van de informatieplicht is tweeledig, net zoals die 

van de vereiste toestemming. In de eerste plaats kan de patiënt zich in een situatie buiten overeenkomst bevinden 

ten aanzien van de arts. Het recht op fysieke integriteit van de patiënt vereist zijn toestemming voor de 

tussenkomst… In de tweede plaats kan de relatie arts-patiënt in een overeenkomst zijn vastgelegd. De vereiste 

toestemming en de bijhorende informatieplicht kaderen dan in een medische overeenkomst…; Men kan de 

informatieplicht baseren op de verplichting de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren (art.1134 al 3 BW)”. 
23

 J.L. FAGNART, op.cit., p.108. Zie ook het werk “Du patient au consommateur” van Nadine FRASELLE; 

UCL, Studiecentrum voor consumentenrecht, Academia Bruylant, 1996. 
24

 In Frankrijk wordt het begrip consument vaak gebruikt in de kanttekeningen bij de wetgeving aangaande de 

esthetische heelkunde. Zie in het bijzonder “le petit guide juridique du consommateur de chirurgie esthétique 

non réparatrice”, geschreven door J. Monet en C. Maignan; http://droit-medical.com/perspectives/le-fond/69-

guide-consommateur-chirurgie-esthetique-non-reparatrice. 
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Nochtans werken psychologen vaak in multidisciplinair verband samen met 

beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg (artsen, verpleegkundigen, paramedici, …) die wel 

onder het toepassingsgebied van de Wet Patiëntenrechten vallen. … We kunnen bovendien 

niet de impact van het werk van psychologen (die over een officieel door de Belgische staat 

erkend diploma beschikken) op de (mentale) gezondheid van patiënten/cliënten ontkennen. 

 

Er zijn op dit moment weinig buitengerechtelijke instanties waar men terechtkan met een 

klacht over een psycholoog. Men kan een klacht indienen bij de Belgische Federatie van 

Psychologen, als men oordeelt dat de deontologische code door de psycholoog niet nageleefd 

werd. (zie www.bfp-fbp.be). Deze instantie heeft echter geen wettelijk omschreven opdracht. 

 

De ombudspersonen “Rechten van de patiënt” die werken bij de overlegplatformen geestelijke 

gezondheidszorg hebben in de praktijk soms afspraken met de voorzieningen waarin ze 

werken, namelijk dat er mag bemiddeld worden tegenover élke medewerker van de 

voorziening, dus onder meer ook de psychologen. In de ziekenhuizen (algemene en 

psychiatrische) komen de ombudspersonen in de praktijk soms bemiddelend tussen tegenover 

élke medewerker van het ziekenhuis.  

 

Het lijkt ons alvast opportuun dat het toepassingsgebied van de Wet Patiëntenrechten zou 

uitgebreid worden tot de psychologen. Op deze manier zou er eveneens een wettelijke basis 

zijn voor de bemiddelende tussenkomst van de ombudsdiensten “Rechten van de patiënt” 

tegenover deze beroepsgroep. 

 

- Artikel 2, 3° bepaalt dat eveneens de beroepsbeoefenaar van een niet-conventionele 

praktijk inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde 

en de paramedische beroepen tot het toepassingsgebied van de Wet Patiëntenrechten behoort. 

Met niet-conventionele praktijken wordt bedoeld de homeopathie, de chiropraxie, de 

osteopathie en de acupunctuur.
25

 Thans ontbreken de nodige uitvoerende koninklijke 

besluiten voor de uitvoering van deze wet, maar we merken dat in juli 2011 op dit gebied 

enige vooruitgang is geboekt.
26

 In elk geval zijn er op dit moment nog geen lijsten van 

                                                
25

 Wet 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de 

artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen, B.S. 24 juni 1999. 
26 K.B. 13 juli 2011 tot uitvoering van artikel 6, §§ 1 en 3, van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-

conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en 

de paramedische beroepen , B.S. 2 augustus 2011. 
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individueel geregistreerde personen die niet-conventionele praktijken mogen uitoefenen, 

voorhanden. 

 

- Hulpverleners-ambulanciers zijn gezondheidszorgbeoefenaars die recent zijn opgenomen 

in het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
27

. 

Onder hulpverlener-ambulancier wordt verstaan “de persoon die specifiek is opgeleid om de 

arts of de verpleegkundige bij te staan of om onder hun toezicht, overeenkomstig de nadere 

regels vastgesteld door de Koning, inzake zorgverstrekking, gezondheidsopvoeding en 

logistiek, in te staan voor het vervoer van de personen bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 

juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening.”  

 

De ombudsdienst ontving voorbije jaren enkele vragen en klachten over de tussenkomst van 

hulpverleners-ambulanciers. Met betrekking tot de naleving van de patiëntenrechten door 

hulpverleners-ambulanciers, signaleren we volgende onduidelijkheden:  

- Welke activiteiten behoren precies tot “de dienstverstrekking” van hulpverleners-

ambulanciers? 

- Wie informeert de patiënt “voorafgaandelijk” over de kostprijs van het ziekenvervoer? Quid 

(dure) helikoptervluchten? 

- Is een patiënt verplicht om met een ambulancedienst mee te rijden, bijvoorbeeld in een 

situatie waarin een derde persoon de dienst 100 heeft gecontacteerd tegen de wil in van de 

patiënt? En indien de patiënt weigert om mee te rijden met een ter plaatse gekomen 

ambulance, moet hij dan de ‘nutteloos geworden rit’ alsnog zelf betalen? 

- Vaak is de patiënt niet op de hoogte van de naam van de betrokken ambulancier, waardoor 

het voor de ombudsdienst moeilijk is om bemiddelend tussen te komen. 

Het lijkt ons belangrijk dat deze onduidelijkheden naar de toekomst toe uitgeklaard zouden 

worden.  

 

Daarnaast ontving de ombudsdienst ook herhaaldelijke vragen en klachten over verstrekkers 

van niet-dringend liggend / zittend ziekenvervoer. Vooral melden personen hierbij dat ze 

verrast zijn over de kostprijs die werd aangerekend voor dit vervoer en het feit dat ze geen of 

een geringe terugbetaling ontvingen. Ze uiten hun verwondering dat ze hierover niet op 

voorhand werden geïnformeerd. We ontvingen ook herhaaldelijk de vraag in hoeverre een 

ziekenfonds een patiënt kan verplichten om gebruik te maken van een specifieke 

                                                
27

 Artikel 21 unvicies, inwerkingtreding op 10 januari 2009. 
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ambulancedienst in het kader van het bekomen van een terugbetaling door hun aanvullende 

verzekering. 

De verstrekkers van niet-dringend liggend / zittend ziekenvervoer zijn geen 

beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. De Wet Patiëntenrechten is hier bijgevolg niet 

van toepassing. Voorzover mogelijk, trachten we de patiënt te oriënteren en te informeren 

over mogelijke stappen die hij kan ondernemen in zijn specifieke situatie. 

 

II.A.2 Nood aan specifieke bescherming in bepaalde rechtsverhoudingen 

(artikel 3, §2) 

 

- Artikel 3, §2 bepaalt dat de Koning, na overleg in de Ministerraad en na advies van de 

Federale commissie “Rechten van de patiënt”, nadere regels kan bepalen inzake de toepassing 

van de Wet Patiëntenrechten op bepaalde rechtsverhoudingen tussen patiënt en 

beroepsbeoefenaar, teneinde rekening te houden met de nood aan specifieke bescherming.  

In het jaarverslag 2006 heeft de ombudsdienst gesuggereerd dat de wet betreffende de 

patiëntenrechten meer geïntegreerd en bekend gemaakt zou moeten worden binnen het 

domein van de controle, arbeids-, expertisegeneeskunde. Een reflectie over een eventuele 

precisering van de wet in dit domein werd aanbevolen. (zie Jaarverslag 2006, blz. 56-58)  

In de loop van 2010-2011 werd een studie uitgevoerd over de toepassing van de wet “Rechten 

van de patiënt” op het domein van de controle- / expertisegeneeskunde, gefinancierd door de 

Federale overheidsdienst Volksgezondheid 

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

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

Het doel van deze studieopdracht was een antwoord te vinden op de vragen: 

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

toegepast op het domein in kwestie? En/of 

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

van de controle/expertisegeneeskunde, in het bijzonder door bepaalde 

bijzonderheden/afwijkingen te voorzien in specifieke omstandigheden? 

 

Op het moment van de opstelling van het jaarverslag, is het rapport van deze studieopdracht 

pas gepubliceerd. 

 

We zullen desgevallend onze bevindingen omtrent het resultaat van deze studieopdracht in 
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een volgend jaarverslag meedelen.  

 

II.A.3 Medewerking van de patiënt (artikel 4) 

 

Terugkerend ontvingen we in voorbije jaren de bemerking van beroepsbeoefenaars in de 

gezondheidszorg dat de Wet Patiëntenrechten dan wel rechten voor de patiënt formuleert, 

maar dat zij het betreuren dat hier niet wordt stilgestaan bij plichten van de patiënt en rechten 

van de beroepsbeoefenaars. 

 

In antwoord verwijzen we naar dit artikel 4 die de medewerkingsplicht van de patiënt 

benadrukt en herinneren we aan volgende toelichting in het wetsontwerp van de Wet 

Patiëntenrechten
28

: 

 

“Beoogd wordt de rechten van de patiënt te regelen. Vaak wordt, ook in internationale 

verklaringen, in dit verband de vraag opgeworpen of de patiënt dan enkel rechten heeft en 

geen verplichtingen en verantwoordelijkheden.  

Het antwoord op deze vraag is duidelijk en wordt meestal in de preambule van die 

verklaringen gegeven. Dit is bijvoorbeeld ook zeer recent weer het geval in het door de 

Europese Raad in Nice in december 2000 goedgekeurde Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie waar het recht op gezondheidzorg trouwens wordt bevestigd in artikel 35. 

Burgers en dus ook patiënten hebben wel degelijk verplichtingen en verantwoordelijkheden. 

Tegenover zichzelf, onder meer door het in acht nemen van een gezonde leefstijl; tegenover 

andere patiënten door hun rechten als patiënt te respecteren; tegenover zorgverleners door 

het verlenen van medewerking door middel van het verstrekken van informatie en het in acht 

nemen van raadgevingen. Echter, deze verplichtingen afdwingbaar maken door bijvoorbeeld 

het volgen van een bepaalde leefstijl dwingend op te leggen, zou leiden tot een in een 

rechtsstaat ontoelaatbare inbreuk op de persoonlijke vrijheid. In die zin zijn de plichten van 

de arts jegens de patiënt en de plichten van de patiënt jegens de arts van een andere 

juridische en morele orde. Op deze plichten maar uiteraard ook op de rechten kan beter 

worden ingespeeld in het kader van gezondheidsvoorlichting en –opvoeding.” 

 

 

                                                
28

 Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiënt, Parl. St., Kamer, doc. 50, 2001-2002, 1642/001, blz. 12. 
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II.B. Vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen betreffende Hoofdstuk III van de 

Wet Patiëntenrechten: Rechten van de patiënt 

 

II.B.1 Recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking (artikel 5) 

 

a) Algemene vaststellingen op het terrein 

 

Doorheen de jaren stellen we vast dat patiënten in hun klachten het meest het recht op een 

kwaliteitsvolle dienstverstrekking inroepen. Dit kan voornamelijk worden verklaard door de 

ruime omschrijving van dit recht in de Wet Patiëntenrechten: “De patiënt heeft, met 

eerbiediging van zijn menselijke waardigheid en zijn zelfbeschikking en zonder enig 

onderscheid op welke grond ook, tegenover de beroepsbeoefenaar recht op kwaliteitsvolle 

dienstverstrekking die beantwoordt aan zijn behoeften.” 

 

De klachten betreffen de kwaliteit van de dienstverlening in het kader van de relatie tussen 

de beroepsbeoefenaar en de patiënt (klachten over het gedrag en de communicatie van de 

beroepsbeoefenaar(s) en/of klachten over een technische handeling van de 

beroepsbeoefenaar(s)). 

 

We merken echter dat klachten met betrekking tot het recht op een kwaliteitsvolle 

dienstverstrekking vaak verweven zijn met andere patiëntenrechten, zoals het recht op 

informatie over de gezondheidstoestand (bijvoorbeeld: als een patiënt in de geestelijke 

gezondheidszorg een behandeling in vraag stelt omdat hij geen concrete diagnose meegedeeld 

krijgt), het recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere 

tussenkomst van de beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld: een patiënt kan de kwaliteit van een 

tussenkomst in vraag stellen doordat hij voorafgaandelijk onvoldoende geïnformeerd werd 

over de nevenwerkingen en risico’s) en de rechten in verband met het patiëntendossier 

(bijvoorbeeld: een patiëntendossier dat niet zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard werd, 

kan een weerslag hebben op de kwaliteit en de continuïteit van de zorgen). 

 

We constateren ook dat klachten met betrekking tot het recht op een kwaliteitsvolle 

dienstverstrekking verweven kunnen zijn met meer organisatorische aspecten van de 

instelling (kwaliteit van de voeding, omstandigheden inzake hygiëne, architectuur van de 

gebouwen, organisatie van de zorgverlening in het algemeen, …). Dit merken we 
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voornamelijk bij klachten van patiënten die langdurig verblijven in voorzieningen zoals 

rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen. Hoewel de organisatorische aspecten niet onder de 

strikte bevoegdheid van de ombudsfunctie “Rechten van de patiënt” vallen, hebben ze 

evenwel ook invloed op het welzijn van de bejaarde persoon. Voor zowel de ombudspersoon 

als de patiënt blijkt het moeilijk om een onderscheid te maken tussen aspecten die betrekking 

hebben op gezondheidszorg – wat behoort tot het toepassingsgebied van de Wet 

Patiëntenrechten - en organisatorische aspecten, wat tot de bevoegdheid behoort van de 

gewesten en gemeenschappen. 

 

In klachten met betrekking tot het gedrag van een beroepsbeoefenaar kan de 

ombudsdienst via bemiddeling een reële rol vervullen, als de patiënt bereid is om een 

oplossing te zoeken via de dialoog (bijvoorbeeld: in geval van ongepaste opmerkingen, 

gebrek aan empathie/respect, de weigering van een beroepsbeoefenaar om een bepaalde 

dienstverstrekking te verlenen, een abrupt einde van een therapeutische relatie door een 

beroepsbeoefenaar, enz.). 

 

Maar wat met de dossiers waarin sprake is van een vermoeden van medisch-technische 

fouten, daar waar de patiënt als oplossing een erkenning van de fout vraagt, samengaand met 

een aanzienlijke financiële compensatie?  

 

Als de ombudsfunctie in eerste instantie dient om de patiënt te helpen met een luisterend oor, 

een verklaring, een reactie van de betrokken beroepsbeoefenaar, en zelfs met de 

aanmoediging van de beroepsbeoefenaar om zijn verzekeringsmaatschappij aan te spreken, 

zijn de ombudspersonen waarschijnlijk niet voldoende opgeleid en uitgerust om dit soort van 

dossiers volledig op te lossen. (zie jaarverslag 2005 p 108-110) 

 

Het Fonds voor de medische ongevallen, dat in de toekomst bij het RIZIV zal worden 

opgericht in het kader van de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade 

als gevolg van gezondheidszorg
29

, zal in dergelijke “technische” dossiers een belangrijke rol 

spelen. We achten een reflectie over de wisselwerking tussen de Wet Medische 

Ongevallen, de Wet Patiëntenrechten en de opdrachten van de ombudsfunctie “Rechten 

van de patiënt” dan ook wenselijk. (zie Jaarverslag 2006, blz. 98-100 en Jaarverslag 2009, 

blz. 77-78) 

                                                
29

 Wet 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg, B.S. 2 april 2010 

(hierna verkort geciteerd Wet Medische Ongevallen). 
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b) Specifieke aandachtspunten 

 

Het belang van een goede communicatie 

 

We zijn ervan overtuigd dat een goede communicatie/dialoog niet alleen de basis is voor de 

opbouw en instandhouding van een vertrouwensrelatie tussen patiënt-beroepsbeoefenaar, 

maar dat deze communicatie ook een essentiële bouwsteen is van een kwalitatieve 

dienstverstrekking in de gezondheidszorg. Het engagement om in een Belgische Wet 

Patiëntenrechten te voorzien, was niet voor niets vermeld onder de hoofding “Kwaliteitsvolle 

en meer toegankelijke gezondheidszorgen” in het regeerakkoord van 7 juli 1999. In de Wet 

Patiëntenrechten zoals we deze nu kennen, verwijst elk patiëntenrecht op een of andere 

manier naar de communicatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar en dit onder de vorm 

van een respectvolle omgang, van een uitwisseling van informatie over de 

gezondheidstoestand, van zijn evolutie, van de behandelingsmogelijkheden en van de 

toestemming van de patiënt hiertoe, (eventueel) van de communicatie van gegevens uit het 

patiëntendossier en van de vertrouwelijkheid van de ontstane dialoog. 

 

Specifieke opleidingen in de communicatietechnieken voor de beroepsbeoefenaars in de 

gezondheidzorg, niet enkel tijdens de basisopleiding van de beroepsbeoefenaars maar ook 

tijdens hun verdere loopbaan blijven dan ook een belangrijke aanbeveling. (zie Jaarverslag 

2006, blz. 49) 

 

Die aanbeveling is overigens ook opgenomen in het recht van de patiënt op informatie over 

zijn gezondheidstoestand en het recht van de patiënt op vrije en “geïnformeerde” toestemming 

over de karakteristieken van een tussenkomst (cf. infra). 

 

Disciplinaire instanties voor alle beroepsbeoefenaars? 

 

Op dit moment zijn er disciplinaire instanties opgericht voor de geneesheren en voor de 

apothekers. We zijn van mening dat de oprichting van een disciplinaire controle-instantie 

voor alle beroepsbeoefenaars in de gezondheidzorg de algemene kwaliteit van de 

dienstverstrekkingen ten goede zou komen.  

In voorgaande jaarverslagen hebben we reeds herhaaldelijk de oprichting van een 

tuchtinstantie voor de tandartsen aanbevolen. (Zie ook Jaarverslag 2006, blz. 67-68) 
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De manier van beëindiging van de therapeutische relatie door de beroepsbeoefenaars 

 

Nog steeds wat het recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking van de gezondheidsbeoefenaar 

betreft, merken we op dat de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” soms klachten 

krijgt van patiënten over de beëindiging van de therapeutische relatie of, meer in het 

bijzonder, de manier waarop een gezondheidsbeoefenaar zelf een einde maakt aan die relatie.  

 

In dit verband voorziet het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de 

gezondheidszorgberoepen in zijn artikel 8 § 1: “(De in (de artikelen 2, § 1, 3, 21bis en 

21noviesdecies) bedoelde beoefenaars) mogen, wetens en zonder wettige reden in hunnen 

hoofde, een in uitvoering zijnde behandeling niet onderbreken zonder vooraf alle maatregelen 

te hebben getroffen om de continuïteit van de zorgen te verzekeren door een ander beoefenaar 

die dezelfde wettelijke kwalificatie heeft. De continuïteit van de zorg omvat tevens de 

palliatieve verzorging en de behandeling van de pijn van de patiënt. De raad van de Orde der 

geneesheren ziet erop toe dat de in artikel 2, § 1, bedoelde beoefenaars de bepaling van het 

eerste lid naleven en de bevoegde geneeskundige commissie ziet erop toe dat de in artikelen 3, 

21bis en 21noviesdecies bedoelde beoefenaars de bepaling van het eerste lid naleven”. 

 

We wijzen er ook op dat de Code van geneeskundige plichtenleer in artikel 28 het volgende 

bepaalt: “De geneesheer mag eveneens van zijn opdracht afzien op voorwaarde dat hij de 

patiënt of de naastbestaanden ervan in kennis stelt, de continuïteit van de verzorging 

verzekert en aan de geneesheer die zijn taak overneemt, alle nuttige inlichtingen verstrekt”.  

 

Een aantal patiënten uitte bij de ombudsdienst volgende frustraties: een gebrek aan 

verduidelijking/motivering van de beroepsbeoefenaar over zijn beslissing om de 

zorgverlening te beëindigen, of een gebrek aan respect (nerveus en opvliegend gedrag van de 

beroepsbeoefenaar), of nog het in de steek laten van de patiënt zonder dat enige raad wordt 

gegeven over verdere zorgverlening of dat een naam van een confrater wordt gegeven die de 

betrokken patiënt kan overnemen. Binnen deze context rijst de volgende vraag: Zou de rol 

van de beroepsbeoefenaar, in de situatie waarbij hij de therapeutische relatie verbreekt, 

verder gepreciseerd moeten worden in de regelgeving?  
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Informatieverstrekking over de werking van de wachtdiensten 

 

- Patiënten verwijzen vaak naar het recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking als zij een 

klacht formuleren naar aanleiding van een ervaring bij een arts of apotheker van wacht.  

 

We bevelen een betere informatieverstrekking aan de patiënt aan over de werking van 

de wachtdiensten in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening en de 

continuïteit van de zorgverlening, enerzijds door de bevoegde beleidsinstanties, anderzijds 

door de beroepsbeoefenaar die door de patiënt in dit kader wordt aangesproken. (zie 

Jaarverslag 2006, blz. 58-63) 

 

De patiënten zouden zo weloverwogen gebruik maken van de wachtdiensten; dit zou een 

impact kunnen hebben op de kwaliteit van de zorgverstrekking tijdens een wacht.  

 

We merken op dat het Regeerakkoord van 1 december 2011 van Di Rupo het volgende 

vermeldt voor de werking van de wachtdiensten: “De regering zal een oplossing vinden voor 

de kwestie van de wachtdiensten van de huisartsen in de steden en de gemeenten en in het 

bijzonder in de landelijke zones. Momenteel zijn deze wachtdiensten op veel plaatsen een heel 

zware last om dragen voor veel artsen. Ondermeer dankzij de uitbreiding van het systeem met 

het uniek telefoonnummer “1733” zullen de oproepen beter geregeld worden en zal de 

behandeling van noodgevallen beter over de huisartsen en de ziekenhuisdiensten verdeeld 

worden.” 

 

Specifiek betreffende de kwaliteit van het tandheelkundige werk: de vraag van 

verduidelijking over een garantie 

 

Op de ombudsdienst ontvangen we elk jaar verschillende meldingen in verband met een 

technische handeling door een tandarts (problemen bij verstrekking van prothesen, stifttanden, 

kroon- en brugwerk, implantologie, restauratief werk, enz.) 

 

Patiënten stellen dan weleens de vraag of er een “garantieperiode” voor tandheelkundig 

werk bestaat in de zin dat zij recht hebben op een kosteloze herstelling of vervanging door 

de tandarts (bijvoorbeeld bij het voortdurend uitvallen van de prothese ondanks herstel / 
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rebasing, bij een barst in het kroon- of brugwerk direct na plaatsing, bij het niet verankeren 

van een implantaat, enz.). 

 

De wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij de 

verkoop van consumptiegoederen (B.S. 21 september 2004), die vanaf 1 januari 2005 in 

werking getreden is, definieert “garantie” als “elke door een verkoper of producent tegenover 

de consument aangegane verbintenis om de betaalde prijs terug te betalen, of om de 

consumptiegoederen te vervangen of te herstellen, of om er zich op enigerlei wijze om te 

bekommeren, indien de goederen niet overeenstemmen met de beschrijving in het 

garantiebewijs of in de desbetreffende reclame”
 30

. 

 

A priori zou deze wet van toepassing kunnen zijn op het leveren van een tandheelkundige 

prothese, bleekbeugels en bleekvloeistoffen, een opbeetplaat, enz.31, wat dus het materiaal 

betreft dat is verstrekt door een fabrikant aan de tandarts. 

 

In de realiteit is het echter niet evident om te bepalen dat die wet van 2004 van 

toepassing kan zijn, omdat er verschillende factoren / oorzaken aan de basis kunnen liggen 

van een tandheelkundig probleem. 

Zie bijvoorbeeld de brochure van het Verbond der Vlaamse Tandartsen en van de “Société de 

Médecine Dentaire” in verband met het slaagpercentage van behandelingen waarbij 

implantaten worden aangewend: 

 “Belangrijke factoren die een negatieve invloed kunnen uitoefenen op het welslagen van een 

tandimplantaatbehandeling zijn: 

- de moeilijkheidsgraad van de behandeling, 

                                                
30

 Deze wet is van toepassing op verkopen van consumptiegoederen (alle roerende lichamelijke goederen met 

uitzondering van water en gas, elektriciteit, goederen die in uitvoering van een beslag of anderszins gerechtelijk 

zijn verkocht, onroerende goederen) door een professionele verkoper aan een consument (een particulier die een 

goed koopt voor privégebruik). 

De wet voorziet in wettelijke garantie van twee jaar, die bij overeenkomst door de verkoper kan verlengd 

worden op vrijwillige basis. Indien de koper niet-conformiteit vaststelt van het product (het geleverde goed komt 

niet overeen met het gevraagde of bestelde goed), kan hij zich beroepen op deze garantie die aanvangt na de 

levering van het product. Indien de vaststelling meer dan zes maanden van de levering gebeurt, moet de 

consument bewijzen dat deze non-conformiteit bestond op het ogenblik van de levering. Vanaf het ogenblik van 

de non-conformiteit moet de consument dit zo snel mogelijk melden aan de verkoper. Vanaf de vaststelling van 

het gebrek geldt er een verjaringstermijn van één jaar. 

In eerste instantie heeft de consument het recht om van de verkoper het kosteloze herstel of de kosteloze 

vervanging van het goed te verlangen, behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. In dat geval 

heeft de consument het recht van de verkoper een passende prijsvermindering of de ontbinding van de 

koopovereenkomst te eisen. Daarnaast kan de consument desgevallend een schadevergoeding vragen. 
31

 Y. VERMYLEN en C. CONTRERAS (red.), Tandarts & Recht. Een inleiding tot het recht voor tandartsen, 

Leuven/Voorburg 2008, blz. 245-246.  
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- de regio in de mond (bovenkaak tegenover onderkaak, vooraan tegenover achteraan), 

- de dichtheid en het volume van het kaakbot, 

- de kwaliteit van de botverankering van het implantaat, 

- de gezondheidstoestand van de mond en van het omgevende tandvlees in het bijzonder, 

- de deskundigheid waarmee de behandeling wordt uitgevoerd, 

- het juiste onderhoud door de patiënt, 

- de regelmaat van de controle bij de tandarts (net als voor natuurlijke tanden)”32. 

 

In dit opzicht is de analyse van tandheelkundige situaties in verband met de vraag naar 

een garantie eveneens zeer ingewikkeld door talrijke regelgevingen die van toepassing 

kunnen zijn op behandelingen die niet (meer) werken (zoals de regels in de nomenclatuur der 

geneeskundige verstrekkingen
33

, de aansprakelijkheidsregels in het Burgerlijk Wetboek 

gelieerd aan een product of een werk met gebreken, enz.). 

 

We kunnen concluderen dat: 

 

1. Een dialoog tussen de patiënt en de tandarts, eventueel in het kader van een 

bemiddeling, kan helpen om meer klaarheid te scheppen in de situatie. Maar dialoog 

alleen kan een dergelijke situatie niet altijd oplossen. De patiënt moet vaak een beroep doen 

                                                
32 X, Focus op Tandimplantaten. Weer genieten, Verbond der Vlaamse Tandartsen, blz. 17, 

http://www.vvt.be/index.php?ID=4725; X, Focus sur les implants dentaires. Croquer à nouveau la vie à pleines 

dents, Société de Médecine Dentaire, blz. 16, http://www.dentiste.be/focus_implants.htm.  
33

 Voor tandverzorging, zoals bedoeld in artikel 5 van de nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen, 

hebben sociaal verzekerden, volgens de bepalingen van artikel 6 § 5, vanaf de leeftijd van 50 jaar recht op een 
gedeeltelijke tussenkomst in de verplichte verzekering voor een nieuwe uitneembare, partiële of volledige 

prothese. 

Een nieuwe prothese wordt “toegestaan per kaak en per tijdvak van zeven kalenderjaren. Het kalenderjaar van 

de plaatsing van de prothese telt als eerste van de zeven kalenderjaren”. 

We lezen ook dat “de verzekeringstegemoetkoming voor een nieuwe prothese de controlezitting(en) en de nazorg 

omvat gedurende 30 dagen na het plaatsen van de prothese. Gedurende deze periode van 30 dagen kan geen 

enkele verstrekking uit de rubriek «Uitneembare tandprothesen, inclusief raadplegingen» geattesteerd worden, 

met uitzondering van de verstrekkingen 379013-379024, 379035-379046, 309013-309024 en 309035-309046”. 

Deze nomenclatuurcodes betreffen het herstellen van een boven– of onderprothese, ambulant of 

gehospitaliseerd, tot of vanaf de 18de verjaardag. Op deze bewerkingen zijn (vanaf de leeftijd van 50 jaar) 

volgende hernieuwingstermijnen van toepassing: 

- “De maximale verzekeringstegemoetkoming voor de herstelling van een uitneembare prothese wordt beperkt 

tot L 61,5 per prothese en per kalenderjaar”: een herstelling is per kalenderjaar vergoedbaar en beoogt elke 

herstelling van een prothese, ongeacht of het gaat om het herstellen van de plaat, het herstellen of vervangen van 

een klem, het opnieuw plaatsen van een losgekomen tand, het vernieuwen van een gebroken tand, enz. (zie 

Tandprothesen - Interpretatieregel 01 bij de artikels 5 en 6 van de nomenclatuur van de geneeskundige 

verstrekkingen). 

- “De maximale tegemoetkoming voor de plaatsing van een prothese en de eventuele toevoeging van tanden 

wordt beperkt tot L 600 per kaak en per prothese”: het betreft het bijplaatsen van een bijkomende tand op een 

bestaande prothese. 

- “Per lopende periode van zeven kalenderjaren kan per kaak slechts twee maal een 

verzekeringstegemoetkoming voor de vervanging van de basis worden toegekend”. 
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op een tandheelkundig expert om zijn dossier/standpunt te onderbouwen/versterken. Of de 

ombudspersoon zet een stap opzij voor de verzekeringsmaatschappij of het ziekenfonds die de 

situatie analyseren. 

 

2. Discussies / conflictvorming in verband met de kwaliteit of conformiteit van het 

tandheelkundig werk kunnen voor een deel worden vermeden als de tandarts de patiënt 

vooraf duidelijk informeert over de karakteristieken van de beoogde tussenkomst, zoals 

de voor de patiënt relevante tegenaanwijzingen (waardoor een bepaalde behandeling niet goed 

zou kunnen werken voor de patiënt), nevenwerkingen en risico’s verbonden aan de 

tussenkomst (bijvoorbeeld: de informatie dat een uitneembare volledige tandprothese zijn 

houvast kan verliezen door het inkrimpen van het kaakbot, allergieverschijnselen, risico op 

pijnlijk of ontstoken tandvlees, enz.), de nazorg (bijvoorbeeld: de duurzaamheid van een 

kroon of prothese, mondhygiëne, het onderhoud van de prothese door de patiënt, enz.), de 

mogelijke alternatieven (bijvoorbeeld: een overkappingsprothese als alternatief voor de 

uitneembare prothese) en financiële gevolgen (bijvoorbeeld: de mededeling van een zo 

concreet mogelijke kostprijs, specificatie van welke behandelingen wel en niet in de prijs 

vervat zitten, de vermelding dat de kostprijs eventueel nog kan variëren achteraf, informatie 

met betrekking tot een terugbetaling door het ziekenfonds, enz.). 

 

Een schriftelijke weergave van het behandelingsplan of van de kostprijs zou mogelijke 

misverstanden en verwarring achteraf kunnen vermijden.  

 

II.B.2 Recht op de vrije keuze van een beroepsbeoefenaar (artikel 6) 

 

a) Het recht op vrije keuze wordt door patiënten regelmatig aangehaald in situaties waarbij 

de beroepsbeoefenaar een patiënt weigert (verder) te behandelen.  

 

De patiënt heeft inderdaad het recht op vrije keuze van beroepsbeoefenaar, wat in de Wet 

Patiëntenrechten wordt bevestigd. Doch moeten we patiënten herhaaldelijk ook wijzen op het 

feit dat vrije keuze niet betekent dat de beroepsbeoefenaar verplicht elke patiënt die zich tot 

hem richt moet behandelen. Dit laatste is enkel het geval in nood. Bij onderbreking door een 

beroepsbeoefenaar van een therapeutische relatie moet de beroepsbeoefenaar de continuïteit 

van de zorgen garanderen via een andere beroepsbeoefenaar met dezelfde kwalificatie
34

. 

                                                
34

 Zie hoofdstuk ‘De manier van beëindiging van de therapeutische relatie door de beroepsbeoefenaar’, blz. 71. 
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b) De memorie van toelichting van de Wet Patiëntenrechten bepaalt: “Het recht op vrije keuze 

van de beroepsbeoefenaar is van groot belang met het oog op het vertrouwen van de patiënt 

in de beroepsbeoefenaar … en, zoals de wet bepaalt, kan het principe van vrije keuze enkel 

beperkt worden “krachtens de wet”. Bij wijze van voorbeeld verwijst de memorie van 

toelichting naar de regelingen die van kracht zijn in het kader van de arbeidsgeneeskunde, de 

arbeidsongevallenwetgeving, de medische behandeling van gedetineerden en geïnterneerden, 

de gedwongen opname van geesteszieken, enz.35. 

 

Als dusdanig geeft de memorie van toelichting van de Wet patiëntenrechten aan dat ook 

redenen in verband met de “organisatie” zelf van de zorgverlening het principe van de 

vrije keuze van de beroepsbeoefenaar kunnen beperken36
. Zo is het bij het werken in 

teamverband (in het bijzonder in het ziekenhuis) moeilijk haalbaar om een vrije keuze van elk 

lid van het team te verzekeren37. Naar aanleiding van de vraag van Maghrebijnse vrouwen om 

uitsluitend door een vrouw te worden verzorgd, lijkt het bovendien logisch dat de patiënte in 

een noodsituatie en/of ingeval het zorgteam van het betrokken specialisme enkel uit mannen 

bestaat, de (door een man) voorgestelde zorg moet aanvaarden, dan wel zich elders laat 

verzorgen
38

.  

 

We signaleren nu volgende vraag: tot waar moet een beperking van de vrije keuze om 

organisatorische redenen geaccepteerd worden? 

 

 

                                                
35

 Parl. St. Kamer, 50e zittingsperiode, 1642/001, blz. 19. 
36

 Uiteraard kan het recht op vrije keuze enkel uitgeoefend worden in het kader van de voorwaarden waaronder 

de gezondheidszorg ter beschikking wordt gesteld, doc. parl., op.cit.  
37 Bulletin nr. B016 – schriftelijke vraag en antwoord nr. 0076, zittingsperiode 51, zie op de site van de Kamer: 

www.dekamer.be: 1. Uit artikel 6 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt kan 

niet worden afgeleid dat de patiënt alle leden van het team dat hem/haar in een ziekenhuis zal verzorgen (met 

inbegrip van het verpleegkundig personeel), vrij kan kiezen. Indien de patiënt moet worden opgenomen in een 

ziekenhuis, heeft zijn/haar keuze in de eerste plaats betrekking op de verzorgingsinstelling zelf of op een 

specifieke arts die in die instelling werkt. Vanaf het moment dat die eerste keuze is gemaakt, moet de patiënt 

zich schikken naar de structuur en de manier van werken van het ziekenhuis in kwestie. 2. Zolang de patiënt 

geen uitdrukkelijke bezwaren heeft geuit met betrekking tot de zorgverstrekking door een bepaalde 

ziekenhuisverpleegkundige, wordt ervan uitgegaan dat hij/zij de verpleegkundigen aanvaardt. De patiënt die 

zich uitdrukkelijk sceptisch uit of bezwaren maakt met betrekking tot de zorgverstrekking door een bepaalde 

verpleegkundige, kan dat desgevallend laten weten aan een vertrouwensberoepsbeoefenaar van het verzorgend 

team. Die zal dan de bezwaren en/of wensen van de patiënt doorgeven aan de verantwoordelijken voor de 

werkorganisatie van het ziekenhuispersoneel in kwestie (geneesheer diensthoofd of hoofdverpleegkundige). 

Indien het na analyse van de beschouwingen van de patiënt om werkorganisatorische redenen onmogelijk blijkt 

om te vermijden dat de verpleegkundige de betrokken patiënt verzorgt, zal de patiënt een keuze moeten maken: 

ofwel aanvaardt hij/zij de arbeidsvoorwaarden van het verzorgend team in kwestie, ofwel beslist hij om het 

ziekenhuis te verlaten en zich elders te laten verzorgen. 
38

 Zie dienaangaande ook het advies van 15 juli 2006 van de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren 

‘Keuze van de arts bij spoedgevallen en/of tijdens de wachtdienst’  
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Over bepaalde situaties die aan de ombudsdienst “rechten van de patiënt” worden voorgelegd, 

zou men zich misschien verder moeten beraden; er wordt in het bijzonder gedacht aan de 

praktijken van de OCMW’s die de patiënten (die zij financieel steunen) naar openbare 

ziekenhuizen sturen
39

; er wordt ook gedacht aan de personen die van adviserend geneesheer 

van het ziekenfonds/privé-verzekeringsmaatschappij, of van controlearts van het RIZIV 

willen veranderen, … en dit terwijl de wetgeving over dergelijke situaties niet noodzakelijk 

“expliciete” aanwijzingen geeft over een beperking van het principe van de vrije keuze40. 

 

c) De ombudsdienst ontving voorbije jaren in enkele gevallen klachten (Nederlandstalige 

klachten) over situaties waarbij apothekers weigeren een aërosoltoestel te verhuren aan 

patiënten die voordien ‘geen klant’ waren bij de apotheek of voordien geen geneesmiddelen 

hadden gekocht in deze apotheek. Een praktijk van het voorbehouden van aerosoltoestellen 

aan zogenaamde ‘vaste’ klanten van een apotheek lijkt niet verenigbaar met het recht op vrije 

keuze van apotheker. Een dergelijke praktijk lijkt ook eerder puur commercieel van aard te 

zijn, wat niet overeenkomt met het karakter van gezondheidszorgverstrekkingen. Bovendien, 

als het om een apotheker van wacht gaat, heeft hij een opdracht te vervullen binnen het 

garanderen van een continuïteit van zorg
41

. 

 

                                                
39

 Een brief die in 2004 naar de federale ombudsdienst werd gestuurd, vermeldde het volgende: “Des hôpitaux 

privés rencontrent depuis de très nombreuses années, de manière systématique, le problème d’être payés des 

frais hospitaliers engagés pour assurer les soins nécessaires aux indigents, que ceux-ci se présentent 
spontanément ou qu’ils soient hospitalisés en urgence … La grande difficulté, sinon l’impossibilité, de se faire 

rembourser les soins accordés aux indigents, hors de toute urgence, est réelle, les CPAS refusant, même pour les 

personnes qu’ils aident régulièrement et à qui ils ont préalablement reconnu la qualité d’indigents, la délivrance 

de réquisitoires attestant de la prise en charge de ces frais. Dès lors que le libre choix, dorénavant accordé à 

tout patient sans restriction aucune, par l’article 6 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, lui 

confère le droit de choisir lui-même le praticien professionnel auquel il souhaite recourir, il nous apparaît que 

les pratiques des CPAS de se réserver les soins accordés aux indigents ne pourront plus être poursuivies, 

aucune loi en l’espèce ne restreignant le libre choix de ceux-ci. … Vous plairait-il de donner des commentaires 

quant à cette analyse?…” 
40

 Het K.B. nr. 35 houdende het statuut en het barema van de adviserend geneesheren die tot taak hebben bij de 

verzekeringsinstellingen in te staan voor de geneeskundige controle op de primaire arbeidsongeschiktheid en 

op de gezondheidszorgverstrekkingen overeenkomstig de wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 bepaalt in artikel 28 dat de 

rechthebbenden zich door een arts naar hun keuze mogen laten bijstaan wanneer de adviserende geneesheer hen 

oproept. Betekent dit dat de rechthebbenden niet kunnen vragen om in dit kader van adviserend 

geneesheer/inspecteur te veranderen? Volgens sommigen wel; zij zijn van mening dat de beperking van de vrije 

keuze uit voormelde bepaling kan worden afgeleid. 

Moet daarentegen voor de patiënt de mogelijkheid gewaarborgd worden te veranderen van adviserend 

geneesheer van het ziekenfonds of van een privé-verzekeringsmaatschappij die over een eventuele 
“aansprakelijkheid” van de beroepsbeoefenaar moet oordelen op basis van geleden schade …? 
41

 Zie artikel 8, K.B. nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, 

B.S. 14 november 1967. 
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II.B.3 Recht van de patiënt op informatie over zijn gezondheidstoestand 

(artikel 7) 

 

Inleiding 

 

- De patiënt heeft tegenover de beroepsbeoefenaar recht op alle hem betreffende informatie 

die nodig is om inzicht te krijgen in zijn gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie 

ervan.  

 

De wetgever geeft de voorrang aan mondelinge communicatie, maar de patiënt kan vragen dat 

de informatie hem schriftelijk wordt meegedeeld.  

 

Een – soms ernstige – gezondheidstoestand uitleggen aan een patiënt is niet gemakkelijk en 

de informatie moet bovendien op een aan de individuele patiënt aangepaste wijze worden 

meegedeeld, rekening houdende met zijn opleiding en zijn leeftijd (cf. voorbereidende 

werkzaamheden van de wet). Dit gebeurt soms onder moeilijke/stresserende 

arbeidsomstandigheden. Onze eerder geformuleerde aanbeveling om meer opleidingen in 

communicatietechnieken te voorzien voor de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg is 

ook hier van groot belang.  

 

Informatieverstrekking in een “duidelijke taal” 

 

Als onze dienst klachten ontvangt met betrekking tot het recht op informatie over de 

gezondheidstoestand, dan gaat het vooral om de taal waarin de informatie wordt 

meegedeeld.  

 

a) De wet betreffende de rechten van de patiënt benadrukt in dit opzicht dat de communicatie 

met de patiënt in een “duidelijke taal” dient te gebeuren (art. 7, §2 van de wet).  

 

Wat betekenen die termen? Kunnen de patiënten zich hierop beroepen om informatie te 

eisen in een taal die zij begrijpen? 

 

De memorie van toelichting van de wet “patiëntenrechten” bepaalt dienaangaande het 

volgende: “Wat betreft de taal waarin de communicatie met de patiënt verloopt, gelden de 
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regels van de taalwetgeving. Indien noodzakelijk (ook in geval van een doofstomme patiënt) 

moet de beroepsbeoefenaar een beroep doen op een tolk”42. 

 

Tijdens de parlementaire besprekingen over de wet “patiëntenrechten” werd vervolgens het 

volgende gepreciseerd:  

 

In de grote steden is de taaldiversiteit zo groot dat de ziekenhuizen onmogelijk gratis tolken 

per taal ter beschikking kunnen stellen. De dagprijs omvat een bepaald bedrag voor de 

culturele bemiddelaars die erop moeten toezien dat de communicatie met de patiënten van 

verschillende culturele origine wordt vergemakkelijkt. Het wetsontwerp strekt er derhalve niet 

toe de ziekenhuizen te verplichten in gratis tolken voor de patiënten te voorzien. De minister 

verwijst daarvoor naar amendement nr. 26 (DOC 50 1642/007) dat werd ingediend door 

mevrouw Avontroodt en dat ertoe strekt het woord “begrijpelijk” weg te laten. Dit 

amendement wil voorkomen dat bij de patiënten de verwachting ontstaat dat zij steeds in hun 

moedertaal worden geïnformeerd
43

. 

 

Kortom, uit de voorbereidende werkzaamheden van de Wet Patiëntenrechten kan worden 

geconcludeerd dat de beroepsbeoefenaars een inspanning moet leveren om de patiënten te 

informeren in een taal die zij begrijpen, maar het lijkt daarbij niet te gaan om een 

resultaatsverbintenis…  

 

b) Wat het gebruik van de landstalen betreft, meer in het bijzonder van het Nederlands en 

het Frans door de beroepsbeoefenaars van de gezondheidszorg in Brussel, verschaffen de 

wetten op het gebruik van de talen bijkomende bepalingen over de manier waarop de 

patiënt over zijn gezondheidstoestand moet worden ingelicht.  

 

- Op grond van deze wetgeving moet een openbaar ziekenhuis in Brussel (zowel mondeling 

als schriftelijk) de Nederlandse en Franse taal kunnen gebruiken ten aanzien van de patiënt
44

.  

 

Meer nog, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht vermeldt in haar advies nr. 29336 van 7 

januari 1999 dat de MUG’s en spoedgevallendiensten van de ziekenhuizen (met inbegrip 

van de privéziekenhuizen) belast zijn met een taak die de grenzen van een privaat bedrijf te 

                                                
42  Doc. 50, Kamer, 1642/001, p. 20. 
43

  Doc. 50, Kamer, 1642/012, p. 72. 
44

  Gecoördineerde wetten van 18 juli 1966, B.S. 2 augustus 1996, art. 19. 
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buiten gaat: het betreft een opdracht van volksgezondheid. Het personeel van deze diensten 

dat in contact komt met de patiënt of zijn familie moet daarom tweetalig45 zijn. 

 

De private ziekenhuizen en de drie universitaire ziekenhuizen van Brussel zijn niet aan 

voormelde taalwetgeving gebonden (uitgezonderd de spoedgevallendiensten van die 

ziekenhuizen, volgens het advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, zie vorige 

alinea,)46. In deze ziekenhuizen moeten er wel op zijn minst “inspanningen” gedaan worden 

op het vlak van de Wet Patiëntenrechten om de Nederlandstalige of Franstalige patiënten te 

informeren in de taal die zij gebruiken en het best begrijpen. 

 

- Gezien een aantal moeilijkheden op het vlak van de effectieve toepassing van de wetten op 

het gebruik van de talen enerzijds, en het belang een duidelijke dialoog met de patiënt te 

kunnen waarborgen anderzijds (cf. de Wet Patiëntenrechten), merken we op dat de toenmalige 

minister van Volksgezondheid, R. Demotte, in een omzendbrief aan “alle” ziekenhuizen 

gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest had gewezen op het belang de “nodige 

aandacht” te besteden aan de kwestie van de tweetaligheid…
47

 

 

Hoewel die omzendbrief er na verschillende klachten is gekomen, stellen wij vast dat er nog 

steeds dergelijke klachten zijn. In dat verband – en los van een klachtneerlegging bij een 

ombudsdienst “rechten van de patiënt” -, kan de patiënt/klager zich tot verschillende 

instanties48
 richten.  

                                                
45

 http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc03/FDOC10009.htm 
46

 Wat de “geschreven” stukken betreft (schriftelijke toelichtingen bij een diagnose (art 7, § 2, al. 2) of dossier), 

lijkt het erop dat men de beroepsbeoefenaars van een Brussels privé-/universitair ziekenhuis nog minder ertoe 

kan “verplichten” in een andere landstaal te schrijven dan de taal die het ziekenhuis/de beroepsbeoefenaar 

beheerst.  
47

Zie omzendbrief van 2 december 2003, gericht aan de beheerders van de ziekenhuizen gelegen in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest: “Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen die in deze materie van 

toepassing zijn, verzoek ik u om de aandacht van uw diensten te willen vragen voor het feit dat het aangewezen 

is dat, indien de patiënt zich richt tot een zorgverstrekker in één van de beide talen die deze laatste niet beheerst, 

er in de mate van het mogelijke beroep zou worden gedaan op een bijkomende arts of verpleegkundige. Ik 

verzoek u ook om aan dit principe de nodige aandacht te besteden bij de samenstelling van de 

permanentieteams, meer in het bijzonder deze van de spoedgevallendiensten die zijn aangesloten bij de 

dringende geneeskundige hulpverlening en van de mobiele urgentiegroepen.”  
48

 -Indien de klacht een openbaar ziekenhuis betreft: De toezichthoudende overheid, in dit geval de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, moet toezien op de naleving van de taalwetgeving. Ook de Vaste 

Commissie voor Taaltoezicht kan een onderzoek instellen en klachten behandelen. 

-Indien de klacht een privaat ziekenhuis betreft: De bevoegde overheid is de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie. 

-Indien de klacht een universitair ziekenhuis betreft: De bevoegde overheid is dan de Vlaamse of de Franse 

Gemeenschap. 

-Indien de klacht een opname betreft via de dienst 100 of een mobiele urgentiegroep (MUG) – zie de 

spoedgevallendiensten van de private ziekenhuizen: De Vaste Commissie voor Taaltoezicht kan hiernaar een 

onderzoek instellen en klachten behandelen. 
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- De vraag die nu rijst is de volgende: moet de Federale Commissie “Rechten van de 

patiënt” zich buigen over de “praktische inspanningen” die moeten gedaan worden ten 

aanzien van de wet “patiëntenrechten” om de patiënt te informeren in een duidelijke 

taal? 

 

II.B.4 Recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in 

iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar (artikel 8) 

 

a) Informatieverstrekking over risico’s van een tussenkomst 

 

Een medische tussenkomst impliceert een aantasting van een fundamenteel recht van de 

persoon, namelijk het recht op de fysieke integriteit van die persoon. De vrije en 

geïnformeerde toestemming van de betrokkene voor dergelijke tussenkomst is dan ook op zijn 

minst essentieel.  

 

De beroepsbeoefenaars hebben soms vragen/bezorgdheden over de informatie die ze aan de 

patiënt moeten meedelen met betrekking tot de karakteristieken van een geplande 

tussenkomst. Deze informatie, zoals opgesomd in artikel 8, §2 van de Wet Patiëntenrechten, 

lijkt hen erg belangrijk: Ze stellen zich de vraag in hoeverre zij de patiënt moeten 

informeren, in het bijzonder over de risico’s/complicaties van de tussenkomst, in het 

besef dat de patiënten regelmatig een gebrek aan voorafgaandelijke informatie vermelden 

wanneer blijkt dat een behandeling “slecht afloopt”…  

 

Sommigen betreuren dat de wetgever de risico’s die aan de patiënt moeten worden 

meegedeeld niet verder heeft gepreciseerd, aangezien de wet enkel de “voor de patiënt 

relevante risico’s”
49

 vermeldt. Door het ontbreken van verdere preciseringen zal het bijgevolg 

de rechter zijn die in het specifieke geval dat hem wordt voorgelegd, zal moeten bepalen 

                                                                                                                                                   
Bovendien zullen Nederlandstalige patiënten zich voortaan kunnen richten tot een Vlaams meldpunt voor 

taalklachten indien zij in Brussel een beroep doen op een ziekenhuis of een dienst 100 en zij niet in het 

Nederlands geholpen worden, zo heeft het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in juni ll. aangekondigd – 

www.zorg-en-gezondheid/meldpunt-taalklachten. 
49

 Cf. Genevieve SCHAMPS, “Le droit à l’information sur l’état de santé et le droit au consentement libre et 

éclairé” - Memento 2003-2004 “Droits du patient et responsabilité médicale”, blz. 55 en volgende; de auteur 

vermeldt de verschillende theorieën die er in België en in andere landen bestaan omtrent het meedelen van 

risico’s, in het bijzonder de theorie om het normale en het te verwachten risico mee te delen, de theorie m.b.t. de 

beroepsstandaard of nog de theorie van de significante risico’s. 
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welke risico’s aan de patiënt moesten worden meegedeeld, bijvoorbeeld op basis van het 

criterium van de “goede huisvader”50, … 

 

- We herinneren eraan dat de wetgever de voorrang geeft aan de mondelinge communicatie en 

dat de voorbereidende werkzaamheden van de Wet Patiëntenrechten ‘een aan de situatie van 

de patiënt aangepaste informatie’ vermelden. Door een standaard toestemmingsformulier of 

een verklarende brochure aan de patiënt te overhandigen, voldoet men daarom nog niet ten 

volle aan de regel van de wet. Bovendien bewijst het bezorgen van dergelijke documenten 

(zelfs ondertekend) “op zich” niet dat de toestemming van de patiënt op vrije en 

geïnformeerde wijze werd verkregen …
51

 

 

In dat verband en meer nog in het besef dat menselijke en psychologische factoren het 

“opnemen” van informatie door de patiënt52 kunnen vertekenen, is onze aanbeveling om 

beroepsbeoefenaars opleidingen in communicatietechnieken te laten volgen ook hier van 

groot belang. 

 

b) Informatieverstrekking over de financiële gevolgen van een 

tussenkomst 

 

Algemeen 

 

In klachtendossiers bij de ombudsdienst uiten patiënten herhaaldelijk hun verontwaardiging 

over het hoge bedrag van een honorarium dat werd aangerekend door een beroepsbeoefenaar. 

Ze signaleren dat ze hierover vooraf niet zijn geïnformeerd, of dat nadien bleek dat de 

informatie die vooraf werd gegeven, niet compleet of duidelijk was geweest. 

 

In ons jaarverslag 2007 hebben we reeds uitgebreid stilgestaan bij de verplichting voor de 

beroepsbeoefenaar om voorafgaand aan een tussenkomst informatie te geven aan de patiënt 

                                                
50

 Om uiteindelijk een schadevergoeding te krijgen zal de patiënt niet enkel de fout van de beoefenaar in de 

verstrekte informatie moeten bewijzen, maar zal hij ook een zeker oorzakelijk verband moeten aantonen tussen 

de fout en de geleden schade (m.a.w., de patiënt zal moeten aantonen dat hij de tussenkomst geweigerd – of heel 

waarschijnlijk geweigerd - zou hebben indien hij correct geïnformeerd was geweest over het risico in kwestie – 

Deze bewijsvoering blijkt zeer moeilijk te zijn.). 
51

 Cfr. G. SCHAMPS, op.cit., p. 53. 
52

 Tijdens het symposium georganiseerd op 18 november 2011 door de ‘Association francophone des médiateurs 

des institutions de soins’ werd aangegeven hoe moeilijk het soms is om te weten of de patiënt zijn toestemming 

op een vrije (cf. eventuele beïnvloeding van familie) en geïnformeerde wijze geeft (bij stress of angst kan de 

patiënt meegedeelde informatie volledig “verdringen”…). 
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over de financiële gevolgen van deze tussenkomst
53

. Het gaat hier om de toepassing van 

artikel 8, § 2 van de Wet Patiëntenrechten. Volgende vragen en thema’s werden in dit 

jaarverslag aangehaald, en zijn nog steeds actueel:  

Dient de beroepsbeoefenaar te informeren over de (soms complexe) voorwaarden voor 

terugbetaling van tussenkomsten/geneesmiddelen door het RIZIV? 

Hoe dient de verplichting om te informeren over de financiële gevolgen opgevolgd te worden, 

indien het gaat om elementen die men niet volledig op voorhand kan bepalen (de kostprijs van 

de behandeling van complicaties, eventuele wijzigingen in de regelgeving omtrent 

terugbetalingen, …)?  

Op welk tijdstip geeft de beroepsbeoefenaar het best de informatie over de financiële 

gevolgen? 

Komt het er niet op aan om in de Wet Patiëntenrechten enkele minimale elementen op te 

sommen die deel moeten uitmaken van de te verstrekken (voorafgaandelijke ) informatie 

omtrent de financiële gevolgen van een tussenkomst (voorwaarden voor terugbetaling van de 

ziekteverzekering of het uitdrukkelijk gebod voor de patiënt om zich voor informatie tot het 

ziekenfonds te richten; de tussenkomsten of de “noodzakelijke” elementen die in de “totale” 

kostenraming inbegrepen zijn; mogelijke factoren die de eerste kostenraming kunnen 

wijzigen; de wijze van betaling, …)? 

 

Wachthonorarium 

 

Een bijzondere situatie in verband met het voorafgaandelijk verstrekken van informatie over 

financiële gevolgen van een tussenkomst, is de mogelijkheid voor een apotheker van wacht 

tot het aanrekenen van een wachthonorarium.  

 

De ombudsdienst ontving voorbije jaren enkele klachten of vragen (Nederlandstalig) waarbij 

patiënten hun verwondering uitdrukten over de aanrekening van dergelijk honorarium. Ze 

merkten pas thuis dat de betalingsnota van de apotheker dergelijk honorarium vermeldt. 

Sommigen hadden een niet-voorschriftplichtig geneesmiddel gekocht, anderen hadden direct 

na een doktersbezoek met hun voorschrift zich tot de apotheker van wacht gewend. Als we de 

regelgeving (RIZIV en code van geneeskundige plichtenleer) toelichten, vinden ze de 

aanrekening van het wachthonorarium vaak moeilijk te begrijpen, verwijzend naar ervaringen 

                                                
53

 Jaarverslag 2007 van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”, blz. 53-63. 
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waarbij een andere apotheker van wacht in een gelijkaardige situatie niets bijkomend had 

aangerekend. 

 

Over welke regelgeving gaat het?  

 

De Overeenkomst tussen apothekers en verzekeringsinstellingen
54

 bepaalt dat apothekers van 

wacht een bijkomend honorarium mogen aanrekenen aan de ziekteverzekering voor 

geneesmiddelenvoorschriften die vergoedbare recepten bevatten en dringend worden 

uitgevoerd en afgeleverd. De geneesheer moet ondermeer op het voorschrift ‘dringend’ 

hebben aangebracht of de apotheker vermeldt op het voorschrift dat hij/zij de klaarblijkende 

dringende noodzakelijkheid heeft vastgesteld. 

Verder bepaalt artikel 27bis van de Code van Farmaceutische Plichtenleer (15 oktober 2010) 

dat de apotheker het recht heeft een wachthonorarium te innen.  

 

In deze situaties waarbij de voorwaarden voor een aanrekening van een bijkomend 

honorarium aan de ziekteverzekering niet voldaan zijn, heeft de apotheker van wacht dus het 

recht – maar niet de verplichting- om een honorarium te innen aan de patiënt. Dit honorarium 

is vrij te bepalen. Een vraag die we ons kunnen stellen is of dit ‘recht’ betekent dat de 

apotheker van wacht dus zelf in de individuele situatie kiest of hij een honorarium aan de 

patiënt aanrekent aan de patiënt of niet? Beslist de apotheker met andere woorden, naar zijn 

eigen goeddunken en vanuit zijn overweging in verband met solidariteit tegenover confraters, 

om al dan niet een wachthonorarium aan te rekenen aan (niet)gekende patiënten, aan (minder) 

bedeelde patiënten, aan personen die volgens de apotheker de apotheek van wacht 

‘misbruiken’ als nachtwinkel? 

 

In elk geval voorziet de wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming55, in 

verplichtingen voor een ondernemer – dus ook de apotheker - om informatie te verstrekken 

aan de consument, inclusief een schriftelijke, zichtbare en ondubbelzinnige aanduiding van de 

prijs. Dit komt overeen met het principe van de Wet Patiëntenrechten dat een patiënt steeds 

vooraf geïnformeerd moet worden over de financiële gevolgen van een tussenkomst. 

 

                                                
54

 Artikel 6, § 2, Gecoördineerde tekst van de overeenkomst tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen 

(bijgewerkt op 1/3/2011); zie www.riziv.be.  
55

 Afdeling 1 en 2 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, B.S. 12 

april 2010. 
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We merken ten slotte op dat in een vorige versie van de Code van Farmaceutische 

Plichtenleer artikel 27 niet was opgesplitst en de aanrekening van een wachthonorarium als 

een ‘plicht’ was geformuleerd: “Gezien het collegiaal karakter van de wachtdienst, waakt de 

apotheker er over zijn wachtdienst te volbrengen in een geest van solidariteit ten aanzien van 

zijn confraters. In deze context dient hij het wachthonorarium te innen”.  

 

Opnameverklaring in het ziekenhuis 

 

In ons jaarverslag 2007 (blz. 54) vermeldden we volgende aanbeveling: Op basis van de 

inhoud van klachten die naar de ombudspersonen bij de ziekenhuizen verwezen werden, 

benadrukken we in elk geval ook de noodzaak voor de bevoegde overheden om zich te buigen 

over de vraag naar verduidelijking van de inhoud van de opnameverklaring in het ziekenhuis 

(onduidelijkheden in verband met de verblijfskosten in het ziekenhuis en de aanrekening van 

honorariumsupplementen; het vastleggen van comfortabele omstandigheden voor de patiënt 

om de opnameverklaring door te nemen en te ondertekenen; de vraag naar de “individuele” 

verplichtingen van de beroepsbeoefenaars in de ziekenhuizen om de patiënten te informeren 

over de financiële gevolgen van een behandeling en dit onafhankelijk van de informatie die is 

opgenomen in de opnameverklaring, …). 

 

Gebruik van talen 

 

We verwijzen hier nogmaals naar de vraag over het gebruik van de talen bij het meedelen van 

informatie aan de patiënt over de karakteristieken van de geplande tussenkomst. Die vraag 

stelt zich op dezelfde wijze als bij het meedelen van informatie over de gezondheidstoestand 

van de patiënt (zie hoofdstuk II.B.3.).  

 

Dwangbehandeling 

 

Wat het “vrije” karakter van de toestemming betreft, merken we op dat we nog regelmatig 

klachten krijgen van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg die zeggen dat ze 

“gedwongen” worden om bepaalde behandelingen te volgen (geneesmiddelen, inspuitingen, 

elektroshocks, …)56. 

                                                
56 Een aantal ombudspersonen van de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg zeggen ons hoe moeilijk het 

voor hen is om die klachten te beheren. In geval van een gedwongen opname ter observatie lijken er nog meer 

klachten te zijn. Cf. dienaangaande het advies van het Comité voor Bio-ethiek nr. 21 van 10 maart 2003 



86 

Voorafgaande wilsverklaring 

 

Voorbije jaren ontvingen we bij de ombudsdienst enkele vragen van zowel patiënten als 

artsen over de interpretatie en de toepassing in de praktijk van de voorafgaande negatieve 

wilsverklaring, zoals bepaald in artikel 8, §4 in de Wet Patiëntenrechten. Hier wordt bepaald 

dat de patiënt de mogelijkheid heeft om voorafgaand via een schriftelijk verklaring te kennen 

te geven dat hij zijn toestemming om een welomschreven tussenkomst van de 

beroepsbeoefenaar weigert. Met deze verklaring dient dan rekening te worden gehouden op 

het moment dat de patiënt niet meer bekwaam zou zijn om zelf een beslissing te nemen. 

We ontvangen enkele vragen over hoe deze verklaring moet worden opgesteld, hoe de niet-

gewenste tussenkomst “welomschreven” kan worden geformuleerd, aan wie de wilsverklaring 

best wordt meegedeeld, …  

 

We stellen ook vast dat heel wat vragen over de voorafgaande wilsverklaring betrekking 

hebben op “algemeen geformuleerde” wilsuitingen van patiënten aangaande het levenseinde, 

meer bepaald in verband met “algemene” beslissingen die met het levenseinde verband 

houden (bijvoorbeeld het vermijden van therapeutische hardnekkigheid). Wat is dan de 

slagkracht van een document die betrekking heeft op een dergelijk “algemene” 

wilsverklaring? 

 

In ons jaarverslag 2006, (p71-74) hebben we dit onderwerp uitgebreider besproken en stelden 

we een eventuele reflectie over dit onderwerp voor (bij de Federale commissie “Rechten van 

de patiënt”, en eventueel in samenwerking met het Raadgevend comité voor Bio-ethiek). 

 

                                                                                                                                                   
betreffende de gedwongen behandeling bij gedwongen opname en het advies van de Federale Commissie 

“Rechten van de patiënt” van 18 maart 2011: “toepassing van artikel 8 in de sector van de geestelijke 

gezondheidszorg”.  
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II.B.5 Recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier 

en de toegang tot dit patiëntendossier (artikel 9) 

 

Een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier 

 

Vaststellingen op het terrein 

 

Artikel 9, §1 van de Wet Patiëntenrechten bepaalt het recht van de patiënt ten opzichte van de 

beroepsbeoefenaar op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier. Het 

patiëntendossier kan zowel manueel als elektronisch worden bijgehouden. 

 

Naast enkele formele mededelingen/documenten die de beroepsbeoefenaars verplicht moet 

vermelden in het patiëntendossier57, vermeldt de Wet Patiëntenrechten geen bepalingen over 

de inhoud van het patiëntendossier voor wat de inhoud van de zorgverstrekking zelf betreft. 

De Wet Patiëntenrechten bepaalt bijvoorbeeld niet welke kwalitatieve gegevens 

(consultatiedata, testresultaten, symptomen die de patiënt signaleerde, parameters, diagnoses, 

behandelingen, …) zich concreet in het dossier moeten bevinden. In hoeverre de 

beroepsbeoefenaar verplicht is om briefwisseling tussen beroepsbeoefenaars over de 

gezondheidstoestand/behandeling van de patiënt of attesten die voor de patiënt zijn opgesteld 

(voor het bekomen van financiële voordelen) in het dossier te bewaren, staat evenmin vermeld 

in de Wet Patiëntenrechten. 

 

Onlangs hebben verschillende klachtmeldingen nogmaals de aandacht gevestigd op de vraag 

naar de inhoud van het patiëntendossier: Patiënten die zich na de berichten over de “toxiciteit” 

                                                
57

 Het gaat om volgende formele mededelingen/documenten: 

- de mededeling dat de informatie over de gezondheidstoestand, met akkoord van de patiënt, werd meegedeeld 

aan de vertrouwenspersoon of aan de patiënt in aanwezigheid van de vertrouwenspersoon, evenals de identiteit 

van laatstgenoemde (art. 7, § 2) 

- het verzoek van de patiënt om geen informatie over de gezondheidstoestand te ontvangen - in voorkomend 

geval - (art. 7, § 3) 

- de motivering waarom de beroepsbeoefenaar bepaalde informatie over de gezondheidstoestand onthoudt aan de 

patiënt (art. 7, § 4) 

- de schriftelijke vastlegging van de toestemming van de patiënt (art. 8, § 1) 

- de weigering of intrekking van de toestemming (art. 8, § 3) 

- de onmiddellijke tussenkomst van de beroepsbeoefenaar in een spoedgeval (art. 8, § 5) 

- door de patiënt verstrekte documenten, op verzoek van de patiënt toegevoegd in het patiëntendossier (art. 9, § 

1) 

- het verzoek van de patiënt en de identiteit van de vertrouwenspersoon bij een verzoek tot inzage of afschrift 

van het patiëntendossier via een vertrouwenspersoon (art. 9, § 2 en § 3) 

- de schriftelijke motivering, indien wordt afgeweken van de beslissing van de vertegenwoordiger of indien zijn 

verzoek tot inzage of afschrift van het patiëntendossier wordt geweigerd (art. 15) 
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van PIP borstprothesen afvroegen of dergelijke prothesen bij hun operatie werden gebruikt, 

richtten zich tot hun chirurg (vaak werkzaam in een privécentrum) om te weten welke soort 

prothese er bij hen was geplaatst. Zij stelden verbaasd vast dat de betrokken chirurg het merk 

van prothesen in kwestie niet in hun dossier kon terugvinden of – simpelweg – hun dossier 

niet kon terugvinden.  

 

Wat zegt de regelgeving? 

 

Voor het medische dossier verwijst men in de voorbereidende werkzaamheden van de Wet 

Patiëntenrechten, naar de koninklijke besluiten over het algemeen medische dossier
58

 en over 

het medische dossier in het ziekenhuis
59

. De Wet Patiëntenrechten is evenwel van toepassing 

op àlle beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg zoals bedoeld in het koninklijk besluit nr. 

78 van 10 november 1967 (ook tandartsen, apothekers, vroedvrouwen, kinesitherapeuten, 

verpleegkundigen, paramedici) Voor deze beroepsbeoefenaar moet voor wettelijke bepalingen 

over de inhoud van het patiëntendossier teruggegrepen worden naar verschillende 

regelgevende kaders zoals deze van het RIZIV, de Ziekenhuiswet of specifiek regelgeving 

voor bepaalde beroepsgroepen.  

 

We stellen vast dat de bestaande regelgeving over de inhoud van het patiëntendossier 

verspreid terug te vinden is en dat er niet voor alle beroepsgroepen wettelijke bepalingen aan 

te treffen zijn. De afwezigheid van een verdere concretisering van de inhoud van het 

patiëntendossier in de Wet Patiëntenrechten, zorgt voor uiteenlopende praktijken en 

interpretaties bij de beroepsbeoefenaars. 

 

Vragen en aanbevelingen 

 

Binnen dit kader signaleerden we vanuit de ombudsdienst in het jaarverslag 2007 reeds dat we 

meermaals geconfronteerd werden met klachten van patiënten dat het patiëntendossier 

onzorgvuldig was bijgehouden door de beroepsbeoefenaar of dat het dossier onvoldoende 

kwalitatieve gegevens bevatte. We stelden vast dat de huidige regelgeving weinig hulp biedt 

bij de bepaling van wat er zich verplicht in het patiëntendossier moet bevinden. Hetzij is de 

                                                
58

 K.B. 3 mei 1999 betreffende het algemeen medisch dossier, B.S. 17 juli 1999. 
59 K.B. 3 mei 1999 houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waaraan het medisch dossier, 

bedoeld in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 moet voldoen, B.S. 30 

juli 1999. (Artikel 20 in de nieuwe coördinatie van 10 juli 2008). 
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bestaande regelgeving te weinig gepreciseerd, hetzij is deze regelgeving verspreid terug te 

vinden in verschillende wetgevende kaders. 

 

Desalniettemin was het uitgangspunt van de Wet Patiëntenrechten eenvoud en duidelijkheid 

zodat een vlotte toegankelijkheid en naleving van de wet kon worden verzekerd. 

 

In ons jaarverslag 2007, hebben we reeds aanbevolen dat dit thema in een studie verder zou 

worden onderzocht. Binnen dit kader heeft Sylvie Gryson een werk60 geschreven met 

betrekking tot de inhoud van het patiëntendossier.  

We verwijzen ook naar een recent verschenen boek van T. Vansweevelt en F. Dewallens over 

het patiëntendossier.
61

 

 

Volgende onderzoeksvragen zijn volgens ons belangrijk, als het erop aan komt om 

vooruitgang te boeken met betrekking tot bovenstaand aangehaalde problematiek:  

 

1. Op welke manier zou in artikel 9, § 1 van de Wet Patiëntenrechten een 

verduidelijking (omschrijving, opsomming van minimale gegevens, …) kunnen 

toegevoegd worden wat betreft de inhoud van het patiëntendossier, rekening 

houdende met het feit dat de Wet Patiëntenrechten van toepassing is op de brede waaier 

van beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg?  

 

2. Binnen een volledig overzicht van de bestaande regelgeving in verband met de 

inhoud van het patiëntendossier, zou onderzocht moeten worden voor welke 

categorieën beroepsbeoefenaars de regelgeving omtrent de inhoud van het 

patiëntendossier nog uitgebreid/gepreciseerd moet worden en op welke manier dit 

zou kunnen gebeuren.  

We stellen ons binnen dit kader ook de vraag of de reeds bestaande regelgeving voor de 

medische dossiers voldoende en coherent is?  

 

3.In de voorbereidende werkzaamheden van de Wet Patiëntenrechten wordt onder 

persoonlijke notities verstaan, “de aantekeningen die door de beroepsbeoefenaar 

                                                
60

 S. GRYSON, De (verplichte) inhoud van het patiëntendossier, op zoek naar de wettelijke bepalingen en 

aanbevelingen voor de toekomst, integratiewerk in kader van stage voor statutarisering bij de overheid, 

november 2010, (niet-gepubliceerd werk, vrije vertaling). 
61

 T. VANSWEEVELT EN F. DEWALLENS, Het Patiëntendossier, Reeks Gezondheidsrecht, Volume 2, 

Intersentia, april 2011. 
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afzonderlijk werden opgeborgen, die voor anderen, zelfs voor medebetrokkenen van de 

zorgverleningsequipe, nooit toegankelijk zijn en die nodig zijn voor het persoonlijk 

gebruik van de zorgverlener. Vanaf het ogenblik dat de beroepsbeoefenaar deze 

aantekeningen spontaan voorlegt aan een collega, verliezen zij hun karakter van 

persoonlijke notities en kunnen zij dus niet worden uitgesloten van het inzagerecht” De 

patiënt heeft geen rechtstreekse toegang tot de persoonlijke notities en moet door de 

beroepsbeoefenaar bij een vraag naar inzage of afschrift niet automatisch in kennis 

gesteld worden van het bestaan van deze notities. De beroepsbeoefenaar oordeelt 

bovendien zelf over zijn gegevens in hoeverre het al dan niet persoonlijke notities zijn. 

Ten slotte worden persoonlijke notities vaak door beroepsbeoefenaars verkeerdelijk 

geassocieerd met het handgeschreven notities.  

Moet in de Wet Patiëntenrechten een verduidelijking worden aangebracht over wat 

inhoudelijk wordt bedoeld met persoonlijke notities? Op welke manier? 

 

4. Zou het aangeraden zijn om op een algemene manier een bewaartermijn voor het 

patiëntendossier te bepalen in de Wet Patiëntenrechten? 

 

5. Waar dient het patiëntendossier bewaard te worden? Zouden er preciseringen 

hierover in de regelgeving moeten worden toegevoegd, die bijgevolg van toepassing zijn 

voor alle beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg? We denken concreet aan het 

bepalen van procedures die gevolgd moeten worden bij stopzetting van een 

beroepsuitoefening (al dan niet met aanduiding van een opvolger) of bij overlijden van 

de beroepsbeoefenaar? Waar moet het dossier bewaard worden als een 

beroepsbeoefenaar een praktijk verlaat? 

 

6. Ten slotte stellen we ons de vraag welke 

controlemechanismen/afdwingmogelijkheden er zijn of zouden kunnen toegevoegd 

worden, indien de regelgeving betreffende de inhoud van het patiëntendossier ( een 

document ontbreekt…) of de bewaartermijn/plaats niet gerespecteerd wordt door de 

beroepsbeoefenaar? 
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Toegang tot het patiëntendossier 

 

Artikel 9, §2 en §3 van de Wet Patiëntenrechten gaat uit van een rechtstreeks inzagerecht en 

recht op een afschrift van het patiëntendossier. Een uitzondering voor deze regel werd 

voorzien voor de persoonlijke notities (onrechtstreekse toegang), gegevens die betrekking 

hebben op derden (geen toegang) en voor de situatie zoals bedoeld in artikel 7, § 4, de 

‘therapeutische exceptie’ (onrechtstreekse toegang). Verder kan een beroepsbeoefenaar de 

overhandiging van een afschrift aan een patiënt weigeren indien hij druk van derden 

vermoedt. 

 

We halen volgende vragen, vaststellingen, moeilijkheden (en aanbevelingen) aan, met 

betrekking tot de toegangsbepalingen tot het patiëntendossier die zijn voorzien in de Wet 

Patiëntenrechten: 

 

a) De laatste twee jaar hebben zich enkele bijzondere situaties voorgedaan: sommige 

patiënten die hun patiëntendossier kregen, stelden vast dat het dossier of een gedeelte ervan 

“onleesbaar” was. De vraag rijst dan ook: Impliceert het recht of afschrift van het dossier dat 

het dossier “leesbaar” moet zijn, het dossier omvat immers informatie over de 

gezondheidstoestand van de patiënt en/of over de verstrekte behandeling. De geest van de wet 

- die zich in het bijzonder baseert op het principe van de transparantie ten aanzien van de 

patiënt - impliceert volgens ons van wel. Betekent dit dat de beroepsbeoefenaar zijn 

aantekeningen desgevallend leesbaar “moet” herschrijven, en mondeling moet toelichting 

geven indien de patiënt dat vraagt? …  

 

b) We signaleerden voorbije jaren herhaaldelijk de behoefte aan uniforme en duidelijke 

richtlijnen voor de toegang tot multidisciplinaire patiëntendossiers, zoals 

ziekenhuisdossiers. Tot wie moet de patiënt zich richten? Welke beroepsbeoefenaars worden 

op de hoogte gebracht van de vraag van de patiënt/van de overmaking van het dossier? Deze 

richtlijnen dienen rekening te houden met de bepalingen betreffende de toegangsmodaliteiten 

zoals voorzien in de Wet Patiëntenrechten en met de regels van het beroepsgeheim (zie ook 

hoofdstuk II.B.6). (zie Jaarverslag 2006, blz. 54-55) 

 

c) Een koninklijk besluit van 2 februari 2007 (B.S. 7 maart 2007) stelt het maximumbedrag 

vast per gekopieerde pagina dat de patiënt mag worden gevraagd in het kader van de 
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uitoefening van het recht op afschrift van het hem betreffende patiëntendossier. De vraag 

werd ons gesteld of deze bedragen geïndexeerd zijn. Het koninklijk besluit vermeldt hier 

echter niets expliciet over… 

 

Specifiek met betrekking tot ziekenhuisdossiers, werd ons de vraag gesteld of het maximum 

van 25 euro geldt per “ziekenhuisdossier”, of per beroepsbeoefenaar, of per team van 

beroepsbeoefenaars (het gezamenlijk dossier binnen een bepaalde dienst bv de dienst 

gynaecologie, oncologie). Een patiënt kan bijvoorbeeld ambulant in het ziekenhuis of via 

hospitalisatie bij verschillende beroepsbeoefenaars en in verschillende diensten in 

behandeling zijn (geweest)
62

.  

 

Het koninklijk besluit van 2 februari 2007 spreekt zich enkel uit over een maximumbedrag 

per opvraag van een afschrift zoals bedoeld in artikel 9, §3 van de Wet Patiëntenrechten, waar 

men enkel de individuele rechtsverhouding patiënt – beroepsbeoefenaar viseert.  

 

Verwarrend is ook dat men in de koninklijke besluiten betreffende het medisch en het 

verpleegkundig dossier in het ziekenhuis
63

 heeft gepreciseerd dat beiden samen het 

‘patiëntendossier’ vormen. Bedoelde men hiermee het patiëntendossier zoals bepaald in Wet 

Patiëntenrechten’? Volgt hieruit dan dat het maximum van 25 euro geldt voor àlle gegevens 

die over een patiënt in het ziekenhuis aanwezig zijn? 

De ministeriële omzendbrief van 15 december 2008 vermeldt in elk geval dat “een 

voorafgaande duidelijke communicatie tussen patiënt en beroepsbeoefenaar over het exacte 

verzoek van de patiënt, de aard van de drager en de hiermee samenhangende kostprijs nadien 

misverstanden voorkomt”
64

. Naast een duidelijke communicatie, is het evenwel ook belangrijk 

dat de regelgeving uniform geïnterpreteerd wordt met betrekking tot aangehaalde vragen. 

                                                
62

 Zie aanhef van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 (voetnoot 59): “Overwegende dat in onderhavig 

koninklijk besluit wordt bepaald dat een medisch dossier wordt bijgehouden voor elke patiënt in een ziekenhuis, 

zoals bedoeld in artikel 2 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987; dat uit de 

parlementaire voorbereidingen bij de wet van 13 maart 1985, dat de huidige definiëring van het begrip 

ziekenhuis in hoger vermelde wettelijke bepaling opnam, genoegzaam blijkt dat de draagwijdte van het begrip 

"ziekenhuis", niet is beperkt tot de patiënten die er verblijven, doch eveneens tot de daghospitalisatie en de 

ambulante behandeling (Parl. St., Senaat, 1984-85, 765, nr. 2, p. 3); dat het principe van het bijhouden van het 

medisch dossier derhalve ook tot alle bedoelde patiënten strekt”. 
63

 Cf. voetnoot 59 et K.B. 28 december 2006 houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden 

waaraan het verpleegkundig dossier, bedoeld in artikel 17quater van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd 

op 7 augustus 1987, moet voldoen, B.S. 30 januari 2007. 
64

 Omzendbrief van 15 december 2008 aan de ziekenhuizen betreffende de toepassing van het koninklijk besluit 

van 2 februari 2007 tot vaststelling van het maximumbedrag per gekopieerde pagina dat de patiënt mag worden 

gevraagd in het kader van de uitoefening van het recht op afschrift van hem betreffende patiëntendossier. Zie 

www.patientrights.be. 
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d) Biedt de huidige regeling met betrekking tot de onrechtstreekse toegang van de patiënt tot 

de persoonlijke notities voldoende rechtszekerheid voor de patiënt, gezien de bestaande 

onduidelijkheden over wat inhoudelijk wordt bedoeld met persoonlijke notities? (zie 

problematiek beschreven in punt 3 hierboven) 

Was het echt de bedoeling van de wetgever dat de patiënt kan vragen dat een afschrift van 

persoonlijke notities uit een patiëntendossier wordt overgemaakt aan een andere 

beroepsbeoefenaar die door een patiënt wordt aangewezen als vertrouwenspersoon? (zie 

jaarverslag 2006, blz. 55-56) 

 

e) Was het de bedoeling van de Wet Patiëntenrechten dat een patiënt rechtstreeks afschrift van 

resultaten kan opvragen in een klinisch laboratorium?  

(zie jaarverslag 2010, zie problematiek omschreven in hoofdstuk II.B.3) 

 

f) Heeft de patiënt recht om “studiemodellen” en “tandafdrukken” (bijvoorbeeld voor het 

maken van een prothese, een kroon, ter voorbereiding van een orthodontische behandeling) op 

te vragen bij de tandarts? Kan de patiënt zich hiervoor baseren op zijn recht op afschrift van 

het patiëntendossier, dat doorgaans in bestaande regelgevingen wordt omschreven als een 

verzameling van “documenten” en “gegevens”, zoals verslagen en beeldmateriaal? 

Studiemodellen en tandafdrukken worden soms gevraagd, in situaties waarbij de patiënt een 

begonnen behandeling wenst verder te zetten bij een andere tandarts. Of soms vraagt de 

patiënt deze materialen op om bewijsmateriaal te verzamelen in het kader van een conflict of 

vermoeden van een fout in de behandeling. 

Vanuit algemeen juridisch standpunt zou kunnen gesteld worden dat de patiënt eigenaar is 

van dit materiaal, voor zover hij voor de behandeling heeft betaald
65

. 

Anderzijds werpen tandartsen soms tegen dat zij de studiemodellen ter beschikking moeten 

houden voor controleorganismen, zoals de adviserend geneesheer van het ziekenfonds of het 

RIZIV. Een oplossing in dergelijke situatie zou eventueel kunnen zijn dat de patiënt bij 

ontvangst van het controlemateriaal een ontvangstbevestiging ondertekent, waarin hij 

desgevallend belooft om het materiaal – voor een bepaalde termijn – te bewaren en ter 

beschikking te stellen voor eventuele controle.  

Als de tandarts over digitaal studiemateriaal beschikt, kan hij volgens ons, indien technisch 

mogelijk, een kopie ervan aan de patiënt overhandigen. 

 

                                                
65

 Zie ook Yvo Vermylen en Carlos Contreras (red), Tandarts en Recht, Acco, Leuven, 2008, blz. 87, “De patiënt 

heeft eigendomsrecht op de radiografieën en op de studiemodellen”. 
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g) Heeft de patiënt het recht om een afschrift op te vragen van tracés (zoals een elektro-

encefalogram, een elektrocardiogram)? 

 

Een eerste vraag die we ons hierbij moeten stellen is of deze cijferreeksen en grafieken 

behoren tot het patiëntendossier. Dergelijke gegevens worden alvast niet expliciet vernoemd 

in de koninklijke besluiten betreffende het algemeen medisch dossier
66

 en betreffende het 

medisch dossier in het ziekenhuis67.  

 

Daarentegen wordt in het koninklijk besluit voor het medische dossier in het ziekenhuis 

gesteld dat het medisch dossier de therapeutische en diagnostische aanpak getrouw moet 

weergeven.
68

 Verder wordt het medische dossier als instrument aanzien om de continuïteit 

van de zorg te garanderen
69

 en voor het verantwoorden van het behandelbeleid
70

. 

 

In verband met de bewaring van elektro- encefalografische tracés, wordt door de Nationale 

Raad van de Orde van geneesheren een bewaartermijn van 30 jaar aanbevolen onder meer in 

analogie met de voorgeschreven bewaartermijn van het ziekenhuisdossier.
71

  

 

Ten slotte merken we op dat een eventuele inzage of afschrift van dergelijk ‘tracé’ heel wat 

praktische problemen met zich mee kan brengen (zie tijd nodig voor inzage, zie grootte van 

gegevensbestand om er op verzoek van de patiënt een papieren afdruk van te maken, …).  

 

Binnen bovenstaande context moet er verder over worden nagedacht in hoeverre tracés al dan 

niet beschouwd moeten worden als deel uitmakende van het patiëntendossier zoals bedoeld in 

de Wet Patiëntenrechten. De vraag zou nader onderzocht kunnen worden in het kader van de 

studie naar verduidelijking van de inhoud van het patiëntendossier (zie vorig hoofdstuk “een 

zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier”).  
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 Zie voetnoot 58. 
67

 Zie voetnoot 59. 
68 Zie voetnoot 59, artikel 4. 
69

 Zie onder meer Mondelinge vraag nr. 20334 van volksvertegenwoordiger Rita De Bont aan de Minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid over het medisch dossier, Commissie van Volksgezondheid, het Leefmilieu 

en de Maatschappelijke hervorming, Integraal, Verslag 23 maart 2010, p 5. 
70

 Zie Advies van 26 juli 2003 van de Nationale Raad van de Orde van geneesheren, Advies 

patiëntenrechtenwet: “De Nationale Raad is van mening dat alle gegevens die belangrijk zijn voor de 

diagnostiek, de kwaliteit en de continuïteit van de zorg in het medisch dossier moeten terug te vinden zijn. Al 

deze gegevens zijn immers, wat ook hun herkomst mag zijn, niet alleen belangrijk voor het behandelbeleid maar 

desgevallend ook voor het verantwoorden ervan.” 
71

 Zie Advies van 20 januari 2001 van de Nationale Raad van de Orde van geneesheren, Advies Bewaartermijn 

van radiografieën en elektro-encefalografische tracés. 
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Hoe dan ook, kunnen we ons ook de vraag stellen of artikel 10, §2 van de wet van 8 december 

1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens (B.S. 18 maart 1993) van toepassing is op tracés. Dit artikel voorziet in het 

recht van elke persoon om hetzij op rechtstreekse, hetzij met behulp van een 

beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg kennis te krijgen van de persoonsgegevens die 

betreffende zijn gezondheid worden verwerkt.  

 

Toepassing van artikel 9, § 4: onrechtstreeks inzagerecht onder 

voorwaarden voor familie van overleden patiënt 

 

In vorige jaarverslagen signaleerden we reeds dat we ons verschillende vragen stelden bij de 

toepassing van artikel 9, §4, de bepalingen omtrent onrechtstreeks inzagerecht in het dossier 

van een overleden patiënt en dit voor de partner en familie tot de tweede graad. 

Graag verwijzen we naar ons jaarverslag 2010 (blz. 49-50) waarin we een overzicht geven 

van deze vragen:  

 

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

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

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

- frustraties van vertegenwoordigers van onbekwame patiënten (feitelijke of juridische 

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

hebben tot het patiëntendossier;  

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

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

vermoeden van een medische fout);  

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

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

samenwonende vriend die geen intieme partner is?);  

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

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

meer zijn.  

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

§4:  

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

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

hebben in het patiëntendossier van om het even welke beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld 

een paramedicus die een patiëntendossier van een geneesheer inziet)? 

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

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

betekent dat een familielid dat beroepsbeoefenaar is, rechtstreeks het patiëntendossier 

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

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

redenen die werd vernoemd in de voorbereidende werkzaamheden van de Wet 

Patiëntenrechten om de keuze voor een onrechtstreekse inzage in het patiëntendossier 

van een overleden patiënt te motiveren72. 

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

inzage in het patiëntendossier? 

 

II.B.6 Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10) 

 

Wat het medisch beroepsgeheim betreft, ontvangen we dikwijls vragen over de praktische 

toepassing ervan. Het is noodzakelijk om de zin van deze regel regelmatig te herhalen. (zie 

Jaarverslag 2006, blz. 96-97)  

 

In 2011 had een aantal vragen aan de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

betrekking op de manier waarop de informatie tussen leden van eenzelfde (multidisciplinair) 

zorgteam moet worden uitgewisseld.  

 

In onze antwoorden hebben we herinnerd aan de theorie van het gedeelde beroepsgeheim.  

 

Zo hebben we erop gewezen dat de rechtsleer, gevolgd door de rechtspraak en de adviezen 

van de Nationale raad van de Orde van geneesheren73, de cumulatieve voorwaarden heeft 

                                                
72

 Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiënt, Parl. St., Kamer, doc. 50, 2001-2002, 1642/001, blz. 35. 
73

 Cf. T. MOREAU, « Le partage du secret professionnel ; balises pour des contours juridiques incertaines »; in 

Le secret professionnel : la reconstruction du sens, Journ. Dr J., 1999, nr.189, p.12-13; Brussel, 23 oktober 

1990, J.T., 1991, op.cir., blz. 12; advies van de NR van de Orde van geneesheren: B.O., nr. 33, 1984-1985; nr. 

52, 1991, blz. 34, … 
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bepaald voor het onthullen van een “geheim” door een beroepsbeoefenaar aan een andere 

beroepbeoefenaar van hetzelfde zorgteam. 

Die voorwaarden zijn de volgende:  

 

1° het meedelen van informatie door een beroepsbeoefenaar kan enkel in het belang van de 

patiënt, en gebeurt ten gunste van een andere beroepsbeoefenaar die ook aan het 

beroepsgeheim gebonden is en belast is met het verder opstellen van de diagnose of de 

behandeling voor de betrokken patiënt;  

2° het meedelen van informatie moet beperkt zijn tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor 

de opdracht van die andere beroepsbeoefenaar;  

3° het meedelen van informatie moet het “impliciete” akkoord van de patiënt hebben, wat 

betekent dat deze op zijn minst hiervan op de hoogte is.  

 

- We merken op dat op het vlak van gegevensdeling, de komst en de toename van 

gecomputeriseerde communicatienetwerken tussen gezondheidsbeoefenaars (niet enkel 

binnen eenzelfde ziekenhuis maar ook tussen verschillende ziekenhuizen of tussen artsen van 

de ambulante sector en de ziekenhuizen), evenals het “e-healthplatform”
74

 nieuwe vragen 

zullen doen rijzen op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de 

patiënten en de inachtneming van het beroepsgeheim door de gezondheidsbeoefenaars. Hier 

kan men inderdaad beter spreken van “toevertrouwd” geheim (gecentraliseerd dossier dat 

door verschillende beroepsbeoefenaars geraadpleegd kan worden) dan van een “gedeeld” 

geheim met een welbepaald persoon. 

 

De techniek zelf, gekoppeld aan vooraf gemaakte ethische keuzes, zal er hier over moet 

waken dat de boodschap van de therapeut in overeenkomst met de regels van het 

beroepsgeheim wordt gebruikt. Deze techniek moet in het bijzonder garanties geven op het 

vlak van de identificatiecontrole van de gebruikers; op het vlak van een zo adequaat 

“mogelijke” overeenstemming tussen de bevoegdheid van de zorgverlener en de inhoud van 

de boodschap waartoe deze in het kader van zijn opdracht toegang heeft (een orthopedist 

moet niet noodzakelijk toegang hebben tot gynaecologische gegevens); op het vlak van een 

                                                
74 Zie https://www.ehealth.fgov.be/fr/a-propos-de-ehealth/mission/la-plate-forme-ehealth. Wat betreft e-health 
herinneren we aan de regeringsverklaring van 2011 die op pagina 35 het volgende vermeldt: Volgende materies 

zullen in een samenwerkingsakkoord geregeld worden: b. het beheer en het gebruik van e-health en de kennis- 

en informatieoverdracht. Het principe daarbij is een wederzijdse en onvoorwaardelijke verplichting tot 

uitwisseling van beschikbare informatie met respect voor de rechten van de patiënt en de wet voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bijgevolg zullen de federale overheid en de deelstaten e-health 

cofinanieren.  
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controle - a posteriori – van de gebruikers van de gegevens (enkel beroepsbeoefenaars die de 

patiënt behandelen), … 

 

We zijn van mening dat het er in een grootschalig communicatienetwerk (zoals het e-

healthplatform) op aankomt de patiënt zo optimaal en zo precies mogelijk te informeren over 

de manier waarop zijn gegevens in het systeem circuleren (de patiënt dient te weten wie 

toegang heeft tot welke gegevens, hoe en wannneer?).75 De patiënt dient hierover te worden 

geïnformeerd alvorens hij aanvaardt dat gegevens in het systeem worden gevoegd76 Ten 

opzichte van de regels van het gedeeld beroepsgeheim (cf. Supra), kan de patiënt zich op elk 

ogenblik verzetten tegen de verdere verspreiding van gezondheidsgegevens in voormeld 

netwerk
77

.  

 

II.B.7 Recht om een klacht neer te leggen bij een ombudsfunctie (artikel 11) 

 

Aanbevelingen 

 

We verwijzen hieromtrent naar onze vorige jaarverslagen en wij hernemen hieronder de 

aanbevelingen die in ons jaarverslag 2010 werden vermeld (blz. 56 en volgende):  

 

- De juridische zekerheid binnen het bemiddelingsproces versterken, in het bijzonder door 

de vertrouwelijkheid ervan te beschermen;  

 

- De originele/bijzondere eigenschap van het bemiddelingsproces dat op het herstellen 

van de dialoog is gericht in stand houden;  

                                                
75 Ter herinnering, niet enkel de theorie van het gedeeld beroepsgeheim impliceert dat de patiënt 

“geïnformeerd” wordt over de uitwisseling van zijn gezondheidsgegevens tussen beroepsbeoefenaars, maar ook 

de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 

van persoonsgegevens. Overeenkomstig deze wet heeft de betrokken persoon het recht om geïnformeerd te 

worden over de geïnformatiseerde verwerking van zijn persoonsgegevens.  

Binnen een ziekenhuis moet de informatie in principe gebeuren via de overhandiging van een exemplaar van 

zijn reglement betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (K.B. 23 oktober 1964 

(ziekenhuisnormen), bijlage III, organisatorische normen, 9quater). Dit KB is weinig gekend.  
76 Wat betreft de wijze van “toestemmen” in het e-health systeem, zie onder meer het advies van de federale 

commissie “Rechten van de patiënt” van 26 november 2010: advies betreffende de geïnformeerde toestemming 

in het “hub & metahub”-project. 
77

 Indien de patiënt van plan is zich te verzetten tegen het delen van zijn gegevens of van bepaalde gegevens 

tussen beroepsbeoefenaars (theorie van het gedeeld beroepsgeheim) kan dit eventueel een probleem stellen op 

het vlak van de “kwaliteit” van een gedeeld dossier en dus, onrechtstreeks, op de kwaliteit van de zorgverlening 

– dit, in het bijzonder in geval van samenwerking tussen leden van een klein multidisciplinair zorgteam (cf. 

gedeeld dossier in een begeleidingscentrum). De beroepsbeoefenaars zullen de patiënt dus moeten informeren 

over de mogelijke gevolgen van zijn keuze (minder goede kwaliteit van de zorgverlening), en zal hem moeten 

voorstellen, in geval van een extreme moeilijkheid, om zich elders te laten verzorgen.  
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- De opdracht van de ombudspersonen “rechten van de patiënt” om aanbevelingen te 

formuleren behouden; 

 

- De onafhankelijkheid van de ombudspersonen “rechten van de patiënt” in het huidige 

systeem verder versterken;  

 

- De zichtbaarheid van en het beroep doen op de ombudsdiensten “rechten van de patiënt” 

versterken;  

 

- De ombudsfunctie “rechten van de patiënt” valoriseren en het professionalisme van de 

ombudspersoon stimuleren; 

 

- Wat de bemiddeling in de sector buiten de ziekenhuizen betreft:  

op middellange termijn, voorzien in een specifieke ombudsfunctie in de instellingen 

waar de patiënten voor een lange periode verblijven (in het bijzonder in de rust- en 

verzorgingstehuizen);  

op lange termijn, nadenken over de wijze waarop een grotere 

beschikbaarheid/geografische nabijheid van de bemiddeling buiten de ziekenhuizen ten 

aanzien van de patiënten/beroepsbeoefenaars kan worden gegarandeerd (moet het idee 

voor de organisatie van lokale antennepunten van de federale ombudsdienst onderzocht 

worden?).  

 

Volgens ons is het prioritair om eerstdaags de kwestie van de bescherming van het 

vertrouwelijk karakter van het bemiddelingsproces te regelen; wij hadden die kwestie 

reeds uiteengezet in ons jaarverslag 2006 en voorgesteld om, ook al verschilt de 

ombudsfunctie “rechten van de patiënt” van de bemiddeling zoals bedoeld in het Gerechtelijk 

Wetboek (de ombudsfunctie “rechten van de patiënt” is minder formeel en meer gericht op de 

mondelinge communicatie), het principe van de vertrouwelijkheid bedoeld in het Gerechtelijk 

Wetboek (artikel 1728)78 op te nemen en in de Wet Patiëntenrechten te integreren. Het 

                                                
78

 Art. 1728, §1 van het Gerechtelijk Wetboek: De documenten die worden opgemaakt en de mededelingen die 

worden gedaan in de loop en ten behoeve van een bemiddelingsprocedure zijn vertrouwelijk. Zij mogen niet 

worden aangevoerd in een gerechtelijke, administratieve of arbitrale procedure of in enige andere procedure 

voor het oplossen van conflicten en zijn niet toelaatbaar als bewijs, zelfs niet als buitengerechtelijke bekentenis. 

De geheimhoudingsplicht kan slechts worden opgeheven met instemming van de partijen om onder meer de 

rechter in staat te stellen de bemiddelingsakkoorden te homologeren. 

  Bij schending van die geheimhoudingsplicht door een van de partijen doet de rechter of de arbiter uitspraak 

over de eventuele toekenning van schadevergoeding. Vertrouwelijke documenten die toch zijn meegedeeld of 
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beschermen van de vertrouwelijkheid van het bemiddelingsproces vergroot de slaagkans van 

de bemiddeling, aangezien hierdoor meer sereniteit wordt gebracht in de dialoog die onder de 

partijen wordt gevoerd. Bovendien zou die bescherming de ombudspersoon meer op zijn 

gemak stellen bij de uitwisseling van brieven/stukken tijdens de bemiddeling. 

 

Aandachtspunten 

 

a) Wij stellen volgende realiteit vast naar aanleiding van enkele patiëntencontacten: de 

ombudspersonen van de ziekenhuizen vinden heel vaak dat ze niet (langer) bevoegd zijn 

om een klacht te behandelen voor feiten die zich hebben voorgedaan in het ziekenhuis waar ze 

werkzaam zijn, als, de beroepsbeoefenaar op wie de klacht betrekking heeft ondertussen niet 

meer in dat ziekenhuis werkt.  

 

Dit is volgens ons niet correct, aangezien de bevoegdheid van de ombudspersoon wordt 

bepaald door de plaats van de feiten die in de klacht worden vermeld…  

 

b) Vragen over de versoepeling klachtrecht volgens het koninklijk besluit van 2007 

 

In uitvoering van deze wettelijke bepaling, voorziet een koninklijk besluit van 15 februari 

2007 (houdende vaststelling van afwijkende regels met betrekking tot de vertegenwoordiging 

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

van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) (B.S. 20 maart 2007):  

 

“Het recht om klacht neer te leggen zoals bedoeld in artikel 11 van de wet van 22 augustus 

2002 betreffende de rechten van de patiënt, kan door de verschillende personen zoals bedoeld 

in artikel 14, § 2, eerste en tweede lid, van dezelfde wet, met uitzondering van de 

meerderjarige broer of zus van de patiënt, tegelijkertijd worden uitgeoefend, zonder dat de 

volgorde opgenomen in deze paragraaf moet worden nageleefd. 

De ombudsfunctie oefent in voorkomend geval de opdrachten bedoeld in artikel 11, § 2, van 

dezelfde wet uit voor elke neergelegde klacht”. 

                                                                                                                                                   
waarop een partij steunt in strijd met de geheimhoudingsplicht, worden ambtshalve buiten de debatten 

gehouden. 

  Onverminderd de verplichtingen die hem bij wet worden opgelegd, mag de bemiddelaar de feiten waarvan hij 

uit hoofde van zijn ambt kennis krijgt, niet openbaar maken. Hij mag door de partijen niet worden opgeroepen 

als getuige in een burgerrechtelijke of administratieve procedure met betrekking tot de feiten waarvan hij in de 

loop van zijn bemiddeling kennis heeft genomen. Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de 

bemiddelaar. 
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Dit impliceert bijvoorbeeld dat het kind van een patiënt die ”feitelijk onbekwaam is” een 

klacht kan neerleggen bij een ombudsdienst, terwijl de partner van bedoelde patiënt de 

vertegenwoordiger is van deze patiënt. De ombudspersoon zou hier dan bemiddelend moeten 

tussenkomen tegenover de beroepsbeoefenaar. 

 

We signaleerden in ons jaarverslag 2007 (blz. 68-69) dat we ons vragen stellen bij de 

toepassing van deze ‘versoepeling’ van het klachtrecht. (zal een beroepsbeoefenaar 

aanvaarden om tijdens een bemiddeling in dialoog te gaan met een persoon die niet de 

vertegenwoordiger van de patiënt is? (cf. beroepsgeheim) – zal de ombudspersoon niet 

gewrongen zitten in een eventueel familiale conflict (tussen de ware vertegenwoordiger en de 

persoon die een klacht heeft neergelegd?) 

 

Binnen dit kader stelden we voor dat de regelgeving zo zou worden aangepast dat elke 

persoon (zelfs iemand die geen patiënt is of geen vertegenwoordiger van de patiënt) de 

mogelijkheid heeft om bij de ombudspersoon “een signaal uit te brengen” en “zich te laten 

horen”. Maar uit de regelgeving zou duidelijk moeten blijken dat de bemiddeling zelf gebeurt 

tussen de patiënt (of diens echte vertegenwoordiger) en de beroepsbeoefenaar en met akkoord 

van beiden. 

 

c) Bemiddeling voor de familie van een overleden patiënt? 

 

In ons jaarverslag 2010 (blz. 50-51) signaleerde we volgende problematiek: 

 

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

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

ombudsdienst wordt steeds meer gecontacteerd door familieleden van overleden patiënten 

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

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

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

ombudsdienst. 

 

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

waaruit zijn tussenkomst kan/mag bestaan? 
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Voor wat betreft ‘rechten’ voor nabestaanden van overleden patiënten is er in de Wet 

Patiëntenrechten enkel de bepaling omtrent de onrechtstreekse inzage in het patiëntendossier 

voorzien. Onzes inziens kan slechts de beroepsbeoefenaar zelf oordelen over de opportuniteit 

om de nabestaanden verdere informatie te verstrekken, rekening houdende met het belang van 

de bescherming van het privéleven van de overleden patiënt.  

Maar we stellen vast dat in sommige ziekenhuizen de ombudsdiensten 

bemiddelingsgesprekken organiseren tussen nabestaanden en beroepsbeoefenaars. Was dit de 

bedoeling van de Wet Patiëntenrechten, aangezien de ombudsdiensten in principe zijn 

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

en de beroepsbeoefenaar te bevorderen? 

 

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

ondersteunend kan zijn in het verwerkingsproces voor die familieleden/vertegenwoordigers 

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

vragen stellen over zijn overlijden...  

 

d) Zoals men weet, zal het nieuwe Fonds voor medische ongevallen, opgericht bij wet van 

31 maart 2010, een vergoeding toekennen aan de slachtoffers van therapeutische risico’s die 

ernstige schade hebben geleden. 

 

Patiënten die minder of weinig schade hebben geleden, en de oorzaak van hun schade niet 

kunnen achterhalen - gaat het om een fout van de beroepsbeoefenaar of een risico eigen aan 

de tussenkomst, wij denken bijvoorbeeld aan patiënten die technische fouten vermoeden op 

het gebied van tandheelkunde - zullen waarschijnlijk ook sterk tot het Fonds worden 

aangetrokken, en dit omwille van volgende voordelen:  

- de kosteloosheid van de expertise (analyse van het dossier); 

- In het geval het Fonds een positief advies uitbrengt over de vraag of de beroepsbeoefenaar 

een “fout” heeft begaan, zal de patiënt over een niet te verwaarlozen verweermiddel 

beschikken tegenover de verzekeringsinstelling van de betrokken beroepsbeoefenaar,  

 

II.B.8 Recht op een op pijnbestrijding gerichte zorg (artikel 11 bis) 

 

Onze ervaring is dat patiënten bij hun klachtmelding zelden expliciet verwijzen naar dit recht 

op een op pijnbestrijding gerichte zorg. De vraag naar pijnbestrijding kadert zich vooral 
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binnen de algemene wens van de patiënt om een kwaliteitsvolle dienstverstrekking van de 

beroepsbeoefenaar te ontvangen.  

 

 

II.C Vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen betreffende Hoofdstuk IV van de 

Wet Patiëntenrechten: Vertegenwoordiging 

 

Aandachtspunten 

 

- We denken immers aan de situaties waarbij een oudere geen vertegenwoordiger heeft 

aangewezen en niet meer wilsbekwaam is (bv: in geval van een degeneratieve ziekte). Zo kan 

het dan gebeuren dat volgens het cascadesysteem (artikel 14) een familielid als 

vertegenwoordiger wordt aangewezen die ver van het leven en de wensen van de oudere 

afstaat of dat er geen vertegenwoordiger via het cascadesysteem kan worden aangewezen, 

omdat de oudere geen familie (meer) heeft…?  

 

Komt het er niet op aan om sommige patiënten (bv. ouderen in woonzorgcentra/rust- en 

verzorgingstehuizen) – op het moment ze nog hiertoe in staat zijn –aan te moedigen om een 

vertegenwoordiger aan te wijzen in wie ze vertrouwen hebben, die in hun naam beslissingen 

zal nemen op het ogenblik dat ze dit niet meer kunnen?  

 

- Tot slot signaleert de ombudsdienst de problematiek van ouders die gescheiden zijn, die 

namens hun minderjarig kind de patiëntenrechten willen uitoefenen. 

Hoewel artikel 12 § 1 van de Wet Patiëntenrechten ter zake duidelijk is (bij een patiënt die 

minderjarig is, worden de rechten zoals vastgesteld door deze wet uitgeoefend door de ouders 

die het gezag over de minderjarige uitoefenen of door de voogd), is het, bij ontvangst van een 

klacht van een ouder bij de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” (bv. in verband 

met de weigering van een beroepsbeoefenaar om informatie te verstrekken over de 

gezondheidstoestand van zijn kind of toegang te verlenen tot het patiëntendossier), soms 

moeilijk om uit maken of de ouder als vertegenwoordiger de patiëntenrechten uitoefent of 

optreedt met een ander belang. Het recht op informatie over de gezondheidstoestand en het 

recht op afschrift van het patiëntendossier, zoals bepaald in de Wet Patiëntenrechten, viseert 

volgens ons niet de mogelijkheid voor de ouder om bewijsmateriaal te verzamelen in het 

kader van een echtscheiding en hoederecht. 
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In deze context zou de vertegenwoordiger zich met een verzoek tot afschrift van het 

patiëntendossier van een minderjarige patiënt eerder tot de rechtbanken en niet tot de 

ombudspersonen “Rechten van de patiënten” moeten richten. 
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CONCLUSIES BIJ HET JAARVERSLAG 2011 

 

 

Het jaarverslag 2011 geeft de cijfers en statistieken weer in verband met de klacht- en 

informatiedossiers die gedurende het jaar 2011 behandeld werden, alsook bepaalde 

activiteiten van federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. 

 

D vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen in verband met de uitoefening van de 

ombudsfunctie in 2011 werden per “wetsartikel” opgelijst.  

 

 

I. Cijfers 

 

- De federale ombudsdienst heeft in 2011 in totaal 641 klachten ontvangen. Aan Franstalige 

zijde telt men 293 “klachten”dossiers, waarvan 76 dossiers direct behoren tot de bevoegdheid 

van deze ombudsdienst. Aan Nederlandstalige zijde werden 348 “klachten”dossiers geopend, 

waarvan 144 dossiers behoren tot de bevoegdheid van de ombudsdienst zelf. 

 

In vergelijking met het jaar 2010 is het totaal aantal klachtendossiers aan Franstalige zijde 

opmerkelijk gestegen (met 43%), voornamelijk in het aantal dossiers “bevoegdheid federale 

ombudsdienst” en “bevoegdheid lokale ombudsdienst”. Aan Nederlandstalige zijde merken 

we vooral een daling in het aantal dossiers “bevoegdheid lokale ombudsdienst”, alsook in het 

aantal dossiers “bemiddeling bij bemiddeling”. 

 

Het “recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking”, het “recht op een afschrift van het 

patiëntendossier” en het “recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in 

iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar” worden het vaakst aangehaald in de 

“klachten”dossiers die direct tot de bevoegdheid van de federale ombudsdienst behoren (cf. 

blz. 22 e.v.). 

 

- De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft in 2011 ongeveer 380 

informatievragen ontvangen (ongeveer 230 aan Nederlandstalige zijde en ongeveer 150 aan 

Franstalige zijde), afkomstig van patiënten, diverse instanties, ombudspersonen en studenten 

(cf. blz. 48-49). 
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- Naast de afhandeling van klachten en informatievragen, voert de federale ombudsdienst 

eveneens verschillende taken uit als cel Patiëntenrechten van de FOD Volksgezondheid. 

Verder onderhoudt de ombudsdienst de contacten met de lokale ombudspersonen en publieke 

relaties (ontmoetingen en vormingen, …) en is een vertegenwoordiger van de ombudsdienst 

aanwezig bij bijeenkomsten van de Federale commissie “Rechten van de patiënt”. 

 

 

II. Vaststellingen/moeilijkheden/aanbevelingen 

 

Aangezien de Wet Patiëntenrechten binnenkort zijn 10-jarig bestaan viert, geeft de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” de evolutie van deze wet weer sinds haar 

inwerkingtreding (blz. 55-56). De ombudsdienst vermeldt hier ook haar vaststellingen in de 

voorbije jaren over de tendens in het gedrag van patiënten en beroepsbeoefenaars op het 

niveau van de kennis en de aanvaarding van de Wet Patiëntenrechten (blz. 57-58). 

 

II.A. Vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen betreffende Hoofdstuk II van de 

Wet Patiëntenrechten: Definities en Toepassingsgebied - blz. 60-67 

 

*De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” acht het opportuun  

- om de integratie van de psychologen in het toepassingsgebied van de wet te overwegen 

- om op een duidelijke manier in de regelgeving in te schrijven dat de Wet Patiëntenrechten 

zich toepast op invasieve ingrepen met esthetisch doel. 

 

*De ombudsdienst haalt de vragen aan waarmee ze wordt geconfronteerd met betrekking tot 

de hulpverleners-ambulanciers. Deze beroepsgroep werd recent opgenomen in het koninklijk 

besluit nr.78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en behoort dus tot 

het toepassingsgebied van de Wet Patiëntenrechten. 

 

*De ombudsdienst vermeldt de noodzaak die er zal zijn om de manier te onderzoeken waarop 

de Wet Patiëntenrechten bekendgemaakt / toegepast moet worden in het domein van de 

controle-, arbeids- en expertisegeneeskunde, ons eventueel baserend op de studie over dit 

onderwerp gepubliceerd die gefinancierd werd door de FOD Volksgezondheid. 
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*De ombudsdienst verwijst naar de voorbereidende werkzaamheden van de Wet 

Patiëntenrechten in verband met de verplichtingen van de patiënt binnen de therapeutische 

relatie die hem verbindt met de beroepsbeoefenaar: de patiënt heeft wel zeker een 

verantwoordelijkheid tegenover de beroepsbeoefenaar (deze verantwoordelijkheid wordt door 

de wet vertaald als een medewerkingsplicht van de patiënt), maar het is moeilijk om een 

burger, dus ook patiënten, via regelgeving een bepaalde levensstijl op te leggen. 

 

II.B. Vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen betreffende Hoofdstuk III van de 

Wet Patiëntenrechten: Rechten van de patiënt 

 

II.B.1 Recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking (artikel 5): 

blz. 68-75 

 

*De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” verwijst naar het belangrijk aantal 

klachtmeldingen met betrekking tot het recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking en 

naar de meerwaarde die een bemiddeling hier kan betekenen, in het bijzonder in de dossiers 

waarbij het “gedrag” van de beroepsbeoefenaar in vraag wordt gesteld. 

 

Betreffende de klachtendossiers die meer een technische kwaliteit van de tussenkomst van een 

beroepsbeoefenaar in vraag stellen, zal het Fonds voor medische ongevallen (de wet van 31 

maart 2010) zeker een meerwaarde bieden om tot een oplossing te komen. 

 

*De ombudsdienst vermeldt in het bijzonder 

 

- Het belang van een goede communicatie tussen de beroepsbeoefenaars en de patiënt” in het 

algemeen kader van het verstrekken van gezondheidszorg en de blijvende aanbeveling om 

verder voor beroepsbeoefenaars opleidingen in de communicatietechnieken te voorzien. 

- De noodzaak om disciplinaire instanties te voorzien voor alle beroepsbeoefenaars in de 

gezondheidszorg en in het bijzonder voor tandartsen. 

- De eventuele noodzaak om de manier te preciseren waarop een beroepsbeoefenaar een 

therapeutische relatie kan beëindigen. 

- Het belang, voor de bevoegde beleidsinstanties en voor de beroepsbeoefenaars, om de 

burgers goed te informeren over de werking van de wachtdiensten. 
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- De moeilijkheid die er is om vast te stellen of er een “garantie” kan gegeven worden aan de 

patiënt in het kader van tandheelkundig werk, in het geval de patiënt hier niet tevreden over 

is. 

 

II.B.2 Recht op de vrije keuze van een beroepsbeoefenaar (artikel 6): 

blz. 75-77 

 

De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” stelt zich de vraag tot hoe ver een 

beperking van de vrije keuze van beroepsbeoefenaar om organisatorische redenen kan 

“geaccepteerd” worden? 

 

De ombudsdienst stelt een praktijk vast die vragen doet rijzen op het gebied van de vrije 

keuze van apotheker. Een aërosoltoestel wordt soms gereserveerd aan bepaalde klanten. 

 

II.B.3 Recht van de patiënt op informatie over zijn gezondheidstoestand 

(artikel 7): blz. 78-81 

 

De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” stelt zich de vraag wat volgende bepaling 

in de Wet Patiëntenrechten inhoudt: de patiënt informeren “ in een duidelijke taal”. 

 

In het bijzonder, is er de vraag hoe om te gaan met de klachten van Nederlandstalige of 

Franstalige patiënten die in Brussel behandeld werden door beroepsbeoefenaars die de 

nationale taal die de patiënt gebruikt of die hij het best begrijpt, niet beheersen. 

 

Komt het erop aan dat de Federale commissie “Rechten van de patiënt” deze problematiek 

verder zou onderzoeken? 
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II.B.4 Recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in 

iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar (artikel 8): blz. 81-86 

 

De ombudsdienst bespreekt de verstrekking van informatie, door de beroepsbeoefenaar,  

- over de risico’s van een tussenkomst (a), 

- over de financiële gevolgen van een tussenkomst (b). Dit is een onderwerp dat door zeer 

veel patiënten werd aangehaald, namelijk dat ze achteraf oordelen dat ze hierover 

onvoldoende zijn geïnformeerd. 

 

De vraag over het gebruik van de taal bij de verstrekking van informatie over de beoogde 

tussenkomst (c), over de al dan niet rechtvaardiging van een gedwongen behandeling (d), over 

de manier om een voorafgaande wilsverklaring op te stellen (e) wordt eveneens behandeld. 

 

II.B.5 Recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier 

en de toegang tot dit patiëntendossier (artikel 9): blz. 87-96 

 

De ombudsdienst stelt zich onder meer volgende vragen op het niveau van de inhoud van de 

Wet Patiëntenrechten (We herinneren eraan dat deze wet van toepassing is op alle 

beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en niet alleen op geneesheren) (blz. 87-90) 

 

- Hoe zou een precisering van de inhoud van het patiëntendossier kunnen worden 

overwogen? 

- Moet het begrip van persoonlijke notities worden gepreciseerd? Dit begrip zorgt 

actueel voor verwarring. 

- Waar moet het patiëntendossier worden bewaard? 

- Wat gebeurt er in het geval van een stopzetting van een beroepsuitoefening of bij een 

overlijden van een beroepsbeoefenaar? 

- Welke zijn de bestaande controlemechanismen/afdwingmogelijkheden of welke 

zouden er kunnen worden toegevoegd, indien de regelgeving betreffende de inhoud 

van het patiëntendossier, of indien de bewaartermijn/plaats, niet gerespecteerd wordt 

door de beroepsbeoefenaar (een document ontbreekt…)? 
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Wat het recht tot (rechtstreekse) toegang tot het dossier betreft, worden verschillende 

vragen gesignaleerd (blz. 91-94): 

 

- Wat indien het overgemaakte dossier onleesbaar is? 

- We signaleren de behoefte aan uniforme en duidelijke richtlijnen voor de toegang tot 

multidisciplinaire dossiers. 

- Vragen omtrent het maximum vastgesteld bedrag van 25 euro voor een afschrift van 

het patiëntendossier: indexering? In geval van een ziekenhuisdossier, heeft het 

maximumbedrag betrekking op een volledig ziekenhuisdossier, een dossier van één 

ziekenhuisdienst; een dossier bij een afzonderlijke beroepsbeoefenaar werkzaam in het 

ziekenhuis? … Het belang van een goede voorafgaandelijk informatie. 

- Kan men bij een klinisch laboratorium een afschrift van de resultaten van de 

uitgevoerde analyses bekomen? 

- Heeft de patiënt het recht om aan een tandarts studiemodellen en tandafdrukken te 

vragen? 

- Heeft de patiënt het recht om een afschrift te vragen van tracés (elektro-

encefalogram, een elektrocardiogram)? 

 

De ombudsdienst herhaalt ook alle vragen die ze zich reeds in de vorige jaarverslagen heeft 

gesteld op het niveau van de toepassing van artikel 9, §4: het onrechtstreeks inzagerecht 

onder voorwaarden voor de familie van een overleden patiënt (blz. 95-96). 

 

II.B.6 Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10): 

blz. 96-98 

 

De ombudsdienst herhaalt de voorwaarden waaronder informatie door een beroepsbeoefenaar 

in de gezondheidszorg kan worden overgemaakt aan een andere, in het kader van zijn 

opdracht in de gezondheidszorg (theorie van het gedeeld beroepsgeheim). 

 

De ombudsdienst wijst op de ontwikkelingen van het e-healthplatform op dit gebied, daar 

waar het geheim “toevertrouwd” is aan het informatienetwerk. Hoe moet de patiënt 

geïnformeerd worden over de manier waarop de gegevens verwerkt worden of zullen worden? 

Hoe moet de patiënt kunnen instemmen voor het opnemen van zijn gegevens in dit netwerk?, 

… 
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II.B.7 Recht om een klacht neer te leggen bij een ombudsfunctie (artikel 11): 

blz. 98-102 

 

De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” verwijst naar de aanbevelingen die 

vermeld waren in het jaarverslag 2010 en wijst erop dat het haar essentieel lijkt, in termen van 

prioriteit, om eerstkomend de vraag naar bescherming van de vertrouwelijkheid van het 

bemiddelingsproces te regelen. 

 

Meerdere bijzondere aandachtspunten zijn verder vermeld. 

 

II.B.8 Recht op een op pijnbestrijding gerichte zorg (artikel 11 bis): 

blz. 103 

 

De ombudsdienst vermeldt dat dit recht zeer verbonden is met het recht op een kwaliteitsvolle 

dienstverstrekking. 

 

 

II.C. Vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen betreffende Hoofdstuk IV van de 

Wet Patiëntenrechten: Vertegenwoordiging - blz. 103-104 

 

De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” vraagt de aandacht voor twee situaties:  

- de situatie van meerderjarige wilsonbekwame patiënten die voorafgaandelijk geen 

vertegenwoordiger hadden aangeduid en die binnen hun nabije familie geen 

vertegenwoordiger hebben, of een minder geschikte vertegenwoordiger hebben. 

 

- de situatie van ouders die informatie wensen over de gezondheidstoestand van hun kind of 

toegang tot het patiëntendossier vragen, vanuit een ander doel dan een bezorgdheid om de 

gezondheidszorg om hun kind (zie in het kader van een echtscheiding). 
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