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WOORD VOORAF 

Op 22 augustus 2012 bestaat de patiëntenrechtenwet 10 jaar. Tijd voor een eerste 
evaluatie.  

Tijdens de Europese dag van de patiëntenrechten op 18 april werd uit een onder-
zoek van een ziekenfonds besloten dat de "Vlaming zijn rechten als patiënt niet kent". 
Uit verschillende onderzoeken en uit de dagelijkse ombudspraktijk blijkt dat ook 
heel wat hulpverleners de patiëntenrechten onvoldoende kennen. Ze zijn nog onvol-
doende geïntegreerd in de praktijk. Ze worden nog teveel gezien als een noodzake-
lijk kwaad, eerder dan als een kans. De patiëntenrechten mogen zeker niet het ex-
clusieve terrein blijven van ombudspersonen en specialisten gezondheidsrecht…  
Voor sommige finesses van deze regelgeving moeten trouwens ook ombudsen re-
gelmatig terug op zoek naar de bronnen, soms met de moed der wanhoop, want dit 
land kent bijzonder veel wetten en regels die elkaar ook soms flagrant tegenspreken. 

Toch kunnen we algemeen stellen dat de patiëntenrechtenwet zijn nut heeft bewe-
zen en stilaan ook voet aan de grond krijgt in het werkveld. 10 jaar is trouwens nog 
bitter jong voor een wet. 

De basisidee van de patiëntenrechtenwet is dat de patiënt recht heeft op kwaliteits-
volle gezondheidszorg en dat hij daarin zelf een bepalende rol te spelen heeft. De 
ombudsfunctie is het sluitstuk van de patiëntenrechtenwet, met als belangrijkste 
taak: via bemiddeling het vertrouwen tussen patiënt en hulpverlener herstellen. 

Pas in de loop van 2004 werd de ombudsfunctie binnen de geestelijke gezondheids-
zorg nagenoeg in alle voorzieningen operationeel. Vanaf 2005 zijn de gegevens die 
alle ombudspersonen van de overlegplatforms op een zelfde manier registreren ver-
gelijkbaar. De basis hiervoor werd gelegd tijdens het proefproject bemiddeling in de 
geestelijke gezondheidszorg dat de patiëntenrechtenwet voorafging.  

Gegevens hebben slechts informatieve waarde als men ze kan vergelijken. Dankzij 
de inspanningen geleverd binnen IPSOF, het "Interplatform Steunpunt Ombuds-
functie", beschikken we over een gegevensbank waaruit tendensen over meerdere 
jaren kunnen worden afgeleid en waardoor voorzieningen, sectoren, platforms en 
ombudsen hun eigen praktijk kunnen situeren binnen een breder kader. We danken 
de voorzieningen en ombudsen voor hun transparantie. Het is de bedoeling om de ko-
mende jaren deze gegevens op wetenschappelijke wijze te ontsluiten en te valoriseren.  

Na tien jaar blijven we ervan overtuigd dat de patiëntenrechtenwet zowel zinvol als 
werkbaar is binnen de geestelijke gezondheidszorg. Hiervoor is het wel nodig dat de 
ombudspersonen rekening houden met de specifieke context van de GGZ. De inter-
visie binnen IPSOF is hiervoor essentieel. Het doet ons ook genoegen dat nagenoeg 
elke GGZ-voorziening in Vlaanderen inmiddels een beroep doet op een ombuds-
persoon van de overlegplatforms. Dit doet geen afbreuk aan de waarde van een in-
tern klachtenbeleid of een interne klachtenbemiddelaar, waarmee de samenwerking 
overigens meestal constructief is. 

Het is de bedoeling dat er met de klachten ook iets wordt gedaan, zowel op het ni-
veau van de voorziening als op het niveau van het beleid. In die zin blijft de samen-
werking met de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" belangrijk. 
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IPSOF biedt de mogelijkheid om problemen die voorzieningen overstijgen aan te 
pakken. Zo wordt de brochure "van GEDWONGEN OPNAME tot NAZORG" in heel 
wat Vlaamse psychiatrische ziekenhuizen gebruikt om de soms moeilijke communi-
catie over deze voor heel wat patiënten ingrijpende gebeurtenis te bevorderen. 

De voorbije jaren werd ook de samenwerking met de ombudspersonen van de alge-
mene ziekenhuizen verstevigd. De meeste ombudspersonen van de platforms zijn lid 
van VVOVAZ, de "Vlaamse Verening van Ombudspersonen in Alle Zorgvoorzienin-
gen". Binnen VVOVAZ wordt ook meer en meer rekening gehouden met de specifie-
ke noden binnen de GGZ. 

Er is een hele weg afgelegd. Toch willen we kritisch blijven over onze werking. 

Tijdens het zesde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres dat op 18 en 19 septem-
ber 2012 plaats heeft te Antwerpen, buigen we ons alvast over volgende nog steeds 
prangende vragen.  

- In welke mate hebben de patiëntenrechten de praktijk van de GGZ veranderd? 

- Zijn alle patiëntenrechten even zinvol en bruikbaar in de GGZ? Zijn er specifieke 
aanpassingen voor de GGZ wenselijk? 

- Met welke patiëntenrechten hebben hulpverleners het lastig? 

- Ervaren hulpverleners de patiëntenrechten als een vooruitgang? 

- Heeft de ombudsfunctie bijgedragen tot een verbetering van de kwaliteit van zorg? 

- Wat zijn de ervaringen van zorgvragers en -verstrekkers met de ombudspersonen? 

De komende 10 jaar beloven boeiend te blijven. 

Tot slot willen we een woord van dank richten aan: 

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

- de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" en de Federale Ombudsdienst, 
voor de inhoudelijke ondersteuning van de externe ombudsfunctie in de gees-
telijke gezondheidszorg; 

- de overlegplatforms, die als werkgever van de ombudspersonen zorgen voor de 
inhoudelijke, administratieve en logistieke ondersteuning, evenals de organisatie 
en financiering van IPSOF, het "Interplatform Steunpunt Ombudsfunctie"; 

- alle personen die in 2011 meewerkten aan de intervisie en IPSOF;  

- alle ombudspersonen van de overlegplatforms GGZ van Vlaanderen en Brussel, 
voor hun inzet op het terrein en voor het aanleveren van de registratiegegevens 
voor dit jaarverslag; 

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

- Bart Alexander, Patrick Claeys en Vincent Vandenbussche van PopovGGZ voor 
hun gewaardeerde bijdrage aan de praktische uitwerking van dit jaarverslag.  

 
 
 

Jan Willems, voorzitter PopovGGZ 



Jaarverslag 2011 externe ombudsfunctie GGZ Vlaanderen  9 

INLEIDING 

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

Het verslag vergelijkt de aanmeldingen van 2011 met die van 2010 (3.1.), bundelt 
de aanmeldingen per provincie (3.2.) en geeft op die manier een overzicht van de 
globale ombudspraktijk binnen elke provincie. Het biedt daarnaast een beknopt 
overzicht van de aanmeldingen per voorzieningensoort (3.3.), wat een beeld geeft 
van de ombudspraktijk binnen de sectoren (PZ, BW, CGG, PVT). 

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

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

De voorgeschiedenis van de ombudsfunctie is stilaan gekend. 2005 kan beschouwd 
worden als het referentiejaar, omdat dit het eerste volledige jaar was met een wer-
king in alle provincies. In dit jaarverslag wordt enkel de vergelijking gemaakt tussen 
2010 en 2011. In de besluiten bespreken we wel een aantal belangrijke tendensen 
van de voorbije jaren. Wie de langere termijn evolutie in detail wil volgen, kan altijd 
de opeenvolgende jaarverslagen naast elkaar leggen. Deze zijn te vinden op de 
website www.ombudsfunctieggz.be.  

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

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

In de registratie die online gebeurt, werd net zoals in de voorgaande jaren zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de items en categorieën uit het door de Federale 
Ombudsdienst voorgestelde model van jaarverslag. 

In het eerste hoofdstuk wordt de ombudsfunctie kort gesitueerd binnen de 
regelgeving over de rechten van de patiënt en schetsen we beknopt de manier van 
werken van de externe ombudspersonen.  

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

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

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

We eindigen met enkele besluiten en tendensen. 

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

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de regelgeving en de werkwijze ver-
wijzen we naar vorige jaarverslagen op www.ombudsfunctieggz.be. 

1.1. Wet- en regelgeving, basisdocumenten 

De ombudsfunctie, aangeboden door de overlegplatforms aan een GGZ-voor-
ziening wordt geregeld door volgende wetteksten en documenten. 

- Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt (BS 26 
september 2002), zie ook de brochure "Een uitnodiging tot dialoog. Wet 
Rechten van de patiënt"2 

- KB van 8 juli 2003 betreffende de organisatie van de ombudsfunctie in de 
overlegplatforms (BS 27 augustus 2003) 

- KB van 6 maart 2007 betreffende de voorwaarden waaraan de ombuds-
functie van de overlegplatforms moet voldoen (BS 12 april 2007) 

- Visietekst, versie 9 maart 2004 

- Gedragscode ombudspersonen, versie 9 maart 2004 

- Overeenkomst (zie model, versie 25 juni 2007) 

- Huishoudelijk reglement (zie model, versie 26 juni 2007) 

De regelgeving en basisdocumenten zijn te vinden bij "Wet- en regelgeving" 
en "Wat en hoe?" op www.ombudsfunctieggz.be. 

1.2. Financiering 

- Een subsidie aan de overlegplatforms GGZ, op basis van het aantal inwoners 
in elke provincie, in eerste instantie bestemd voor het aanbieden van de 
ombudsfunctie aan beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen.  

- Aangezien de overlegplatforms geacht worden de ombudsfunctie aan te 
bieden aan al hun leden, breiden de meeste Vlaamse overlegplatforms het 
aanbod uit tot de centra geestelijke gezondheidszorg en tot organisaties 
met een RIZIV-erkenning binnen de GGZ, ook al is hiervoor geen subsi-
diëring voorzien. 

- Vanaf 2012 zal in een aantal provincies de ombudsfunctie ook worden aan-
geboden van projecten in het kader van artikel 107. 

- De algemene ziekenhuizen zijn krachtens het KB van 8 juli 2003 gehouden 
aan het organiseren van een interne ombudsfunctie.  

- Een subsidie voor de psychiatrische ziekenhuizen, gebaseerd op het aantal 
bedden (drie categorieën: PZ met minder dan 100 bedden, met 100 tot 249 
bedden en met meer dan 250 bedden).  

                                                 
2 "Een uitnodiging tot dialoog. Wet Rechten van de patiënt", verkrijgbaar bij FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-Generaal Organisatie Gezondheidsvoorzieningen, Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 
Brussel www.fgov.health.be. Voor de integrale regelgeving: zie rubriek “Wet- en regelgeving” op www.ombudsfunctieggz.be. 
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- Het deel dat de psychiatrische ziekenhuizen naar de overlegplatforms 
doorstorten verschilt per provincie, naargelang de opties en noden, en 
wordt vastgelegd in een overeenkomst, overgemaakt aan de Federale 
Commissie. 

1.3. Federale Commissie "Rechten van de patiënt" en Federale 
Ombudsdienst  

- De patiëntenrechtenwet voorzag in de oprichting van een Federale 
Commissie "Rechten van de patiënt" en een Federale Ombudsdienst. 

- De Federale Commissie verzamelt en verwerkt nationale en internationale 
informatie over de patiëntenrechten, formuleert adviezen voor het beleid, 
evalueert de toepassing van de patiëntenrechten en de werking van de 
ombudsfuncties en behandelt eventuele klachten over de werking van deze 
ombudsfuncties. 

- De Federale Ombudsdienst is bevoegd om klachten door te verwijzen naar 
de bevoegde ombudsfunctie of deze zelf te behandelen als de bevoegde 
ombudsfunctie ontbreekt. 

- De samenwerking met de Nederlandstalige federale ombudspersoon ver-
loopt erg constructief. 

- Voor meer informatie, zie www.patientrights.be. 

1.4. IPSOF 

- Het budget voor coördinatie, voorzien in het pilootproject bemiddeling, viel 
helaas weg bij het opstarten van de externe ombudsfunctie.  

- De overlegplatforms vinden het belangrijk de krachten te blijven bundelen 
om de externe ombudsfunctie in de geestelijke gezondheidszorg verder uit 
te bouwen en bundelen een deel van hun middelen in het Interplatform 
Steunpunt Ombudsfunctie (IPSOF). Sinds 2008 wordt IPSOF vanuit het 
Overlegplatform GGZ Antwerpen (OGGPA vzw) gecoördineerd.  

1.5. Basisprincipes en doelstellingen 

- De basisprincipes van de huidige ombudswerking staan uitgebreid 
beschreven in de visietekst (www.ombudsfunctieggz.be > Wat en hoe?). 

- Onder vraag of klacht wordt verstaan: "elke uiting van ongenoegen of 
elke vraag naar informatie of verduidelijking die door de patiënt (individueel 
of in groep) geformuleerd wordt met betrekking tot de hulpverlening in de 
geestelijke gezondheidszorg". Deze omschrijving is zeer breed en impliceert 
dus zowel klachten als algemene informatievragen.  

- De doelstellingen zijn meervoudig: 

▪ De ombudsfunctie biedt de patiënt een laagdrempelig en toegankelijk 
aanspreekpunt. De patiënt kan er in vertrouwen terecht met zijn on-
genoegen, problemen en vragen. De onvrede van de patiënt bespreekbaar 
maken, is één van de belangrijkste doelstellingen. 
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▪ Daarnaast is het de bedoeling om de relatie tussen patiënt en hulpver-
lener te optimaliseren.  

▪ Door informatie en ondersteuning te bieden, helpt de ombudspersoon bij 
het uitklaren of oplossen van problemen, door patiënt en hulpverlener te 
stimuleren begrip op te brengen voor elkaars standpunt. Op die manier 
kunnen juridische procedures vermeden worden. Hierin zijn patiënt en 
hulpverlener tegengestelde partijen, waardoor de zorgrelatie op de 
helling wordt gezet.  

▪ De ombudsfunctie is preventief bedoeld. Enerzijds wordt escalatie ver-
meden door het vroegtijdig detecteren en onderkennen van problemen. 
Anderzijds kan de voorziening, aan de hand van de informatie uit vragen 
en klachten, sommige conflicten en moeilijkheden in de toekomst vermij-
den. Verschillende gelijkaardige klachten kunnen wijzen op een structu-
reel probleem. De signalen kunnen stof leveren voor beleidsmatige 
bijsturingen. 

1.6. Werking 

- De ombudspersoon is een personeelslid van het overlegplatform GGZ, 
onafhankelijk van de voorziening en staat buiten het organogram. 

- Hij is wel gehouden aan de afspraken gemaakt in de overeenkomst tussen 
het overlegplatform en de voorziening, conform de regelgeving en de 
documenten waarnaar deze overeenkomst verwijst (zie 1.1). 

- De patiënt moet de ombudspersoon rechtstreeks kunnen contacteren. 

- Hij heeft de keuze om met zijn vraag of klacht 

▪ zich te wenden tot een medewerker van de voorziening; 

▪ zich te wenden tot de externe ombudspersoon; 

▪ gebruik te maken van een interne klachtenprocedure, zo die in de 
voorziening bestaat. 

- Zie schema op volgende pagina. 
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- De interventie van de ombudspersoon is bij heel wat aanmeldingen ver-
schillend en vaak ook meervoudig.  

▪ Goed luisteren vormt de basis van het bemiddelen. Soms verlangt de 
patiënt niets meer.  

▪ Soms volstaat informeren of doorverwijzen naar een hulpverlener of 
een dienst zowel binnen als buiten de voorziening.  

▪ Soms verkiest de patiënt zelf de nodige stappen te ondernemen en blijft 
de rol van de ombudspersoon beperkt tot coachen.  

▪ Uiteindelijk is het de patiënt die beslist of de ombudspersoon ook 
effectief gaat bemiddelen, al dan niet samen met hem/haar.  

▪ Soms wil de patiënt vooral een signaal geven of vindt de ombudsper-
soon het belangrijk dat dit signaal, mits akkoord van de patiënt gegeven 
wordt, meestal bij de direct betrokkene, soms aan de directie.  

▪ Indien het niet tot een oplossing komt kan de ombudspersoon ook 
verwijzen naar andere instanties waar de patiënt met zijn klacht terecht 
kan (ziekenfonds, federale commissie,  orde van geneesheren, juridische 
instanties). 

- Indien iemand anders een aanmelding doet in naam van de patiënt (bv. 
familielid), dan zal de ombudspersoon, indien mogelijk, deze vooraf toetsen 
aan de direct betrokkene zelf. 
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- Bij voorkeur wordt bemiddeld op het niveau waar het probleem zich 
voordoet. Zo zullen bij een probleem tussen een patiënt en een specifieke 
hulpverlener in principe geen andere partijen worden betrokken. Een 
probleem dat zich situeert op afdelingsniveau zal bij voorkeur besproken 
worden met het afdelingshoofd. Pas indien op dit niveau geen oplossing 
mogelijk is, kan de directie worden aangesproken. 

- De patiënt beslist met wie de ombudspersoon bemiddelt en aan wie hij 
feedback geeft, tenzij de klacht in die mate ernstig is dat de ombuds-
persoon deontologisch verplicht is de verantwoordelijken van de voor-
ziening te informeren. 

- De registratie gebeurt anoniem zowel wat patiënten, medewerkers, 
afdelingen als voorzieningen betreft. 

- De verantwoordelijken van de voorziening ontvangen een jaarverslag met 
het globaal en geanonimiseerd overzicht van de aanmeldingen, inclusief 
enkele aandachtspunten en aanbevelingen. 

- Van de aanmeldingen die voldoen aan de strikte omschrijving in de 
patiëntenrechtenwet (enkel met betrekking tot erkende gezondheids-
beroepen en niet-persoonsgebonden materies, meer dan louter 
informatieve vragen) worden de aantallen per patiëntenrecht jaarlijks 
doorgegeven aan de Federale Commissie "Rechten van de patiënt". 
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2. VOORZIENINGEN EN EXTERNE OMBUDSFUNCTIE  

In dit hoofdstuk vindt u een aantal kenmerken van de voorzieningen met een over-
eenkomst voor de externe ombudsfunctie. Verder krijgt u een overzicht van het aan-
tal externe ombudspersonen in de geestelijke gezondheidszorg. Deze gegevens zijn 
belangrijk om de gegevens onder 3.2. Aanmeldingen per provincie, juist te inter-
preteren.  

A. Deelnemende voorzieningen 

Algemeen kunnen we stellen dat het aantal GGZ-voorzieningen dat geen beroep doet 
op de ombudsfunctie aangeboden door de overlegplatforms, erg beperkt is. De tabel-
len geven dus een quasi-volledig beeld van het Vlaamse GGZ-aanbod. 

Zoals uit hoofdstuk 3.3. Aanmeldingen per voorzieningensoort zal blijken, is de om-
budsfunctie vooral actief en operationeel binnen de psychiatrische ziekenhuizen. De 
actuele gegevens over ombudspersonen en hun contactgegevens per voorziening 
zijn te vinden op www.ombudsfunctieggz.be.  

 Voorzieningen met een overeenkomst in 2011 

 PZ 
met K-
dienst 

K-dienst 
AZ of 

autonoom PVT BW RIZIV CGG totaal 

Antwerpen 5 0 0 4 7 8 4 28 

Limburg 4 2 1 3 6 0 3 19 

Oost-Vlaanderen 11 2 0 8 12 6 5 44 

Vlaams-Brabant 8 2 0 3 7 0 3 23 

West-Vlaanderen 7 2 0 4 10 4 4 31 

totaal 35 8 1 22 42 18 19 145 

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

Voorzieningen met een overeenkomst 2006-2011 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Antwerpen 29 31 28 28 28 28 

Limburg 17 17 17 17 19 19 

Oost-Vlaanderen 37 41 42 42 43 44 

Vlaams-Brabant 21 21 21 20 20 23 

West-Vlaanderen 28 28 28 28 30 31 

totaal 132 138 136 135 140 145 
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B. Erkende bedden en plaatsen 

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

 Aantal erkende bedden en plaatsen in PZ met een overeenkomst in 2011 

 A 

a- 

dag 

a- 

nacht T 

t- 

dag 

t- 

nacht Tg Sp K 

k- 

dag 

k- 

nacht 

IBE* 

totaal 

Antwerpen 678 123 10 826 184 49 128 42 18 4 0 16 2.078 

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

Oost-Vlaanderen 659 127 28 891 328 33 61 183 49 3 10  2.372 

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

West-Vlaanderen 582 98 13 618 190 92 81 74 61 2 11  1.822 

totaal 2.809 479 132 3.272 980 287 410 463 218 30 42 16 9.156 

*IBE (Intensieve behandeleenheid) 

C. Gerealiseerde verpleegdagen en opgenomen patiënten 2010-2011 

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

 

Aantal verpleegdagen, opnames en patiënten op 1/1 en 31/12 in PZ 2010-2011 

 
VP-dagen opnames patiënten op 

1 januari 
patiënten op 
31 december 

 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Antwerpen 648.496 629.520 7.424 7.983 2.143 2.088 2.084 2.132 

Limburg 389.375 379.512 4.141 4.293 1.365 1.311 1.291 1.257 

Oost-Vlaanderen 709.588 717.245 8.692 8.959 2.573 2.547 2.548 2.621 

Vlaams-Brabant 444.145 504.177 5.078 6.297 1.517 1.781 1.499 1.808 

West-Vlaanderen 589.594 575.735 5.494 5.788 2.034 2.066 2.083 1.999 

totaal 2.781.198 2.806.189 30.829 33.320 9.632 9.793 9.505 9.817 
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D. Externe ombudsfunctie 

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

Een actueel overzicht van de per provincie actieve externe ombudspersonen is terug 
te vinden op de homepagina van www.ombudsfunctieggz.be. 

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

Zij nemen deel aan de intervisie en de vorming die regelmatig worden georgani-
seerd door het Vlaams Interplatform Steunpunt Ombudsfunctie (IPSOF). De mees-
ten zijn ook lid van VVOVAZ, de Vlaamse Vereniging Ombudsfunctie van Alle Zorg-
voorzieningen. 

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

Hieronder geven we een beeld van het aantal ingezette ombudspersonen in vergelij-
king tot het aantal voorzieningen met een overeenkomst. De verschillen per provin-
cie blijven opvallend. Deze verschillen hangen uiteraard samen met de financiering 
van de ombudsfunctie: in sommige provincies enkel de subsidie voorzien voor de 
overlegplatforms, in andere aangevuld met de financiering vanuit psychiatrische zie-
kenhuizen. Het aantal ingezette personen heeft dan weer te maken met het gevoer-
de personeelsbeleid van elk overlegplatform. 

Aantal ombudspersonen in de voorzieningen met een overeenkomst in 2011 

 
aantal 

personen 
aantal VTE 

aantal VTE 
ombudswerk 

aantal VZ 
aantal VZ 
per VTE 

Antwerpen 1 1,00 1,00 28 28,00 

Limburg 2 1,20 1,20 19 15,83 

Oost-Vlaanderen 3 1,93 1,73 44 25,43 

Vlaams-Brabant 2 1,00 1,00 23 23,00 

West-Vlaanderen 2 1,00 1,00 31 31,00 

totaal 10 6,13 5,93 145 24,45 

In het licht van de betrachting om een laagdrempelige ombudsfunctie te realiseren, 
blijft het aantal te bedienen voorzieningen per voltijdse equivalent zeer hoog, zeker 
wanneer ook rekening wordt gehouden met de grootte van deze voorzieningen 
(meerdere campussen, afstanden en verplaatsingstijd).  
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Aantal VTE ombudspersonen per 1.000 bedden/plaatsen PZ in 2011 

 
aantal 
PZ  

aantal bedden/ 
plaatsen 

aantal VTE  
VTE per 1.000 

bedden/ 
plaatsen 

Antwerpen 5 2.064 1,00 0,48 

Limburg 4 1.254 1,20 0,96 

Oost-Vlaanderen 11 2.372 1,73 0,73 

Vlaams-Brabant 8 1.630 1,00 0,61 

West-Vlaanderen 7 1.834 1,00 0,55 

totaal 35 9.154 5,93 0,65 

 

 

Onder 3.2. gaan we diepier in op het verband tussen deze structuurkenmerken en 
het aantal aanmeldingen. 
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3. AANMELDINGEN  

Eerst geven we een vergelijking tussen 2010 en 2011. Hierbij worden de gege-
vens uitvoerig toegelicht en van enig commentaar voorzien. Af en toe staan we ook 
stil bij een enkele tendensen voor de periode 2004-2011. 

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

Tot slot geven we een beknopt overzicht van de aanmeldingen per voorzieningen-
soort. 

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

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

Via de gemeenschappelijke registratie (webapplicatie Go-between) voor alle externe 
ombudspersonen in de Vlaamse geestelijke gezondheidszorg proberen we een zicht 
te krijgen op de rijke verscheidenheid van vragen en antwoorden. 
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3.1. VERGELIJKING 2010-2011 

De eerste aanmelding werd geregistreerd op 2/1/2011, de laatste op 30/12/2011. 
Uiteraard waren een aantal aanmeldingen nog niet afgehandeld op 31 december 2011. 

Het totaal aantal aanmeldingen in 2011 bedraagt 2.416, het totaal aantal af-
gesloten dossiers 2.370. 

De 2.416 aanmeldingen komen van in totaal 1.454 aanmelders. 

Hieronder vergelijken we de basisgegevens voor 2004 tot en met 2011. 

Aanmeldingen, aanmelders, verwijzingen, afgesloten aanmeldingen 

categorie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

aanmeldingen 1.006 1.807 1.998 1.872 2.336 2.497 2.268 2.416 

zonder verwijzing  991 1.791 1.980 1.848 2.304 2.464 2.248 2.393 

afgesloten 975 1.732 1.950 1.811 2.289 2.468 2.220 2.370 

aanmelders 825 1.346 1.434 1.381 1.391 1.525 1.435 1.454 

 

Zowel het aantal aanmeldingen als het aantal aanmelders zijn lichtjes gestegen ten 
opzichte van 2010, maar blijven net onder de aantallen van 2009, het topjaar tot nog 
toe. 

Vanaf 2009 wordt het aantal aanmelders correct geregistreerd. Het aantal heraan-
melders is verhoudingsgewijs lichtjes gestegen. Als heraanmelder wordt beschouwd: 
een patiënt die in het lopend jaar meerdere aanmeldingen deed vanuit dezelfde 
voorziening (zie verder tabel "Aantal aanmeldingen versus aantal aanmelders"). 

Verder spitsen wij ons vooral toe op de vergelijking van de gegevens van 2011 
met deze van 2010. Hier en daar proberen we ook wat tendensen weer te geven 
voor de periode 2004-2011. De grafieken steunen op tabellen die in vorige Vlaamse 
jaarverslagen zijn terug te vinden. 
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A. Aanmeldingen en aanmelders 

Aanmeldingen, aanmelders, aanmeldingstijd, contacten en verwijzingen 

  2010 2011 

categorie n % n % 

aanmeldingen 2.268  2.416  

aanmelders  1.435  1.454  

tijd tussen aanmelding en eerste face to face contact     

aantal aanmeldingen met eerste face to face contact     

op dezelfde datum  1.460 70,91 1.521 70,81 

binnen de week  507 24,62 538 25,05 

binnen de twee weken  73 3,55 45 2,09 

binnen de vier weken  14 0,68 23 1,07 

later dan vier weken  5 0,24 21 0,98 

totaal  2.059 100 2.148 100 

aantal face to face contacten per aanmelding     

aantal aanmeldingen met     

geen enkel contact  188 8,36 244 10,20 

1 contact  1.283 57,07 1.433 59,88 

2 contacten  586 26,07 549 22,94 

3 contacten  139 6,18 120 5,01 

meer dan 3 contacten  52 2,31 47 1,96 

totaal  2.248 100 2.393 100 

grootste aantal contacten bij 1 aanmelding 8  7  

verwezen naar andere ombudspersoon3 20  23  

totaal afgesloten dossiers zonder verwijzingen 2.220  2.370  

Bij 70,81% van de aanmeldingen heeft het eerste face to face contact plaats op de 
dag van de aanmelding; bij 95,86 % binnen de week. Er wordt dus steeds kort op de 
bal gespeeld, ook al zijn de meeste aanmeldingen niet echt dringend. Veel patiënten 
(kunnen) wachten tot de zitdag van de ombudspersoon. Meestal spreken ze de om-
budspersoon persoonlijk aan op de dag van zijn permanentie in de voorziening. 

In bijna 90 % van de aanmeldingen, heeft de aanmelder minstens één persoonlijk 
contact met de ombudspersoon op de dag van zijn permanentie in de voorziening.  

Het aantal aanmeldingen zonder persoonlijk contact is in 2011 lichtjes gestegen. 
Meestal gaat het hier om vragen naar informatie en/of vragen van familieleden.  
Deze vragen kunnen dikwijls telefonisch worden afgehandeld.  

In 2011 werd de overgrote meerderheid van de aanmeldingen afgehandeld in één 
(59,88 %) of twee (22,94 %) geregistreerde persoonlijke contacten.  

                                                 
3 verwijzingen naar andere ombudspersonen worden voor de verdere gegevens niet verder meegeteld 
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Deze cijfers wijken nauwelijks af ten opzichte van deze van 2010. Zeker in voorzienin-
gen waar laagdrempelig wordt gewerkt (bv. met regelmatige bezoeken van de om-
budspersoon op de afdelingen) zijn er daarnaast ook nog heel wat losse contacten 
met zowel patiënten als met personeel. Bij een minderheid van aanmeldingen zijn er 
drie (5,01 %) of meer (1,96 %) contacten nodig.  

Aantal aanmeldingen versus aantal aanmelders  

 2011 

aanmeldingen per aanmelder aanmelders aanmeldingen 

categorie n % n % 

18 1 0,07 18 0,75 

16 2 0,143 32 1,32 

15 1 0,07 15 0,62 

13 1 0,07 13 0,54 

12 3 0,21 36 1,49 

11 2 0,14 22 0,91 

10 3 0,21 30 1,24 

9 4 0,28 36 1,49 

8 5 0,34 40 1,66 

7 6 0,41 42 1,74 

6 12 0,83 72 2,98 

5 20 1,38 100 4,143 

4 41 2,82 164 6,79 

3 105 7,22 315 13,04 

2 233 16,02 466 19,29 

1 1.015 69,81 1.015 42,01 

 1.454  100 2.416  100 

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

42,01 % van de aanmeldingen komt van aanmelders die slechts één aanmelding 
deden (69,81 %). Omgekeerd betekent dit dat meer dan de helft van de aan-
meldingen van ongeveer 30 % van de aanmelders komt. In vergelijking met 2010 
zijn er dus meer heraanmelders. In 2010 kwam bijna de helft van de aanmeldingen 
(47,53 %) van driekwart (75,12 %) van de aanmelders.  

Bij slechts 28 aanmelders zouden we kunnen gewagen van een doorgedreven appel 
op de ombudspersoon rond verschillende vragen of klachten (meer dan 6 aanmeldin-
gen). 
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 2010 

aanmeldingen per aanmelder aanmelders aanmeldingen 

categorie n % n % 

 17 1 0,07 17 0,75 

 16 1 0,07 16 0,71 

 14 3 0,21 42 1,85 

 12 2 0,14 24 1,06 

 11 1 0,07 11 0,49 

 10 1 0,07 10 0,44 

 9 2 0,14 18 0,79 

 8 3 0,21 24 1,06 

 7 8 0,56 56 2,47 

 6 15 1,05 90 3,97 

 5 30 2,09 150 6,61 

 4 38 2,65 152 6,70 

 3 76 5,30 228 10,05 

 2 176 12,26 352 15,52 

 1 1.078 75,12 1.078 47,53 

totaal  1.435  100 2.268  100 

Het grootste deel van de aanmeldingen komt zoals vorige jaren van de patiënt zelf 
(82,78 %). Het aandeel van groepen is licht gedaald. Het aandeel van de "andere" 
aanmelders is licht gestegen (10,61 %). 

Initiële aanmelder: individueel, groep, andere  

  2010 2011 

categorie n % n % 

individuele patiënt 1.853 82,43 1.981 82,78 

groep patiënten 177 7,87 158 6,60 

andere 218 9,70 254 10,61 

totaal  2.248  100 2.393  100 

Geslacht indien individueel  

  2010 2011 

categorie n % n % 

man 1.021 55,10 1.156 58,35 

vrouw 817 44,09 818 41,29 

onbekend 15 0,81 7 0,35 

totaal  1.853  100 1.981  100 
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Het overwicht van aanmeldingen door mannen wordt jaar na jaar bevestigd, ook al 
kan de verhouding in een concrete voorziening van jaar tot jaar sterk wisselen. 

Aantal leden groep  

  2010 2011 

categorie n % n % 

2 personen 21 11,86 22 13,92 

3 personen 18 10,17 9 5,70 

4 personen 11 6,21 9 5,70 

meer dan 4 personen 127 71,75 118 74,68 

totaal  177  100 158  100 

grootste groep  45   30   

Het aantal groepsklachten is in 2011 lichtjes afgenomen. Groepsklachten worden 
vaak aangemeld onder de vorm van een petitie op afdelingsniveau, en het vaakst 
onderschreven door meer dan 4 personen (74,68 %). 

Initiële aanmelder indien andere  

  2010 2011 

categorie n % n % 

familielid/partner 181 83,03 211 83,07 

kennis 11 5,05 9 3,54 

personeelslid 20 9,17 22 8,66 

andere 6 2,75 12 4,72 

totaal  218  100 254  100 

Van de aanmeldingen die niet door de patiënt zelf werden geformuleerd, zijn de meeste 
afkomstig van familieleden of partners (83,07 %), meestal ten persoonlijke titel (66,14 %).  

Hoedanigheid indien andere  

  2010 2011 

categorie n % n % 

als wettelijke vertegenwoordiger 35 16,05 25 9,84 

als vertrouwenspersoon 46 21,10 61 24,02 

ten persoonlijke titel 137 62,84 168 66,14 

totaal  218  100 254  100 

Aanmeldingen via vertrouwenspersonen blijven beperkt (61), ofschoon toegenomen ten 
opzicht van 2010. Aanmeldingen via een wettelijke vertegenwoordiger blijven eveneens 
beperkt (25) en zijn zelfs gedaald tegenover 2010. 
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Terugkoppeling indien andere  

  2010 2011 

categorie n % n % 

patiënt onderschrijft de aanmelding 96 44,04 99 38,98 

patiënt onderschrijft de aanmelding niet 14 6,42 27 10,62 

terugkoppeling was niet mogelijk 84 38,53 99 38,98 

terugkoppeling was niet nodig 24 11,01 29 11,42 

totaal  218  100 254  100 

De ombudspersoon probeert telkens na te gaan of de aanmelding effectief door be-
trokken patiënt wordt onderschreven, wat in 38,98 % van de aanmeldingen niet mo-
gelijk was (bv. omdat patiënt inmiddels ontslagen is uit de voorziening, omwille van 
dementie, acute verwardheid, …). In 11,42 % van de aanmeldingen was terugkoppe-
ling niet echt nodig (bv. omdat het louter informatieve vragen betrof). De aanmelder 
(bv. familie ten persoonlijke titel) wil soms gewoon een signaal geven zonder de pa-
tiënt zelf te verontrusten of vreest dat een klacht zich tegen de patiënt zal keren. 
Waar het wel mogelijk is, wordt de aanmelding slechts uitzonderlijk door de betrok-
ken patiënt niet onderschreven (10,62 %). 

Is de aanmelder nieuw voor u?  

  2010 2011 

categorie n % n % 

ja 1.307 58,14 1.410 58,92 

neen 941 41,86 983 41,08 

totaal  2.248  100 2.393  100 

Het aantal reeds gekende aanmelders blijft op hetzelfde niveau, iets minder dan 60 %. 
Uiteraard neemt het aantal eerder gekende aanmelders toe naargelang een ombuds-
persoon langer in de voorziening actief is. Telkens een nieuwe ombudspersoon start, 
stijgt het aantal nog niet gekende aanmelders. Het grote aantal aanmelders, reeds dit 
jaar gekend binnen de voorziening, heeft uiteraard ook te maken met het aantal 
heraanmelders. 

Waar heeft deze zich reeds eerder aangemeld?  

  2010 2011 

categorie n % n % 

dit jaar binnen deze voorziening 588 62,49 532 54,12 

dit jaar binnen een andere voorziening 15 1,59 14 1,42 

vorige jaren binnen deze voorziening 294 31,24 336 34,18 

vorige jaren in andere voorziening 44 4,68 101 10,27 

totaal  941  100 983  100 
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B. Vorm van aanmelden 

Vorm van aanmelden  

  2010 2011 

categorie n % n % 

direct contact 1.118 49,73 1.117 46,68 

schriftelijk (brief, fax, e-mail) 322 14,32 399 16,67 

telefonisch (of GSM, SMS) 808 35,94 877 36,65 

totaal  2.248  100 2.393  100 

Het aantal aanmeldingen via direct contact kent een dalende trend, van 54,66 % in 
2009, over 49,73 % in 2010 naar 46,68 % in 2011, omgekeerd evenredig met de 
toename van het aantal telefonische aanmeldingen (28,65 %, 35,94 %, 36,65 %).  

Het is meestal de patiënt zelf die de ombudspersoon contacteert, al wordt de om-
budspersoon soms ook opgebeld of via e-mail verwittigd door de verpleging. Bij deze 
aanmeldingen wordt meestal een afspraak gemaakt voor een face to face contact.  

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

 

Tendens op langere termijn: het direct contact blijft ondanks de lichte daling zeer 
belangrijk in de ombudspraktijk in de GGZ. Het aantal schriftelijke aanmeldingen 
schommelt rond de 15 %. Het aantal telefonische aanmeldingen neemt toe. Ook bin-
nen de GGZ-voorzieningen is het GSM-gebruik ingeburgerd. 
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Initieel verzoek betreft  

  2010 2011 

categorie n % n % 

vraag naar informatie 421 18,73 492 20,56 

vraag tot interventie 1.208 53,74 1.321 55,20 

vraag tot signalering 303 13,48 277 11,58 

vraag naar een luisterend oor 316 14,06 303 12,66 

totaal  2.248  100 2.393  100 

Vraag tot interventie betreft  

  2010 2011 

categorie n % n % 

vraag om een financieel akkoord 51 4,23 75 5,68 

vraag om een ander soort akkoord 1.154 95,77 1.246 94,32 

totaal  1.205  100 1.321  100 
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Net zoals tijdens de voorgaande jaren betreft de meerderheid van de aanmeldingen 
een initieel verzoek tot interventie (55,20 %). Vragen naar informatie, signalering of 
luisterend oor schommelen lichtjes en blijven beperkt. Het aantal vragen om een 
financieel akkoord is in 2011 lichtjes toegenoemen maar blijft beperkt.  

 

Er wordt ook gepeild naar eerdere stappen die de patiënt eventueel rond zijn vraag 
onderneemt vooraleer de externe ombudspersoon op te zoeken. In 45,05 % van de 
aanmeldingen was dit het geval, meestal informeel (91,84 %). Dit wijst erop dat aan-
melders toch vaak vooraf een probleem proberen aan te kaarten bij de rechtstreeks 
betrokken hulpverleners. 

Ondernam de aanmelder reeds eerdere stappen?  

  2010 2011 

categorie n % n % 

ja 995 44,26 1.078 45,05 

neen 897 39,90 1.071 44,76 

werd niet bevraagd 356 15,84 244 10,19 

totaal  2.248  100 2.393  100 

Welke stappen?  

  2010 2011 

categorie n % n % 

informeel 889 89,35 990 91,84 

formele interne klachtenprocedure 30 3,02 28 2,60 

interne ombudsfunctie 21 2,11 16 1,48 

extern 55 5,52 44 4,08 

totaal  995  100 1.078  100 

Het vooraf uitproberen van de formele interne klachtenprocedure (28) of de interne 
ombudsfunctie (16) gebeurt dan weer eerder zelden en neemt zelfs af. In een aantal 
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psychiatrische ziekenhuizen werd inmiddels de interne ombudsfunctie opgeheven, zo-
dat in de toekomst de aanmeldingen rond patiëntenrechten in de Vlaamse GGZ vrijwel 
zullen overeenkomen met de gegevens in dit Vlaams jaarverslag. 

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

In de overgrote meerderheid van de aanmeldingen waarbij de patiënt geen eerdere 
stappen onderneemt, doet hij dit uit een principiële keuze voor de onafhankelijkheid 
van de externe ombudspersoon (77,12%). 

Bij een opvallend groot aantal aanmeldingen (211) durfde men blijkbaar geen eer-
dere stappen ondernemen. Voor heel wat patiënten binnen de GGZ lijkt het recht-
streeks stellen van vragen over hun rechten aan de hulpverleners nog steeds niet 
evident. Ze hebben schrik dat dit hen kwalijk zal worden genomen, ze willen niet als 
ondankbaar overkomen. Niet bij alle hulpverleners zijn de patiëntenrechten voldoen-
de gekend. Ze verkiezen het terrein af te tasten via de externe ombudspersoon. 

Waarom geen eerdere stappen?  

  2010 2011 

categorie n % n % 

ongekend/wist niet dat het kon 38 4,24 34 3,17 

durfde niet 169 18,84 211 19,70 

principieel/keuze voor onafhankelijkheid externe 
ombudspersoon 

690 76,92 826 77,12 

totaal  897  100 1.071  100 

Fase waarin patiënt zich bevindt  

  2010 2011 

categorie n % n % 

aanvraag voor opname/behandeling/begeleiding 28 1,25 30 1,25 

opgenomen/in behandeling/in begeleiding 1.996 88,79 2.034 84,99 

ontslagen/behandeling/begeleiding beëindigd 146 6,49 227 9,49 

niet van toepassing 65 2,89 79 3,30 

andere 13 0,58 23 0,96 

totaal  2.248  100 2.393  100 

De overgrote meerderheid van de aanmeldingen gebeurt tijdens de fase waarin de 
patiënt in de voorziening verblijft of behandeld wordt (84,99 %), wat logisch is ge-
zien de grotere kans op kennisname van en contact met de ombudsfunctie. Het aan-
tal aanmeldingen na ontslag of beëindiging van behandeling of begeleiding is wel op-
vallend toegenomen (van 6,49 naar 9,49 %). 
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C. Inhoud van de aanmelding 

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

Betrokken discipline  

  2010 2011 

categorie n % n % 

geen 189 8,41 137 5,73 

psychiater 646 28,74 633 26,45 

huisarts 25 1,11 23 0,96 

andere arts 15 0,67 20 0,84 

apotheker 3 0,13 1 0,04 

verpleging 239 10,63 309 12,91 

persoonlijke begeleider 93 4,14 85 3,55 

sociale dienst 126 5,60 132 5,52 

psycholoog 29 1,29 28 1,17 

therapeut (ergo, kine, muziek, andere) 52 2,31 39 1,63 

diëtist 7 0,31 2 0,08 

multidisciplinair team 438 19,48 565 23,61 

administratieve dienst 21 0,93 28 1,17 

technische dienst 60 2,67 45 1,88 

voedingsdienst 81 3,60 111 4,64 

poetsdienst 3 0,13 10 0,42 

directie 49 2,18 52 2,17 

bewindvoerder 72 3,20 78 3,26 

ombudspersoon 54 2,40 53 2,21 

andere 46 2,05 42 1,76 

totaal  2.248 100 2.393 100 

De aanmeldingen zijn behoorlijk gespreid over alle disciplines. De psychiater is de spil-
figuur in de geestelijke gezondheidszorg. Het is dan ook niet onlogisch dat het 
grootste aantal aanmeldingen op deze discipline betrekking heeft (gedaald van 28,74 
naar 26,45 %), gevolgd door multidisciplinair team (gestegen van 19,48 naar 23,61 %) 
en verpleging (gestegen van 10,63 naar 12,91 %). Multidisciplinair team wordt ge-
scoord telkens wanneer de patiënt niet dadelijk één discipline aanduidt, maar wanneer 
het toch gaat om een probleem van de directe patiëntenzorg. Het aantal aanmel-
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dingen dat betrekking heeft op de sociale dienst (5,52 % tegenover 5,60 in 2010) en 
de persoonlijke begeleider (3,55 % tegenover 4,14 % in 2010) is lichtjes gedaald. 
Aanmeldingen met betrekking tot multidisciplinair team, verpleging, persoonlijke bege-
leiding en sociale dienst hangen vaak samen. 

Aanmeldingen over psychologen en andere therapeuten blijven marginaal. 

Opvallend blijft het aantal aanmeldingen met betrekking tot de bewindvoerder 
(3,26 %) en de ombudspersoon (2,21 %). 

 

Het gros van de aanmeldingen heeft elk jaar betrekking op de directe zorg (psychiater, 
verpleging, multidisciplinair team, sociale dienst) en minder op ondersteunende diens-
ten, gegroepeerd onder de noemer logistieke dienst (6,94 %). De verhouding tussen 
deze twee grote categorieën blijft de laatste 4 jaar relatief constant. Binnen de categorie 
directe zorg zien we schommelingen, zonder van een tendens te kunnen spreken. 

Het aantal aanmeldingen dat op geen enkele discipline betrekking heeft, vertoont 
een dalende tendens, wat erop wijst dat het aantal louter informatieve vragen af-
neemt. 

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

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

Het aantal door de Federale Commissie weerhouden aanmeldingen is in 2011 op-
nieuw lichtjes gestegen, tot bijna twee derden van de aanmeldingen. Dit onderscheid 
wordt pas gemaakt sinds 2007. 
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Registratie Federale Commissie Rechten van de Patiënt  

  2010 2011 

categorie n % n % 

aanmeldingen die niet weerhouden worden 860 38,26 872 36,44 

aanmeldingen die weerhouden worden 1.388 61,74 1.521 63,56 

totaal  2.248  100 2.393  100 

 

 

Overzicht weerhouden aanmeldingen Federale Commissie rechten van de Patiënt  

  2010 2011 

categorie n % n % 

1. kwaliteitsvolle dienstverlening 1.066 76,80 1.160 76,27 

2. vrije keuze beroepsbeoefenaar 50 3,60 54 3,54 

3. informatie 76 5,48 93 6,11 

4. geïnformeerde toestemming 68 4,90 85 5,59 

5. a) zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard 
patiëntendossier 

9 0,65 9 0,59 

5. b) inzage patiëntendossier 25 1,80 16 1,05 

5. c) afschrift patiëntendossier 14 1,01 27 1,78 

6. bescherming persoonlijke levenssfeer 67 4,83 69 4,54 

7. pijnbestrijding 13 0,94 8 0,53 

totaal  1.388  100 1.521  100 

Ruim drie kwart van de aanmeldingen over patiëntenrechten, weerhouden voor de 
Federale Commissie, heeft betrekking op het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening. 
Het aandeel van deze categorie in het geheel van de aanmeldingen (79,26 %, zie 
infra) is nog iets groter, omdat binnen kwaliteitsvolle dienstverlening een aantal aan-
meldingen worden gescoord die niet tot de strikte bevoegdheid behoren van de om-
budspersoon.  
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Het niet ingaan op aanmeldingen over persoonsgebonden materies (bv. voeding, 
infrastructuur, financiële kwesties) leidt echter snel tot klachten inzake bejegening. 
Het is ook onbegonnen werk om aan patiënten het verschil uit te leggen tussen per-
soonsgebonden en niet-persoonsgebonden materies. 

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

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

De verhouding algemene vragen (los van de patiëntenrechten) en vragen met be-
trekking tot de patiëntenrechten is licht gedaald (van 10,32 naar 7,94 %). De dalen-
de tendens van de voorbije jaren, onderbroken in 2010, wordt doorgetrokken. 

Ruimere Registratie Ombudsfunctie GGZ (IPSOF)  

  2010 2011 

categorie n % n % 

met betrekking tot een patiëntenrecht 2.016 89,68 2.203 92,06 

algemene vraag los van patiëntenrecht 232 10,32 190 7,94 

totaal  2.248  100 2.393 100 

 

 

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

  2010 2011 

categorie n % n % 

familiaal 12 5,17 12 6,32 

juridisch 32 13,79 22 11,58 

financieel 47 20,26 39 20,53 

tewerkstelling 13 5,60 5 2,63 

huisvesting 21 9,05 18 9,47 

levensverhaal 46 19,82 41 21,58 

patiëntenrechten 29 12,50 30 15,79 

andere 32 13,79 23 12,11 

totaal  232  100 190  100 

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

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

Overzicht aanmeldingen met betrekking tot recht op  

  2010 2011 

categorie n % n % 

1. kwaliteitsvolle dienstverlening 1.610 79,86 1.746 79,26 

2. vrije keuze beroepsbeoefenaar 56 2,78 61 2,77 

3. informatie 95 4,71 125 5,67 

4. geïnformeerde toestemming 71 3,52 86 3,90 

5. inzage patiëntendossier 51 2,52 57 2,59 

6. bescherming persoonlijke levenssfeer 80 3,97 86 3,90 

7. klachtenbemiddeling 28 1,39 23 1,04 

8. wettelijke vertegenwoordiger - - 5 0,23 

9. vertrouwenspersoon 12 0,60 6 0,27 

10. pijnbestrijding 13 0,64 8 0,36 

totaal  2.016  100 2.203  100 
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Het grote aandeel van de aanmeldingen (79,26 %) heeft betrekking op het recht op 
kwaliteitsvolle dienstverlening, goede behandeling/begeleiding. Deze verhouding 
blijft stabiel over alle registratiejaren. Het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening is 
dan ook een vlag die vele ladingen dekt, zoals uit de volgende tabellen zal blijken.  

Van de overige rechten komt het recht op informatie (5,67 %) nog het vaakst aan 
bod. Er zijn heel wat minder aanmeldingen rond meer specifieke patiëntenrechten 
zoals het recht op bescherming persoonlijke levenssfeer (3,90 %), het recht op geïnfor-
meerde toestemming (3,90 %) en het recht op vrije keuze zorgverstrekker (2,77 %).  

Aanmeldingen over het recht op inzage patiëntendossier (2,59 %), het recht op 
klachtenbemiddeling op zich (1,04 %), op pijnbestrijding (0,36 %), op een vertrou-
wenspersoon (0,27 %) of op een wettelijke vertegenwoordiger(0,23 %)  komen nau-
welijks voor.  
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Hoewel binnen de gebruikte categorieën enkele verschuivingen worden vastgesteld, 
blijven de verhoudingen tussen de categorieën onderling nagenoeg behouden. 

We zien een licht stijgende trend bij het recht op informatie en het recht op inzage of 
kopie patiëntendossier, een licht dalende trend bij het recht op vrije keuze zorgver-
strekker en geïnformeerde toestemming, misschien omdat de ervaring leert dat be-
middeling hierrond vaak niet leidt tot een oplossing.  

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

1. Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening  

  2010 2011 

categorie n % n % 

1.1. respectvolle bejegening 316 19,63 263 15,06 

1.2. goede behandeling/begeleiding 541 33,60 624 35,74 

1.3. kwaliteitsvol verblijf/wonen 117 7,27 120 6,87 

1.4. goede hotelservice 263 16,34 298 17,07 

1.5. betalende diensten 25 1,55 25 1,43 

1.6. juiste factuur/correct geldbeheer 161 10,00 203 11,63 

1.7. beschermende maatregelen 187 11,61 213 12,20 

totaal  1.610  100 1.746  100 
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Behandeling/begeleiding blijft doorheen de jaren het meest gescoorde item, met een 
lichte stijging de laatste 4 jaar. Met uitzondering van betalende diensten, worden de 
andere items regelmatig gescoord, met wisselende variaties over de jaren heen, zon-
der van echte tendensen te kunnen spreken, behalve misschien de aanhoudende da-
ling van verblijf/wonen. De lichte stijging bij beschermende maatregelen werd onder-
broken in 2010. Geldbeheer/factuur stijgt opnieuw lichtjes. 

De volgende tabellen geven een zicht op wat deze facetten van kwaliteitsvolle dienst-
verlening concreet inhouden. 
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1.1. Respectvolle bejegening  

  2010 2011 

categorie n % n % 

luisterbereidheid 104 32,91 98 37,26 

correcte omgangsvormen 181 57,28 133 50,57 

grensoverschrijdend gedrag 30 9,49 29 11,03 

andere 1 0,32 3 1,14 

totaal  316  100 263  100 

Binnen dit facet gaat het veel vaker over kwaliteitseisen inzake de dagelijkse omgang 
met de patiënt (37,26 % luisterbereidheid en vooral 50,57 % correcte omgangsvor-
men, ofschoon gedaald tegenover 2010) dan over ernstige beroepsfouten (11,03 % 
grensoverschrijdend gedrag, ook in 2011 toch een aanzienlijk aantal aanmeldingen).  
Dit neemt niet weg dat respectvol luisteren en correcte omgangsvormen in de gees-
telijke gezondheidszorg behoren tot de belangrijkste professionele uitdagingen van 
elke dag. Bij correcte omgangsvormen gaat het vaak over de manier van afzonderen, 
fouilleren en over betuttelen.  

1.2. Goede behandeling/begeleiding  

  2010 2011 

categorie n % n % 

diagnose 18 3,33 17 2,72 

somatische verzorging 70 12,94 77 12,34 

medicatie 48 8,87 46 7,37 

individuele therapie 37 6,84 61 9,78 

groepstherapie 17 3,14 23 3,69 

voldoende beschikbaarheid 107 19,78 108 17,31 

betrokkenheid familie 21 3,88 35 5,61 

start opname/behandeling/begeleiding 11 2,03 26 4,17 

beëindiging opname/behandeling/begeleiding 90 16,64 80 12,82 

overplaatsing naar andere afdeling 40 7,39 43 6,89 

overplaatsing naar een andere voorziening 72 13,31 88 14,10 

andere 10 1,85 20 3,20 

totaal  541  100 624  100 

De hoge totaalscore van het facet goede behandeling/begeleiding (bij 624 aanmeldin-
gen) is uiteraard goed te begrijpen omdat het hier gaat over de kern van de praktijk 
binnen de geestelijke gezondheidszorg.  

De aanmeldingen over voldoende beschikbaarheid blijven ongeveer op hetzelfde niveau 
als in 2010, net zoals het aantal aanmeldingen over somatische verzorging. Het gaat 
hier over patiënten die vinden dat hun somatisch probleem niet ernstig of niet tijdig 
wordt opgenomen en/of opgevolgd. 
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Opvallend is het stijgend aantal aanmeldingen dat gaat over geweigerde opname of 
start behandeling/begeleiding (17).  

Het aantal aanmeldingen over beëindiging opname of behandeling/verblijf nemen is 
daarentegen gedaald (van 90 naar 80). In meerd dan de helft van deze aanmeldingen 
gaat het over verplicht ontslag.  

De aanmeldingen rond overplaatsing naar een andere afdeling (netjes verdeeld over 
verplicht en geweigerd) of voorziening (vooral geweigerd) blijven ongeveer op hetzelfde 
peil als in 2010.  

De aantallen zijn te klein om over tendensen te kunnen spreken. Globaal gezien blijft het 
aantal aanmeldingen dat te maken heeft met verplicht of geweigerd verblijf in een 
voorziening of afdeling binnen de GGZ aanzienlijk (213 in 2010 en 237 in 2011). Bij 
bijna 10 % van de aanmeldingen hebben patiënten blijkbaar problemen met of 
vragen over de voorziening of afdeling waar ze verblijven. Vaak hebben deze patiën-
ten ook klachten over andere aspecten van hun verblijf. 

Start opname/behandeling/begeleiding  

  2010 2011 

categorie n % n % 

verplicht 1 10 6 23,08 

geweigerd 8 80 17 65,38 

andere 1 10 3 11,54 

totaal  10  100 26  100 

Beëindiging opname/behandeling/begeleiding  

  2010 2011 

categorie n % n % 

verplicht 46 51,69 46 57,50 

geweigerd 37 41,57 29 36,25 

andere 6 6,74 5 6,25 

totaal  89  100 80  100 

Overplaatsing naar andere afdeling  

  2010 2011 

categorie n % n % 

verplicht 15 37,50 20 46,51 

geweigerd 22 55,00 20 46,51 

andere 3 7,50 3 6,98 

totaal  40  100 43  100 
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Overplaatsing naar andere voorziening  

  2010 2011 

categorie n % n % 

verplicht 24 33,80 28 31,82 

geweigerd 33 46,48 43 48,86 

andere 14 19,72 17 19,32 

totaal  71  100 88  100 

1.3. Kwaliteitsvol verblijf/wonen  

  2010 2011 

categorie n % n % 

regels 67 57,26 63 52,50 

groepsleven 22 18,80 30 25,00 

ontspanning/vrije tijd 15 12,82 9 7,50 

weekend- en verlofregeling 12 10,25 16 13,33 

andere 1 0,85 2 1,66 

totaal  117  100 120  100 

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

In 2011 zien we dat het aantal aanmeldingen rond regels is gedaald, na een stijging 
de vorige jaren (van 43,60 % in 2009 tot 57,26 % in 2010). Toch betreft het nog 
steeds meer dan de helft binnen dit item. Wellicht wordt dit in 2011 min of meer 
gecompenseerd met een stijging van het aantal aanmeldingen over problemen met 
het groepsleven, na een daling vorige jaren (van 29,32 % in 2008 tot 18,80 % in 
2010).  

1.4. Goede hotelservice  

  2010 2011 

categorie n % n % 

voeding 98 37,26 123 41,28 

infrastructuur/accommodatie 81 30,79 63 21,14 

hygiëne 16 6,08 17 5,70 

veiligheid persoon 13 4,94 16 5,37 

veiligheid goederen 46 17,49 68 22,82 

andere 9 3,42 11 3,69 

totaal  263  100 298  100 



42 Jaarverslag 2011 externe ombudsfunctie GGZ Vlaanderen 

In 2011 scoorden binnen het item goede hotelservice de aanmeldingen over pro-
blemen met voeding opnieuw het hoogst (41,28 %). Het gaat onder meer over ge-
brek aan variatie, bv. bij vegetarische maaltijden, halalvoeding of problemen met 
distributie (niet warm genoeg, te vroege avondmalen, …). De aanmeldingen rond 
infrastructuur/accommodatie zijn opvallend gedaald en gaan onder meer over gebrek 
aan éénpersoonskamers, temperatuursregeling, verluchting, geen internet, geen 
koelkast op kamer, … 

Het aantal aanmelding rond en goederen is opvallend gestegen. Diefstal verziekt het 
afdelingsklimaat. Vaak is er te weinig opbergruimte voor persoonlijke bezittingen (cf. 
toename hifi, tv, laptop, i-pod enz…). Soms zijn er problemen bij teruggave van 
goederen die toevertrouwd werden aan of in bewaring genomen (bv. bij afzondering) 
door de begeleiding. Dit wordt niet steeds consequent, stipt en volledig geïnven-
tariseerd. 

1.5. Betalende diensten  

  2010 2011 

categorie n % n % 

cafetaria 1 4 1 4 

winkel 1 4 - - 

wasserij 14 56 22 88 

publifoon 2 8 1 4 

andere 7 28 1 4 

totaal  25  100 25  100 

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

1.6. Juiste factuur/correct geldbeheer  

  2010 2011 

categorie n % n % 

factuur 32 19,88 42 20,69 

opbouw inkomen 3 1,86 2 0,99 

zakgeld 30 18,63 46 22,66 

bestedingsautonomie 18 11,18 23 11,33 

bewindvoering 68 42,24 72 35,47 

verzekeringen 7 4,35 9 4,43 

andere 3 1,86 9 4,43 

totaal  161  100 203  100 
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Het aantal aanmeldingen over juiste factuur/correct geldbeheer blijft belangrijk. Ook al 
heeft de ombudspersoon geen echt mandaat om te bemiddelen bij de bewindvoerder, 
toch komen relatief veel patiënten bij de ombudspersoon met een vraag of klacht rond 
bewindvoering (met 35,47 % de belangrijkste categorie binnen dit facet). Bovendien 
zijn klachten over zakgeld en bestedingsautonomie ook vaak gerelateerd aan de be-
windvoering. 

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

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

1.7. Beschermende maatregelen  

  2010 2011 

categorie n % n % 

straf 23 12,30 36 16,90 

beperkte bewegingsvrijheid 47 25,13 67 31,46 

afzondering 22 11,76 27 12,68 

fixatie 4 2,14 5 2,35 

gedwongen opname 86 45,99 70 32,86 

internering 1 0,53 3 1,40 

andere 4 2,14 5 2,35 

totaal  187  100 213  100 

Net zoals vorige jaren vormen de aanmeldingen rond gedwongen opname de belang-
rijkste categorie van aanmeldingen binnen het facet beschermende maatregelen, 
ofschoon behoorlijk afgenomen (32,86 %).  

Vooral het aantal aanmeldingen rond beperkte bewegingsvrijheid, ook van vrij 
opgenomen patiënten, nam toe (van 25,13 tot 31,46 %). 

Er zijn nauwelijks aanmeldingen rond internering op zich, wat niet wegneemt dat er 
behoorlijk wat aanmeldingen zijn over allerlei andere facetten, van patiënten met 
een interneringstatuut in forensische afdelingen. De aanmeldingen rond afzondering 
en fixatie blijven ongeveer op hetzelfde niveau. Het aantal aanmeldingen in beide 
categorieën blijft beperkt, maar dit kan ook te maken hebben met de onbereikbaar-
heid van de ombudspersoon op het moment van deze maatregel. Maar ook na afloop 
hiervan komen patiënten hierover zelden klachten uiten bij de ombudspersoon. 
Wanneer ze dat wel doen, blijkt afzondering en fixatie vaak als traumatisch en on-
terecht beleefd te worden. 

In volgende tabel geven we de top 13 van binnen het recht op kwaliteitsvolle dienst-
verlening meest gescoorde items. We hebben ze gerangschikt volgens het totaal van 
de aanmeldingen van 2004 tot 2011. Binnen een jaar kan de volgorde verschillen. De 
eerste zeven behoren bijna elk jaar tot de top tien. Een aantal items, zoals "over-
plaatsing naar andere voorziening" vermelden we toch omdat ze ook regelmatig in 
de top 10 verschijnen, vanaf het jaar waarin ze in de registratie werden opgenomen. 
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Meest gescoorde items binnen kwaliteitsvolle dienstverlening 2004-2011 

  2010 2011 2004-2011 

categorie n % n % n % 

1. correcte omgangsvormen 181 7,98 133 5,50 1.123 6,78 

2. voeding 98 4,32 123 5,09 843 5,09 

3. beëindiging behandeling/verblijf 90 3,97 80 3,31 671 4,05 

4. infrastructuur/accommodatie 81 3,57 63 2,61 649 3,92 

5. gedwongen opname 86 3,79 70 2,90 640 3,86 

6. voldoende beschikbaarheid 107 4,72 108 4,47 611 3,69 

7. luisterbereidheid 104 4,59 98 4,06 552 3,33 

8. somatische verzorging 70 3,09 77 3,19 474 2,86 

9. regels 67 2,95 63 2,61 434 2,62 

10. beperkte bewegingsvrijheid 47 2,07 67 2,77 406 2,45 

11. bewindvoering 68 3,00 72 2,98 380 2,29 

12. veiligheid goederen 46 2,03 68 2,81 376 2,27 

13. overplaatsing naar andere voorziening 72 3,17 88 3,64 219 1,32 

versus totaal aanmeldingen  2.268 49,25 2.416 45,94 16.566 44,54 

Correcte omgangsvormen levert sinds 2008 telkens het meeste aantal aanmeldingen 
op. De concrete aanmelding varieert. Soms klaagt de patiënt over betutteling. Soms 
heeft hij de indruk dat een personeelslid hem viseert, te vaak berispt, kleineert, 
uitlacht, negeert. Soms gaat het over slechte ervaring met afzondering. Klachten 
over geweld of ongewenste intimiteiten worden gescoord bij grensoverschrijdend 
gedrag, waarover slechts uitzonderlijk klachten worden geformuleerd bij de ombuds-
persoon. Aan de andere zijde van het spectrum situeren zich klachten over voldoen-
de beschikbaarheid en luisterbereidheid, die ook vaak worden aangemeld. 

Een tweede grote categorie zijn de aanmeldingen rond voeding en infrastructuur. 
Voeding staat meestal in de top 3. Concreet gaat het over zeer verschillende aspec-
ten: hoeveelheden, variatie en kwaliteit, eentonige vegetarische maaltijden, halal-
voeding, problemen met distributie (niet warm genoeg, verkeerde bestellingen), 
diëten, tijdstip van de maaltijden. Aanmeldingen rond infrastructuur zijn nog ruimer: 
gebrek aan éénpersoonskamers, problemen met kamergenoten, allerlei kleine defec-
ten die lang op herstelling wachten, TV- en internetaansluiting, sanitair, douches. 

Een derde grote categorie zijn de aanmeldingen over beëindiging van de opname, 
behandeling of begeleiding. De verhouding tussen verplichte of geweigerde beëindi-
ging wisselt van jaar tot jaar. 

De in de top 7 opgenomen items binnen recht op kwaliteitsvolle dienstverlening sco-
ren bijna elk jaar hoger dan het aantal aanmeldingen op het totaal van de andere 
patiëntenrechten. Het totaal van de aanmeldingen in de top 13 maken bijna de helft 
van de aanmeldingen uit. 
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2. Recht op vrije keuze beroepsbeoefenaar  

  2010 2011 

categorie n % n % 

psychiater 30 53,57 34 55,74 

psycholoog 4 7,14 6 9,84 

persoonlijk begeleider 7 12,50 13 21,31 

andere 15 26,78 8 13,11 

totaal  56  100 61  100 

Het aantal aanmeldingen hierover blijft zeer beperkt en is verhoudingsgewijs zelfs 
opnieuw lichtjes gedaald. In 2011 gaat het, net zoals vorige jaren, in de meerderheid 
over de psychiater (55,74 %). De categorie "andere" is nominaal nogmaals gehal-
veerd (van 30 in 2009 naar 15 in 2010 tot slechts 8 in 2011). Het gaat hier meestal 
om een arts of specialist buiten het ziekenhuis. Er waren in 2011 iets meer vragen 
om te veranderen van persoonlijke begeleider. 

3. Recht op informatie  

  2010 2011 

categorie n % n % 

diagnose 22 23,16 31 24,80 

duur 12 12,63 11 8,80 

kosten 7 7,36 6 4,80 

tegenaanwijzingen/risico's/nevenwerkingen 12 12,63 17 13,60 

alternatieven 11 11,58 10 8,00 

andere 31 32,63 50 40,00 

totaal  95  100 125  100 

Het aantal aanmeldingen over het recht op informatie is lichtjes gestegen. Het inter-
fereert ook soms met algemene informatievragen en het recht op geïnformeerde toe-
stemming. Wellicht verklaart dit het relatief hoog aantal scores bij "andere". Er wa-
ren in 2011 iets meer vragen naar informatie over diagnose. 

4. Recht op geïnformeerde toestemming  

  2010 2011 

categorie n % n % 

medicatie   informatie 6 8,45 7 8,14 

    toestemming 33 46,48 49 56,98 

behandeling/begeleiding informatie 11 15,49 6 6,98 

    toestemming 19 26,76 19 22,09 

andere    informatie - - 1 1,16 

    toestemming 2 2,81 4 4,65 

totaal  71  100 86  100 
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Het aantal aanmeldingen rond geïnformeerde toestemming is in 2011 lichtjes geste-
gen. Hierbinnen scoort het item toestemming met medicatie steeds het hoogst, 
gevolgd door toestemming met de behandeling/begeleiding.  

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

Ofschoon dwangbehandeling in de psychiatrie niet sluitend geregeld is en toch vaak 
voorkomt, blijft het aantal aanmeldingen hierover beperkt.  

5. Recht op zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier  

  2010 2011 

categorie n % n % 

zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard dossier 3 5,88 4 7,02 

inzage/afschrift dossier 48 94,12 53 92,98 

totaal  51  100 57  100 

Ook het aantal aanmeldingen op dit specifiek recht blijft laag. Wij vermoeden dat dit 
vooral komt omdat nog weinig patiënten dit recht kennen, opeisen, de nood hieraan 
ervaren of drempels ervaren om deze vraag effectief te stellen. Het opeisen van een 
afschrift neemt lichtjes toe (van 12 naar 20 voor het volledig dossier).  

5.A. Recht op inzage of afschrift  

  2010 2011 

categorie n % n % 

medisch luik   inzage 10 20,83 6 11,32 

    afschrift 1 2,08 9 16,98 

verpleegkundig dossier   inzage - - - - 

    afschrift - - - - 

sociaal luik   inzage - - - - 

    afschrift 1 2,08 - - 

onderzoeksresultaten  inzage 3 6,25 1 1,89 

    afschrift 1 2,08 2 3,77 

volledig dossier   inzage 13 27,08 9 16,98 

    afschrift 12 25,00 20 37,74 

andere    inzage 4 8,33 1 1,88 

    afschrift 3 6,25 5 9,43 

totaal  48  100 53  100 

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

  



48 Jaarverslag 2011 externe ombudsfunctie GGZ Vlaanderen 

6. Recht op bescherming persoonlijke levenssfeer  

  2010 2011 

categorie n % n % 

beroepsgeheim 30 37,50 32 37,21 

persoonlijke overtuiging 10 12,50 5 5,81 

briefgeheim 9 11,25 6 6,98 

territoriale privacy 18 22,50 20 23,25 

mondelinge indiscretie 6 7,50 9 10,47 

andere 7 8,75 14 16,28 

totaal  80  100 86  100 

Het aantal aanmeldingen blijft ongeveer op hetzelfde niveau en blijft relatief beperkt. 
Het is logisch dat de aantallen per categorie sterk schommelen per jaar. 

Hierbinnen vormen de aanmeldingen rond het beroepsgeheim de grootste categorie, 
gevolgd door deze rond territoriale privacy (bv. de kamer binnenkomen zonder klop-
pen, kasten doorzoeken in afwezigheid patiënt en aanwezigheid anderen). 

7. Recht op klachtenbemiddeling  

  2010 2011 

categorie n % n % 

geweigerd - - 5 21,74 

bemoeilijkt 10 35,71 10 43,48 

gesanctioneerd 6 21,43 5 21,74 

informatie 11 39,29 3 13,04 

andere 1 3,57 - - 

totaal  28  100 23  100 

In 2011 hebben 23 aanmeldingen betrekking op het recht op klachtenbemiddeling 
zelf, iets minder dan in 2010, maar het aantal louter informatieve vragen over de rol 
en functie van de ombudspersoon daalde.  

De toegang tot de ombudspersoon wordt niet zo vaak geweigerd, bemoeilijkt of ge-
sanctioneerd. De aanmeldingen hierover blijven op hetzelfde niveau van 2009 en 
2010.  

Het relatief laag aantal aanmeldingen laat veronderstellen dat het recht op klacht als 
zodanig vrij goed aanvaard en gerespecteerd wordt. 
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8. Recht op een wettelijke vertegenwoordiger  

  2010 2011 

categorie n % n % 

niet aanvaard - - - - 

geen verandering mogelijk - - - - 

informatie - - 5 100 

andere - - - - 

totaal  - - 5  100 

In 2010 had geen enkele aanmelding betrekking op het recht op wettelijke vertegen-
woordiger, in 2011 waren er slechts 5 aanmeldingen. Dit is ook niet onlogisch 
aangezien het de vertegenwoordiger zelf is die het recht op het neerleggen van een 
klacht uitoefent, ook al wordt hij geacht de patiënt in de mate van het mogelijke 
hierbij te betrekken. 

9. Recht op een vertrouwenspersoon  

  2010 2011 

categorie n % n % 

niet aanvaard 1 8,33 2 33,33 

geen verandering mogelijk - - - - 

informatie 10 83,33 2 33,33 

andere 1 8,33 2 33,33 

totaal  12  100 6  100 

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

10. Recht op pijnbestrijding  

  2010 2011 

categorie n % n % 

chronische pijn 4 30,77 3 37,50 

palliatieve zorg - - - - 

euthanasie 9 69,23 5 62,50 

andere - - - - 

totaal  13  100 8  100 

Alhoewel nog beperkt, toch lijkt stilaan een aantal vragen met betrekking tot het 
recht op pijnbestrijding, vooral vragen rond euthanasie tot bij de ombudspersoon te 
komen. 
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D. Interventie 

Vanaf hier hebben de aantallen enkel betrekking op het aantal afgesloten dossiers 
(2.370). 

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

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

Hoofdinterventie  

  2010 2011 

categorie n % n % 

luisteren 328 14,78 295 12,45 

doorverwijzen intern 59 2,66 65 2,74 

doorverwijzen extern 21 0,95 23 0,97 

informeren 315 14,20 323 13,63 

signaleren 373 16,81 369 15,57 

coachen 324 14,60 390 16,46 

bemiddelen 799 36,01 905 38,19 

totaal  2.219  100 2.370  100 

Het aandeel van luisteren, doorverwijzen en informeren nam de voorbije jaren lichtjes 
af om vanaf 2010 min of meer te stagneren rond de 25 %. Het aandeel van signaleren 
verschilt van jaar tot jaar.  

Bemiddelen blijft de belangrijkste hoofdinterventie (38,19 %).  

In 55,20 % van de aanmeldingen werd naar een interventie gevraagd (initieel ver-
zoek, zie p. 28). Via bemiddelen, signaleren en coachen voldoen de ombudspersonen 
in ruime mate aan deze vraag (70,22 %). 
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Betrokkenheid patiënt bij bemiddeling  

  2010 2011 

categorie n % n % 

patiënt samen met ombudspersoon 86 10,78 77 8,51 

ombudspersoon zonder patiënt 712 89,22 828 91,49 

totaal  798  100 905  100 
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Driegesprekken waarbij de patiënt de vraag samen met de ombudspersoon en de 
betrokken hulpverlener uitklaren, blijven (te) beperkt. Na een stijging tot 8,48 % van 
de aanmeldingen in 2008, doet zich een dalende trend voor met een absoluut 
dieptepunt in 2011 (3,25%). Aangezien de meeste ombudspersonen slechts een dag 
of dagdeel per week in een voorziening werken is een driegesprek ook niet makkelijk 
te organiseren omdat de betrokken hulpverlener dan vaak op dat moment niet 
beschikbaar is. Naast deze praktische moeilijkheden ervaren ombudspersonen ook 
nog regelmatig drempelvrees bij de betrokkenen, zowel patiënten als beroepsbeoefe-
naars, om rechtstreeks en open te communiceren in het bijzijn van een "buiten-
staander". 

23,96

25,58

20,96

24,62

17,65

10,78

8,51

0

5

10

15

20

25

30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

percentage driegesprekken bij bemiddeling Vlaanderen 2005 - 2011 

7,33 7,38
7,74

8,48

6,52

3,88

3,25

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

percentage driegesprekken bij bemiddeling t.o.v. aanmeldingen Vlaanderen 2005 - 2011 



Jaarverslag 2011 externe ombudsfunctie GGZ Vlaanderen  53 

E. Afsluiting 

Tijd tussen aanmelden en afsluiten  

  2010 2011 

categorie n % n % 

aantal aanmeldingen met de afsluiting      

op dezelfde datum als de aanmelding 865 39,00 868 36,62 

binnen de week 591 26,65 796 33,59 

binnen de twee weken 335 15,10 338 14,26 

binnen de vier weken 211 9,51 204 8,61 

later dan vier weken 216 9.74 164 6,92 

totaal  2.218  100 2.370  100 

aantal weken bij aanmelding met langste looptijd  48   44   

 

 

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

Ruim één derde van de aanmeldingen wordt nog de dag van aanmelding afgerond. 
In 70,21 % van de aanmeldingen gebeurt afronding binnen de week. Op 6,92 % na, 
zijn alle aanmeldingen binnen de maand afgerond. 
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De volgende tabellen geven een idee van hoe de tevredenheid van de patiënt met 
de afhandeling van de aanmelding wordt ingeschat. Wij maken een onderscheid 
tussen tevredenheid met het resultaat en tevredenheid met het proces. 

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

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

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

Evaluatie van het resultaat  

  2010 2011 

categorie n % n % 

door patiënt      

gehele tevredenheid patiënt 988 44,52 981 41,39 

gedeeltelijke tevredenheid patiënt 402 18,11 489 20,63 

ontevredenheid patiënt 308 13,88 355 14,98 

door ombudspersoon      

gehele tevredenheid patiënt 61 2,75 64 2,70 

gedeeltelijke tevredenheid patiënt 63 2,84 77 3,25 

ontevredenheid patiënt 30 1,35 38 1,60 

geen feedback 367 17,54 366 15,44 

totaal  2.219  100 2.370  100 

Evaluatie van het proces  

  2010 2011 

categorie n % n % 

door patiënt      

gehele tevredenheid patiënt 1.491 67,19 1.569 66,20 

gedeeltelijke tevredenheid patiënt 199 8,97 230 9,70 

ontevredenheid patiënt 47 2,12 50 2,11 

door ombudspersoon      

gehele tevredenheid patiënt 93 4,19 109 4,60 

gedeeltelijke tevredenheid patiënt 57 2,57 67 2,83 

ontevredenheid patiënt 4 0,18 5 0,21 

geen feedback 328 14,78 340 14,35 

totaal  2.219  100 2.370  100 
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In volgende grafiek beperken we ons tot de afgesloten aanmeldingen waarover we 
feedback kregen. We tellen de inschatting door de patiënt en de inschatting door de 
ombudspersoon samen. 

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

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

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

 

Tot slot geven we de eventueel door de ombudspersoon voorgestelde verdere 
stappen weer, indien de ondernomen interventies geen oplossing brachten. Het 
gaat hier enkel over de louter informatieve opdracht van de ombudspersoon. Een-
maal de nodige informatie gegeven houdt de opdracht van de ombudspersoon op. 

Het aantal aanmeldingen waarbij uiteindelijk andere stappen worden voorgesteld, 
steeg tot in 2009 (van 54 in 2007, naar 69 in 2008, tot 92 in 2009). Vanaf 2010 is er 
een daling. 
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Er was in 2011 slechts één doorverwijzing naar de Federale ombudsdienst en slechts 
2 naar de orde van geneesheren. 

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

Voorgestelde verdere stappen  

  2010 2011 

categorie n % n % 

federale ombudsdienst 13 16,46 1 1,56 

orde geneesheren 5 6,32 2 3,13 

advocaat 17 21,52 14 21,88 

inspectie - - - - 

vrederechter 19 24,05 13 20,31 

andere rechtbank - - 1 1,56 

ziekenfonds 7 8,86 6 9,38 

andere 18 22,78 27 42,19 

totaal  89  100 64  100 
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3.2. PER PROVINCIE 
 
Zoals in hoofdstuk twee uitgelegd, zijn de verschillen in aanmeldingen tussen de pro-
vincies wellicht vooral te wijten aan het aantal en de omvang van de bij de ombuds-
functie betrokken voorzieningen. Ook het aantal voltijdse equivalenten aan ombuds-
personen heeft zijn invloed. 

A. Aanmeldingen en aanmelders 

Aanmeldingen, aanmelders, verwijzingen, afgesloten dossiers 

categorie Antwerpen Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams- 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

Vlaanderen 

eerste aanmelding 2/1/2011 6/1/2011 2/1/2011 3/1/2011 2/1/2011 2/1/2011 

laatste aanmelding 26/12/2011 16/12/2011 30/12/2011 23/12/2011 29/12/2011 30/12/2011 

aantal aanmeldingen 291 833 786 214 292 2.416 

kolom % 12,04 34,48 21,53 8,86 12,09 100 

aanmelders 274 367 493 192 128 1.454 

kolom % 18,84 25,24 33,91 13,20 8,80 100 

verwezen naar andere 
ombudspersoon 4  

0 6 2 8 7 23 

afgesloten aanmeldingen 289 827 779 201 274 2.370 

Voor het tweede jaar op rij staat Limburg in voor het grootste aantal aanmeldingen. 
Het aantal aanmeldingen gaat er de laatste vier jaar opvallend in stijgende lijn. Dat 
zou vooral te maken hebben met het feit dat, in tegenstelling tot de jaren daarvoor, 
de ombudspersonen in Limburg allebei een volledig werkjaar operationeel waren. 
Opvallend is echter dat de stijging van het aantal verschillende aanmelders veel 
minder uitgesproken is, ofschoon toch gestegen in 2011. Hier blijft Oost-Vlaanderen 
opvallend hoog scoren, wat wellicht te maken heeft met het groot aantal psychia-
trische ziekenhuizen in deze provincie. Verhoudingsgewijs doen er in Limburg meer 
personen, in de loop van een werkjaar en binnen dezelfde voorziening, meermaals 
een beroep op de ombudspersoon. Dit is wellicht te verklaren door het feit dat het 
aantal aanmeldingen er zich concentreert in de vier relatief grote psychiatrische zie-
kenhuizen en dat het niet opgelost geraken van een aantal knelpunten leidt tot het 
herhalen van klachten. 

In West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant is het aantal aanmeldingen gedaald. Het wis-
selen van ombudspersoon (inwerken, tijdelijke terugval op minder VTE) biedt hier-
voor wellicht een verklaring.  

  

                                                 
4 verwijzingen naar andere ombudspersonen worden voor de verdere gegevens niet verder meegeteld 
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Een daling kan ook te wijten zijn aan het feit dat een aantal organisatorische kwes-
ties, die aanleiding geven tot klachten, opgelost geraken of net niet. In het laatste 
geval geven langverblijf-patiënten het soms op om deze problemen aan de ombuds-
persoon te blijven signaleren, aangezien er toch geen oplossing komt.  

 
 

Aanmeldingen, aanmelders per provincie 2004-2011 

aanmeldingen 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 % 

Antwerpen 117 185 212 206 232 252 177 291 12,04 

Limburg 157 225 462 384 436 828 800 833 34,48 

Oost-Vlaanderen 448 864 722 733 937 842 743 786 32,53 

Vlaams-Brabant 266 313 337 357 346 350 221 214 8,86 

West-Vlaanderen 18 220 265 192 385 225 327 292 12,09 

Vlaanderen 1.006 1.807 1.998 1.872 2.336 2.497 2.268 2.416 100 

aanmelders 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 % 

Antwerpen 115 163 188 206 218 215 168 274 18,84 

Limburg 127 157 287 222 227 348 324 367 25,24 

Oost-Vlaanderen 332 555 527 512 469 527 502 493 33,91 

Vlaams-Brabant 233 306 291 278 277 346 215 192 13,20 

West-Vlaanderen 18 165 141 163 200 89 226 128 8,80 

Vlaanderen 825 1.346 1.434 1.381 1.391 1.525 1.435 1.454 100 

Slechts weinig aanmeldingen worden verwezen naar een andere ombudspersoon 
(23), vooral in Limburg, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. De meeste aanmel-
dingen worden tijdens het lopend jaar ook afgerond. Een beperkt aantal blijft open-
staan. Er worden bij het begin van het jaar ook een beperkt aantal aanmeldingen af-
gerond die nog open stonden van het voorbije jaar. Het verschil tussen de geopende 
en afgeronde aanmeldingen bedraagt 46. 
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Als we het aantal aanmeldingen per provincie bekijken, dan heeft Limburg het hoog-
ste aantal aanmeldingen sinds het begin van de registratie. Ook in Oost-Vlaanderen 
is het aantal aanmeldingen iets gestegen. In Limburg en Oost-Vlaanderen consoli-
deert het aantal aanmeldingen zich op een relatief hoog niveau, samen goed voor 
ruim twee derden (67,01 %) van alle aanmeldingen. Vlaams-Brabant valt terug op 
het laagste niveau sinds het begin van de registratie. Wellicht speelt hierbij de min-
dere beschikbaarheid van de ombudspersonen tijdens een periode van het jaar een 
rol. Het aantal aanmeldingen in West-Vlaanderen schommelt sterk over de jaren 
heen en weerspiegelt de wisselingen in de personeelsinzet. In Antwerpen werd in de 
loop van 2010 de ombudsfunctie deels afgebouwd, maar het aantal aanmeldingen is 
in 2011 gestegen tot het hoogste aantal sinds het begin van de registratie. 

Wat het aantal aanmelders betreft, blijft Oost-Vlaanderen - ofschoon lichtjes gedaald - 
opvallend hoog scoren. Het hoge aantal aanmeldingen in Limburg weerspiegelt zich 
niet in een vergelijkbaar hoog aantal aanmelders, ook al is ook het aantal aanmel-
ders het hoogste sinds het begin van de registratie. In Limburg wordt de ombuds-
functie vaker dan in andere provincies aangesproken door aanmelders die in de loop 
van het jaar meerdere aanmeldingen doen.  

In Antwerpen en Vlaams-Brabant is de verhouding tussen het aantal aanmeldingen 
en aanmelders gelijklopender en constanter dan in de andere provincies. Dit blijkt uit 
volgende tabel. Deze geeft de percentages weer van aanmelders die slechts één 
aanmelding doen en hun aandeel in het aantal aanmeldingen.  
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In Antwerpen beperken 95,26 % van de aanmelders zich tot één aanmelding, samen 
goed voor 89,69 % van de aanmeldingen.  

In Limburg beperkt slechts 46,87 % van de aanmelders zich tot één aanmelding, 
samen goed voor slechts 20,65 % van de aanmeldingen. Waar ombudspersonen 
laagdrempelig aanwezig zijn, raken patiënten vertrouwd met de ombudsfunctie en 
zullen zij ook sneller een beroep doen op de ombudspersoon. 

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

 2009 2010 2011 

categorie  
aan-

melders 
aan-

meldingen 
aan-

melders 
aan-

meldingen 
aan-

melders 
aan-

meldingen 

Antwerpen  86,05 73,41  95,83  90,96  95,26 89,69 

Limburg  51,15  21,50  46,91  19,00  46,87 20,65 

Oost-Vlaanderen 69,45  43,47  74,70  50,47  67,55 42,37 

Vlaams-Brabant 98,84 97,71  97,67  95,02  90,63 81,31 

West-Vlaanderen 41,57 16,44  79,65 55,05 58,59 25,68 

Vlaanderen 72,66  44,37  75,12  47,53  68,81 42,01 

Het aantal ingezette VTE in vergelijking met het aantal PZ en het aantal bedden of 
plaatsen is sterk verschillend per provincie. Zoals in 3.3. aangegeven, bepaalt het aantal 
aanmeldingen in de PZ sterk de werklast. Limburg heeft 0,30 VTE per PZ en bijna 1 VTE 
per 1.000 bedden of plaatsen. Vlaams-Brabant heeft het minst VTE per PZ en Antwer-
pen het minst VTE per 1.000 bedden of plaatsen. Dit heeft ongetwijfeld een invloed op 
het aantal aanmeldingen. 

Aantal VTE ombudspersonen per 1.000 bedden/plaatsen PZ in 2011 

 
aantal 
PZ  

aantal 
bedden/ 
plaatsen 

aantal VTE  
aantal 
VTE/PZ 

VTE per 1.000 
bedden/ 
plaatsen 

Antwerpen 5 2.078 1,00 0,20 0,48 

Limburg 4 1.254 1,20 0,30 0,96 

Oost-Vlaanderen 11 2.372 1,73 0,18 0,73 

Vlaams-Brabant 8 1.630 1,00 0,13 0,61 

West-Vlaanderen 7 1.822 1,00 0,14 0,55 

totaal 35 9.156 5,93 0,18 0,65 
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Limburg scoort in 2011 duidelijk het hoogst zowel wat het aantal aanmeldingen, als 
het aantal aanmelders per VTE betreft. Het verschil met Oost-Vlaanderen is, wat het 
aantal aanmelders betreft, minder uitgesproken. Dit kan verklaard worden door een 
laagdrempelige werking, met vlotte bereikbaarheid van de ombudspersonen, die hun 
activiteit kunnen toespitsen op een beperkt aantal grote psychiatrische ziekenhuizen.  

Aanmeldingen en aanmelders per VTE ombudspersonen 2010 - 2011 

 aanmeldingen aanmelders VTE OF 
aanmeldingen 

per VTE 

aanmelders 

per VTE 

 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Antwerpen 177 291 168 274 1,50 1,00 118,00 291,00 112,00 274,00 

Limburg 800 833 324 367 1,23 1,20 650,41 694,17 263,41 305,83 

Oost-Vlaanderen 743 786 502 493 1,73 1,73 429,48 454,34 290,17 284,97 

Vlaams-Brabant 221 214 215 192 1,00 1,00 221,00 214,00 215,00 192,00 

West-Vlaanderen 327 292 226 128 1,00 1,00 327,00 292,00 226,00 128,00 

totaal 2.268 2.416 1.435 1.454 6,46 5,93 351,08 407,42 222,14 245,19 
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Verder geven we het aantal aanmeldingen in vergelijking met enkele structuurkenmer-
ken van de voorzieningen (zie ook hoofdstuk 2). We beperken ons tot de aanmeldingen 
in psychiatrische ziekenhuizen. 

Aantal verpleegdagen, opnames en patiënten op 1/1 en 31/12 in PZ 2010 - 2011 

 VP-dagen opnames 
patiënten op 
1 januari 

patiënten op 
31 december 

 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Antwerpen 648.496 629.520 7.424 7.983 2.143 2.088 2.084 2.132 

Limburg 389.375 379.512 4.141 4.293 1.365 1.311 1.291 1.257 

Oost-Vlaanderen 709.588 717.245 8.692 8.959 2.573 2.547 2.548 2.621 

Vlaams-Brabant 444.145 504.177 5.078 6.297 1.517 1.781 1.499 1.808 

West-Vlaanderen 589.594 575.735 5.494 5.788 2.034 2.066 2.083 1.999 

totaal 2.781.198 2.806.189 30.829 33.320 9.632 9.793 9.505 9.817 

Aantal PZ, bedden, verpleegdagen, opnames en patiënten op 1/1/2011 en 31/12/2011 

 
aantal 
PZ  

aantal bedden of 
plaatsen 

VP- dagen opnames 
patiënten op 
1/1/2011 

patiënten op 
31/12/2011 

Antwerpen 5 2.078 629.520 7.983 2.088 2.132 

Limburg  4 1.254 379.512 4.293 1.311 1.257 

Oost-Vlaanderen 11 2.372 717.245 8.959 2.547 2.621 

Vlaams-Brabant 8 1.630 504.177 6.297 1.781 1.808 

West-Vlaanderen 7 1.822 575.735 5.788 2.066 1.999 

totaal 35 9.156 2.806.189 33.320 9.793 9.817 

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

 
aanmeldingen PZ 
zonder verwijzing 

per PZ 
per 100 

bedden/plaatsen 
per 10.000 
VP-dagen 

per 100 
opnames 

per 100 
patiënten  

Antwerpen 249 49,80 11,98 3,96 3,12 11,80 

Limburg 710 177,50 56,62 18,71 16,54 55,30 

Oost-Vlaanderen 667 60,64 28,12 9,30 7,45 25,81 

Vlaams-Brabant 189 23,63 11,60 3,75 3,00 10,53 

West-Vlaanderen 242 34,57 13,28 4,20 4,18 11,91 

totaal 2.057 58,77 22,47 7,33 6,17 20,98 
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Uit voorgaande tabellen en grafieken blijkt duidelijk hoe in Limburg de sterke aan-
wezigheid van actieve ombudspersonen (1,20 VTE) in een beperkt aantal psychia-
trische ziekenhuizen (4) een invloed heeft op het aantal aanmeldingen. In Oost-
Vlaanderen wordt de grotere inzet van ombudspersonen (1,73 VTE) afgevlakt wat 
betreft het aantal aanmeldingen in de PZ omdat zij hun inzet moeten spreiden over 
meerdere PZ (11, waarvan sommige met meerdere campussen). De praktijk in ove-
rige provincies is redelijk gelijklopend. 
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Hieronder volgen de gegevens over de aanmeldingen per provincie. Hierbij worden 
telkens de hoogste of opvallendste scores gearceerd en waar nodig besproken.  

Voor de bespreking van de globale cijfers, de vergelijking tussen 2010 en 2011 en de 
juiste interpretatie van de items verwijzen we naar 3.1. Het totaal van de verschillen-
de categorieën wordt sterk gekleurd door de aantallen in de provincies met de mees-
te aanmeldingen. Er moet ook rekening gehouden worden met het overwicht van de 
aanmeldingen in de psychiatrische ziekenhuizen, zoals zal blijken uit 3.3. 

Aantal aanmeldingen met eerste face to face contact 

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

aantal aanmeldingen  

op dezelfde datum  68 42,50 625 75,57 643 87,96 104 53,06 81 34,62 1.521 70,81 

binnen de week  86 53,75 180 21,77 70 9,58 73 37,24 129 55,13 538 25,05 

binnen de twee weken  3 1,88 12 1,45 7 0,96 11 5,61 12 5,13 45 2,09 

binnen de vier weken  0 0,00 5 0,60 6 0,82 2 1,02 10 4,27 23 1,07 

later dan vier weken  3 1,88 5 0,60 5 0,68 6 3,06 2 0,85 21 0,98 

totaal  160 100 827 100 731 100 196 100 234 100 2.148 100 

Bij het merendeel van de aanmeldingen (70,81 %) is er een eerste face to face op 
dezelfde dag als de aanmelding. 

95,86 % van de aanmeldingen krijgt een eerste persoonlijk gesprek binnen de week. 

In Oost-Vlaanderen is er in bijna 90 % van de aanmeldingen onmiddellijk een face to 
face contact. Ook in Limburg is dit bij meer dan drie vierden van de aanmeldingen het 
geval. In West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant kan in ongeveer 10 % van de aanmel-
dingen de wachttijd voor een eerste persoonlijk contact twee tot vier weken of langer 
duren.  

Aantal face to face contacten 

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

aantal aanmeldingen met  

geen enkel contact  130 44,67 0 0,00 53 6,76 10 4,85 51 17,89 244 10,20 

1 contact  109 37,46 464 56,11 508 64,80 154 74,76 198 69,47 1.433 59,88 

2 contacten  42 14,43 271 32,77 179 22,83 33 16,02 24 8,42 549 22,94 

3 contacten  6 2,06 64 7,74 31 3,95 9 4,37 10 3,51 120 5,01 

meer dan 3 contacten  4 1,37 28 3,39 13 1,66 0 0,00 2 0,70 47 1,96 

totaal  291 100 827 100 784 100 206 100 285 100 2.393 100 

grootste aantal contacten bij  
1 aanmelding  

4 7 7 3 4 7 

Het merendeel van de aanmeldingen (82,82 %) wordt afgerond in 1 tot 2 persoon-
lijke contacten met de aanmelder. In Limburg gaat elke aanmelding gepaard met een 
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persoonlijk contact, dit in tegenstelling met Antwerpen (44,67 %) en in West-Vlaan-
deren (17,89 %) waar een aanzienlijk aantal aanmeldingen worden afgehandeld 
zonder face to face contact. 

In Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant zijn er in 20 % of meer van de aan-
meldingen minstens 2 face to face contacten per aanmelding. 

Initiële aanmelder: individueel, groep, andere  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

individuele patiënt 210 72,16 674 81,50 667 85,08 189 91,75 241 84,56 1.981 82,78 

groep patiënten 3 1,03 84 10,16 62 7,91 9 4,37 0 0,00 158 6,60 

andere 78 26,80 69 8,34 55 7,02 8 3,88 44 15,44 254 10,61 

totaal  291 100 827 100 784 100 206 100 285 100 2.393 100 

De individuele patiënten blijven als groep de belangrijkste gebruikers van de dienst-
verlening ombudsfunctie (82,78 %). 

In Antwerpen en West-Vlaanderen zijn er relatief meer aanmeldingen via "andere". 
In Limburg en Oost-Vlaanderen zijn er dan weer meer groepsaanmeldingen. 

Geslacht indien individueel  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

man 106 50,48 348 51,63 449 67,32 112 59,26 141 58,51 1.156 58,35 

vrouw 104 49,52 326 48,37 215 32,23 76 40,21 97 40,25 818 41,29 

onbekend 0 0,00 0 0,00 3 0,45 1 0,53 3 1,24 7 0,35 

totaal  210 100 674 100 667 100 189 100 241 100 1.981 100 

Overal zijn er meer aanmeldingen van mannen, het meest uitgesproken in Oost-
Vlaanderen. Globaal gezien zijn er elk jaar iets meer aanmeldingen van mannen. Er 
zijn globaal gezien ook iets meer mannen in residentiële voorzieningen. De verhouding 
van het aantal aanmeldingen kan in een provincie wel lichtjes verschillen van jaar tot 
jaar. In Antwerpen zijn er in 2011 bijna evenveel aanmeldingen van vrouwen als van 
mannen. 

 Aantal leden groep  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

2 personen 1 33,33 3 3,57 15 24,19 3 33,33 0 - 22 13,92 

3 personen 0 0,00 3 3,57 5 8,06 1 11,11 0 - 9 5,70 

4 personen 0 0,00 4 4,76 5 8,06 0 0,00 0 - 9 5,70 

meer dan 4 personen 2 66,67 74 88,10 37 59,68 5 55,56 0 - 118 74,68 

totaal  3 100 84 100 62 100 9 100 0 - 158 100 

grootste groep 9 30 29 13 1 30 
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In Oost-Vlaanderen en vooral Limburg ligt het aantal groepsklachten opmerkelijk 
hoger dan in de rest van Vlaanderen. Meestal gaat het over een groter groep van 
patiënten, soms zelfs over een petitie van een ganse afdeling. 

Initiële aanmelder indien andere  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

familielid/partner 60 76,92 62 89,86 43 78,18 7 87,50 39 88,64 211 83,07 

kennis 2 2,56 1 1,45 2 3,64 0 0,00 4 9,09 9 3,54 

personeelslid 8 10,26 6 8,70 6 10,91 1 12,50 1 2,27 22 8,66 

andere 8 10,26 0 0,00 4 7,27 0 0,00 0 0,00 12 4,72 

totaal  78 100 69 100 55 100 8 100 44 100 254 100 

Hoedanigheid indien andere  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

als wettelijke vertegenwoordiger 1  3,70  2 2,90 11 20,00 2 25,00 5 11,36 25 9,84 

als vertrouwenspersoon 9  33,33  0 0,00 2 3,64 1 12,50 27 61,36 61 24,02 

ten persoonlijke titel 17  62,96  67 97,10 42 76,36 5 62,50 12 27,27 168 66,14 

totaal  27  100  69 100 55 100 8 100 44 100 254 100 

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

Aanmeldingen via de wettelijke vertegenwoordiger blijven eerder uitzonderlijk, via 
een vertrouwenspersoon beperkt, behalve in West-Vlaanderen. In Limburg komen 
aanmeldingen van familieleden, ten persoonlijke titel, relatief het vaakst voor.  

Terugkoppeling indien andere  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

patiënt onderschrijft de 
aanmelding 

18 23,08 37 53,62 31 56,36 2 25,00 11 25,00 99 38,98 

patiënt onderschrijft de 
aanmelding niet 

19 24,36 4 5,80 0 0,00 3 37,50 1 2,27 27 10,63 

terugkoppeling was niet 
mogelijk 

26 33,33 25 36,23 21 38,18 3 37,50 24 54,55 99 38,98 

terugkoppeling was niet 
nodig 

15 19,23 3 4,35 3 5,45 0 0,00 8 18,18 29 11,42 

totaal  78 100 69 100 55 100 8 100 44 100 254 100 

Wanneer terugkoppeling nodig en ook mogelijk was, blijkt het aantal gevallen (27) 
waarin de patiënt de aanmelding niet onderschrijft, relatief weinig voor te komen.  
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In West-Vlaanderen was in iets meer dan de helft van deze aanmeldingen terugkop-
peling niet mogelijk. Wellicht gaat het hier over telefonische aanmeldingen, die in 
West-Vlaanderen ook opvallend vaak voorkomen (zie B. vorm van aanmelden). 

Is de aanmelder nieuw voor u?  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

ja 245 84,19 564 68,20 335 42,73 152 73,79 114 40,00 1.410 58,92 

neen 46 15,81 263 31,80 449 57,27 54 26,21 171 60,00 983 41,08 

totaal  291 100 827 100 784 100 206 100 285 100 2.393 100 

Waar heeft deze zich reeds eerder aangemeld?  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

dit jaar binnen deze 
voorziening 

18 39,13 193 73,38 137 30,51 33 61,11 151 88,30 532 54,12 

dit jaar binnen een andere 
voorziening 

3 6,52 6 2,28 3 0,67 0 0,00 2 1,17 14 1,42 

vorige jaren binnen deze 
voorziening 

14 30,43 58 22,05 230 51,22 18 33,33 16 9,36 336 34,18 

vorige jaren in andere 
voorziening 

11 23,91 6 2,28 79 17,59 3 5,56 2 1,17 101 10,27 

totaal  46 100 263 100 449 100 54 100 171 100 983 100 

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

Vorm van aanmelden  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

direct contact 57 19,59 458 55,38 473 60,33 73 35,44 56 19,65 1.117 46,68 

schriftelijk (brief, fax, e-mail) 75 25,77 49 5,93 153 19,52 77 37,38 45 15,79 399 16,67 

telefonisch (of GSM, SMS) 159 54,64 320 38,69 158 20,15 56 27,18 184 64,56 877 36,65 

totaal  291 100 827 100 784 100 206 100 285 100  2.393 100 

 

 

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

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

In de provincies Limburg en Oost-Vlaanderen ligt het aantal aanmeldingen via direct 
contact hoger dan in de andere provincies. Wellicht is dit een indicator voor het 
laagdrempelig en op afdelingsniveau kunnen werken. Antwerpen en West-Vlaande-
ren scoren voor de directe contacten opmerkelijk lager (iets minder dan 20 %) dan 
het gemiddelde (46,68 %). 

Qua schriftelijke aanmeldingen scoort Limburg (5,93 %) duidelijk lager en Vlaams 
Brabant (37,38 %) duidelijk hoger dan het gemiddelde (16,67 %). 

Deze verhoudingen zijn vergelijkbaar met deze tijdens vorige jaren. We merken dus 
een consolidatie van een enigszins andere ombudspraktijk in verschillende provincies. 
Dit zal ook blijken uit de scores op de andere belangrijkste items. 

Initieel verzoek betreft  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

vraag naar informatie 62 21,31 216 26,12 131 16,71 41 19,90 42 14,74 492 20,56 

vraag tot interventie 176 60,48 369 44,62 507 64,67 81 39,32 188 65,96 1.321 55,20 

vraag tot signalering 30 10,31 48 5,80 114 14,54 56 27,18 29 10,18 277 11,58 

vraag naar een luisterend oor 23 7,90 194 23,46 32 4,08 28 13,59 26 9,12 303 12,66 

totaal  291 100 827 100 784 100 206 100 285 100 2.393 100 
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Vraag tot interventie betreft  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

vraag om een financieel 
akkoord 

18 10,23 21 5,69 25 4,93 5 6,17 6 3,19 75 5,68 

vraag om een ander soort 
akkoord 

158 89,77 348 94,31 482 95,07 76 93,83 182 96,81 1.246 94,32 

totaal  176 100 369 100 507 100 81 100 188 100 1.321 100 

 

 

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

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

Ondernam de aanmelder reeds eerdere stappen?  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

ja 146 50,17 516 62,39 293 37,37 36 17,48 87 30,53 1.078 45,05 

neen 135 46,39 250 30,23 406 51,79 140 67,96 140 49,12 1.071 44,76 

werd niet bevraagd 10 3,44 61 7,38 85 10,84 30 14,56 58 20,35 244 10,20 

totaal  291 100 827 100 784 100 206 100 285 100 2.393 100 

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

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

In Antwerpen ondernam men bij opvallend veel aanmeldingen vooraf eerst stappen 
naar externe kanalen en/of diensten.  
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Welke stappen?  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

informeel 121 82,88 509 98,64 270 92,15 30 83,33 60 68,97 990 91,84 

formele interne 
klachtenprocedure 

3 2,05 3 0,58 9 3,07 2 5,56 11 12,64 28 2,60 

interne ombudsfunctie 1 0,68 1 0,19 4 1,37 2 5,56 8 9,20 16 1,48 

extern 21 14,38 3 0,58 10 3,41 2 5,56 8 9,20 44 4,08 

totaal  146 100 516 100 293 100 36 100 87 100 1.078 100 

Waarom geen eerdere stappen?  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

ongekend/wist niet dat het 
kon 

8 5,93 18 7,20 1 0,25 7 5,00 0 0,00 34 3,17 

durfde niet 34 25,19 81 32,40 71 17,49 11 7,86 14 10,00 211 19,70 

principieel/keuze voor 
onafhankelijkheid externe 
ombudspersoon 

93 68,89 151 60,40 334 82,27 122 87,14 126 90,00 826 77,12 

totaal  135 100 250 100 406 100 140 100 140 100 1.071 100 

Aanmelders in Vlaams-Brabant, West- en Oost-Vlaanderen geven, explicieter dan in 
de andere provincies, aan dat zij er principieel voor kiezen om hun vraag of probleem 
direct voor te leggen aan een externe ombudspersoon. 

Fase waarin patiënt zich bevindt  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

aanvraag voor opname/ 
behandeling/begeleiding 

8 2,75 0 0,00 3 0,38 10 4,85 9 3,16 30 1,25 

opgenomen/in behandeling/ 
in begeleiding 

170 58,42 788 95,28 710 90,56 169 82,04 197 69,12 2.034 85,00 

ontslagen/behandeling/ 
begeleiding beëindigd 

52 17,87 38 4,59 49 6,25 21 10,19 67 23,51 227 9,49 

niet van toepassing 52 17,87 1 0,12 13 1,66 5 2,43 8 2,81 79 3,30 

andere 9 3,09 0 0,00 9 1,15 1 0,49 4 1,40 23 0,96 

totaal 291 100 827 100 784 100 206 100 285 100 2.393 100 

Veruit het grootste aantal aanmeldingen gebeurt tijdens de opname-, behandelings- 
of begeleidingsfase, wat logisch is gezien het overwicht van patiënten in residentiële 
settings en de vlotte bereikbaarheid van de meest ombudspersonen tijdens het ver-
blijf van de patiënt. Opvallend is het relatief groot aantal aanmeldingen na ontslag of 
beëindiging van behandeling of begeleiding in West-Vlaanderen (23,51 %), en 
Antwerpen (17,87 %). In Limburg en Oost-Vlaanderen zijn er nauwelijk of geen aan-
meldingen rond het begin van een opname of behandeling. 
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C. Inhoud van de aanmelding 

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

Betrokken discipline  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

geen 1 0,34 17 2,06 92 11,73 9 4,37 18 6,32 137 5,73 

psychiater 82 28,18 207 25,03 178 22,70 55 26,70 111 38,95 633 26,45 

huisarts 3 1,03 8 0,97 11 1,40 0 0,00 1 0,35 23 0,96 

andere arts 6 2,06 1 0,12 6 0,77 4 1,94 3 1,05 20 0,84 

apotheker 1 0,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,04 

verpleging 52 17,87 156 18,86 75 9,57 15 7,28 11 3,86 309 12,91 

persoonlijke begeleider 3 1,03 44 5,32 9 1,15 13 6,31 16 5,61 85 3,55 

sociale dienst 18 6,19 67 8,10 39 4,97 6 2,91 2 0,70 132 5,52 

psycholoog 9 3,09 7 0,85 4 0,51 5 2,43 3 1,05 28 1,17 

therapeut(ergo, kine, andere) 4 1,37 15 1,81 16 2,04 3 1,46 1 0,35 39 1,63 

diëtist 0 0,00 0 0,00 1 0,13 1 0,49 0 0,00 2 0,08 

multidisciplinair team 49 16,84 200 24,18 156 19,90 74 35,92 86 30,18 565 23,61 

administratieve dienst 4 1,37 9 1,09 8 1,02 3 1,46 4 1,40 28 1,17 

technische dienst 5 1,72 4 0,48 32 4,08 3 1,46 1 0,35 45 1,88 

voedingsdienst 7 2,41 28 3,39 68 8,67 4 1,94 4 1,40 111 4,64 

poetsdienst 1 0,34 1 0,12 7 0,89 0 0,00 1 0,35 10 0,42 

directie 12 4,12 4 0,48 27 3,44 3 1,46 6 2,11 52 2,17 

bewindvoerder 4 1,37 25 3,02 37 4,72 8 3,88 4 1,40 78 3,26 

ombudspersoon 21 7,22 29 3,51 2 0,26 0 0,00 1 0,35 53 2,21 

andere 9 3,09 5 0,60 16 2,04 0 0,00 12 4,21 42 1,76 

totaal  291 100 827 100 784 100 206 100 285 100 2.393 100 

Behalve in Vlaams-Brabant scoort de psychiater overal het hoogst (26,45 %), niet 
verwonderlijk gezien hij de eindverantwoordelijkheid heeft voor de zorg. In Vlaams-
Brabant scoorde de psychiater in 2010 opvallend hoger dan in de andere provincies 
(50,77 % tegenover een gemiddelde van 28,77 %). Nu scoort het multidisciplinair 
team hier duidelijk het hoogst (35,92 %). We hebben hiervoor geen sluitende ver-
klaring. 

Het multidisciplinair team wordt in de meeste andere provincies het tweede meest 
gescoord (23,61 %). Meestal gaat het over problemen op afdelingsniveau. De scores 
multidisciplinair team en verpleging vullen elkaar aan. De verhouding tussen beide 
verschilt sterk van provincie tot provincie en kan ook te maken hebben met verschil-
lende registratiegewoontes (vergelijk Antwerpen en Limburg met Vlaams-Brabant en 
West-Vlaanderen).  
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In Oost-Vlaanderen worden opvallend veel aanmeldingen niet aan een specifieke 
discipline gekoppeld (11,73 %).  

Het aantal aanmeldingen over therapeuten is elk jaar in alle provincies bijna ver-
waarloosbaar. De sociale dienst scoort in een aantal provincies (Antwerpen, Limburg, 
Oost-Vlaanderen) iets meer, behalve in Vlaams-Brabant (2,91 %) en West-Vlaande-
ren (0,70 %). 

Het aantal aanmeldingen over een ondersteunende dienst ligt overal laag, met uit-
zondering voor de voedingsdienst in Oost-Vlaanderen (8,67 %) en Limburg (3,39 %). 

In Oost-Vlaanderen (4,72 %) en Limburg (3,02 %) scoort ook de bewindvoerder re-
latief hoog. 

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

Registratie Federale Commissie Rechten van de Patiënt  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

aanmeldingen die niet 
weerhouden worden 

112 38,49 257 31,08 379 48,34 53 25,73 71 24,91 872 36,44 

aanmeldingen die 
weerhouden worden 

179 61,51 570 68,92 405 51,66 153 74,27 214 75,09 1.521 63,56 

totaal  291 100 827 100 784 100 206 100 285 100 2.393 100 

 

 

In Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen is de verhouding tussen weerhouden en niet 
weerhouden aanmeldingen vrij gelijklopend.  
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In Oost-Vlaanderen ligt het aantal weerhouden aanmeldingen het laagst, net als in 
de vorige jaren. Wellicht heeft dit te maken met het groter aantal aanmeldingen dat 
betrekking heeft op niet-erkende beroepsbeoefenaars (geen discipline, ondersteu-
nende diensten, sociale dienst) en persoonsgebonden materies (goede hotelservice). 

Overzicht weerhouden aanmeldingen Federale Commissie rechten van de Patiënt  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

1. kwaliteitsvolle 
dienstverlening 

119 66,48 431 75,61 321 79,26 116 75,82 173 80,84 1.160 76,27 

2. vrije keuze 
beroepsbeoefenaar 

3 1,68 21 3,68 14 3,46 10 6,54 6 2,80 54 3,55 

3. informatie 26 14,53 39 6,84 12 2,96 8 5,23 8 3,74 93 6,11 

4. geïnformeerde toestemming 6 3,35 36 6,32 22 5,43 10 6,54 11 5,14 85 5,59 

5. a) zorgvuldig bijgehouden en 
veilig bewaard 
patiëntendossier 

4 2,23 1 0,18 3 0,74 0 0,00 1 0,47 9 0,59 

5. b) inzage patiëntendossier 0 0,00 5 0,88 5 1,23 5 3,27 1 0,47 16 1,05 

5. c) afschrift patiëntendossier 8 4,47 5 0,88 6 1,48 1 0,65 7 3,27 27 1,78 

6. bescherming persoonlijke 
levenssfeer 

13 7,26 29 5,09 17 4,20 3 1,96 7 3,27 69 4,54 

7. pijnbestrijding 0 0,00 3 0,53 5 1,23 0 0,00 0 0,00 8 0,53 

totaal  179 100 570 100 405 100 153 100 214 100 1.521 100 

Antwerpen scoort gemiddeld minder aanmeldingen in de categorie "kwaliteitsvolle 
dienstverlening" maar scoort anderzijds meer aanmeldingen in de categorie "infor-
matie". Antwerpen scoort verhoudingsgewijs ook minder op geïnformeerde toestem-
ming, Vlaams-Brabant op bescherming persoonlijke levenssfeer. 

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

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

Ruimere Registratie Ombudsfunctie GGZ  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

met betrekking tot een 
patiëntenrecht 

283 97,25 774 93,59 682 86,99 195 94,66 269 94,39 2.203 92,06 

algemene vraag los van 
patiëntenrecht 

8 2,75 53 6,41 102 13,01 11 5,34 16 5,61 190 7,94 

totaal  291 100 827 100 784 100 206 100 285 100 2.393 100 

Antwerpen scoort relatief weinig in de categorie informatievragen, Oost-Vlaanderen 
scoort hier in 2011 opvallend hoog. In alle provincies is de overgrote meerderheid 
van de aanmeldingen gerelateerd aan de patiëntenrechten.  
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In volgende tabel worden alle aanmelding met betrekking tot een algemene vraag 
weergegeven. Per aanmelding wordt slechts één categorie gescoord. Verstrekt de 
ombudspersoon informatie over meerdere categorieën, dan wordt de vraag van de 
aanmelder uitgesplitst in meerdere aanmeldingen.  

In Oost-Vlaanderen valt het aantal vragen over financiële kwesties op, in Limburg de 
vragen over patiëntenrechten. 

Overzicht algemene vragen los van de patiëntenrechten  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

familiaal 1 12,50 4 7,55 5 4,90 0 0,00 2 12,50 12 6,32 

juridisch 3 37,50 6 11,32 11 10,78 0 0,00 2 12,50 22 11,58 

financieel 0 0,00 3 5,66 30 29,41 6 54,55 0 0,00 39 20,53 

tewerkstelling 0 0,00 1 1,89 3 2,94 0 0,00 1 6,25 5 2,63 

huisvesting 0 0,00 3 5,66 13 12,75 1 9,09 1 6,25 18 9,47 

levensverhaal 1 12,50 12 22,64 22 21,57 3 27,27 3 18,75 41 21,58 

patiëntenrechten 0 0,00 24 45,28 6 5,88 0 0,00 0 0,00 30 15,79 

andere 3 37,50 0 0,00 12 11,76 1 9,09 7 43,75 23 12,11 

totaal  8 100 53 100 102 100 11 100 16 100 190 100 

In volgende tabellen vindt u alle geregistreerde aanmeldingen met betrekking op een 
patiëntenrecht. Van de 2.393 aanmeldingen werden er slechts 1.521 weerhouden 
voor de registratie bestemd voor de Federale Commissie Rechten van de patiënt. Het 
zijn vooral aanmeldingen over het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening die hier wel 
weerhouden en die voor de Federale Commissie wegvallen omdat ze betrekking heb-
ben op persoonsgebonden materies of een niet-erkende beroepsbeoefenaar. 

In alle provincies hebben de meeste aanmeldingen betrekking op de diverse aspec-
ten van de kwaliteitsvolle dienstverlening. In Oost-Vlaanderen is dit het meest 
uitgesproken, in Antwerpen het minst uitgesproken. Antwerpen scoort gemiddeld iets 
meer aanmeldingen over het recht op informatie. In Vlaams Brabant zijn er relatief 
meer aanmeldingen rond vrije keuze beroepsbeoefenaar. Limburg heeft nominaal het 
grootste aantal aanmeldingen rond geïnformeerde toestemming en klachtenbemid-
deling.  
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Overzicht aanmeldingen met betrekking tot recht op  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

1. kwaliteitsvolle 
dienstverlening 

192 67,84 613 79,20 587 86,07 141 72,31 213 79,18 1.746 79,26 

2. vrije keuze 
beroepsbeoefenaar 

3 1,06 23 2,97 14 2,05 14 7,18 7 2,60 61 2,77 

3. informatie 48 16,96 40 5,17 12 1,76 12 6,15 13 4,83 125 5,67 

4. geïnformeerde toestemming 6 2,12 36 4,65 23 3,37 10 5,13 11 4,09 86 3,90 

5. inzage patiëntendossier 15 5,30 12 1,55 14 2,05 7 3,59 9 3,35 57 2,59 

6. bescherming persoonlijke 
levenssfeer 

19 6,71 31 4,01 22 3,23 6 3,08 8 2,97 86 3,90 

7. klachtenbemiddeling 0 0,00 15 1,94 3 0,44 3 1,54 2 0,74 23 1,04 

8. wettelijke vertegenwoordiger 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 1,86 5 0,23 

9. vertrouwenspersoon 0 0,00 1 0,13 2 0,29 2 1,03 1 0,37 6 0,27 

10. pijnbestrijding 0 0,00 3 0,39 5 0,73 0 0,00 0 0,00 8 0,36 

totaal  283 100 774 100 682 100 195 100 269 100 2.203 100 

 

 

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

Het beeld is bijzonder heterogeen. Vooral in Antwerpen en in mindere mate in Lim-
burg en West-Vlaanderen vormt het recht op informatie een uitschieter, in Oost-
Vlaanderen, het recht op geïnformeerde toestemming en in Vlaams-Brabant het recht 
op vrije keuze beroepsbeoefenaar. Het aantal aanmeldingen per patiëntenrecht en 
per provincie is beperkt en varieert van jaar tot jaar.  

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

Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

1.1. respectvolle bejegening 25 13,02 115 18,76 50 8,52 31 21,99 42 19,72 263 15,06 

1.2. goede behandeling/ 
begeleiding 

81 42,19 188 30,67 174 29,64 70 49,65 111 52,11 624 35,74 

1.3. kwaliteitsvol 
verblijf/wonen 

12 6,25 43 7,01 45 7,67 5 3,55 15 7,04 120 6,87 

1.4. goede hotelservice 24 12,50 74 12,07 171 29,13 14 9,93 15 7,04 298 17,07 

1.5. betalende diensten 1 0,52 8 1,31 14 2,39 0 0,00 2 0,94 25 1,43 

1.6. juiste factuur/correct 
geldbeheer 

21 10,94 91 14,85 69 11,75 5 3,55 17 7,98 203 11,63 

1.7. beschermende 
maatregelen 

28 14,58 94 15,33 64 10,90 16 11,35 11 5,16 213 12,20 

totaal  192 100 613 100 587 100 141 100 213 100 1.746 100 

Globaal scoort goede behandeling/begeleiding het hoogst. West-Vlaanderen en Vlaams-
Brabant scoren opvallen hoger dan het gemiddelde (zie ook grafiek op volgende pagi-
na). Respectvolle bejegening haalt in Vlaams-Brabant verhoudingsgewijs de hoogste 
score. Oost-Vlaanderen scoort hier opvallend laag. In Oost-Vlaanderen zijn er bijna 
evenveel aanmeldingen rond goede hotelservice als over goede behandeling of 
begeleiding. Limburg scoort opvallend hoog op de categorie juiste factuur en correct 
geldbeheer, hierin gevolgd door Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Dit correleert wellicht 
met het relatief groot aantal vragen rond bewindvoering in deze provincies. In de 
categorie beschermende maatregelen scoort West-Vlaanderen opvallend laag.  

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

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

luisterbereidheid 13 52,00 44 38,26 9 18,00 19 61,29 13 30,95 98 37,26 

correcte omgangsvormen 9 36,00 57 49,57 33 66,00 11 35,48 23 54,76 133 50,57 

grensoverschrijdend gedrag 2 8,00 14 12,17 7 14,00 1 3,23 5 11,90 29 11,03 

andere 1 4,00 0 0,00 1 2,00 0 0,00 1 2,38 3 1,14 

totaal  25 100 115 100 50 100 31 100 42 100 263 100 

Iets meer dan de helft van de aanmeldingen binnen respectvolle bejegening hebben 
betrekking op correcte omgangsvormen. In Antwerpen en Vlaams-Brabant wordt 
eerder luisterbereidheid gescoord. Aanmeldingen over grensoverschrijdend gedrag 
kwamen in 2011 vooral voor in Limburg, Oost- en West-Vlaanderen. 

1.2. Goede behandeling/begeleiding  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

diagnose 2 2,47 3 1,60 2 1,15 1 1,43 9 8,11 17 2,72 

somatische verzorging 7 8,64 31 16,49 19 10,92 13 18,57 7 6,31 77 12,34 

medicatie 3 3,70 7 3,72 11 6,32 16 22,86 9 8,11 46 7,37 

individuele therapie 4 4,94 16 8,51 14 8,05 6 8,57 21 18,92 61 9,78 

groepstherapie 2 2,47 2 1,06 14 8,05 3 4,29 2 1,80 23 3,69 

voldoende beschikbaarheid 8 9,88 52 27,66 21 12,07 20 28,57 7 6,31 108 17,31 

betrokkenheid familie 13 16,05 16 8,51 2 1,15 0 0,00 4 3,60 35 5,61 

start opname/ 

behandeling/begeleiding 
4 4,94 7 3,72 5 2,87 0 0,00 10 9,01 26 4,17 

beëindiging opname/ 
behandeling/begeleiding 

15 18,52 17 9,04 29 16,67 6 8,57 13 11,71 80 12,82 

overplaatsing andere afdeling 5 6,17 16 8,51 18 10,34 0 0,00 4 3,60 43 6,89 

overplaatsing andere 
voorziening 

10 12,35 18 9,57 38 21,84 5 7,14 17 15,32 88 14,10 

andere 8 9,88 3 1,60 1 0,57 0 0,00 8 7,21 20 3,21 

totaal  81 100 188 100 174 100 70 100 111 100 624 100 

In de categorie goede behandeling/begeleiding wordt zoals vorige jaren het meest 
gescoord op de voldoende beschikbaarheid. In 2011 komt overplaatsing naar andere 
voorziening op de tweede plaats, vooral wanneer die geweigerd wordt. Vooral Oost-
Vlaanderen heeft hierover relatief veel aanmeldingen. Verder zijn er in alle provincies, 
behalve Vlaams-Brabant nogal wat vragen rond beëindiging van opname, behandeling 
of begeleiding, met de klemtoon op "verplichte" beëindiging. In Limburg en Oost-
Vlaanderen gebeuren ook vrij regelmatig aanmeldingen rond overplaatsing naar een 
andere afdeling, soms verplicht, soms geweigerd. Aanmeldingen over een (geweiger-
de) opname of start behandeling of begeleiding komen nauwelijks voor, weliswaar iets 
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meer in West-Vlaanderen. In Limburg en Vlaams-Brabant zijn er relatief meer aanmel-
dingen rond somatische verzorging. De aanmeldingen over andere subcategorieën 
blijven marginaal. 

Start opname/behandeling/begeleiding  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

verplicht 0 0 6 85,71 0 0 0 - 0 0 6 23,08 

geweigerd 3 75 1 14,29 5 100 0 - 8 80 17 65,38 

andere 1 25 0 0,00 0 0 0 - 2 20 3 11,54 

totaal  4 100 7 100 5 100 0 - 10 100 26 100 

Beëindiging opname/behandeling/begeleiding  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

verplicht 10 66,67 8 47,06 13 44,83 6 100 9 69,23 46 57,50 

geweigerd 2 13,33 9 52,94 15 51,72 0 0 3 23,08 29 36,25 

andere 3 20,00 0 0,00 1 3,45 0 0 1 7,69 5 6,25 

totaal  15 100 17 100 29 100 6 100 13 100 80 100 

Overplaatsing naar andere afdeling  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

verplicht 3 60 9 56,25 7 38,89 0 - 1 25 20 46,51 

geweigerd 1 20 7 43,75 11 61,11 0 - 1 25 20 46,51 

andere 1 20 0 0,00 0 0,00 0 - 2 50 3 6,98 

totaal  5 100 16 100 18 100 0 - 4 100 43 100 

Overplaatsing naar andere voorziening  

 Antwerpen  Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

verplicht 5 50,00 11 61,11 6 15,79 3 60 3 17,65 28 31,82 

geweigerd 1 10,00 4 22,22 25 65,79 1 20 12 70,59 43 48,86 

andere 4 40,00 3 16,67 7 18,42 1 20 2 11,76 17 19,32 

totaal  10 100 18 100 38 100 5 100 17 100 88 100 
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1.3. Kwaliteitsvol verblijf/wonen  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

regels 5 41,67 29 67,44 24 53,33 0 0 5 33,33 63 52,50 

groepsleven 3 25,00 6 13,95 16 35,56 2 40 3 20,00 30 25,00 

ontspanning/vrije tijd 0 0,00 4 9,30 3 6,67 0 0 2 13,33 9 7,50 

weekend- en verlofregeling 2 16,67 4 9,30 2 4,44 3 60 5 33,33 16 13,33 

andere 2 16,67 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 2 1,67 

totaal  12 100 43 100 45 100 5 100 15 100 120 100 

Vooral Limburg en Oost-Vlaanderen scoren aanmeldingen over kwaliteitsvol verblijf 
en wonen, met de nadruk op regels en wat Oost-Vlaanderen betreft problemen in-
zake het groepsleven. 

1.4. Goede hotelservice  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

voeding 9 37,50 30 40,54 75 43,86 5 35,71 4 26,67 123 41,28 

infrastructuur/accommodatie 7 29,17 12 16,22 36 21,05 5 35,71 3 20,00 63 21,14 

hygiëne 1 4,17 4 5,41 11 6,43 1 7,14 0 0,00 17 5,70 

veiligheid persoon 1 4,17 6 8,11 9 5,26 0 0,00 0 0,00 16 5,37 

veiligheid goederen 6 25,00 22 29,73 31 18,13 2 14,29 7 46,67 68 22,82 

andere 0 0,00 0 0,00 9 5,26 1 7,14 1 6,67 11 3,69 

totaal  24 100 74 100 171 100 14 100 15 100 298 100 

Dit item lijkt verhoudingsgewijs vooral in Oost-Vlaanderen een issue te zijn. Aan-
meldingen rond voeding en infrastructuur en accommodatie scoren overal hoog, 
behalve in West-Vlaanderen, waar relatief veel aanmeldingen komen over problemen 
met veiligheid van goederen. Dit probleem wordt ook vaag aangemeld in Limburg en 
Oost-Vlaanderen. 

1.5. Betalende diensten  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

cafetaria 0 0 0 0 1 7,14 0 - 0 0 1 4 

winkel 0 0 0 0 0 0,00 0 - 0 0 0 0 

wasserij 1 100 8 100 11 78,57 0 - 2 100 22 88 

publifoon 0 0 0 0 1 7,14 0 - 0 0 1 4 

andere 0 0 0 0 1 7,14 0 - 0 0 1 4 

totaal  1 100 8 100 14 100 0 - 2 0 25 100 

Zoals elk jaar zijn er zeer weinig aanmeldingen over betalende diensten. Limburg en 
Oost-Vlaanderen zorgen samen met 22 aanmeldingen voor het grootste deel van 
deze soort aanmeldingen, met wasserij als veruit grootste categorie. 
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1.6. Juiste factuur/correct geldbeheer  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

factuur 9 42,86 18 19,78 10 14,49 0 0,00 5 29,41 42 20,69 

opbouw inkomen 0 0,00 1 1,10 1 1,45 0 0,00 0 0,00 2 0,99 

zakgeld 1 4,76 25 27,47 15 21,74 1 20,00 4 23,53 46 22,66 

bestedingsautonomie 2 9,52 6 6,59 14 20,29 0 0,00 1 5,88 23 11,33 

bewindvoering 3 14,29 37 40,66 24 34,78 4 80,00 4 23,53 72 35,47 

verzekeringen 1 4,76 4 4,40 2 2,90 0 0,00 2 11,76 9 4,43 

andere 5 23,81 0 0,00 3 4,35 0 0,00 1 5,88 9 4,43 

totaal  21 100 91 100 69 100 5 100 17 100 203 100 

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

1.7. Beschermende maatregelen  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

straf 2 7,14 26 27,66 7 10,94 0 0,00 1 9,09 36 16,90 

beperkte bewegingsvrijheid 7 25,00 24 25,53 28 43,75 6 37,50 2 18,18 67 31,46 

afzondering 4 14,29 11 11,70 7 10,94 4 25,00 1 9,09 27 12,68 

fixatie 1 3,57 2 2,13 2 3,13 0 0,00 0 0,00 5 2,35 

gedwongen opname 8 28,57 31 32,98 18 28,13 6 37,50 7 63,64 70 32,86 

internering 2 7,14 0 0,00 1 1,56 0 0,00 0 0,00 3 1,41 

andere 4 14,29 0 0,00 1 1,56 0 0,00 0 0,00 5 2,35 

totaal  28 100 94 100 64 100 16 100 11 100 213 100 

Binnen de categorie beschermende maatregelen scoren aanmeldingen rond ge-
dwongen opname het hoogst. Ook hier zijn Oost-Vlaanderen en vooral Limburg voor 
verantwoordelijk. Aanmeldingen over beperkte bewegingsvrijheid hangen daar vaak 
mee samen.  

2. Recht op vrije keuze beroepsbeoefenaar  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

psychiater 1 33,33 11 47,83 10 71,43 7 50,00 5 71,43 34 55,74 

psycholoog 0 0,00 2 8,70 0 0,00 4 28,57 0 0,00 6 9,84 

persoonlijk begeleider 0 0,00 8 34,78 2 14,29 3 21,43 0 0,00 13 21,31 

andere 2 66,67 2 8,70 2 14,29 0 0,00 2 28,57 8 13,11 

totaal  3 100 23 100 14 100 14 100 7 100 61 100 

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

3. Recht op informatie  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

diagnose 0  0,00  21 52,50 5 41,67 2 16,67 3 23,08 31 24,80 

duur 0 0,00 6 15,00 1 8,33 1 8,33 3 23,08 11 8,80 

kosten 2 4,17 1 2,50 0 0,00 3 25,00 0 0,00 6 4,80 

tegenaanwijzingen/risico's/ 
nevenwerkingen 

4 8,33 8 20,00 4 33,33 0 0,00 1 7,69 17 13,60 

alternatieven 2 4,17 3 7,50 0 0,00 3 25,00 2 15,38 10 8,00 

andere 40 83,33 1 2,50 2 16,67 3 25,00 4 30,77 50 40,00 

totaal  48 100 40 100 12 100 12 100 13 100 125 100 

Antwerpen en Limburg scoren hier opvallend hoger dan de andere provincies. In 
Limburg zijn er nogal wat informatievragen over diagnose. Het relatief hoog aantal 
informatievragen in de categorie andere laat vermoeden dat hier in sommige 
provincies ook soms algemene informatievragen worden gescoord, voornamelijk in 
Antwerpen.  

4. Recht op geïnformeerde toestemming  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

medicatie  informatie 1 16,67 3 8,33 1 4,35 2 20 0 0,00 7 8,14 

   toestemming 1 16,67 18 50,00 19 82,61 6 60 5 45,45 49 56,98 

behandeling  informatie 1 16,67 4 11,11 0 0,00 0 0 1 9,09 6 6,98 

    toestemming 0 0,00 10 27,78 2 8,70 2 20 5 45,45 19 22,09 

andere  informatie 1 16,67 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 1 1,16 

 toestemming 2 33,33 1 2,78 1 4,35 0 0 0 0,00 4 4,65 

totaal  6 100 36 100 23 100 10 100 11 100 86 100 

Vooral Limburg en in mindere mate Oost-Vlaanderen scoren hier regelmatig. In meer 
dan de helft van de aanmeldingen gaat het over toestemming met de medicatie.  

5. Recht op zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

zorgvuldig bijgehouden en 
veilig bewaard dossier 

2 13,33 1 8,33 0 0 0 0 1 11,11 4 7,02 

inzage/afschrift dossier 13 86,67 11 91,67 14 100 7 100 8 88,89 53 92,98 

totaal  15 100 12 100 14 100 7 100 9 100 57 100 

Er zijn slechts 4 aanmeldingen over het zorgvuldig bijhouden en veilig bewaren van 
het patiëntendossier. Verhoudingsgewijs zijn het aantal vragen voor inzage of kopie 
min of meer vergelijkbaar. De vraag voor een kopie van het volledig dossier komt het 
meest voor. 
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5.A. Recht op inzage of afschrift  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

medisch luik inzage 0 0,00 0 0,00 3 21,43 3 42,86 0 0,00 6 11,32 

 afschrift 6 46,15 0 0,00 2 14,29 0 0,00 1 12,50 9 16,98 

verpleegkundig  inzage 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

dossier afschrift 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

sociaal luik inzage 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 afschrift 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

onderzoeks- inzage 0 0,00 0 0,00 1 7,14 0 0,00 0 0,00 1 1,89 

resultaten afschrift 2 15,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 3,77 

volledig dossier inzage 0 0,00 5 45,45 1 7,14 2 28,57 1 12,50 9 16,98 

 afschrift 2 15,38 6 54,55 4 28,57 2 28,57 6 75,00 20 37,74 

andere inzage 0 0,00 0 0,00 1 7,14 0 0,00 0 0,00 1 1,89 

 afschrift 3 23,08 0 0,00 2 14,29 0 0,00 0 0,00 5 9,43 

totaal  13 100 11 100 14 100 7 100 8 100 53 100 

6. Recht op bescherming persoonlijke levenssfeer  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

beroepsgeheim 1 5,26 18 58,06 6 27,27 1 16,67 6 75,00 32 37,21 

persoonlijke overtuiging 1 5,26 2 6,45 1 4,55 1 16,67 0 0,00 5 5,81 

briefgeheim 2 10,53 0 0,00 4 18,18 0 0,00 0 0,00 6 6,98 

territoriale privacy 1 5,26 9 29,03 7 31,82 2 33,33 1 12,50 20 23,26 

mondelinge indiscretie 3 15,79 2 6,45 2 9,09 1 16,67 1 12,50 9 10,47 

andere 11 57,89 0 0,00 2 9,09 1 16,67 0 0,00 14 16,28 

totaal  19 100 31 100 22 100 6 100 8 100 86 100 

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

7. Recht op klachtenbemiddeling  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

geweigerd 0 - 2 13,33 0 0 3 100 0 0 5 21,74 

bemoeilijkt 0 - 5 33,33 3 100 0 0 2 100 10 43,48 

gesanctioneerd 0 - 5 33,33 0 0 0 0 0 0 5 21,74 

informatie 0 - 3 20,00 0 0 0 0 0 0 3 13,04 

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

totaal  0 - 15 100 3 100 3 100 2 100 23 100 
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Het aantal aanmeldingen over het recht op klachtenbemiddeling is beperkt en wordt 
vooral in Limburg gescoord. Limburg staat in voor ruim de helft van deze aan-
meldingen. Vaak geeft de patiënt aan dat de toegang tot de ombudspersoon wordt 
bemoeilijkt, geweigerd of zelfs gesanctioneerd. Het gaat hier natuurlijk over patiën-
ten die uiteindelijk wel tot bij de ombudspersoon geraken. 

8. Recht op een wettelijke vertegenwoordiger  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

niet aanvaard 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 

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

informatie 0 - 0 - 0 - 0 - 5 100 5 100 

andere 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 

totaal  0 - 0 - 0 - 0 - 5 100 5 100 

Er waren in 2011 slechts 5, louter informatieve vragen over het recht op een wet-
telijke vertegenwoordiger en enkel in West-Vlaanderen. In 2009 was er slechts één, 
in 2010 was er geen enkele aanmelding. 

9. Recht op een vertrouwenspersoon  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

niet aanvaard 0  -  0 0 1 50 1 50 0 0 2 33,33 

geen verandering mogelijk 0  -  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

informatie 0  -  1 100 0 0 1 50 0 0 2 33,33 

andere 0  -  0 0 1 50 0 0 1 100 2 33,33 

totaal  0  -  1 100 2 100 2 100 1 100 6 100 

Ook het aantal aanmeldingen over het recht op een vertrouwenspersoon blijft overal 
beperkt.  

10. Recht op pijnbestrijding  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

chronische pijn 0  -  1 33,33 2 40 0 - 0  -  3 37,50 

palliatieve zorg 0  -  0 0,00 0 0 0 - 0  -  0 0,00 

euthanasie 0  -  2 66,67 3 60 0 - 0  -  5 62,50 

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

totaal  0  -  3 100 5 100 0 - 0  -  8 100 

Het aantal aanmeldingen over het recht op pijnbestrijding blijft eveneens erg beperkt 
en situeert zich uitsluitend in Oost-Vlaanderen en Limburg. Vijf van de 8 aanmeldin-
gen betroffen een vraag rond euthanasie. 
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D. Interventie 

Vanaf hier hebben de aantallen enkel betrekking op het aantal afgesloten dossiers 
(2.370). 

Voor hoe de verschillende categorieën bij de hoofdinterventie worden gescoord ver-
wijzen we naar 3.1. 

Hoofdinterventie  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

luisteren 7 2,42 184 22,25 43 5,52 23 11,44 38 13,87 295 12,45 

doorverwijzen intern 11 3,81 20 2,42 25 3,21 1 0,50 8 2,92 65 2,74 

doorverwijzen extern 13 4,50 4 0,48 5 0,64 0 0,00 1 0,36 23 0,97 

informeren 26 9,00 119 14,39 111 14,25 43 21,39 24 8,76 323 13,63 

signaleren 46 15,92 53 6,41 203 26,06 47 23,38 20 7,30 369 15,57 

coachen 45 15,57 117 14,15 119 15,28 28 13,93 81 29,56 390 16,46 

bemiddelen 141 48,79 330 39,90 273 35,04 59 29,35 102 37,23 905 38,19 

totaal  289 100 827 100 779 100 201 100 274 100 2.370 100 

Betrokkenheid patiënt bij bemiddeling  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

patiënt samen met 
ombudspersoon 

8 5,67 35 10,61 21 7,69 6 10,17 7 6,86 77 8,51 

ombudspersoon zonder 
patiënt 

133 94,33 295 89,39 252 92,31 53 89,83 95 93,14 828 91,49 

totaal  141 100 330 100 273 100 59 100 102 100 905 100 

Bemiddelen blijft in alle provincies de belangrijkste hoofdinterventie, het minst uit-
gesproken in Vlaams-Brabant, waar men zich opvallend vaak beperkt tot informeren. 
Vooral in Limburg zijn er nogal wat aanmeldingen waar men enkel een luisterend oor 
biedt. Doorverwijzen, zowel intern als extern is overal beperkt en komt nauwelijks 
voor in Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. In Oost-Vlaanderen wordt relatief vaak 
gesignaleerd, in West-Vlaanderen opvallend veel gecoacht. 

In meer dan 90 % van de aanmeldingen bemiddelt de ombudspersoon zonder direc-
te betrokkenheid van de aanmelder. Limburg en Vlaams-Brabant scoren verhou-
dingsgewijs iets hoger op vlak van driegesprekken. 
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E. Afsluiting 

Tijd tussen aanmelding en afhandeling  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

op dezelfde datum als de 
aanmelding 

52 17,99 361 43,65 325 41,72 65 32,34 65 23,72 868 36,62 

binnen de week 112 38,75 258 31,20 224 28,75 67 33,33 135 49,27 796 33,59 

binnen de twee weken 80 27,68 94 11,37 95 12,20 33 16,42 36 13,14 338 14,26 

binnen de vier weken 27 9,34 62 7,50 65 8,34 25 12,44 25 9,12 204 8,61 

later dan vier weken 18 6,23 52 6,29 70 8,99 11 5,47 13 4,74 164 6,92 

totaal  289 100 827 100 779 100 201 100 274 100 2.370 100 

aantal weken bij aanmelding 
met langste looptijd 

23 19 44 33 22 44 

 

 

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

Meer dan een derde van de aanmeldingen worden de dag zelf afgerond (bv. louter 
informatieve vragen). Dit is nog meer uitgesproken het geval in Limburg en Oost-
Vlaanderen. Een ander derde wordt afgerond binnen de week, vooral in West-Vlaan-
deren. Het aantal aanmeldingen dat meer dan 4 weken in beslag neemt ligt overal 
ruim onder de 10 %.  

Uit het aantal weken bij een aanmelding met langste looptijd, blijkt dat sommige 
aanmeldingen soms bijna een jaar vergen vooraleer ze al of niet met succes worden 
afgerond.  
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De volgende tabel hieronder geeft een idee van hoe de tevredenheid van de patiënt 
met de afhandeling van de aanmelding wordt ingeschat. Voor de interpretatie van de 
gegevens verwijzen we opnieuw naar 3.1.  

Evaluatie van het resultaat  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

door patiënt             

gehele tevredenheid patiënt 139 48,10 569 68,80 193 24,78 27 13,43 53 19,34 981 41,39 

gedeeltelijke tevredenheid 
patiënt 

35 12,11 142 17,17 141 18,10 41 20,40 130 47,45 489 20,63 

ontevredenheid patiënt 36 12,46 80 9,67 186 23,88 9 4,48 44 16,06 355 14,98 

door ombudspersoon                   

gehele tevredenheid patiënt 1 0,35 1 0,12 36 4,62 21 10,45 5 1,82 64 2,70 

gedeeltelijke tevredenheid 
patiënt 

5 1,73 0 0,00 45 5,78 20 9,95 7 2,55 77 3,25 

ontevredenheid patiënt 3 1,04 0 0,00 34 4,36 1 0,50 0 0,00 38 1,60 

geen feedback 70 24,22 35 4,23 144 18,49 82 40,80 35 12,77 366 15,44 

totaal  289 100 827 100 779 100 201 100 274 100 2.370 100 

Bij ongeveer 15 % van de aanmeldingen was er geen feedback. Als we de gehele 
en/of gedeeltelijke tevredenheid van de aanmelders, zowel de inschatting door henzelf 
als door de ombudspersoon, globaal bekijken, dan is men bij iets meer dan twee 
derden van de aanmeldingen tevreden over het resultaat (67,97 %).  

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

Evaluatie van het proces  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

door patiënt             

gehele tevredenheid patiënt 197 68,17 746 90,21 373 47,88 57 28,36 196 71,53 1.569 66,20 

gedeeltelijke tevredenheid 
patiënt 

5 1,73 28 3,39 133 17,07 37 18,41 27 9,85 230 9,70 

ontevredenheid patiënt 1 0,35 18 2,18 29 3,72 0 0,00 2 0,73 50 2,11 

door ombudspersoon                   

gehele tevredenheid patiënt 5 1,73 1 0,12 68 8,73 23 11,44 12 4,38 109 4,60 

gedeeltelijke tevredenheid 
patiënt 

1 0,35 0 0,00 44 5,65 21 10,45 1 0,36 67 2,83 

ontevredenheid patiënt 1 0,35 0 0,00 4 0,51 0 0,00 0 0,00 5 0,21 

geen feedback 79 27,34 34 4,11 128 16,43 63 31,34 36 13,14 340 14,35 

totaal  289 100 827 100 779 100 201 100 274 100 2.370 100 
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De tevredenheid over het proces ligt aanzienlijk hoger (83,33 %). 

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

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

Voorgestelde verdere stappen  

 Antwerpen  Limburg 
Oost-

Vlaanderen 
Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

totaal 

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

federale ombudsdienst 0 0,00 0 0,00 1 7,14 0 0 0 0,00 1 1,56 

orde geneesheren 1 6,25 0 0,00 1 7,14 0 0 0 0,00 2 3,13 

advocaat 2 12,50 7 63,64 0 0,00 0 0 5 22,73 14 21,88 

inspectie 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 

vrederechter 0 0,00 1 9,09 10 71,43 0 0 2 9,09 13 20,31 

andere rechtbank 0 0,00 0 0,00 1 7,14 0 0 0 0,00 1 1,56 

ziekenfonds 4 25,00 1 9,09 0 0,00 1 100 0 0,00 6 9,38 

andere 9 56,25 2 18,18 1 7,14 0 0 15 68,18 27 42,19 

totaal  16 100 11 100 14 100 1 100 22 100 64 100 

Het aantal voorgestelde stappen blijft erg beperkt (64 op 2.370 afgesloten aanmel-
dingen of 2,70 %). Er wordt relatief veel doorverwezen naar vrederechters (vooral in 
Oost-Vlaanderen), advocaten (vooral in Limburg en West-Vlaanderen), en naar 
"andere" (vooral in Antwerpen en West-Vlaanderen, bv. stedelijke ombudsdienst). 

Er werd in 2011 slechts éénmaal verwezen naar de federale ombudsdienst.  

Ofschoon doorverwijzen als de bemiddeling faalt behoort tot de opdrachten van de 
ombudspersoon komt dit zelden voor. Hiervoor zijn verschillende verklaringen mo-
gelijk. Is doorverwijzing zelden nodig? Zijn de ombudspersonen proactief of eerder 
terughoudend om deze informatie mee te geven? Is er een expliciete vraag van de 
aanmelder naar mogelijke alternatieven om alsnog genoegdoening te bekomen? 
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3.3. PER VOORZIENINGENSOORT 

Hieronder volgen de gegevens over de aanmeldingen per voorzieningensoort. 
Concrete voorzieningen kunnen zich aan de hand van deze gegevens vergelijken met 
andere vergelijkbare voorzieningen of met andere voorzieningensoorten.  

Het aantal aanmeldingen uit de psychiatrische ziekenhuizen weegt nog steeds zwaar 
door in het totaal (85,17 %). De weinige aanmeldingen uit K-diensten werden bij de-
ze van de ziekenhuizen geteld. De aanmeldingen uit voorzieningen met een RIZIV-
conventie worden vanaf 2007 afzonderlijk vermeld.  

Significante verschillen aangeven tussen de verschillende voorzieningensoorten is ge-
zien de kleine aantallen in PVT, BW, CGG, RIZIV niet mogelijk. We vermelden de ge-
gevens omdat er voor PVT, BW en CGG geen verslag per voorziening wordt gemaakt. 
In dit Vlaams verslag krijgt men toch enig zicht op de, weliswaar bescheiden, om-
budspraktijk in deze voorzieningensoorten.  

In volgende tabellen arceren we de provincie waarin het aantal aanmeldingen per 
voorzieningensoort relatief het grootst is.  

Aanmeldingen en aanmelders 

Aanmeldingen zonder verwijzingen en afgesloten aanmeldingen 

categorie PZ PVT BW CGG RIZIV andere totaal 

aanmeldingen 2.038 169 72 50 32 32 2.393 

kolom % 85,17 7,06 3,01 2,09 1,34 1,34 100 

afgesloten 2.013 171 71 49 34 32 2.370 

kolom % 84,94 7,22 3,00 2,07 1,43 1,35 100 

Vergelijking per provincie en voorzieningensoort 2011 (inclusief verwijzingen) 

provincie PZ PVT BW CGG RIZIV andere totaal 

Antwerpen 249 12 13 4 5 8 291 

kolom % 85,57 4,12 4,47 1,37 1,72 2,75 100 

Limburg 710 87 29 7 0 0 833 

kolom % 85,23 10,44 3,48 0,84 0,00 0,00 100 

Oost-Vlaanderen 667 54 16 2 27 20 786 

kolom % 84,86 6,87 2,04 0,25 3,44 2,54 100 

Vlaams-Brabant 189 10 12 1 0 2 214 

kolom % 88,32 4,67 5,61 0,47 0,00 0,93 100 

West-Vlaanderen 242 6 2 36 0 6 292 

kolom % 82,88 2,05 0,68 12,33 0,00 2,05 100 

totaal 2.057 169 72 50 32 36 2.416 

kolom % 85,14 7,00 2,98 2,07 1,32 1,49 100 
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Vergelijking per provincie en voorzieningensoort 2011 (zonder verwijzingen) 

provincie PZ PVT BW CGG RIZIV andere totaal 

Antwerpen 249 12 13 4 5 8 291 

kolom % 85,57 4,12 4,47 1,37 1,72 2,75 100 

Limburg 704 87 29 7 0 0 827 

kolom % 85,13 10,52 3,51 0,85 0,00 0,00 100 

Oost-Vlaanderen 665 54 16 2 27 20 784 

kolom % 84,82 6,89 2,04 0,26 3,44 2,55 100 

Vlaams-Brabant 183 10 12 1 0 0 206 

kolom % 88,83 4,85 5,83 0,49 0,00 0,00 100 

West-Vlaanderen 237 6 2 36 0 4 285 

kolom % 83,16 2,11 0,70 12,63 0,00 1,40 100 

totaal 2.038 169 72 50 32 32 2.393 

kolom % 85,17 7,06 3,01 2,09 1,34 1,34 100 

 

In elke provincie ligt het aantal aanmeldingen uit de psychiatrische ziekenhuizen ruim 
boven de 80 %. In 2011 scoort Vlaams-Brabant het hoogst en West-Vlaanderen het 
laagst. In 2010 was dit net omgekeerd. Men kan dus moeilijk spreken van een over 
de jaren heen constante verhouding. Veel hangt af van het toevallig aantal aanmel-
dingen in andere voorzieningensoorten. In 2011 valt bijvoorbeeld op dat ruim twee 
derden van de aanmeldingen in de CGG in West-Vlaanderen worden gescoord. 

Of er in andere voorzieningen van een bepaalde voorzieningensoort aanmeldingen 
zijn, hangt ook af van waar binnen een provincie actief wordt gewerkt door een om-
budspersoon.  
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Zo komt in Oost-Vlaanderen regelmatig een ombudspersoon langs in een aantal 
voorzieningen met een RIZIV-conventie. Opvallend is het aandeel van aanmeldingen 
uit andere diensten of vanuit een privépraktijk, in Antwerpen (verhoudingsgewijs het 
hoogst). In absolute cijfers komen deze aanmeldingen het meest voor in Oost-Vlaan-
deren, vaak per mail en via de ombudssite, die van hieruit wordt bijgehouden. 
Meestal gaat het om informatieve vragen, waarvoor niet moet worden doorverwezen. 
In de andere provincies komen aanmeldingen uit andere diensten of vanuit een 
privépraktijk nauwelijks of niet voor. 

Net zoals vorig jaar valt in 2011 in Limburg het realtief hoog aantal aanmeldingen uit 
PVT op, in Vlaams-Brabant het relatief hoog aantal aanmeldingen uit BW.  

 

In volgende tabel geven we een overzicht van de aanmeldingen per voorzieningen-
soort van 2004 tot en met 2011. Van 2004 tot en met 2006 werden de aanmeldingen 
uit de voorzieningen met een RIZIV-conventie niet apart bijgehouden maar toege-
voegd aan die van de PZ.  

De bijhorende grafieken laten vermoeden dat, ofschoon het aantal aanmeldingen uit 
psychiatrische ziekenhuizen veruit het grootst blijft, er toch een licht dalende tendens 
is. Vooral het aantal aanmeldingen uit PVT lijkt toe te nemen.  

Het aantal aanmeldingen uit BW blijft stabiel.  

Het aantal aanmeldingen uit CGG en RIZIV blijft verwaarloosbaar, met weliswaar een 
uitschieter voor de CGG in 2011, maar beperkt tot één provincie. Uiteraard vallen in 
een CGG geen aanmeldingen te verwachten rond hotelfunctie, het samenwonen en 
samenleven met medepatiënten of beschermingsmaatregelen. Men kan ook bijna 
steeds zelf vrij kiezen om de behandeling of begeleiding stop te zetten en een ande-
re vorm van hulpverlening te zoeken. 

Het aantal aanmeldingen uit andere diensten of vanuit privépraktijk is opvallend ge-
daald in 2011. De aantallen verschillen sterk van jaar tot jaar. 
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Vergelijking aanmeldingen 2004-2011 (zonder verwijzingen) 

  PZ  PVT BW CGG RIZIV Andere Totaal 
totaal     
- PZ  

totaal PZ 
+ RIZIV 

categorie n n n n n n n n n 

2004 918 29 34 10 0 0 991 73 918 

kolom % 92,63 2,93 3,43 1,01 0,00 0,00 100 7,37 92,63 

2005 1.629 53 84 11 0 0 1.777 148 1.629 

kolom % 91,67 2,98 4,73 0,62 0,00 0,00 100 8,33 91,67 

2006 1.779 61 66 13 0 59 1.978 199 1.779 

kolom % 89,94 3,08 3,34 0,66 0,00 2,98 100 10,06 89,94 

2007 1.593 96 61 12 22 61 1.845 252 1.615 

kolom % 86,34 5,20 3,31 0,65 1,19 3,31 100 13,66 87,53 

2008 2.040 90 67 16 35 56 2.304 264 2.075 

kolom % 88,54 3,91 2,91 0,69 1,52 2,43 100 11,46 90,06 

2009 2.087 153 99 21 26 78 2.464 377 2.113 

kolom % 84,70 6,21 4,02 0,85 1,06 3,17 100 15,30 85,75 

2010 1.939 159 75 22 35 18 2.248 309 1.974 

kolom % 86,25 7,07 3,34 0,98 1,56 0,80 100 13,75 87,81 

2011 2.038 169 72 50 32 32 2.393 355 2.070 

kolom % 85,17 7,06 3,01 2,09 1,34 1,34 100 14,83 86,50 
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In de geestelijke gezondheidszorg doet men zelden een beroep op een ombudsper-
soon wanneer men deze niet persoonlijk kan contacteren. Waar de ombudspersoon 
enkel te bereiken is na afspraak (via telefoon, GSM, schriftelijk, e-mail) blijft het aan-
tal aanmeldingen beperkt, alle informatiecampagnes, affiches, bekendmaking via 
folders of websites ten spijt. 

Voor de verdere bespreking van de aanmeldingen per voorzieningensoort beperkten 
we ons tot de belangrijkste tabellen. We arceren en bespreken de opmerkelijke per-
centages. 

B. De vorm van aanmelden 

Vorm van aanmelden 

 
PZ PVT BW CGG RIZIV andere totaal 

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

direct contact 972 47,69 105 62,13 18 25,00 0 0,00 18 56,25 4 12,50 1.117 46,68 

schriftelijk 348 17,08 15 8,88 7 9,72 13 26,00 12 37,50 4 12,50 399 16,67 

telefonisch 718 35,23 49 28,99 47 65,28 37 74,00 2 6,25 24 75,00 877 36,65 

totaal 2.038 100 169 100 72 100 50 100 32 100 32 100 2.393 100 

kolom %   85,17   7,06   3,01   2,09   1,34   1,34   100 

In de CGG worden geen zitdagen georganiseerd. Het is dan ook logisch dat de meeste 
aanmeldingen telefonisch gebeuren of schriftelijk (meer en meer per e-mail) gebeuren. 
Aangezien de ombudspersonen ook niet systematisch langskomen in BW-huizen is het 
ook logisch dat de aanmeldingen hier vooral telefonisch gebeuren.  

Vooral in PVT wordt aangemeld via direct contact. Het is dus niet onbelangrijk om hier, 
net zoals in PZ, regelmatig op de afdeling langs te komen. Hetzelfde geldt voor voor-
zieningen met een RIZIV-conventie. In sommige TG is de mogelijkheid tot contactname 
met de buitenwereld in bepaalde fases van het verblijf beperkt. 
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Initieel verzoek betreft vraag naar  

 PZ  PVT BW CGG  RIZIV  andere  totaal 

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

informatie 402 19,73 24 14,20 28 38,89 9 18,00 5 15,63 24 75,00 492 20,56 

interventie 1.133 55,59 92 54,44 30 41,67 38 76,00 23 71,88 5 15,63 1.321 55,20 

signalering 245 12,02 24 14,20 3 4,17 2 4,00 3 9,38 0 0,00 277 11,58 

luisterend oor 258 12,66 29 17,16 11 15,28 1 2,00 1 3,13 3 9,38 303 12,66 

totaal  2.038 100 169 100 72 100 50 100 32 100 32 100 2.393 100 

kolom %    85,17   7,06   3,01   2,09   1,34   1,34   100 

In CGG en RIZIV zijn er relatief meer vragen voor een interventie. Aanmeldingen van-
uit andere diensten of vanuit een privépraktijk zijn vaak informatievragen over de 
meest uiteenlopende onderwerpen. De ombudspersonen van de overlegplatforms zijn 
strikt genomen ook niet bevoegd om hier te bemiddelen. 

De ombudspraktijk in de sectoren "CGG-RIZIV-Andere" bevindt zich in een soort grijze 
zone. De persoonlijke inschatting van de aanmelder en de ombudspersoon rond de 
wenselijkheid van een eventuele bemiddeling, de bereidheid van de individuele betrok-
ken hulpverleners om mee te werken aan een bemiddeling, het al dan niet bestaan 
van een concrete samenwerking (overeenkomst) op voorzieningsniveau, het al dan 
niet voor handen zijn van een kanaal met specifiekere bevoegdheden of mandaten. 
Het zijn allemaal factoren die hun (afremmende) invloed hebben op de verdere ont-
wikkeling van de ombudswerking.  

C. De inhoud van de aanmelding 

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

Dat de psychiater het hoogst scoort is niet verwonderlijk gezien het grootste deel aan-
meldingen uit de PZ komt. Opvallend is echter ook dat in 2011 ruim één derde van de 
aanmeldingen uit de CGG betrekking hebben op de psychiater. In BW valt het relatief 
hoog aantal aanmeldingen over de persoonlijke begeleider op, niet verwonderlijk 
gezien hij vaak de spilfiguur is in de begeleiding.  

In alle voorzieningen waar de patiënt verbijft, hebben ook een aanzienlijk aantal aan-
meldingen betrekking op het multidisciplinair team. In de RIZIV-voorzieningen en 
vooral in de andere diensten of privépraktijken valt het aantal aanmeldingen op die 
geen specifieke discipline betreffen, wat overeenstemt met het groot aantal louter in-
formatieve vragen. 
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Betrokken discipline  

 PZ  PVT BW CGG  RIZIV  andere  totaal 

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

geen 102 5,00 9 5,33 5 6,94 0 0,00 5 15,63 16 50,00 137 5,73 

psychiater 559 27,43 39 23,08 14 19,44 17 34,00 1 3,13 3 9,38 633 26,45 

huisarts 19 0,93 3 1,78 0 0,00 0 0,00 1 3,13 0 0,00 23 0,96 

andere arts 17 0,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 9,38 20 0,84 

apotheker 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,13 0 0,00 1 0,04 

verpleging 281 13,79 27 15,98 1 1,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 309 12,91 

persoonlijke begeleider 53 2,60 4 2,37 12 16,67 16 32,00 0 0,00 0 0,00 85 3,55 

sociale dienst 111 5,45 17 10,06 1 1,39 0 0,00 2 6,25 1 3,13 132 5,52 

psycholoog 22 1,08 0 0,00 2 2,78 4 8,00 0 0,00 0 0,00 28 1,17 

therapeut (ergo, kine, 
muziek, andere) 

38 1,86 0 0,00 0 0,00 1 2,00 0 0,00 0 0,00 39 1,63 

diëtist 2 0,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,08 

multidisciplinair team 488 23,95 37 21,89 20 27,78 6 12,00 13 40,63 1 3,13 565 23,61 

administratieve dienst 25 1,23 1 0,59 1 1,39 1 2,00 0 0,00 0 0,00 28 1,17 

technische dienst 40 1,96 2 1,18 0 0,00 0 0,00 3 9,38 0 0,00 45 1,88 

voedingsdienst 96 4,71 11 6,51 0 0,00 0 0,00 4 12,50 0 0,00 111 4,64 

poetsdienst 9 0,44 1 0,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 0,42 

directie 41 2,01 4 2,37 2 2,78 2 4,00 1 3,13 2 6,25 52 2,17 

bewindvoerder 56 2,75 13 7,69 6 8,33 1 2,00 0 0,00 2 6,25 78 3,26 

ombudspersoon 45 2,21 0 0,00 6 8,33 1 2,00 0 0,00 1 3,13 53 2,21 

andere 34 1,67 1 0,59 2 2,78 1 2,00 1 3,13 3 9,38 42 1,76 

totaal  2.038 100 169 100 72 100 50 100 32 100 32 100 2.393 100 

kolom %    85,17   7,06   3,01   2,09   1,34   1,34   100 

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

Algemene informatievragen tegenover aanmeldingen patiëntenrechten 

 PZ  PVT BW CGG  RIZIV  andere  totaal 

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

m.b.t. een 
patiëntenrecht 

1.890 92,74 160 94,67 62 86,11 48 96,00 28 87,50 15 46,88 2.203 92,06 

vraag los van 
patiëntenrecht 

148 7,26 9 5,33 10 13,89 2 4,00 4 12,50 17 53,13 190 7,94 

totaal  2.038 100 169 100 72 100 50 100 32 100 32 100 2.393 100 

kolom %    85,17   7,06   3,01   2,09   1,34   1,34   100 
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Het aantal vragen los van de patiëntenrechten is overal beperkt. Het grootste aantal 
vinden wij bij de aanmeldingen vanuit andere diensten of vanuit een privépraktijk, 
vanuit BW en vanuit voorzieningen met een RIZIV-conventie. Bijna alle aanmeldingen 
uit een CGG hadden net als vorige jaren betrekking op een patiëntenrecht.  

Hieronder worden de soorten algemene vragen weergegeven. Per aanmelding 
wordt slechts één categorie gescoord. Verstrekt de ombudspersoon informatie over 
meerdere categorieën, dan wordt de vraag van de aanmelder uitgesplitst in meerdere 
aanmeldingen. De informatieve vragen zijn zeer heterogeen. In PZ en PVT komen pa-
tiënten regelmatig bij de ombudspersoon om hun levensverhaal te doen. Daarnaast 
komen ook vragen over financiële kwesties regelmatig voor. De informtievragen uit 
andere diensten of privépraktijken zijn zeer divers. 

Overzicht algemene vragen los van de patiëntenrechten 

 PZ  PVT BW CGG  RIZIV  andere  totaal 

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

familiaal 9 6,08 0 0,00 2 20 0 0 0 0 1 5,88 12 6,32 

juridisch 18 12,16 0 0,00 2 20 0 0 0 0 2 11,76 22 11,58 

financieel 29 19,59 2 22,22 1 10 1 50 3 75 3 17,65 39 20,53 

tewerkstelling 4 2,70 0 0,00 0 0 1 50 0 0 0 0,00 5 2,63 

huisvesting 13 8,78 2 22,22 2 20 0 0 0 0 1 5,88 18 9,47 

levensverhaal 33 22,30 4 44,44 1 10 0 0 1 25 2 11,76 41 21,58 

patiënten-
rechten 

27 18,24 0 0,00 2 20 0 0 0 0 1 5,88 30 15,79 

andere 15 10,14 1 11,11 0 0 0 0 0 0 7 41,18 23 12,11 

totaal  148 100 9 100 10 100 2 100 4 100 17 100 190 100 

kolom %    77,89   4,74   5,26   1,05   2,11   8,95   100 

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

In elke voorzieningensoort scoren aanmeldingen rond kwaliteitsvolle dienstverlening het 
hoogst. Bij "andere", CGG en BW is dit minder uitgesproken het geval. Bij andere dien-
sten of privépraktijken valt het aantal aanmeldingen over het recht op informatie op, bij 
CGG deze rond inzake patiëntendossier, bij BW deze over het recht op bescherming 
persoonlijke levenssfeer, informatie en geïnformeerde toestemming.  
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Overzicht aanmeldingen met betrekking tot recht op 

 PZ  PVT BW CGG  RIZIV  andere  totaal 

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

1. kwaliteitsvolle 
dienstverlening 

1.497 79,21 140 87,50 42 67,74 32 66,67 27 96,43 8 53,33 1.746 79,44 

2. vrije keuze 
beroepsbeoefenaar 

57 3,02 1 0,63 2 3,23 0 0,00 0 0,00 1 6,67 61 2,78 

3. informatie 108 5,71 5 3,13 6 9,68 3 6,25 0 0,00 3 20,00 125 5,69 

4. geïnformeerde 
toestemming 

75 3,97 5 3,13 4 6,45 2 4,17 0 0,00 0 0,00 86 3,91 

5. inzage 
patiëntendossier 

43 2,28 3 1,88 2 3,23 7 14,58 0 0,00 2 13,33 57 2,59 

6. bescherming per-
soonlijke levenssfeer 

74 3,92 2 1,25 5 8,06 4 8,33 0 0,00 1 6,67 86 3,91 

7. klachtenbemiddeling 18 0,95 4 2,50 1 1,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23 1,05 

8. wettelijke 
vertegenwoordiger 

5 0,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

9. vertrouwenspersoon 6 0,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 0,27 

10. pijnbestrijding 7 0,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,57 0 0,00 8 0,36 

totaal  1.890 100 160 100 62 100 48 100 28 100 15 100 2.198 100 

kolom %    85,99   7,28   2,82   2,18   1,27   0,68   100 

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

Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening 

 PZ  PVT BW CGG  RIZIV  andere  totaal 

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

1.1. respectvolle 
bejegening 

231 15,43 19 13,57 2 4,76 5 15,63 4 14,81 2 25,00 263 15,06 

1.2. goede behandeling 
of begeleiding 

544 36,34 31 22,14 19 45,24 23 71,88 6 22,22 1 12,50 624 35,74 

1.3. kwaliteitsvol 
verblijf ofwonen 

99 6,61 14 10,00 5 11,90 0 0,00 2 7,41 0 0,00 120 6,87 

1.4. goede hotelservice 263 17,57 24 17,14 1 2,38 0 0,00 10 37,04 0 0,00 298 17,07 

1.5. betalende diensten 18 1,20 3 2,14 0 0,00 0 0,00 4 14,81 0 0,00 25 1,43 

1.6. juiste factuur/ 
correct geldbeheer 

149 9,95 31 22,14 15 35,71 4 12,50 1 3,70 3 37,50 203 11,63 

1.7. beschermende 
maatregelen 

193 12,89 18 12,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 25,00 213 12,20 

totaal  1.497 100 140 100 42 100 32 100 27 100 8 100 1.746 100 

kolom %    85,74   8,02   2,41   1,83   1,55   0,46   100 

Behalve in voorzieningen met een RIZIV-conventie en in andere diensten of privé-
praktijken scoort het aantal aanmeldingen over goede behandeling/ begeleiding het 
hoogst. Het is begrijpelijk dat in RIZIV-voorzieningen goede hotelservice relatief hoog 
scoort, aangezien men er vaak lang verblijft.  
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In andere diensten en privépraktijken scoren vragen rond financiële kwesties het hoogst, 
maar het gaat hierover zeer kleine aantallen. Dat in PVT aanmeldingen over financiële 
kwesties even hoog scoren als aanmeldingen over goede behandeling/begeleiding kan te 
maken hebben met het feit dat men er meestal meer betaalt dan in het PZ en men een 
navenante service verwacht. Ook zijn er hier vaak problemen met bewindvoering. Dit 
speelt wellicht ook mee in BW. 

D. De interventie 

Vanaf hier hebben de aantallen enkel betrekking op het aantal afgesloten aan-
meldingen. 

Aard van de hoofdinterventie 

 PZ  PVT BW CGG  RIZIV  andere  totaal 

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

luisteren 252 12,52 27 15,79 8 11,27 3 6,12 1 2,94 4 12,50 295 12,45 

doorverwijzen intern 58 2,88 2 1,17 3 4,23 0 0,00 1 2,94 1 3,13 65 2,74 

doorverwijzen extern 12 0,60 0 0,00 3 4,23 2 4,08 2 5,88 4 12,50 23 0,97 

informeren 271 13,46 14 8,19 16 22,54 4 8,16 3 8,82 15 46,88 323 13,63 

signaleren 326 16,19 25 14,62 3 4,23 2 4,08 13 38,24 0 0,00 369 15,57 

coachen 326 16,19 29 16,96 16 22,54 9 18,37 3 8,82 7 21,88 390 16,46 

bemiddelen 768 38,15 74 43,27 22 30,99 29 59,18 11 32,35 1 3,13 905 38,19 

totaal  2.013 100 171 100 71 100 49 100 34 100 32 100 2.370 100 

kolom %    84,94   7,22   3,00   2,07   1,43   1,35   100 

Behalve bij aanmeldingen vanuit andere diensten of vanuit een privépraktijk wordt 
overal in eerste instantie bemiddeld. In CGG wordt in meer dan de helft van de aanmel-
dingen bemiddeld. In PZ en PVT verlopen de interventies vrij gelijklopend. In BW wordt 
relatief weinig gesignaleerd, in RIZIV net veel. Bij aanmeldingen uit andere diensten of 
privépraktijken wordt vooral geïnformeerd.  
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4. AANDACHTSPUNTEN EN AANBEVELINGEN  

 

Het is voor de ombudspersonen erg moeilijk om uitspraken te doen over eventuele 
effecten van het ombudswerk op het kwaliteitsbeleid van GGZ-voorzieningen. Toch 
leeft de verwachting dat de betrokken organisaties hun beleid bijsturen op basis van 
de feedback vanuit het ombudswerk. 

Sommige aanbevelingen verschillen van jaar tot jaar, andere worden bijna jaarlijks 
herhaald. Sommige verbeteracties zijn aangestuurd door opgelegde verplichtingen 
vanwege de overheid, andere worden op gang gebracht door de aanbevelingen van 
de ombudspersonen of vanuit een eigen analyse of evaluatie binnen de voorziening 
zelf. 

Het blijft de verantwoordelijkheid en de keuzevrijheid van de voorziening om aanbe-
velingen te wegen, te selecteren en eventueel om te zetten in verbeteracties.  

Ombudspersonen worden niet systematisch geïnformeerd door de voorzieningen 
over de acties die worden ondernomen in het kader van kwaliteitsverbetering en/of 
analyse van de aanbevelingen geformuleerd door de ombudspersonen. Toch sprin-
gen er enkele verbeteracties en initiatieven van de voorbije jaren in het oog.  

Enkele voorbeelden: 

- De federale brochure "Uitnodiging tot dialoog" over de patiëntenrechtenwet 
wordt in heel wat voorzieningen systematisch aangeboden bij opname of geïnte-
greerd in de opnamebrochure. De patiëntenrechten en ombudsfunctie wor-
den vermeld op de websites van de meeste voorzieningen. 

- Op heel wat crisis- en opnamediensten wordt de brochure "van GEDWONGEN 
OPNAME tot NAZORG" ter beschikking gesteld van patiënten die met deze 
procedure te maken hebben. 

- In heel wat residentiële voorzieningen worden creatieve antwoorden gezocht 
voor vragen om meer zorg op maat wat betreft voeding. 

- De voorbije 5 jaar betekenden een radicale breuk in het rookbeleid. Ook de 
GGZ-voorzieningen ontsnapten niet aan de algemene maatschappelijk trend. 
Initieel zorgde dit voor heel wat klachten, maar de trendbreuk lijkt in de meeste 
voorzieningen inmiddels verteerd, zeker waar men voor chronische patiënten een 
creatieve oplossing wist te bedenken. 

- Al of niet draadloos internet behoort stilaan tot de hotelservice van elk psychia-
trich centrum. In sommige voorzieningen denkt men aan therapeutische toe-
passingen. 

- Mobiele equipes vangen langdurige afwezigheden van basispersoneel in 
afdelingen op.  

- In het kader van artikel 107 wordt gewerkt aan alternatieve ambulante opvang 
voor patiënten waarvoor het verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis nog weinig 
meerwaarde biedt. 
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In wat volgt geven we beknopt een aantal specifieke aandachtspunten en aanbeve-
lingen weer bij elk van de patiëntenrechten. We hebben een selectie gemaakt van 
de vele aandachtspunten en aanbevelingen uit de jaarverslagen van de individuele 
voorzieningen, soms omdat ze bijna overal vermeld worden, soms omdat ze in dit 
overzicht een bijzondere vermelding verdienen. 

Er valt nog heel wat te doen inzake betere bekendmaking van de patiëntenrech-
ten. Het is belangrijk dat men deze vertaalt naar de dagelijkse prakijk. Zowel pa-
tiënten als hulpverleners hebben weinig aan brochures en informatiesessies wan-
neer deze te ver afstaan van de eigen zorg- of werksituatie. Hulpverleners moeten 
leren om de patiëntenrechten en klachten aan te grijpen als een kans tot dialoog. 
Het rekening houden met de patiëntenrechten moet geïntegreerd worden in de 
basishouding van de hulpverlener. De patiëntrechten responsabiliseren ook de pa-
tiënt om de verantwoordelijkheid voor zijn eigen zorg op te nemen.  

1. Recht op kwaliteitsvolle zorg (art. 5) 

Veel aanmeldingen hebben te maken met het te weinig beschikbaar zijn van de 
psychiater en andere hulpverleners. Dit heeft te maken met personeelsnormen, 
maar evenzeer met hoe de beschikbare tijd wordt besteed.  

- Zorgen voor voldoende face-to-face contacten tussen patiënt en hulpverleners. 

- Administratieve taken en overlegmomenten zo efficiënt mogelijk organiseren. 

- Aandacht voor luisterbereidheid en communicatieve vaardigheden van hulp-
verleners. 

Veel vragen ten aanzien van de ombudspersonen zijn eigenlijk vragen naar verdui-
delijking of informatie. 

- Algemene luisterbereidheid en tijd voor de patiënt. 

- Patiëntenvergaderingen op voorzienings- en afdelingsniveau. 

- Aandacht voor het adequaat informeren van patiënten, niet alleen via bro-
chures, websites en publicaties, maar vooral via face-to-face en informeel 
contact.  

- Patiënten betrekken bij het uitwerken van deze informatie. 

- Het patiëntendossier gebruiken als gemeenschappelijk instrument voor patiënt 
en hulpverlener. 

Er zijn heel wat aanmeldingen die gaan over weigering opname, verplicht of ge-
weigerd ontslag, verplichte of geweigerde transfer naar een andere afdeling of 
een andere voorziening. 

- Via de ambulante teams in het kader van artikel 107 alternatieven zoeken voor 
patiënten waarvoor een residentieel verblijf niet langer een meerwaarde 
betekent. 
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Er zijn veel aanmeldingen over lacunes in het therapieaanbod, vooral bij afwezig-
heden en vakantieperiodes. Ook wordt de zin van sommige therapieën soms in 
vraag gesteld.  

- Alternatieven voorzien wanneer therapieën wegvallen, evenals goede communi-
catie (tijdig verwittigen, motiveren, alternatieven bespreken met patiënten). 

- Zoveel mogelijk zoeken naar therapieën en activiteiten die aansluiten bij de 
persoonlijke interesse en mogelijkheden van de patiënt.  

Door de (gemiddeld) lange opnameduur in psychiatrische centra zijn er relatief 
veel aanmeldingen over de goede hotelfunctie.  

- Patiënten via overleg een stem geven in het beleid rond voeding. Ook hierover 
goed en tijdig communiceren. 

- Nood aan een dynamisch beleid rond voeding (diëten, moslimoptie, vege-
tarische alternatieven, …). Budgetten evalueren en indien nodig herzien. 

- Responsabilisering via eigen kamersleutel (beveiliging persoonlijke bezittingen, 
waaronder steeds meer elektronica).  

- Waar mogelijk meerpersoonskamers vervangen door éénpersoonskamers. 

Klachten over financiën hebben meestal te maken met bewindvoering.  

- Nood aan een patiëntgerichte brochure over het voorlopig bewind waarin 
minimale kwaliteitseisen en good practices worden beschreven. Het is wachten 
op de nieuwe wet. 

Patiënten hebben het vaak moeilijk met de weekend- en verlofregeling in psychia-
trische centra. Voorzieningen moeten voldoende verpleegdagen kunnen registeren 
om hun subsidies te vrijwaren. Patiënten willen dan weer voldoende contact met 
hun thuissituatie bewaren. De huidige regelgeving rond financiering van psychia-
trische ziekenhuizen strookt niet helemaal met de ideeën rond de vermaatschap-
pelijking van de zorg.  

- Overleg met de overheid over de regelgeving voor de financiering van psychia-
trische ziekenhuizen. De regelgeving mag de reïntegratie van de patiënt niet 
belemmeren.  

- Contact tussen patiënt en zijn thuissituatie optimaliseren. 

In psychiatrische centra leven patiënten noodgedwongen samen met personen 
waar ze niet voor gekozen hebben. Regels zijn hierbij onvermijdelijk.  

- Regels niet enkel op- maar ook uitleggen. 

- Niet elk conflict oplossen door een nieuwe regel in te voeren.  

- Patiënten betrekken bij het opstellen en evalueren van afdelingsregels. 
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Aanmeldingen over het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening hebben vaak te 
maken met respectvolle bejegening. 

- Copingmethodieken voor hulpverleners bij situaties van hoge werkdruk en 
stress. 

Afzondering en fixatie wordt meestal als zeer traumatiserend beleefd. 

- Bij afzondering mag regelmatig persoonlijk contact niet vervangen worden door 
cameratoezicht.  

- Update kader voor afzondering en fixatie.  

Ontbreken van de psychologische functie in de PVT.  

- Zoeken naar creatieve oplossingen om gesprekken met een psycholoog te 
organiseren. Samenwerking met CGG. 

2. Recht op vrije keuze van beroepsbeoefenaar (art. 6) 

Elk jaar zijn er een aantal aanmeldingen over de vrije keuze van beroeps-
beoefenaar, vooral van psychiater. Omwille van de organisatie per afdeling is vrije 
keuze meestal niet mogelijk.  

- Indien meerdere psychiaters op een afdeling, toch keuze voorzien, zeker 
wanneer hiervoor een goede motivatie. 

- Vrije keuze van huisarts (van het betrokken ziekenhuis of de eigen huisarts) en 
specialist garanderen. 

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

Patiënten stellen zich vaak vragen bij de meerwaarde van de opname en de be-
handeling. Dikwijls hebben ze ook geen zicht op de duur van de opname. 

- Herhaalde communicatie over het doel en de duur van de opname.  

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

Er zijn elk jaar een aantal aanmeldingen rond gedwongen medicatie, afzondering 
en fixatie, al dan niet in het kader van een procedure gedwongen opname. De be-
middelingsruimte van de ombudspersoon is hier vaak beperkt tot het aansporen 
om te blijven informeren en communiceren. 

- Betere regelgeving dwangbehandeling (zie advies Federale Commissie "Rechten 
van de patiënt" dd. 18 maart 2011 met betrekking tot de toepassing van art. 8 
van de patiëntenrechtenwet in de sector van de geestelijke gezondheidszorg). 

- Voldoende duidelijke en begrijpelijke communicatie rond de medicatie en de 
neveneffecten. Durven meedenken over alternatieven wanneer de patiënt niet 
akkoord gaat. 
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5. Recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiënten-
dossier (art. 9 §1) 

Recht op inzage (art. 9 §2) en afschrift (art. 9 §3) van het patiëntendossier  

Er zijn relatief weinig aanmeldingen over dit patiëntenrecht, ondanks de cruciale 
rol die dit kan spelen in een volwaardige dialoog tussen patiënt en hulpverlener. 

- Het patiëntendossier gebruiken als een gemeenschappelijk instrument waarin 
zowel de hulpverleners als de patiënt zijn bedenkingen kwijt kan. Er zijn goede 
praktijkvoorbeelden te vinden op het vlak van on-line dossiers. 

- Het recht om als patiënt documenten toe te voegen aan het patiëntendossier 
beter bekend maken.  

6. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (art. 10) 

In psychiatrische centra zijn heel wat mensen gedomicilieerd. Ze leven er lange 
jaren samen met personen die ze niet zelf hebben gekozen. De weinige privacy 
die ze hebben, verdient extra bescherming. 

- Aandacht voor geheimhoudingsplicht, ook voor personeel buiten de zorg. 

- Doorzoeken van kamer en kasten steeds in aanwezigheid van de patiënt en in 
afwezigheid van irrelevante derden.  

7. Recht op het neerleggen van een klacht (art. 11)  

Er zijn relatief weinig aanmeldingen over de toegankelijkheid van de ombudsfunc-
tie. Toch moeten we erover waken dat dit ten allen tijde gevrijwaard wordt.   

- Recht op klacht ook garanderen voor patiënten in afzondering. 

8. Pijnbestrijding gerichte zorg (art. 11 bis) 

Het aantal aanmeldingen over het recht op pijnbestrijding is beperkt maar 
gefocust op euthanasie.  

- Deze vragen ernstig nemen en hiervoor richtlijnen opstellen. 

9. Wettelijke vertegenwoordiger (hoofdstuk 4) en vertrouwenspersoon (art. 7 §2) 

Deze twee steunfiguren voor de patiënt zijn nog te weinig gekend.  

- Informatie hierover opnemen in opnamebrochures en toelichten. 

- Met de patiënt nagaan of hij iemand kan inschakelen als vertrouwenspersoon. 

- De mogelijkheid om zelf een wettelijke vertegenwoordiger aan te stellen. 
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5. BESLUITEN EN TENDENSEN  

 

Tot slot van dit jaarverslag resumeren we de belangrijkste vaststellingen en geven 
we enkele opvallende tendensen weer. Deze zullen verder worden uitgewerkt in een 
aparte paper over 10 jaar ombudsfunctie in de GGZ. 

We bundelen hieronder de belangrijkste besluiten en tendensen voor de aanmeldin-
gen en de aanmelders. We eindigen met een korte evaluatie van de patiëntenrechten 
en de ombudspraktijk in de GGZ. 

5.1. Aanmeldingen 

Eerst en vooral kunnen we besluiten dat het aantal aanmeldingen zich de laatste drie 
jaar stabiliseert: 2.497 aanmeldingen in 2009, 2.268 in 2010 en 2.416 in 2011.  

Opvallend hierbij is dat ongeveer de helft van de aanmeldingen een vraag tot inter-
ventie betreft, een vraag naar verandering van de situatie waarin de patiënt zich be-
vindt.  

Daarnaast krijgen de ombudspersonen heel wat informatievagen of vragen om 
knelpunten te signaleren. Af en toe volstaat het gewoon te luisteren. Soms hangt 
dit samen met de werkwijze van elke ombudspersoon en de manier waarop hij of zij 
bepaalde aanmeldingen interpreteert in functie van de registratie.  

We merken ook verschillen tussen de ombudspraktijk in de verschillende provincies. 
Bemiddelen blijft in alle provincies de belangrijkste hoofdinterventie. Dit is het minst 
uitgesproken in Vlaams-Brabant, waar men zich vaker beperkt tot informeren. Vooral 
in Limburg zijn er nogal wat aanmeldingen waar men enkel een luisterend oor biedt. 
In Oost-Vlaanderen wordt dan weer relatief vaak gesignaleerd, in West-Vlaanderen 
opvallend veel gecoacht. Soms verkiest de ombudspersoon de patiënt te coachen 
om zijn probleem rechtstreeks met een hulpverlener aan te pakken. Hierbij geeft hij 
tips zoals: zich beperken tot één of twee belangrijke knelpunten, een afspraak ma-
ken voor een tijdstip waarop de hulpverlener voldoende tijd heeft, geheugensteun-
tjes op papier zetten, … Pas als dit mislukt, zal de ombudspersoon zelf bemiddelen.  

Bemiddelen is en blijft het belangrijkste "instrument" van de ombudspersoon. Als 
het herstellen van de dialoog tussen patiënt en hulpverlener de belangrijkste taak is 
van de ombudspersoon, dan blijft het opmerkelijk dat er nauwelijks bemiddeld wordt 
in een driegesprek. Hierin spelen ongetwijfeld praktische bezwaren mee. Het is bv. 
niet evident de agenda's op elkaar af te stemmen als de ombudspersoon maar een 
halve dag per week aanwezig is op de campus. Ook is het vaak de uitdrukkelijke 
vraag van de patiënt dat de ombudspersoon de hulpverlener aanspreekt zonder dat 
hij daar zelf bij aanwezig is. Voor de hulpverlener kan een niet voorbereide confron-
tatie met de patiënt voor een zekere terughoudendheid zorgen, wat het herstellen 
van de relatie niet altijd ten goede komt. Dit neemt niet weg dat we in de toekomst 
deze methodiek toch moeten proberen te ontwikkelen. Voorlopig blijven veel ombud-
sen vooral de weg van de "pendelbemiddeling" bewandelen: meerdere contacten 
met feedback voor zowel patiënt als hulpverlener.  
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Per geregistreerde aanmelding wordt de belangrijkste betrokken beroepsbeoefe-
naar gescoord. Niet verwonderlijk is dit het vaakst de psychiater (in iets meer dan 
een kwart van de gevallen), op de hielen gezeten door het multidisciplinaire team 
(net iets minder dan een kwart) en de verpleging (bijna 13 %). Deze zijn alle drie 
nauw betrokken bij de directe zorg voor de patiënt. Het is logisch dat deze vaker het 
onderwerp vormen van een vraag of een klacht dan bijvoorbeeld medewerkers die 
instaan voor de administratie of logistieke ondersteuning.  

Er zijn opvallend weinig aanmeldingen over de sociale dienst. Vermoedelijk dienen 
sociale werkers zelden restrictief op te treden. Meestal zijn ze net een partner in het 
oplossen van een aantal door de patiënt aangebrachte problemen. Contacten van de 
ombudspersoon met de sociale dienst hebben vaak te maken met bewindvoering. Er 
zijn ook weinig aanmeldingen over psychologen en andere therapeuten. Meestal heb-
ben zij meer tijd dan bv. de psychiater voor een langer gesprek. Wel zijn er soms 
aanmeldingen over te weinig therapieaanbod. 

Tot slot willen we hier onderstrepen dat om en bij de 90 % van de aanmeldingen 
betrekking heeft op de patiëntenrechten, waarvan ongeveer vier op vijf over het 
recht op kwaliteitsvolle dienstverlening. Bij kwaliteitsvolle dienstverlening gaat het 
vooral over goede behandeling en/of begeleiding, respectvolle bejegening en goede 
hotelservice. De andere patiëntenrechten komen veel minder aan bod en werden 
blijkbaar doorheen de voorbije tien jaar nog niet door de patiënt ontdekt. 

Patiënten doen vooral aanmeldingen over probleemsituaties die een directe impact 
hebben op hun eigen welbevinden. Net zoals heel wat hulpverleners zijn ze nog 
steeds onvoldoende op de hoogte van de bescherming die bepaalde patiëntenrech-
ten hen kunnen bieden.  

5.2. Aanmelders 

In 2011 deden 1.454 aanmelders in totaal 2.416 aanmeldingen. Ongeveer 30 % van 
deze aanmelders zijn wat we noemen heraanmelders. Zij deden in de loop van 
2011 meer dan één aanmelding bij een ombudspersoon van de overlegplatforms 
GGZ. De heraanmelders staan in voor bijna zes op de tien aanmeldingen. 

Bij ruim 80% van de aanmeldingen is het de patiënt zelf die de aanmelding doet. 
In de overige gevallen is het iemand anders (meestal een familielid) die contact op-
neemt met de ombudspersoon, of gebeurt de aanmelding in groep. Vooraleer 
eventueel te bemiddelen, worden aanmeldingen aangebracht door anderen in de 
regel telkens vooraf afgetoetst met de patiënt zelf. In de meeste gevallen wordt de 
aanmelding door de patiënt onderschreven. 

Ondanks een dalende trend, gebeurt bijna de helft (ruim 46 %) van de aanmeldin-
gen via direct contact tussen aanmelder en ombudspersoon. Omgekeerd stijgt het 
percentage telefonische aanmeldingen in 2011 tot ruim 36 %. De GSM blijkt ook 
in de GGZ nagenoeg volledig ingeburgerd. 
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Wat de vorm van aanmelden betreft, blijven de verschillen tussen de provincies op-
merkelijk. In de provincies Limburg en Oost-Vlaanderen ligt het aantal aanmeldingen 
via direct contact hoger dan in de andere provincies. In deze provincies zijn er rela-
tief meer VTE ombudsfunctie beschikbaar, zodat men er laagdrempelig en op af-
delingsniveau kan werken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in deze provincies 
sneller een eerste face-to-face contact met de patiënt wordt gerealiseerd. Antwerpen 
en West-Vlaanderen scoren voor de directe contacten opmerkelijk lager dan het 
gemiddelde. Het percentage telefonische aanmeldingen ligt in deze provincies dan 
weer (ver) boven het gemiddelde. Deze verhoudingen bleven de vorige jaren vrij 
constant. We merken dus een consolidatie van een enigszins andere ombudspraktijk 
in de verschillende provincies. 

Bij de aanmeldingen waarbij dit expliciet bevraagd werd, blijkt dat ongeveer de helft 
van de aanmelders eerdere stappen heeft ondernomen vooraleer contact op te 
nemen met de externe ombudspersoon. Meestal gaat het over informele contacten 
met al dan niet betrokken hulpverleners of derden. De andere helft klopt direct aan 
bij de externe ombudspersoon, voornamelijk omwille van een principiële keuze voor 
zijn onafhankelijkheid. Toch geeft maar liefst één op vijf aan geen eerdere stappen 
gezet te hebben omdat men niet durfde, enigszins verwonderlijk want het gaat hier 
over patiënten die uiteindelijk wel contact "durfden" opnemen met de externe om-
budspersoon. Dat de externe ombudspersoon niets onderneemt zonder de uitdruk-
kelijke toestemming van de patiënt is hiervoor wellicht één van de verklaringen. 

Slechts weinig patiënten die een beroep doen op een ombudspersoon van de over-
legplatforms GGZ maken ook gebruik van een interne klachtenbemiddelaar of van 
formele klachtenprocedures. We kunnen niet vergelijken met het aantal klachten dat 
via deze kanalen wordt geuit. Het blijft zinvol na te denken over hoe alle klachten-
kanalen binnen een voorziening het best op elkaar worden afgestemd met het oog 
op een zo groot mogelijke transparantie voor zowel patiënt als hulpverlener. 

Ook al lijkt het niet evident om dit op een adequate manier te registreren, kunnen 
we algemeen stellen dat aanmelders minder tevreden zijn over het resultaat van de 
inspanningen van de ombudspersoon dan over het proces. Aanmelders zijn vaak 
tevreden over de opvang, luisterbereidheid, coaching en bemiddeling door de 
ombudspersoon, maar ervaren nog vaak te weinig "resultaat". Ook de beperkte af-
dwingbaarheid van een aantal patiëntenrechten kan bij aanmelders een negatieve 
beleving met zich meebrengen rond de zinvolheid van de ombudswerking. 

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

Algemeen kunnen we stellen dat de patiëntenrechtenwet zijn nut heeft bewezen en 
stilaan voet aan de grond krijgt in het werkveld. Over het algemeen staat men in de 
meeste GGZ-voorzieningen open ten aanzien van de externe ombudsfunctie. Het 
doet ons plezier dat nagenoeg elke GGZ-voorziening in Vlaanderen inmiddels een 
beroep doet op een ombudspersoon van de overlegplatforms GGZ. Dit doet geen af-
breuk aan de waarde van een intern klachtenbeleid of een interne klachtenbemidde-
laar, waarmee de samenwerking overigens meestal constructief is. Openstaan voor 
klachten, kritische bedenkingen en suggesties vormt de basis voor het verbeteren 
van de kwaliteit van zorg.  

Tien jaar is echter nog bitter jong voor een wet. Er blijft nog een lange weg te 
gaan. Uit voorliggend jaarverslag en uit de dagelijkse ombudspraktijk blijkt dat heel 
wat patiënten en hulpverleners de patiëntenrechten nog onvoldoende kennen. Ze 
zijn nog onvoldoende geïntegreerd in de praktijk. De meeste patiënten hebben er 
ook niet direct een boodschap aan. Hun prioriteit is een goede behandeling. Ze wil-
len die niet op de helling zetten door "rechten" te gaan opeisen, al dan niet via de 
ombudsfunctie. Sommige hulpverleners zien de patiëntenrechten dan weer teveel 
als een bedreiging, eerder dan als een uitnodiging tot dialoog.  

Gelukkig is er nog ruimte voor groei. Er valt meer te halen uit de patiëntenrechten en 
deze stap van droom naar daad is de gedeelde verantwoordelijkheid van de patiënt 
én de professionele hulpverlener. De ombudsmannen en -vrouwen werken hier graag 
aan mee, maar wensen te benadrukken dat patiëntenrechten niet het exclusieve ter-
rein mogen blijven van juridische specialisten en ombudspersonen.  

We merken vandaag grote verschillen in de ombudspraktijk per provincie, per voor-
zieningensoort en zelfs per ombudspersoon. Hierin spelen vele factoren een rol. 

We denken in eerste instantie aan het verschil tussen de provincies wat betreft de 
beschikbare VTE ombudsfunctie. Het aandeel van de subsidie dat de voorzieningen 
hiervoor doorstorten aan de overlegplatforms GGZ hangt hier mee samen. 

Het is ook opvallend dat de ombudspraktijk zich vooral ontwikkelt binnen psychia-
trische centra. De laatste jaren stijgt het aantal aanmeldingen vanuit de PVT lichtjes. 
In dergelijke residentiële settings is (het contact met) de ombudsfunctie gemakkelijk 
te organiseren. In de CGG en BW is dit veel moeilijker. Met de vermaatschappelijking 
van de zorg staat de ombudsfunctie hier voor een grote uitdaging. 

Verder spelen ook de persoonlijkheid en aanpak van de ombudspersoon, de cultuur 
van de voorziening (staat men open voor "klachten"), de doelgroep (patiënten in 
gedwongen statuten hebben meer klachten), de aanwezigheid van andere klachten-
kanalen in de voorziening, de therapeutische benadering (mate van patiëntgericht-
heid) en een aantal toevallige factoren (bv. tijdelijke infrastructurele problemen, 
reorganisatie, personeelsproblemen) een rol.  

Veel of weinig klachten kan dus niet zomaar gekoppeld worden aan een slechte of 
goede werking. Veel klachten kan juist betekenen dat de voorziening open staat voor 
kritiek en ernaar streeft de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Veel klachten kan ook 
betekenen dat patiënten vlot de weg vinden naar de externe ombudspersoon, omdat 
die voldoende vaak, laagdrempelig en op afdelingsniveau te contacteren is.  
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Er moet met andere woorden voldoende nuance aan de dag worden gelegd wanneer 
men cijfers over voorzieningen en provincies heen wil interpreteren en vergelijken. 

Hierbij kunnen we ons afsluitend de vraag stellen of het niet zinvol zou zijn om mini-
male criteria te formuleren voor de realisatie van een zinvolle en constructieve om-
budspraktijk in de GGZ. Deze kunnen bv. focussen op: 

- een duidelijke positionering van de ombudsfunctie binnen een algemeen 
klachtenbeleid; 

- het aantal nodige VTE per type voorziening, niet enkel residentieel, maar ook 
ambulant; 

- een verdeelsleutel voor de financiering; 

- vorming en intervisie voor de ombudspersonen; 

- vorming voor hulpverleners; 

- de toegankelijkheid van de ombudsfunctie;  

- een methodiek om de ombudsfunctie op een zinvolle manier te evalueren; 

- het integreren van de aandachtspunten en aanbevelingen van de ombudsfunctie in 
het kwaliteitsbeleid.  

Genoeg werk aan de winkel voor de komende tien jaar. 

Reacties op dit jaarverslag en suggesties voor het verbeteren van de ombudsfunctie 
blijven welkom. 
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