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INLEIDING 

 

 

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

van de patiënt” tijdens het jaar 2012. Het werd in de loop van de maand april 2013 

opgemaakt.  

 

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

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

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

de patiënt.  

 

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

werd opgestart in oktober 20031). 

 

- Voor het jaar 2012 onthouden we in het bijzonder de investering van de dienst in: 

 

• de organisatie van het colloquium naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de 

patiëntenrechtenwet van 2002 (colloquium van 26 oktober 2012) met meer dan 260 

deelnemers uit verschillende sectoren (zie verder);  

• de organisatie van een 3
e
 campagne (van de FOD Volksgezondheid) betreffende de 

rechten van de patiënt die de aandacht wil vestigen op de voordelen die de wet van 

2002 kan opleveren zowel voor de patiënt als voor de beroepsbeoefenaar, in een logica 

van partnerschap tussen beiden (zie verder).  

 

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

de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”:  

 

• De afhandeling van de “klachten”dossiers;  

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

onderwerpen;  

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

het DG Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen 

                                                
1 De jaarverslagen van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” zijn beschikbaar op www.patientrights.be. 
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• Aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de dienst bij de bijeenkomsten van de 

Federale commissie “Rechten van de patiënt”;  

• Onderhoud van de contacten met de lokale ombudspersonen;  

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

 

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

verband met de klachten- en informatiedossiers die gedurende het jaar 2012 behandeld 

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

deel). 

 

Wat de cijfers voor 2012 betreft, is er opnieuw een stijging van het aantal 

klachtendossiers die tot de rechtstreekse bevoegdheid van de federale ombudsdienst 

behoren (zowel aan Nederlandstalige als aan Franstalige zijde).  

 

Terwijl aan Nederlandstalige zijde er een stijging is in de verschillende categorieën 

van klachtendossiers (klachten die behoren tot de bevoegdheid van de federale 

ombudsdienst, de bevoegdheid van de lokale ombudsdienst, de bevoegdheid van de 

dienst derde), daalt aan Franstalige zijde het aantal klachtendossiers die tot de 

bevoegdheid van de lokale ombudsdiensten behoren (van 132 klachten in 2011 naar 

106 klachten in 2012).  

 

Wat de klachtendossiers betreft, die tot de bevoegdheid van de dienst derde behoren, 

noteren we dat de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” thans 

verschillende patiënten heeft verwezen naar het nieuwe Fonds voor de Medische 

Ongevallen (dat sinds september 2012 in werking is), zoals voorzien in de wet van 31 

maart 2010. 

 

De komende jaren zal duidelijk worden in hoeverre dit Fonds mogelijk een invloed 

heeft op het werk van de ombudspersonen “Rechten van de patiënt” en welke invloed 

dit Fonds zal hebben op het niveau van de klachtenafhandeling in het domein van de 

gezondheidszorg in het algemeen.  
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- Wat de vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen in verband met de uitoefening 

van de ombudsfunctie in 2012 betreft (tweede deel), herneemt het rapport de conclusies van 

het rapport 2011 die een samenvatting zijn van de vaststellingen in 2011 en die voor 2012 

volledig actueel blijven. 

 

 

Brussel, april 2013 

 

 

 

Marie-Noëlle Verhaegen en Sylvie Gryson 

Vanessa Debreyne en Thomas Van Hirtum 

Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

26.08.2003 en 27.08.2003). 
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DEEL I: 

 

CONCRETE ACTIVITEITEN UITGEVOERD BIJ DE FEDERALE 

OMBUDSDIENST “RECHTEN VAN DE PATIËNT” 

 

 

Inleiding: Activiteitenverdeling 

 

Een globaal overzicht van de activiteitenverdeling
2
 voor de federale ombudsdienst (die de 

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

onderstaand diagram: 

Activiteitenverdeling 2012

60%

2%

3%

35%
dossiers

Commissie

publiek

FOD

 

In 2012 heeft de federale ombudsdienst twee derde van de werktijd besteed aan de 

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

dossiers). (Hoofdstuk II.1) 

 

                                                
2
 Deze grafiek geeft een globaal beeld van de activiteiten van de ombudsdienst weer, maar weerspiegelt niet de 

individuele taakverdeling van de verschillende medewerkers en de intensiteit van het verrichte werk. 
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Ongeveer twee procent van de werktijd werd besteed aan de aanwezigheid bij de 

bijeenkomsten van de Federale commissie “Rechten van de patiënt”. (Hoofdstuk II.2) 

 

Vijfendertig procent van de werktijd ging uit naar opdrachten van de FOD 

Volksgezondheid, en in het bijzonder naar a) de opvolging en afronding van het 

onderzoeksproject “De ombudsdienst ‘Rechten van de patiënt’ in de sector ‘ouderenzorg’: 

evaluatie van de voorwaarden voor een doel(groep-) gerichte werking”, b) organisatie van 

een colloquium naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de Wet Patiëntenrechten in 

2012, c) lancering van een campagne rond de voordelen van de Wet Patiëntenrechten voor 

patiënten en beroepsbeoefenaars, d) bijwerking van de webpagina’s “patientrights.be” in het 

Duits en in het Engels, e) de organisatie van de verzending van de jaarverslagen van de 

lokale ombudspersonen naar de FOD Volksgezondheid en de opmaak van een overzicht van 

de ontvangen gegevens, f) de voorbereiding van informatienota’s voor de Minister. 

 

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

relaties (uiteenzettingen, ontmoetingen, deelname aan colloquia en vormingen) (Hoofdstuk 

II.3) 

 

 

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

 

Voorafgaandelijk: wijze van registreren: 

 

In dit jaarverslag 2012 heeft de federale ombudsdienst dezelfde manier van registreren en 

gegevensverwerking gebruikt als in haar vorige jaarverslagen 2005 t.e.m. 2011. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

verder categorie “bevoegdheid federale ombudsdienst” genoemd
3
. 

 

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

bijgevolg direct naar de lokale ombudsdiensten doorverwezen worden, verder 

categorie “bevoegdheid lokale ombudsdienst” genoemd. Deze doorverwijzing 

gebeurt conform artikel 10, §2 van het koninklijk besluit van 1 april 2003
4
 waarbij 

wordt bepaald dat de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” de klachten 

doorstuurt naar de specifieke (lokaal opgerichte) ombudsfuncties. 

De burgers die in deze dossiers contact opnamen met de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt”, waren ofwel vooraf niet op de hoogte dat er 

ombudsdiensten lokaal zijn opgericht, ofwel wensten ze voorafgaand aan hun 

klachtmelding bij de overheid informatie te bekomen over de Wet Patiëntenrechten 

en de werking van de ombudsdiensten “Rechten van de patiënt”.  

Onder deze categorie dossiers “bevoegdheid lokale ombudsdienst” bevinden zich ook 

de dossiers “bemiddeling bij bemiddeling” waarbij de federale ombudsdienst 

bemiddeld heeft tussen de lokale ombudsdienst en de patiënt.  

 

- de dossiers die direct werden doorverwezen naar andere diensten van 

klachtenafhandeling, verder categorie “bevoegdheid dienst derde” genoemd. 

 

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

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” geregistreerd. 

 

                                                
3
 De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” komt bemiddelend tussen voor de klachten waarvoor geen 

specifieke ombudsfunctie is opgericht. Op dit moment zijn er specifieke (lokaal opgerichte) ombudsfuncties 

opgericht in de ziekenhuizen en bij de overlegplatformen geestelijke gezondheidszorg (Deze overlegplatformen 

omvatten erbij aangesloten psychiatrische ziekenhuizen, initiatieven van beschut wonen en psychiatrische 

verzorgingstehuizen). 
4 K.B. 1 april 2003 tot regeling van de samenstelling en de werking van de Federale Commissie “Rechten van de 

patiënt” ingesteld bij artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, B.S. 13 

mei 2003. 
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Bij de verdere bespreking van de “klachten”dossiers, en in het bijzonder bij de bespreking 

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

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

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

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. 

 

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

door deze diensten zelf besproken in hun jaarverslagen. 

 

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

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

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

werden. 

 

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

“klachten”dossiers op 31 december 2012 (lopende en afgesloten dossiers). 

 

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

 

 

In 2012 heeft de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in totaal 658 “klachten” en 

+- 365 informatievragen (265 aan Nederlandstalige zijde en ongeveer 100 aan Franstalige 

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

 

Inleiding: Algemeen overzicht van de cijfers 

 

In 2012 heeft de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in totaal 658 “klachten” 

ontvangen, namelijk 261 “klachten” aan Franstalige zijde en 397 “klachten” aan 

Nederlandstalige zijde. 

 

Overzicht 2012 FR NL TOTAAL 
Bevoegdheid federale ombudsdienst 81 161 242 

Bevoegdheid lokale ombudsdienst 106 131 237 

(Bemiddeling bij bemiddeling) 17 4 21 

Bevoegdheid dienst derde 74 105 179 

TOTAAL 261 397 658 

 

 

Aanmelding van de klacht 2012 FR NL TOTAAL 
Brief 75 23 98 

Mail 44 195 239 

Telefoon 142 179 321 

TOTAAL 261 397 658 
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Voorwerp van de klacht 2012 FR NL TOTAAL 
Art 5 gedrag 21 56 77 

Art 5 technische handeling 27 79 106 

Art 6 vrije keuze 2 2 4 

Art 7 informatie gezondheidstoestand 2 3 5 

Art 8 informatie voor een geïnformeerde 

toestemming 16 28 44 

Art 8 uitdrukkelijke toestemming 3 0 3 

Art 8 weigering verstrekking 0 1 1 

Art 9 §1 patiëntendossier 6 0 6 

Art 9 § 2 inzage dossier 2 1 3 

Art 9 § 3 afschrift dossier 16 19 35 

Art 10 pers. levenssfeer 2 7 9 

Art 11bis pijnbestrijding 0 1 1 

Andere 1 0 1 

TOTAAL 98 197 295 

 

 

Verwachting 2012 FR NL TOTAAL 
Financieel 26 50 76 

Dialoog 12 16 28 

Signaal/luisteren 11 73 84 

Dossier 21 20 41 

Andere 11 2 13 

TOTAAL 81 161 242 

 

 

Sector 2012 FR NL TOTAAL 
Rusthuis 3 1 4 

Ambulante sector 59 136 195 

Gevangenis 0 0 0 

Privékliniek 8 6 14 

Controle / expert / adviserend  8 16 24 

Labo 2 2 4 

Andere 1 0 1 

TOTAAL 81 161 242 

 

 

Beroepsbeoefenaars 2012 FR NL TOTAAL 
Huisarts 15 36 51 

Tandarts 24 59 83 

Specialist 24 26 50 

Kinesitherapeut 2 4 6 

Verpleegkundige - zelfst. / RH 1 3 4 

Apotheker 0 11 11 

Andere 15 22 37 

TOTAAL 81 161 242 
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I.1.1.1. Aantal “klachten”dossiers ontvangen op de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

- Het aantal klachtendossiers5 (NL + FR) ontvangen op de federale ombudsdienst, 

opgedeeld per jaartal (2005-2012) en opgedeeld volgens de dienst die bevoegd is om de 

klacht rechtstreeks af te handelen 
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5 We dienen hierbij op te merken dat (zoals in 2005 t.e.m. 2011) “alle” klachtmeldingen in de registratie van de 

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

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

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

stijgende tendens voor het aantal klachtendossiers dat betrekking heeft op de bevoegdheid van 

de federale ombudsdienst. 

Het aantal klachtendossiers dat tot de bevoegdheid van de lokale ombudsdiensten behoort, is 

eveneens toegenomen. Het aantal dossiers “bemiddeling bij bemiddeling” (dossiers waarin 

tussen patiënten en lokale ombudsdiensten bemiddeld wordt) blijft, buiten een stijging in 

2011, sterk dalen. 

Het aantal klachtendossiers dat de bevoegdheid van derde diensten betreft, lijkt opnieuw toe 

te nemen. 

 

- Wat de procentuele verdeling van de verschillende categorieën van klachtendossiers 

(NL + FR) betreft, kunnen we zeggen dat in 2012: 

 

- het aantal dossiers in de categorie “bevoegdheid federale ombudsdienst” het hoogste 

aandeel vormt in de categorieën van klachtendossiers (met 37%); 
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- een tweede groep dossiers tot de categorie “bevoegdheid lokale ombudsdienst” 

behoort (met 36%), waarvan 9% tot de categorie “bemiddeling bij bemiddeling”;  

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

behoort (27%). 

 

- Het aantal klachtendossiers per taalgedeelte ontvangen op de federale ombudsdienst, 

opgedeeld per jaartal (2005-2012) en opgedeeld volgens dienst die bevoegd is om de 

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

verschillende categorieën van klachtendossiers, indien we de klachtendossiers opdelen in 

Franstalige en Nederlandstalige dossiers. 

 

Tegenover het jaar 2011 merken we opnieuw een toename van het aantal Franstalige 

dossiers “bevoegdheid federale ombudsdienst” (van 76 dossiers in 2011 naar 81 dossiers in 

2012). In de andere categorieën van klachtendossiers stellen we een daling vast, in het 
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bijzonder van het aantal dossiers “bevoegdheid lokale ombudsdienst” (van 96 dossiers in 

2011 naar 89 dossiers in 2012) en van het aantal dossiers “bevoegdheid dienst derde” (van 85 

dossiers in 2011 naar 74 dossiers in 2012). Het aantal dossiers “bemiddeling bij bemiddeling” 

is gehalveerd van 36 dossiers in 2011 naar 17 dossiers in 2012. 

 

Aan Nederlandstalige zijde merken we een stijging van het aantal klachtendossiers, 

voornamelijk van het aantal dossiers “bevoegdheid federale ombudsdienst” (van 144 in 2011 

naar 161 dossiers in 2012), van het aantal dossiers “bevoegdheid lokale ombudsdienst” (van 

110 in 2011 naar 127 dossiers in 2012) en van het aantal dossiers “bevoegdheid dienst derde” 

(van 83 in 2011 naar 105 dossiers in 2012). Het aantal dossiers “bemiddeling bij 

bemiddeling” is opmerkelijk gedaald van 11 dossiers 2011 naar 4 dossiers in 2012. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

onmiddellijk geïnformeerd over andere diensten die mogelijk kunnen tussenkomen voor de 

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

2012, en opgedeeld volgens dienst die bevoegd is om de klacht rechtstreeks af te 

handelen 
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 FR NL TOTAAL 

bevoegdheid fed ombud 81 161 242 

bevoegdheid lok ombud zonder bemidd bij bemidd 89 127 216 

bemiddeling bij bemiddeling 17 4 21 

bevoegdheid dienst derden 74 105 179 
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- Het aantal klachtendossiers per taalgedeelte behorend tot de bevoegdheid van de federale 

ombudsdienst, opgedeeld per jaartal (2005-2012) 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal klachten bevoegdheid federale ombudsdienst 2005-2012

FR

NL

 

 



19 

I.1.1.2. Wijze van aanmelding bij de federale ombudsdienst “Rechten 

van de patiënt” 

 

Aanmelding klachten 2012 In % 
 FR NL FR NL TOTAAL 

Brief 75 23 29% 6% 15% 

Mail 44 195 17% 49% 36% 

Telefoon 142 179 54% 45% 49% 
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In totaal gebeurt ruim de helft van de aanmeldingen bij de federale ombudsdienst telefonisch, 

en vervolgens per mail (36%) en per brief (15%). 

 

In vergelijking met de Nederlandstalige zijde contacteren de Franstalige patiënten de 

ombudsdienst meer per telefoon (54% tegen 45% aan Nederlandstalige zijde) en meer per 

brief (29% tegen 6% aan Nederlandstalige zijde). Aan Nederlandstalige zijde ligt het aantal 

meldingen per mail hoger (49% tegen 17% aan Franstalige zijde). 
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Vergelijking met de gegevens in 2011 
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In vergelijking met 2011 is aan Nederlandstalige zijde de wijze van aanmelden bij de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” dezelfde gebleven. Aan Franstalige zijde zien we dat 

patiënten nog steeds de telefoon en minder de (elektronische) briefwisseling verkiezen om een 

klacht bij de federale ombudsdienst te melden, hoewel we een beduidende toename in het 

aantal meldingen per brief vaststellen. 

 

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

bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

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

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

 

Voorwerp van de klacht FR 2012 
 FR 

art 5 gedrag 21 

art 5 technische handeling 27 

art 6 vrije keuze 2 

art 7 informatie gezondheidstoestand 2 

art 8 informatie voor een geïnformeerde toestemming 16 

art 8 uitdrukkelijke toestemming 3 

art 8 weigering verstrekking 0 

art 9 patiëntendossier 6 

art 9 inzage dossier 2 

art 9 afschrift dossier 16 

art 10 pers. levenssfeer 2 

art 11bis pijnbestrijding 0 

andere 1 

 

Voorwerp van de klacht NL 2012 
 NL 

art 5 gedrag 56 

art 5 technische handeling 79 

art 6 vrije keuze 2 

art 7 informatie gezondheidstoestand 3 

art 8 informatie voor een geïnformeerde toestemming 28 

art 8 uitdrukkelijke toestemming 0 

art 8 weigering verstrekking 1 

art 9 patiëntendossier 0 

art 9 inzage dossier 1 

art 9 afschrift dossier 19 

art 10 pers. levenssfeer 7 

art 11bis pijnbestrijding 1 

andere 0 



22 

 

21

27

2 2

16

3

0

6

2

16

2
0 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Voorwerp van de klacht FR 2012

art 5 gedrag

art 5 technische
handeling

art 6 vrije keuze

art 7 info
gezondheidstoestand

art 8 toest / info
verstrekking

art 8 uitdr toest 

art 8 weigering
verstrekking

art 9 patiëntendossier

art 9 inzage dossier

art 9 afschrift dossier

art 10 pers.
levenssfeer

art 11bis pijnbestrijding

andere

 

56

79

2 3

28

0 1 0 1

19

7

1 0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Voorwerp van de klacht NL 2012

art 5 gedrag

art 5 technische
handeling

art 6 vrije keuze

art 7 info
gezondheidstoestand

art 8 toest / info
verstrekking

art 8 uitdr toest 

art 8 weigering
verstrekking

art 9 patiëntendossier

art 9 inzage dossier

art 9 afschrift dossier

art 10 pers.
levenssfeer

art 11bis
pijnbestrijding

andere

 



23 

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

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

namelijk het recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking (Fr.: 48 dossiers en Ndl.: 135 

dossiers). Het voorwerp betreft meer de technische handeling van de beroepsbeoefenaar (Fr.: 

27 dossiers “technische handeling” en 21 dossiers “gedrag”; Ndl.: 79 dossiers “technische 

handeling” en 56 dossiers “gedrag”). 

 

Aan Franstalige zijde heeft een tweede groep dossiers betrekking op Art. 9, en in het 

bijzonder op het recht op een afschrift van het patiëntendossier (24 dossiers, waarvan 16 

dossiers met als voorwerp het recht op een afschrift). Aan Nederlandstalige zijde komt het 

recht op een afschrift van patiëntendossier op een derde plaats (20 dossiers, waarvan 19 

dossiers met als voorwerp het recht op een afschrift). 

 

Aan Nederlandstalige zijde wordt in 29 dossiers het recht om geïnformeerd, 

voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst van de 

beroepsbeoefenaar (Art. 8) aangehaald, in het bijzonder de vereiste verstrekking van 

informatie voorafgaand aan de toestemming van de patiënt (28 dossiers). Aan Franstalige 

zijde is dit recht voorwerp in 19 dossiers (waarvan 16 dossiers de verstrekking van informatie 

voorafgaand aan de toestemming van de patiënt voorwerp van klacht is).  

 

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

federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” behoren: 

 

In onderstaand overzicht wordt het voorwerp van de klachtendossiers (patiëntenrecht) 

onderverdeeld volgens het type van beroepsbeoefenaar waarop de klachten betrekking 

hebben. Omdat één klachtendossier meerdere patientenrechten kan omvatten, kan eenzelfde 

dossier meerdere keren vermeld zijn per type van beroepsbeoefenaars. 

 

Aan Franstalige zijde (81 klachten) 

 

In verband met huisartsen: 15 klachten 
 

Recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking (gedrag en/of technische handeling) 
(artikel 5) 
 

- Klacht in verband met het feit dat de arts geen rekening houdt met de diagnose van een 

confrater 

- Klacht in verband met het feit een naaste niet te hebben laten “interneren” 
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- Klacht in verband met de manier waarop het medisch onderzoek is verlopen met het oog 

op het opstellen van een attest voor een inobservatiestelling 

- Klacht in verband met het feit dat een huisarts geen longontsteking heeft vastgesteld bij 

een patiënt (opgenomen in een revalidatiecentrum) 

 

+ 3 klachten over het stopzetten van de therapeutische relatie: 

 

- Klacht in verband met de manier waarop de behandeling beëindigd werd (de patiënt wenst 

een bevestiging van de stopzetting van de behandeling en een oplossing voor de 

continuïteit van de zorgverlening) 

- Klacht in verband met de houding van de huisarts bij de stopzetting van de behandeling 

(beledigingen) 
- Klacht in verband met de manier waarop de zorgrelatie verbroken werd (onenigheid) 

 

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

- Klacht in verband met een verkeerd ingevuld getuigschrift voor verstrekte zorg (verkeerde 
code, gelet op de situatie van de beroepsbeoefenaar) 

- Klacht in verband met een gebrek aan informatie (van de huisarts) over de financiële 

gevolgen van een bloedonderzoek 

 

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

- Klacht in verband met een onvolledig patiëntendossier 

- Problemen in verband met een verzoek tot afschrift van het patiëntendossier 

- Verzoek tot inzage van het patiëntendossier bij de huisarts door de echtgenoot van een 

patiënt opgenomen in een RVT 

- Klacht in verband met de problemen om een afschrift van het patiëntendossier te 

verkrijgen 

- Klacht in verband met de problemen om het dossier bij een gewezen huisarts te verkrijgen 
- Klacht in verband met moeilijkheden betreffende een afschrift van het patiëntendossier 

 

In verband met specialisten: 24 klachten  
 

Recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking (gedrag en/of technische handeling) 
(artikel 5) 
 

- Klacht in verband met het inspuiten van een product (verstrekking met esthetisch doel) dat 

een virulente reactie heeft veroorzaakt 

- Klacht in verband met een verkeerde diagnose door een kinderarts van K&G (heupluxatie 

bij baby werd niet gediagnosticeerd) 

- Klacht in verband met de kwaliteit van dienstverstrekking door een oogarts (gevolgen van 

een operatie) 

- Gebrek aan respect van twee geneesheren-specialisten 

- Klacht in verband met het feit dat een zwangerschap niet werd gediagnosticeerd 

(gynaecologie) 

- Klacht in verband met de technische kwaliteit van een verstrekking (bekritiseerde 

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

- Klacht in verband met de weigering een radiografie uit te voeren (radiografiecentrum) 

omdat de patiënt geen geld bij zich had – vraag om informatie voorafgaand aan een 

verstrekking 

- Klacht in verband met het gebrek aan informatie over het statuut van de niet-

geconventioneerde geneesheer-specialist 

- Klacht in verband met het gebrek aan informatie over de financiële gevolgen van een 

behandeling door een specialist (prijsverandering tussen het moment van de raadpleging 

en het versturen van de factuur) 

- Klacht in verband met het gebrek aan informatie over de financiële gevolgen van een 
behandeling (geneesheer-specialist) 

- Klacht in verband met de weigering van de beroepsbeoefenaar om het voorschot van een 
door de patiënt geannuleerde esthetische operatie terug te betalen 

- Klacht in verband met het gebrek aan voorafgaande informatie omtrent de karakteristieken 
van een gynaecologische verstrekking 

- Klacht in verband met een gebrek aan informatie van een pediater over de 
nevenwerkingen van een vaccin (baby) 

- Klacht van een patiënt over het feit niet voldoende geïnformeerd te zijn geweest over de 

ernst van een diagnose (tumor) naar aanleiding van een colonoscopie, noch over de 

dringende noodzaak voor verdere raadpleging in het ziekenhuis 

- Klacht in verband met het gebrek aan informatie over de nevenwerkingen van een zalf 

(dermatologie) 

 

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

- Klacht in verband met de onmogelijkheid om te weten te komen of PIP- protheses door 

een chirurg werden gebruikt (esthetische chirurgie) – moeilijkheid om het patiëntendossier 

te verkrijgen 

- Esthetische chirurgie – moeilijkheid om het patiëntendossier te verkrijgen 
- Klacht in verband met de problemen om het resultaat van een door een specialist 

voorgeschreven onderzoek te krijgen 
- Klacht in verband met de weigering tot afschrift van de resultaten van een bloedafname 

(door het laboratorium voor klinische biologie) 
- Klacht in verband met de manier waarop de zorgrelatie is verbroken (gynaecologie) – 

gebrek aan respect, geen advies op niveau van de continuïteit van de zorgverlening 
- Klacht in verband met de problemen om een afschrift van het patiëntendossier bij een 

geneesheer-specialist te verkrijgen 

- Klacht in verband met de problemen om een afschrift van het patiëntendossier te 

verkrijgen (esthetische chirurgie) 

-  Probleem in verband met de bewaring van het patiëntendossier 

 

Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10) 
 

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

het ziekenfonds 
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In verband met tandartsen: 24 klachten 
 

Recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking (gedrag en/of technische handeling) 
(artikel 5) 
 

- Klacht in verband met een belediging door een tandarts 

- Klacht in verband met de eindfase van een orthodontische behandeling (niet uitgevoerd) 

- Klacht in verband met het verzoek om afschrift van het patiëntendossier en technische 

kwaliteit van de verstrekte zorg (geen antibiotica gegeven ondanks hevige pijn en infectie; 

kronen slecht ontworpen) 

- Klacht in verband met een niet aangepaste prothese 

- Klacht in verband met de technische handeling door een stomatoloog 
- Klacht in verband met een verdwenen radiografie en de kwaliteit van de technische 

handeling 
- Klacht in verband met de voorbereidende werkzaamheden van een slecht uitgevoerde 

prothese en houding van de tandarts bij de vraag om advies 
- Betwiste technische handelingen 

- Klacht in verband met een beschadigde prothese; en in verband met niet opvolging van 
schulderkenning door de beroepsbeoefenaar 

- Betwisting van de handeling (op esthetisch vlak) en vraag om afschrift van het 

patiëntendossier 

- Klacht in verband met een te sterk verdovend middel 

- Klacht in verband met de problematische plaatsing van een brug 

- Klacht in verband met de technische kwaliteit van de handeling 

- Klacht in verband met een niet beëindigde behandeling en een beschadigde tand bij de 

voorbereiding van de behandeling 

 

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

- Klacht in verband met een gebrek aan voorafgaande informatie over het bedrag van de 

honoraria 
- Klacht in verband met een gebrek aan voorafgaande informatie over het bedrag van de 

honoraria 
- Klacht in verband met een gebrek aan voorafgaande informatie over de financiële 

gevolgen van de behandeling 
- Klacht in verband met een attest van zorgverlening, dat niet werd bezorgd 

- Klacht in verband met voorafgaande informatie over de financiële gevolgen (bedrieglijke 
prijsopgave volgens de patiënt) 

- Klacht in verband met het laattijdig versturen (van de tandarts) van een document t.a.v. 

het ziekenfonds – terugbetaling geweigerd door het ziekenfonds 

 

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

- Klacht in verband met vraag om afschrift van het patiëntendossier 

- Klacht in verband met een tandars die naar het buitenland is vertrokken (stopzetting 

activiteit in België): opzoeken van het dossier en klachten in verband met de ontwikkeling 

van de prothese 

- Klacht in verband met afschrift van het patiëntendossier 

- Klacht in verband met de problemen om een kopie van een scan te krijgen 
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1 klacht over een thuisverpleegkundige (zou zich vergist hebben in de dosering van de 

producten – gevolg: doofheid) 

 

2 klachten over een kinesitherapeut 
 

- Probleem in verband met de vrije keuze van het medisch huis 

- Probleem in verband met verlies van een cd-rom 

 

In verband met andere beroepsbeoefenaars: 15 klachten 
 

8 klachten in verband met controle-, expertise- en adviserend geneesheren: 

 
- Racisme expert aan de kaak gesteld 

- Klacht in verband met een adviserend arts van een verzekeringsmaatschappij (houding, 
gebrek aan competentie) 

- Klacht in verband met de traagheid van het bezorgen van het verslag van een expert 
- Klacht in verband met de houding van een geneesheer-expert (agressiviteit) 

- Klacht in verband met het gebrek aan orde in het dossierbeheer van adviserend arts 
- Klacht in verband met het gebrek aan informatie (toelichtingen) over de diagnose door een 

geneesheer-expert 

- Klacht in verband met de houding van een expert 

- Klacht in verband met een arbeidsgeneesheer (beschermende maatregelen tegen 

ioniserende straling niet toegepast?) 

 

7 klachten in verband met andere categorieën van beroepsbeoefenaars: 

 

- Klacht in verband met beledigingen door het verpleegkundig personeel van een 

onthaal/zorgcentrum voor alleenstaande moeders met baby 

- Twee klachten in verband met verschillende beroepsbeoefenaars in een rusthuis 

- Klacht in verband met een prothesemaker (defecte krukken) 

- Klacht in verband met een diëtiste (getuigschrift voor verstrekte hulp niet gegeven) 

- Klacht in verband met een audioloog (slecht afgesteld toestel) 
- Klacht in verband met een podoloog (niet aangepaste steunzool) 

 

Aan Nederlandstalige zijde (161 klachten) 

 

In verband met huisartsen: 36 klachten 
 

Recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking (gedrag en/of technische handeling) 
(artikel 5) 
 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een huisarts van wacht (gedrag, 
diagnosestelling) 

- Ontevredenheid in verband met kwaliteit van tussenkomst door een huisarts 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een huisarts van wacht (telefonisch 

advies) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van dienstverstrekking door een huisarts, vraag om 

doorsturen van afschrift patiëntendossier naar nieuwe huisarts 

- Ontevredenheid over plotse stopzetting van arts-patiënt relatie door een huisarts na 

tussenkomst van een medewerkster van de huisarts 

- Ontevredenheid over gedrag van een huisarts (manier van omgaan met patiënten) 
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- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een huisarts van wacht (weigering 

om langs te komen) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een huisarts van wacht (weigering 

om telefonisch inlichtingen / advies te verstrekken) 

- Ontevredenheid over bereikbaarheid van huisarts (partner beantwoordt telefoonoproep) 

- Ontevredenheid in verband met het uitblijven van een reactie van een huisarts (van wacht) 

op het verzoek van de patiënt om de nomenclatuurcode op het getuigschrift voor 

verstrekte hulp te corrigeren, zodat zij een terugbetaling door het ziekenfonds kan 

ontvangen 

- Ontevredenheid over weigering van huisarts om een dienstverstrekking te verlenen 

(betrokkene was geen patiënt in de praktijk) 

- Ontevredenheid over telefonische bereikbaarheid van een huisarts (opvang van 
telefonische oproepen door medewerkster) 

- Ontevredenheid over weigering door een huisarts om afspraak voor een dringende 
raadpleging te maken 

- Weigering van een huisarts om op vraag van patiënt/specialist geneesmiddelen voor te 
schrijven 

- Ontevredenheid over gedrag van een huisarts (niet opdagen op vooraf afgesproken 
huisbezoek, geen concrete volgende afspraak) 

- Ontevredenheid over handelen van een huisarts (opvolging van symptomen, 

beroepsgeheim) 

- Ontevredenheid in verband met diagnosestelling en behandeling door een huisarts 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een huisarts 

- Vragen van vertegenwoordiger in verband met het voorschrijfgedrag van de behandelende 

huisarts van de kinderen 

- Ontevredenheid over opvolging van gezondheidstoestand van patiënt ondanks 

herhaaldelijke contactname 

- Ontevredenheid over behandelingsvoorstel door de huisarts 

- Ontevredenheid over tussenkomst van een huisarts van wacht (diagnosestelling) 

- Ontevredenheid over tussenkomst van een huisarts (diagnosestelling) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een huisarts van wacht (telefonisch 

advies) 
- Vraag naar diagnosestelling en behandeling door een huisarts 

- Vragen bij diagnosestelling door een huisarts van wacht 
 

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

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

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

- Ontevredenheid in verband met diagnosestelling en behandeling door een huisarts 

 

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

- Ontevredenheid over kwaliteit van dienstverstrekking door een huisarts; vraag om 

doorsturen van afschrift patiëntendossier naar nieuwe huisarts 

- Vraag tot overdracht van een afschrift van een patiëntendossier naar een andere huisarts 

- Vraag naar de verzending van een afschrift van een patiëntendossier tussen twee 

huisartsen in het kader van de continuïteit van de zorg 
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- Vraag naar afschrift van het patiëntendossier bij een huisarts (die net met pensioen is 

gegaan) 

- Vraag van vertegenwoordiger tot afschrift van het patiëntendossier van de patiënt bij een 

geneesheer-specialist en een huisarts 

- Verzoek aan huisarts om afschrift van medische verslagen over te maken aan geneesheer-

specialist 

 

Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10) 
 

- Ontevredenheid over handelen van een huisarts (opvolging van symptomen, 

beroepsgeheim) 

- Klacht in verband met een schending van de persoonlijke levenssfeer van een patiënt door 
een huisarts 

- Ontevredenheid over contact van huisarts met broer van patiënt (persoonlijke levenssfeer) 
- Ontevredenheid over contact van huisarts met familie en vrienden van patiënt 

(persoonlijke levenssfeer) 
- Ontevredenheid over huisarts die zonder medeweten en toestemming van patiënt 

gezondheidsgegevens heeft verstrekt aan een andere beroepsbeoefenaar 
 

In verband met specialisten: 26 klachten 
 

Recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking (gedrag en/of technische handeling) 
(artikel 5) 
 

- Ontevredenheid over de opvolging/nazorg na een operatieve ingreep door een specialist 

(betrokkenheid en opvolging van complicaties/gevolgen van de ingreep); vraag naar 

afschrift van het patiëntendossier 

- Ontevredenheid over gedrag van een orthopedist tijdens een raadpleging en over de 

hoogte van het aangerekende honorarium 

- Ontevredenheid over gedrag van een oogarts tegenover de patiënt 

- Ontevredenheid over houding van een oogarts tijdens een onderzoek 

- Ontevredenheid in verband met kwaliteit van tussenkomst (houding) door een oogarts 
- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een radioloog in een privé-praktijk 

(houding) 
- Ontevredenheid over de kwaliteit van tussenkomst door een oogarts (plaatsen van lenzen) 

en over de verstrekte informatie m.b.t. de financiële gevolgen van de tussenkomst 
(terugbetaling door het ziekenfonds) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een specialist in een privé-praktijk 
(voorgeschreven medicatie bracht geen verbetering in de gezondheidstoestand van de 

patiënt) 

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

(resultaat van een herstelingreep en het niet plaatsvinden van een geplande ingreep door 

defect aan apparatuur) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst (plaatsen van een spiraal) door een 

gynaecoloog 

- Diagnosestelling op basis van een verkeerd bloedresultaat (andere datum) door een 

gynaecoloog 

- Ontevredenheid in verband met kwaliteit van tussenkomst door een oogarts (plaatsen van 

lenzen) in een privékliniek 

- Ontevredenheid over resultaat van een ingreep door een chirurg in een privékliniek 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst van een oogarts (resultaat van 

oogmetingen zoals weergegeven op het voorschrift voor een bril) 



30 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een dermatoloog (letsel na 

verwijdering pleister) 

 

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

- Gebrek aan informatie over gezondheidstoestand (diagnose) door een psychiater 

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

- Ontevredenheid over gedrag van een orthopedist tijdens een raadpleging en over de 

hoogte van het aangerekende honorarium 
- Ontevredenheid over de kwaliteit van tussenkomst door een oogarts (plaatsen van lenzen) 

en over de verstrekte informatie m.b.t. de financiële gevolgen van de tussenkomst 
(terugbetaling door het ziekenfonds) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een specialist in een privé-praktijk 
(voorgeschreven medicatie bracht geen verbetering in de gezondheidstoestand van de 

patiënt) 
- Ontevredenheid over informatie verstrekt voorafgaand aan de behandeling door een 

specialist (informatie over de terugbetaling door het ziekenfonds, afwezigheid 

betalingsnota) 

 

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

- Vraag naar toegang tot patiëntendossier bij psychiater 

- Vraag van vertegenwoordiger tot afschrift van het patiëntendossier van de patiënt bij een 

geneesheer-specialist en een huisarts 

- Vraag naar afschrift van een patiëntendossier bij een specialist (esthetisch chirurg) van 

een privékliniek 

- Vraag naar afschrift dossier bij een chirurg van een privékliniek (in verband met plaatsing 

van pip implantaten) 
- Verzoek van vertegenwoordiger aan geneesheer-specialist tot afschrift van een deel van 

het patiëntendossier van de patiënt (evaluatieverslagen) 
- Vraag naar afschrift van dossier bij een esthetisch chirurg (vraag naar informatie over 

merk van ingeplante prothese (PIP)) 
- Verzoek tot afschrift van patiëntendossier bij een geneesheer-specialist 

- Verzoek tot afschrift van patiëntendossier bij gynaecoloog; vragen in verband met 
kostprijs van afschrift 

 

In verband met tandartsen: 59 klachten 
 

Recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking (gedrag en/of technische handeling) 
(artikel 5) 
 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst van een behandeling door een 

orthodontist 

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

en over de informatie die vooraf is verstrekt over de behandeling (kostprijs behandeling) 

- Melding in verband met kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (beschadiging van 

onderkaak bij het trekken van een tand); tandarts is bereid tot een minnelijke regeling; 
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wenst daarvoor een schriftelijke vaststelling door een andere tandarts; andere tandarts is 

niet bereid om een verslag op te stellen 

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

tandarts toont geen bereidheid meer om oplossing voor probleem te zoeken 

- Ontevredenheid over gedrag van een tandarts die aan partner medische informatie 

meedeelde zonder dat patiënt hiervan kennis had 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een orthodontist (gedrag) 

- Ontevredenheid over plotse stopzetting van een orthodontische behandeling (naar 

aanleiding van onenigheid over bereikbaarheid van de tandarts) 

- Ontevredenheid in verband met weigering van een tandarts om de patiënt te helpen, die 

erge tandpijn had 

- Ontevredenheid over gedrag van een tandarts bij de behandeling van een kind (geen 
kindvriendelijke omgang) 

- Ontevredenheid over gedrag van een tandarts bij de bejegening van een kind 
- Ontevredenheid over kwaliteit van verstrekking door een tandarts (gedrag van tandarts, 

ervaren pijn, informatie over kostprijs voorafgaand aan de behandeling) 
- Ontevredenheid over gedrag van tandarts naar aanleiding van een opmerking van de 

patiënt 
- Ontevredenheid over (tegenstrijdige) communicatie door verschillende tandartsen van 1 

praktijk 

- Verschillende vragen in verband met diagnose en voorgestelde behandeling door een 

tandarts; ontevredenheid over tussenkomst van tandarts 

- Vragen over kwaliteit van verstrekking door een tandarts (plaatsing kroon) en het daaraan 

gekoppelde honorarium 

- Ontevredenheid in verband met kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (trekken van 

een tand) en in verband met de informatie die vooraf aan de tussenkomst werd verstrekt 

(verdoving) 

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

verwijdering van oude vullingen) en over informatie die vooraf werd meegedeeld over een 

behandeling 

- Vragen in verband met onderbreking van een behandeling door een orthodontist 

(financiële gevolgen); andere orthodontist adviseert om behandeling opnieuw te starten 
- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (pasvorm van prothese) 

- Ontevredenheid in verband met de kwaliteit van een tussenkomst door een tandarts bij het 
behandelen van tandpijn 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (prothese op 
implantaten) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (polijsten van tanden) 
- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (diagnosestelling en 

behandeling) 

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

afgebroken tand) 

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

tandprothese) 

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

voorlopige kronen) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een parodontoloog (stuk van tand 

afgebroken tijdens behandeling) 

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

- Achterblijven van een instrument in de tandwortel na een tandheelkundige behandeling 

- Ontevredenheid over kwaliteit van verstrekking door een tandarts (problemen met kroon) 
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- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (behandeling van een 

volgens de patiënt gezonde tand) 

- Ontevredenheid over de kwaliteit van tussenkomst door een orthodontist 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (fouten in de 

behandeling) 

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

van “facings” op tanden) 

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

tanden) 

- Ontevredenheid en vragen over afbreken van tand bij verwijdering van blokjes (beugel) 

door een tandarts 

- Ontevredenheid over kwaliteit van dienstverstrekking door een tandarts 
- Ontevredenheid in verband met kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (onnodige 

behandeling) 
- Ontevredenheid in verband met kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (achterblijven 

van een stuk van een instrument in de tand) 
- Ontevredenheid over resultaat van een orthodontische behandeling 

- Ontevredenheid over kwaliteit van verstrekking door een tandarts (problemen met 
tandprothese) 

- Vraag naar garantie voor tandkronen; verschillende kronen afgebroken 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (hygiëne) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van dienstverstrekking door een tandarts (loszittende 

tandprothese) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van dienstverstrekking door een tandarts (loszittende 

tandprothese) 

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

vulling) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (stuk tand is 

achtergebleven na extractie tand) 

 

Recht op de vrije keuze van een beroepsbeoefenaar (artikel 6) 
 
- Ontevredenheid over termijn waarin er bij een tandarts een afspraak gemaakt kon worden 

voor een dringende behandeling (patiënt heeft eerst getracht een tandarts van wacht te 
contacteren via het centraal oproepnummer van de wachtdienst Algemeen Tandarts, maar 

de wachtdienst is enkel telefonisch bereikbaar op zaterdag-, zon- en feestdagen) 
 

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

- Verschillende vragen in verband met diagnose en voorgestelde behandeling door een 

tandarts; ontevredenheid over tussenkomst van tandarts 

 

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

- Verschillende vragen in verband met diagnose en voorgestelde behandeling door een 

tandarts; ontevredenheid over tussenkomst van tandarts 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst van een behandeling door een 

orthodontist 

- Vragen over kwaliteit van verstrekking door een tandarts (plaatsing kroon) en het daaraan 

gekoppelde honorarium 
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- Ontevredenheid in verband met kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (trekken van 

een tand) en in verband met de informatie die vooraf aan de tussenkomst werd verstrekt 

(verdoving) 

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

verwijdering van oude vullingen) en over informatie die vooraf werd meegedeeld over een 

behandeling 

- Vragen in verband met onderbreking van een behandeling door een orthodontist 

(financiële gevolgen); andere orthodontist adviseert om behandeling opnieuw te starten 

- Vragen over aanrekening van een honorarium door een tandarts van wacht, dit 

honorarium is niet terugbetaalbaar via de ziekteverzekering 

- Vragen in verband met de honoraria aangerekend door een parodontoloog 

- Ontevredenheid over gebrek aan informatie (over terugbetalingsregels RIZIV) ontvangen 
vooraf aan een verstrekking door een parodontoloog 

- Ontevredenheid over informatie ontvangen vooraf aan de tussenkomst door tandarts 
(patiënt was niet op de hoogte dat de tandarts op tijdstip van de verstrekking niet 

geconventioneerd was) 
- Ontevredenheid over hoogte van honorarium aangerekend door een tandarts 

(onduidelijkheden, niet voorafgaand geïnformeerd) 
- Ontevredenheid over informatie verstrekt voorafgaand aan de behandeling door een 

orthodontist (hoogte van het honorarium) 

- Ontevredenheid over informatie en opvolging door orthodontist van een minderjarige in 

het kader van een orthodontische behandeling (goedkeuringsperiode bij ziekenfonds is 

vervallen zonder dat orthodontist verlenging heeft aangevraagd. Er werd geen 'ten 

bewarende titel' aangevraagd) 

- Ontevredenheid in verband met tussenkomst door een tandarts (tandarts heeft prestaties 

uitgevoerd die patiënt niet heeft gevraagd; geen terugbetaling door ziekenfonds want 

hernieuwingstermijn van prestaties nog niet overschreden) 

- Ontevredenheid over gevolgen van weigering van patiënt voor een door de orthodontist 

voorgestelde behandeling (vraag naar financiële regeling) 

 

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

- Verzoek tot afschrift van de in de praktijk aanwezige patiëntendossiers (continuïteit van 
zorg) 

 

Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10) 
 
- Ontevredenheid over gedrag van een tandarts die aan partner medische informatie 

meedeelde zonder dat patiënt hiervan kennis had 

- Ontevredenheid over doorsturen door een tandarts van gegevens uit het patiëntendossier 

naar ex-partner van patiënt 

 

Recht op een op pijnbestrijding gerichte zorg (artikel 11bis) 
 

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

ervaren pijn, informatie over kostprijs voorafgaand aan de behandeling) 
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In verband met kinesitherapeuten: 4 klachten 
 

Recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking (gedrag en/of technische handeling) 
(artikel 5) 
 

- Ontevredenheid over gedrag (grensoverschrijdend gedrag) door een kinesitherapeut 

- Ontevredenheid over gedrag van een kinesitherapeut bij vraag naar correctie van een 

getuigschrift voor verstrekte hulp 

 

Recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst 
van de beroepsbeoefenaar (artikel 8) 
 
- Weigering door een kinesitherapeut om een getuigschrift voor verstrekte hulp te 

overhandigen 
- Weigering van overhandiging van getuigschrift verstrekte zorg door een kinesitherapeut 

naar aanleiding van discussie over betaling van honorarium 
 

In verband met zelfstandig verpleegkundigen / verpleegkundigen rusthuis: 3 klachten 
 

Recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking (gedrag en/of technische handeling) 
(artikel 5) 
 

- Ontevredenheid in verband met de kwaliteit van tussenkomst door een zelfstandig 

verpleegkundige (val van patiënt); vragen in verband met het invullen van de documenten 

voor de verzekeringsmaatschappij, die de beroepsbeoefenaar heeft overhandigd 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door verpleegkundigen in een rust- en 

verzorgingstehuis 

- Ontevredenheid over plotse stopzetting van verpleegkundige zorg aan huis 

 

In verband met apothekers: 11 klachten 
 

Recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking (gedrag en/of technische handeling) 
(artikel 5) 
 
- Ontevredenheid over gedrag, technische verstrekking en aanrekening van een 

wachthonorarium door een apotheker van wacht 
- Ontevredenheid in verband met de weigering van een apotheker om de restorno's voor 

aangekochte medicatie toe te kennen 
- Ontevredenheid over gedrag van een apotheker van wacht (dringende vraag naar niet-

voorschriftplichtig geneesmiddel voor kind) 

- Klacht over de bereikbaarheid van verschillende apothekers 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst (houding) door een apotheker van wacht 

bij de aankoop van een geneesmiddel 

- Ontevredenheid over voorafgaandelijke informatie bij aankoop van een geneesmiddel bij 

een apotheek (online apotheek) 

- Vragen in verband met de kwaliteit van tussenkomst door enkele apothekers bij de 

aflevering van een geneesmiddel op voorschrift (geneesmiddel zou volgens de apothekers 

niet meer te verkrijgen zijn; patiënt heeft het geneesmiddel in een andere apotheek kunnen 

aankopen, maar van een ander merk) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een apotheker (inhoud van verstrekte 

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

- Ontevredenheid in verband met de weigering van een apotheker om de restorno's voor 

aangekochte medicatie toe te kennen 

- Ontevredenheid over voorafgaandelijke informatie bij aankoop van een geneesmiddel bij 

een apotheek (online apotheek) 

- Ontevredenheid over aanrekening van een wachthonorarium aan de patiënt door een 

apotheker van wacht (volgens patiënt was het een dringend uit te voeren voorschrift) 

- Ontevredenheid over de informatie die een apotheker vooraf aan de tussenkomst heeft 

meegedeeld (het aangekochte geneesmiddel zou ook gratis te verkrijgen zijn) 

- Ontevredenheid over afwezigheid van informatie over kostprijs van verstrekkingen 
geneesmiddel door een apotheek (aanrekening van een supplement indien betaling per 

bankcontact) 
 

In verband met andere beroepsbeoefenaars: 22 klachten 
 

16 klachten in verband met controle-, expertise- en adviserend geneesheren: 
 

Recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking (gedrag en/of technische handeling) 
(artikel 5) 
 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een controlegeneesheer tijdens en na 

een controle van arbeidsongeschiktheid (houding en beslissing) 

- Ontevredenheid in verband met de houding van een controlegeneesheer tijdens een 

medisch onderzoek 

- Ontevredenheid over gedrag van een controlearts in kader van arbeidsongeschiktheid 

- Vragen bij houding van een adviserend geneesheer bij een ziekenfonds (informatie bij een 

beslissing) 

- Ontevredenheid in verband met de houding van een geneesheer-expert, aangesteld door de 

rechtbank (intimiderend gedrag) 

- Ontevredenheid in verband met kwaliteit van tussenkomst door een controlegeneesheer 
(houding) 

- Ontevredenheid over communicatie (over uit te voeren onderzoeken) met 
controlegeneesheren in kader van een arbeidsongeval 

- Ontevredenheid over gedrag van een controlearts tijdens een bezoek aan zijn kabinet 
- Ontevredenheid over gedrag van een controlearts in het kader van vaststelling 

ongeschiktheid 
- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst (houding) door een adviserend geneesheer 

van ziekenfonds tijdens een medisch onderzoek 

- Ontevredenheid in verband met kwaliteit van tussenkomst door een adviserend geneesheer 

(houding) 

- Verzoek tot ontvangst van conclusies van expert belast met een minnelijke expertise 

- Ontevredenheid over tussenkomst van een geneesheer bij een 

arbeidsongevallenverzekeraar (aanslepend dossier) 

 

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

- Verzoek tot afschrift van patiëntendossier bij arbeidsgeneesheer 

- Vraag naar afschrift van verslag van een arts (RIZIV) na een onderzoek 
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- Vraag naar afschrift van dossier bij een expert (verslag werd verzonden naar een 

arbeidsgeneesheer) 

 

6 klachten in verband met andere categorieën van beroepsbeoefenaars: 

 

Recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking (gedrag en/of technische handeling) 
(artikel 5) 
 

- Ontevredenheid over niet uitvoering van een bloedanalyse door een laboratorium 

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

zolen die niet probleemoplossend zijn) 

- Ontevredenheid in verband met kwaliteit van tussenkomst door een arts (?) na val van 
patiënt op een recreatiedomein (geen zorgen toegediend) 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een geneesheer (?) (verkeerde 
medicatie) 

 

Recht van de patiënt op informatie over zijn gezondheidstoestand (artikel 7) 
 
- Vraag naar afschrift van laboresultaten rechtstreeks bij laboratorium 

 

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

- Ontevredenheid over informatie door bandagist over financiële gevolgen van de 

tussenkomst (persoonlijk aandeel van de patiënt is hoger dan vooraf meegedeeld) 

 

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

- Vraag naar afschrift van laboresultaten rechtstreeks bij laboratorium 
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I.1.1.4. Type verwachting van de patiënt in de “klachten”dossiers 

behorend tot de directe bevoegdheid van de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” 
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- Aan Nederlandstalige zijde zijn het geven van een signaal bij de ombudspersoon (73 

dossiers) en het bereiken van een financieel akkoord (50 dossiers) de meest voorkomende 

verwachtingen. Het verzoek van de patiënt om een afschrift van het patiëntendossier komt in 

20 dossiers voor en het verzoek om dialoog is de belangrijkste verwachting in 16 dossiers.  

 

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

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

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

dossiers waarin de patiënt een klacht per mail had neergelegd. 

 

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

vragen om een financieel akkoord (26 dossiers), en vervolgens verzoeken om een afschrift 

van het patiëntendossier (21 dossiers) en om dialoog (12 dossiers). 
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- Wij wijzen nog op het volgende: bij het neerleggen van een klacht formuleert het merendeel 

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

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

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

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

 

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

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

betrekking hebben 
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De meeste dossiers “bevoegdheid federale ombudsdienst” hebben voor het jaar 2012 

betrekking op de ambulante sector (195 dossiers). 
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I.1.1.6. Beroepsbeoefenaars in de “klachten”dossiers, behorend tot de 

directe bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de 

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

derde 

 

Aan Franstalige zijde (74 klachten) 

 

- Klacht in verband met de organisatie van een rusthuis - doorverwezen naar de bevoegde 
inspectiediensten 

- Klacht in verband met een beslissing van het “Agence Wallonne pour l’intégration des 

personnes handicapées” - doorverwezen naar de Ombudsdienst voor het Waalse Gewest 

- Klacht in verband met een orthodontische behandeling met ernstige schade tot gevolg; de 

patiënt vraagt een technische expertise en een financiële schadevergoeding - 

doorverwezen naar zijn ziekenfonds en het Fonds voor de Medische Ongevallen 

- Klacht in verband met de hygiënische omstandigheden in een rusthuis - doorverwezen 
naar de bevoegde regionale inspectiedienst 

- Betwisting van een beslissing door het ziekenfonds van de patiënt - doorverwezen naar de 
federale Ombudsman 

- Klacht in verband met de verblijfsomstandigheden in een rusthuis - de advocaat van de 
patiënt werd reeds op de hoogte gebracht 

- Klacht van een Franse patiënt die een ziekenhuisfactuur weigert te betalen (in België 
verstrekte zorg); zij vermoedt een ernstige medische fout en wenst geen bemiddeling; zij 

wordt aangespoord om contact op te nemen met een advocaat en wordt doorverwezen naar 
het Fonds voor de Medische Ongevallen 

- Klacht van een patiënt die een medisch-technische fout vermoedt - doorverwezen naar de 

dienst ledenverdediging van het ziekenfonds en naar het Fonds voor de Medische 

Ongevallen 

- Klacht in verband met een psycholoog die verschillende artikelen van de deontologische 

code van psychologen overtreden zou hebben - doorverwezen naar de Belgische federatie 

van Psychologen 

- Klacht over een ziekenhuisfactuur – doorverwezen naar het ziekenfonds 

- Vrees van een patiënt die een identiteitsfraude vermoedt in het kader van medische zorg 

(bedrieglijk gebruik van zijn elektronische identiteitskaart) – doorverwezen naar de dienst 

“Doc Stop” van de FOD Binnenlandse Zaken 

- Een patiënt verklaart ernstige schade geleden te hebben als gevolg van een esthetische 
ingreep; de patiënt wil een gerechtelijke procedure starten, zij wordt aangespoord om 

contact op te nemen met de advocaat van haar keuze 
- Klacht in verband met de hygiënische omstandigheden in een rusthuis - doorverwezen 

naar de bevoegde regionale inspectiedienst 
- Organisatorische klacht van een patiënt die in een instelling voor sociaal verweer is 

geïnterneerd - doorverwezen naar zijn advocaat en de juridische eerstelijnsbijstand 
(justitiehuis) 

- Vraag van een patiënt die verklaart schade te hebben geleden (ingevolge een heelkundige 
ingreep), om naar een geneeskundig expert te worden doorverwezen 

- Organisatorische klacht met betrekking tot een rusthuis - doorverwezen naar de bevoegde 

inspectiediensten en naar de vzw Infor-Home 

- Vraag van een patiënt die haar klacht bij het gerecht wil indienen - doorverwezen naar 

artsen gespecialiseerd in medisch aansprakelijkheidsrecht 

- Klacht van een patiënt die zegt een ernstige pathologie te hebben gekregen tijdens een 

hospitalisatie; de lokale ombudspersoon heeft reeds bemiddeld - dooverwezen naar het 

Fonds voor de Medische Ongevallen en naar de dienst ledenverdediging van zijn 

ziekenfonds 
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- Vraag van een patiënt die hulp wil bij het invullen van een schadeaangifteformulier 

verstuurd door de verzekeringsmaatschappij van zijn rusthuis - doorverwezen naar de 

juridische dienst van zijn ziekenfonds  

- Schriftelijke vraag van een advocaat die namens een patiënt klacht wil indienen bij het 

Fonds voor de Medische Ongevallen – doorverwezen naar het Fonds 

- Klacht van een patiënt die een deel van de inhoud van haar ziekenhuisdossier betwist; de 

lokale ombudspersoon heeft reeds bemiddeld; de patiënte wenst een alternatief; zij wordt 

verzocht bij een advocaat te rade te gaan 

- Vraag van een patiënt die een klacht wil indienen bij het Fonds voor de Medische 

Ongevallen en het advies wenst van een advocaat; patiënt wordt geïnformeerd over welke 

stappen ze kan ondernemen 

- Een patiënt die in een rusthuis verblijft, meldt een klacht tegen een andere resident: 
mishandeling - doorverwezen naar Infor-Home en Respect Senior 

- Vraag van een patiënt die verdachte methodes van een psychotherapeut meldt - 
doorverwezen naar het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische 

Organisaties 
- Klacht in verband met de omstandigheden van detentie van een patiënt geïnterneerd in een 

instelling voor sociaal verweer - klacht doorverwezen naar zijn advocaat en naar de 
juridische eerstelijnsbijstand 

- Klacht in verband met het gebrek aan hygiëne in een tandartspraktijk - doorverwezen naar 

de bevoegde Provinciale Geneeskundige Commissie 

- De zoon van een patiënt betwist de vermindering van een door het ziekenfonds 

toegekende invaliditeitstoelage - doorverwezen naar zijn ziekenfonds en naar de federale 

Ombudsman 

- Klacht van een vertrouwenspersoon van een verlamde patiënt die in een rusthuis verblijft 

in verband met de voorwaarden voor de tenlasteneming van deze persoon, en de 

beperking van zijn bezoekrecht - verstrekking van informatie en klacht doorverwezen naar 

de bevoegde inspectiediensten 

- Klacht van een patiënt betreffende de financiële gevolgen van een afzonderingsmaatregel 

die is opgelegd ingevolge de opsporing van een besmettelijke ziekte - doorverwezen naar 

het ziekenfonds van de patiënt 

- Klacht in verband met de non-conformiteit van een nomenclatuurcode gebruikt door een 
huisarts – verstrekking van informatie en doorverwijzing naar het ziekenfonds en/of het 

RIZIV 
- Vraag van een patiënt in verband met het twijfelachtig gedrag van een psychotherapeut - 

de patiënt wordt doorverwezen naar de vereniging “Aide aux Victimes de 
Psychothérapeutes Autoproclamés” en naar het Informatie- en Adviescentrum inzake 

Schadelijke Sektarische Organisaties 
- Klacht in verband met de hygiënische omstandigheden in een ziekenhuis - doorverwezen 

naar de inspectiedienst van de verzorgingsinstellingen en naar de ombudspersoon van het 

ziekenhuis 

- Vraag in verband met de wettelijkheid van een maandelijks supplement dat aan de 

residenten van een rusthuis wordt gevraagd voor toegang tot draadloos internet - 

doorverwezen naar Infor-Home en naar de bevoegde inspectiedienst 

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

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

- Betwisting van het bedrag van de terugbetaling en vrije keuze van de beroepsbeoefenaar 

binnen een medisch huis (forfaitair systeem) – verstrekking van informatie en 

doorverwijzing naar het ziekenfonds 

- Vermoeden van een medisch-technische fout bij een ziekenhuisopname – bemiddeling 

niet gewenst – doorverwijzing naar het ziekenfonds en naar het Fonds voor de Medische 

Ongevallen 
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- Klacht in verband met de nevenwerkingen van een geneesmiddel – doorverwijzing naar 

het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 

- Vraag van een patiënt in verband met de behandelingstermijn van zijn dossier betreffende 

een medische fout door zijn verzekeringsmaatschappij - klacht doorverwezen naar de 

Ombudsman van de Verzekeringen 

- Klacht in verband met een autopsie die werd uitgevoerd tegen de goedkeuring in van de 

familie van de overledene, de familie wil de zaak voor het gerecht brengen: de familie 

wordt aangespoord om te rade te gaan bij een advocaat 

- Klacht in verband met een laattijdige diagnose door een gynaecoloog; de patiënt wenst 

geen bemiddeling - doorverwezen naar het Fonds voor de Medische Ongevallen en/of 

haar ziekenfonds 

- Klacht van de familie van een overledene over het niet respecteren van de religieuze 
cultus van de patiënt - doorverwezen naar de interculturele bemiddelaar van de 

verzorgingsinstelling 
- Probleem betreffende de personeelsorganisatie in een ziekenhuis – doorverwijzing naar de 

inspectiedienst van de verzorgingsinstellingen 
- Vraag van een patiënt in verband met het toestemmingsformulier dat door het “Réseau 

Santé wallon” is opgesteld betreffende de verwerking van medische gegevens (Is de 
patiënt verplicht om te tekenen?) – verstrekking van informatie en doorverwijzing naar de 

ombudspersoon van het “Réseau Santé wallon” 

- Vraag van een staatloze patiënt die een attest voor dringende medische hulp wil krijgen 

(momenteel geweigerd door het OCMW) – patiënt wordt doorverwezen naar de dienst 

“medimmigrant” van Brussel 

- Klacht van een patiënt in verband met een “niet-erkend” privé radiologisch centrum 

(probleem met factuur) - verstrekking van informatie en doorverwijzing naar het 

ziekenfonds en/of het RIZIV 

- Vraag van een patiënt in verband met de wachttermijn voor een beslissing van het College 

van geneesheren-directeurs van het RIZIV betreffende een aanvraag van een stimulator 

voor een kind met epilepsie - doorverwezen naar de federale Ombudsman 

- Vraag van een patiënt in verband met de gevolgen van een onopzettelijke afwezigheid op 

een medische controle – doorverwezen naar de administratieve diensten van Medex 

- Vraag om bijstand van een doofstomme patiënt om bij de opvolging van zijn gezondheid 
geholpen te worden - doorverwijzing naar de dienst onthaal (die werkt met vrijwilligers) 

van een ziekenhuis; deze dienst kan de patiënt in het ziekenhuis begeleiden 
- Algemene klacht in verband met een gevoel van verwaarlozing op het gebied van 

psychiatrische zorg in een ziekenhuis (bemiddeling geweigerd) - doorverwijzing naar de 
Orde der geneesheren, de bevoegde Provinciale Geneeskundige Commissie 

- Klacht in verband met de beslissing van een ziekenfonds – doorverwijzing naar de 
federale Ombudsman 

- Vraag van een logopedist in verband met zijn statuut van gepensioneerde – 

doorverwijzing naar de Ombudsdienst Pensioenen 

- Klacht in verband met het opzoeken van dossiers die door een overleden 

beroepsbeoefenaar werden beheerd – doorverwijzing naar de Provinciale raad van de Orde 

der geneesheren waarbij de beroepsbeoefenaar was ingeschreven 

- Klacht in verband met een pensioenprobleem - doorverwijzing naar de Ombudsdienst 

Pensioenen 

- Klacht in verband met een meningsverschil aangaande de conclusies van een gerechtelijk 

geneeskundig expert - doorverwijzing naar de advocaat van de betrokkene 

- Drie klachten in verband met ziekenhuisfacturen – doorverwijzing naar het ziekenfonds 

- Vraag in verband met betalingsmoeilijkheden van een ziekenhuisfactuur – doorverwijzing 

naar de facturatiedienst van de instelling en naar de ombudspersoon van de instelling 
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- Vraag van een patiënt op zoek naar advocaten gespecialiseerd in medische 

aansprakelijkheid – doorverwijzing naar de site van de betrokken Balie 

- Klacht in verband met de voorwaarden voor de tenlasteneming van een (overleden) 

patiënt in een rusthuis (gebrek aan hygiëne,…) – doorverwijzing naar de bevoegde 

inspectiediensten 

- Vraag in verband met het opzoeken van een dossier van een verpleegkundige ambulancier 

(nota opgesteld tijdens een dringend vervoer) - doorverwijzing naar de 

gezondheidsinspecteur van de bevoegde FOD 

- Klacht in verband met een technische fout in het ziekenhuis (verlies linkeroog) – 

doorverwijzing naar het Fonds voor de Medische Ongevallen 

- Klacht betreffende de omstandigheden van internering (geweld van de politie) - 

doorverwijzing naar het Vast comité van toezicht op de politiediensten 
- Klacht in verband met het verlies van vitale reflexen ingevolge een medische ingreep in 

het ziekenhuis – zoeken van advocaten gespecialiseerd in medisch recht – doorverwijzing 
naar de site van de betrokken Balie 

- Klacht in verband met het overlijden van een patiënt ingevolge een hospitalisatie – 
doorverwijzing naar het Fonds voor de Medische Ongevallen 

- Klacht in verband met de dienst 1733 (dringende zorg) (weigering om bijstand van de 
dienst omdat de patiënt in Frankrijk woont (grens); heeft nochtans een Belgisch 

ziekenfonds een behandelende geneesheer in België) - doorverwijzing naar de 

verantwoordelijke van het project 1733 bij de FOD Volksgezondheid 

- Klacht in verband met een medisch huis in Luik (uittreding zonder waarschuwing en 

weinig begrijpelijk) – doorverwijzing naar een eigen ombudsdienst (“proef”project) van 

de medische huizen van Luik (opgericht door de federatie (fr) van medische huizen) 

- Klacht in verband met de hygiënische omstandigheden in een ziekenhuis - doorverwijzing 

naar de bevoegde inspectiediensten 

- Klacht in verband met een medisch-technische fout – doorverwijzing naar het Fonds voor 

de Medische Ongevallen 

- Vraag van een patiënt die de coördinaten wenst van experts in de tandheelkunde – 

doorverwijzing naar de vereniging (fr.) voor tandheelkunde; naar de vzw “Erreurs 

médicales”, naar de expertisebureaus van het gewest van de patiënt 

- Klacht in verband met de hygiënische omstandigheden in een rusthuis – doorverwijzing 
naar de bevoegde inspectiediensten 

- Klacht in verband met de houding van een psycholoog (Belgische Federatie van 
Psychologen in het verleden reeds op de hoogte gebracht) – doorverwijzing naar een 

advocaat 
- Klacht in verband met de houding van een kinesitherapeut-osteopaat (vraag om sanctie en 

niet om bemiddeling) – doorverwijzing naar de bevoegde Provinciale Geneeskundige 
Commissie 

 

Aan Nederlandstalige zijde (105 klachten) 

 

- Vraag over plotse uitschrijving uit een ziekenfonds: Landsbond van betrokken 

ziekenfonds voor uitleg hierover, federale Ombudsman voor bemiddeling 

- Klacht over gevolgde procedure door Medex bij beslissing rond op pensioenstelling: 

klachtenprocedure bij Medex over manier van werken bij Medex, federale Ombudsman 

- Ontevredenheid over dienstverlening van het Onafhankelijk Ziekenfonds: ombudsdienst 

van het betrokken ziekenfonds, federale Ombudsman 

- Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een thuisverpleegkundige 

(technische handeling); aangifte werd gedaan bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar 

van de werkgever; (patiënt is niet akkoord met beslissing van de 
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verzekeringsmaatschappij): dienst ledenverdediging (juridische dienst) ziekenfonds, 

raadsman, Fonds voor de Medische Ongevallen, Provinciale Geneeskundige Commissie 

(voor controle van de activiteiten van de verpleegkundige) 

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

geneesmiddel); vraag naar controle: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten 

- Ontevredenheid in verband met algemene zorgverlening in een ziekenhuis: Vlaams 

agentschap Zorg en Gezondheid 

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

mondonderzoek); wenst geen bemiddeling: Provinciale Geneeskundige Commissie (voor 

vraag naar controle, dienst ledenverdediging ziekenfonds (voor vraag naar 

schadevergoeding) 
- Vraag over terugbetaling, na verhuis naar een ander rusthuis, van voorafbetaalde kosten in 

het vorige rusthuis: Woonzorglijn 
-  Ontevredenheid over duur van gerechtelijke procedure (beroep tegen beslissing in verband 

met verhoogde kinderbijslag, wachttijd om verslag te bekomen na onderzoek door een 
expert (psychotherapeut): justitiehuis (voor eerste juridisch advies), advocaat 

- Vragen/klacht over hygiëne bij maaltijdbedeling in een Penitentiaire inrichting: meldpunt 
voor de consument bij het Federaal Agentschap Veiligheid van de Voedselketen 

- Ontevredenheid over werking van een rusthuis (hygiëne bij voedselbedeling, hygiëne in 

de kamers, algemene zorg van bewoners), vraag naar inspectie: Woonzorglijn 

-  Ontevredenheid over houding van een rusthuis tegenover een bewoonster met grotere 

zorgbehoefte en haar familie (bewoonster is intussen overleden): Woonzorglijn in verband 

met signaal over werking van het rusthuis 

-  Ontevredenheid over procedure (herhaaldelijke onderzoeken) die moet gevolgd worden 

om terugbetaling van een geneesmiddel te bekomen bij een zeldzame ziekte: RIZIV, 

federale Ombudsman 

-  Ontevredenheid over afwezigheid van reactie na verzending van mailbericht naar de FOD 

Sociale Zaken: klachteninstantie bij FOD Sociale Zaken, federale Ombudsman 

-  Vragen in verband met de bestaande regelgeving voor de terugbetaling van 

geneesmiddelen: dienst ledenverdediging ziekenfonds, RIZIV en Federaal Agentschap 

voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (informatie over verdeling van 
geneesmiddelen) 

-  Algemene bemerkingen in verband met zorgverlening en organisatie in een RVT: 
Woonzorglijn 

-  Vraag naar getuigschrift voor verstrekte hulp bij een huisarts van wacht: Orde der 
geneesheren (hier reeds klacht neergelegd), Dienst geneeskundige evaluatie en controle bij 

het RIZIV 
-  Ontevredenheid over roepgedrag van een medebewoner in een RVT, reeds meermaals bij 

de directie aangekaart: Woonzorglijn 

-  Ontevredenheid over uitzicht van de kamer in een rusthuis en over de aanrekening van een 

opzegvergoeding: Woonzorglijn, sociale dienst van voorziening waar persoon op dit 

moment verblijft voor ondersteuning 

-  Vraag naar controle van hygiëne in een kinesitherapiepraktijk: gezondheidsinspecteur bij 

de Provinciale Geneeskundige Commissie 

-  Vragen in verband met (de procedure voor) de erkenning van een arbeidershandicap door 

de V.D.A.B. en bijzondere tewerkstellingsmaatregelen: Dienst 

arbeidshandicapspecialisatie van de V.D.A.B. 

-  Vraag naar onderzoek van een tandarts met een vermoedelijke verslavingsproblematiek: 

Provinciale Geneeskundige Commissie 

-  Ontevredenheid van nabestaande in verband met kwaliteit van tussenkomst door een 

huisarts bij patiënt: uitleg in verband met art. 9 § 4 van de patiëntenrechtenwet; reeds een 



45 

dossier bij de juridische dienst van het ziekenfonds geopend; verwijzing naar het Fonds 

voor de Medische Ongevallen 

-  Probleem bij erkenning door arbeidsongevallenverzekering van gevolgen van ongeval, 

reeds negatieve uitspraak door rechtbank, bijkomend onderzoek in beroep werd 

geweigerd: juridische bijstand bij advocaat, vakbond 

-  Algemene ontevredenheid over organisatie van zorg, maaltijden, binnen een rusthuis, 

discussie over opzegvergoeding: Woonzorglijn, justitiehuis voor juridisch advies in 

verband met de opzegvergoeding 

-  Ontevredenheid over gedrag (agressief) van een controlearts bij een 

arbeidsongevallenverzekeraar, wens tot disciplinaire maatregel: Orde der geneesheren, 

Fonds voor arbeidsongevallen 

-  Ontevredenheid over weigering van Mutas tot terugbetaling van de medische verstrekking 
in het buitenland: Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van 

ziekenfondsen, informatie bij RIZIV (directie internationale relaties) 
-  Vragen in verband met de verplichtingen tegenover de werkgever bij 

arbeidsongeschiktheid: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Directie van 
de communicatie van de FOD voor een verwijzing naar de bevoegde dienst) 

-  Betwisting van beslissing inzake arbeidsongeschiktheid door de organen van het RIZIV; 
beroep aangetekend bij de arbeidsrechtbank; vraag naar ombudsdienst die betrokkene kan 

helpen: (voor zover de klacht geen betrekking heeft op zaak aanhangig bij 

arbeidsrechtbank): Dienst klachtenbeheer van het RIZIV, federale Ombudsman 

-  Ontevredenheid in verband met kwaliteit van tussenkomst door tandarts; tandarts werd in 

gebreke gesteld: Provinciale Geneeskundige Commissie (voor controle over uitoefening 

beroep), Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle bij het RIZIV (controle over 

verstrekking van getuigschrift voor verstrekte hulp); dienst ledenverdediging van het 

ziekenfonds (hoogte van aangerekende honoraria) 

- Ontevredenheid in verband met werking van ziekenfonds (betreft niet de verplichte 

ziekteverzekering): ombudsdienst van het ziekenfonds, Controledienst voor de 

ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen 

- Vraag naar een controle van de door een tandarts aangerekende nomenclatuurnummers: 

Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle bij het RIZIV 

-  Ontevredenheid in verband met weigering van hospitalisatieverzekeraar tot het uitbetalen 
van een vergoeding aan de verzekerde: Ombudsman van de verzekeringen 

-  Ontevredenheid over termijn waarbinnen ziekenhuisfactuur moet verzonden worden: 
ziekenfonds 

-  Klacht in verband met verzekeringscontract: ombudsman van de 
verzekeringsmaatschappij; Ombudsman van de Verzekeringen 

-  Vraag naar controle van rust- en verzorgingstehuis waarin patiënt verblijft: Woonzorglijn 
- Klacht van nabestaanden in verband met de wijze waarop een huisarts de 

gezondheidstoestand van een patiënt heeft opgevolgd; patiëntenrechten kunnen echter 

enkel door de patiënt (of de vertegenwoordiger) worden uitgeoefend: de huisarts eventueel 

zelf contacteren, dienst ledenverdediging (juridische dienst) van het ziekenfonds 

(financiële regeling), Provinciale Raad van de Orde der geneesheren (disciplinair 

onderzoek), Provinciale Geneeskundige Commissie (controle) 

-  Signaal in verband met de wachtlijsten bij de centra voor geestelijke gezondheidszorg: 

Kabinet van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen 

- Ontevredenheid in verband met dienstverlening van het RIZIV (antwoord dat als 

onbevredigend werd ervaren): eventueel federale Ombudsman 

- Moeilijkheden om op de privé-markt een betaalbare huurwoning te vinden; signaal dat de 

wachtlijsten voor een sociale woning en voor begeleid zelfstandig wonen lang zijn: 

kabinet van Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Energie, Freya Van den 

Bossche (signaal wachtlijsten sociale woning); kabinet van Vlaams minister van Welzijn, 
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Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen (signaal wachtlijsten begeleid zelfstandig 

wonen); stadsbestuur (problematiek betaalbare huurwoningen op privé-markt); Vlaamse 

ombudsdienst (in geval van problemen met een Vlaamse overheidsdienst zoals met een 

sociale huisvestingsmaatschappij) 

-  Ontevredenheid over beslissing van een verzekering in verband met 

beroepsaansprakelijkheid van een arts: dienst ledenverdediging ziekenfonds (voor 

juridische bijstand) 

-  Vraag over weigering van een verzekeringsmaatschappij om tussen te komen op basis van 

aard van de pathologie (depressie): Ombudsman van de Verzekeringen 

- Ontevredenheid over gedrag van een tandarts (weigering van verdere behandeling), vraag 

naar controle: Provinciale Geneeskundige Commissie 

-  Ontevredenheid over termijn waarbinnen een werkgever (OCMW) een document 
verstuurt naar het Fonds voor de beroepsziekten: klachtenbehandelaar bij betrokken 

OCMW 
- Vraag naar controle op een ziekenhuis: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 

- Ontevredenheid in verband met de houding van een huisarts van wacht (gecontacteerd via 
centraal wachtnummer; identiteit van huisarts niet gekend): Provinciale Geneeskundige 

Commissie, Orde der geneesheren 
-  Melding van misbruik van vertrouwen door een kinesitherapeut na behandeling: 

Provinciale Geneeskundige Commissie (controle); raadsman (ivm vraag of er op juridisch 

vlak nog mogelijkheden zijn); politie (in geval van misdrijf) 

-  Ontevredenheid in verband met kwaliteit van tussenkomst door een kinesitherapeut; vraag 

naar controle/sanctie: Provinciale Geneeskundige Commissie 

-  Ontevredenheid in verband met de dienstverlening door een stadsdienst (dienst kan een 

wilsverklaring inzake euthanasie niet meer terugvinden): ombudsdienst van de stad 

(indien betrokkene er niet in slaagt om met de dienst een oplossing te vinden); vragen in 

verband met het systeem voor de registratie van wilsverklaringen inzake euthanasie en 

orgaandonatie: bevoegde dienst binnen de FOD Volksgezondheid 

-  Ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een logopedist (duur van de 

behandeling, opvolging van administratie): dossier is reeds in behandeling bij het 

ziekenfonds 

-  Vraag naar overdracht van dossier naar nieuwe huisarts door vorige huisarts; patiënt wenst 
geen bemiddeling, maar controlerende instantie te contacteren: Provinciale raad van de 

Orde der geneesheren, Provinciale Geneeskundige Commissie 
-  Vragen bij houding van een kinesitherapeut tegenover patiënt die veranderde van 

kinesitherapeut: Provinciale Geneeskundige Commissie (voor zover disciplinaire 
bevoegdheid) 

-  Ontevredenheid over de werking van een vervoersorganisatie die met een ziekenfonds 
samenwerkt: betrokken ziekenfonds 

- Ontevredenheid in verband met weigering door het ziekenfonds tot terugbetaling van 

kosten voor vervoer per ziekenwagen in het kader van de dringende geneeskundige 

hulpverlening (betrokken ambulancedienst is een niet erkende dienst): ombudsdienst van 

het betrokken ziekenfonds, RIZIV en federaal gezondheidsinspecteur 

-  Ontevredenheid in verband met de verhoging van de dagprijs door een rusthuis: 

Woonzorglijn 

- Melding van een foutief verpakt product door een farmaceutisch bedrijf: Federaal 

Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 

- Ontevredenheid in verband met de houding van een tandarts van wacht (weigering tot het 

invullen van documenten voor de tandverzekeraar met betrekking tot de uitgevoerde 

verstrekkingen); patiënt wenst geen bemiddeling: Provinciale Geneeskundige Commissie 

- Klacht in verband met de leiding van een ziekenhuis: Vlaams Agentschap Zorg en 

Gezondheid 
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- Geschil met verzekeringsmaatschappij naar aanleiding van arbeidsongeschiktheid: 

Ombudsman van de Verzekeringen 

-  Ontevredenheid in verband met werking van een bloedtransfusiecentrum: Federaal 

Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 

-  Signaal in verband met de wijze waarop een arts bloedstalen aan een laboratorium 

overmaakt: Provinciale Geneeskundige Commissie 

-  Vragen in verband met wijziging van terugbetalingsregels voor een bepaald 

geneesmiddel: RIZIV 

- Vraag naar juridische bijstand in een beroepsprocedure tegen een administratieve 

beslissing: raadsman 

- Ontevredenheid in verband met de weigering van een apotheker om oude en vervallen 

geneesmiddelen te aanvaarden; uitdrukkelijke vraag naar sensibilisering van apothekers: 
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) (organiseert, in samenwerking 

met beroepsorganisaties uit de farmaceutische sector, de inzameling van oude en vervallen 
geneesmiddelen) 

- Ontevredenheid in verband met terugvordering van uitbetaald bedrag door 
verzekeringsmaatschappij: Ombudsman van de Verzekeringen 

-  Vraag naar onderzoek en controle van geneesmiddelenbeleid door een apotheker: Dienst 
geneeskundige evaluatie en controle bij het RIZIV 

- Beslissing RIZIV van intrekking invaliditeitsuitkering na gemiste afspraak bij 

controlegeneesheer: klachtenprocedure bij RIZIV, federale Ombudsman 

-  Ontevredenheid over beslissing van een controlearts gezonden door de werkgever over de 

duur van arbeidsongeschiktheid: informatie over regelgeving bij Directie Toezicht op het 

Welzijn op het Werk bij de FOD Werkgelegenheid 

-  Ontevredenheid over beslissing van ziekenfonds tot niet toekenning van een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering (probleem in communicatie met ziekenfonds): 

ombudsdienst van het betrokken ziekenfonds 

-  Signaal over ontoelaatbaar zedelijk gedrag door een huisarts: Provinciale raad van de 

Orde der geneesheren 

-  Wens tot controle van hygiëne in een kinesitherapiepraktijk: Provinciale Geneeskundige 

Commissie 

-  Vraag naar controle van aanrekening van verschillende honoraria door een 
kinesitherapeut: dossier reeds in behandeling bij het ziekenfonds 

-  Ontevredenheid over niet tussenkomen van een ziekenfonds in het kader van de 
aanvullende verzekering (terugbetaling psycholoog): het ziekenfonds zelf, de ombudsman 

van het ziekenfonds, de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van 
ziekenfondsen 

- Ontevredenheid over gerechtelijke beslissingen in kader van een procedure van 
gedwongen opname: advocaat 

-  Ontevredenheid over algemene organisatie van een rusthuis (lokaal waar maaltijd 

genuttigd wordt, algemene hygiëne): Woonzorglijn 

-  Probleem omtrent statuut van persoon met handicap in het kader van het recht op 

uitkeringen, vraag naar juridische bijstand: raadsman 

-  Bezorgdheid over uitzicht van een verstrekt geneesmiddel door een apotheker: melding bij 

apotheker zelf en indien gewenst bij Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten 

-  Klacht over gedrag van een psychotherapeute: geen instantie bekend 

-  Ontevredenheid over weigering van rusthuis om bewoner op te nemen: Woonzorglijn 

-  Ontevredenheid over communicatie omtrent wijziging van regelgeving voor het bekomen 

van een terugbetaling voor zuurstoftherapie: RIZIV, federale Ombudsman 

-  Ontevredenheid over 'verstrekking' van een persoon die zich uitgeeft als 'natuurdokter': 

Provinciale Geneeskundige Commissie in verband met vermoeden illegale praktijk, 
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Regionale Directie Controle en Bemiddeling (FOD Economie) in verband met regeling tot 

terugname van verkochte goederen 

-  Ontevredenheid van familielid van patiënt over verbod om ziekenhuis te contacteren: 

verwezen naar een raadsman 

-  Vraag naar onderzoek en advies in verband met laattijdige diagnosestelling door een 

huisarts; patiënt is intussen overleden; negatief advies van ziekenfonds ontvangen: Fonds 

voor de Medische Ongevallen 

-  Vraag naar controle over gedrag van een dermatoloog tegenover een anderstalige patiënt, 

reeds verschillende instanties op de hoogte gebracht: geïnformeerd over Orde der 

geneesheren 

-  Ontevredenheid in verband met handelswijze van huisartsenpraktijk in Nederland (niet 

verlenen van hulp aan een persoon die op straat onwel was geworden): Afdeling 
Informatie en klachtenopvang van de Zorgbelangenorganisatie in de regio 

-  Vraag naar controle van beroepstitel en verstrekkingen van een tandarts: Provinciale 
Geneeskundige Commissie; Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het 

RIZIV 
-  Ontevredenheid in verband met beslissing van ziekenfonds om ziekteuitkering niet 

volledig uit te betalen: bevoegde dienst binnen het ziekenfonds; federale Ombudsman 
-  Vragen in verband met erfrecht; vraag naar juridische bijstand; vraag naar informatie over 

steunmaatregelen voor personen met een handicap: notaris; diensten voor 

eerstelijnsbijstand; Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

-  Ontevredenheid in verband met dienstverlening van ziekenfonds: bevoegde dienst binnen 

het ziekenfonds; federale Ombudsman 

-  Vermoeden van fout in behandeling door een kinesitherapeut; patiënt wenst geen 

bemiddeling; vraag naar mogelijkheid om een beroep te doen op verzekeraar: 

rechtsbijstandsverzekeraar, dienst ledenverdediging (juridische dienst) ziekenfonds 

- Ontevredenheid over de wijze waarop huisartsenwachtpost in regio georganiseerd is: 

huisartsenwachtpost (mogelijkheid om klachten online te melden), Provinciale 

Geneeskundige Commissie 

-  Vragen over samenstelling van een tandprothese naar aanleiding van allergische reacties: 

ziekenfonds onderzoekt de situatie al 

-  Signaal over grensoverschrijdend gedrag door een kinesitherapeut; wens tot controle: 
Provinciale Geneeskundige Commissie 

-  Ontevredenheid in verband met tussenkomst van schoonheidsspecialiste (allergie na 
permanente make-up): rechtsbijstandsverzekeraar / raadsman (juridisch advies en 

bijstand), FOD Economie (informatie over rechten als consument of in geval van conflict 
met handelaar), Provinciale Geneeskundige Commissie (controle handelen 

schoonheidsspecialiste) 
-  Ontevredenheid in verband met tussenkomst van een geneesheer in het kader van een 

onderzoek door pensioencommissie bij Medex met betrekking tot arbeidsgeschiktheid; 

tegen beslissing commissie beroep aangetekend; vraag naar mogelijkheid tot onderzoek 

door een andere geneesheer of tot uitsluiten van de betrokken geneesheer bij de 

besluitvorming in de beroepscommissie: verwijzing naar Medex 

-  Problemen in verband met bewindvoerder: stafhouder rechtbank, vrederechter 

-  Vragen in verband met de facturen na ziekenvervoer door een ambulancedienst die 

mogelijk samenwerkt met het ziekenfonds (niet dringend ziekenvervoer): betrokken 

ambulancedienst; ziekenfonds (voor terugbetalingsregels en gemaakte afspraken met de 

ambulancedienst); ombudsdienst van het ziekenfonds (in geval van ontevredenheid over 

de diensten en dienstverlening van het ziekenfonds) 

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

dossier bij Fonds voor de Medische Ongevallen bij het RIZIV; verwezen naar 

dossierbeheerder bij Fonds 
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-  Vragen over houding van een notaris die contact heeft opgenomen met de huisarts: 

bespreken met notaris zelf, klachtmelding mogelijk bij notarishuis 

-  Vermoeden dat behandeling geleid heeft tot overlijden patiënt: juridische dienst 

ziekenfonds, Fonds voor de Medische Ongevallen 

-  Vermoeden laattijdige aanvraag van palliatief zorgforfait door een huisarts voor een 

patiënt die intussen overleden is: RIZIV of ziekenfonds voor informatie over voorwaarden 

palliatief zorgforfait 

-  Ontevredenheid over onduidelijkheid over bewaartermijn door een geneesheer van 

gegevens in verband met een vaderschapstest uitgevoerd buiten een gerechtelijk kader: 

Orde van geneesheren (voor disciplinair onderzoek), Provinciale Geneeskundige 

Commissie (voor een controle), een advocaat (voor advies over gerechtelijke stappen) 

-  Vraag naar sanctie voor een apotheker die weigerde een geneesmiddel te overhandigen 
omdat volgens de apotheker het voorschrift niet conform de regelgeving was opgesteld: 

Orde der apothekers (voor disciplinaire controle) 
-  Ontevredenheid in verband met de houding van dispatcher naar aanleiding van een oproep 

voor een huisartsenwachtdienst via het lokaal eenvormig oproepnummer: organiserende 
huisartsenkring 

 



50 

I.1.1.8. Afgesloten dossiers - hangende dossiers 

 

- Aan Nederlandstalige zijde waren er op 31 december 2012 nog 3 dossiers lopende. 

 

De Nederlandstalige ombudsvrouw heeft in het jaar 2012 195 klachtmeldingen per mail 

ontvangen
6
, waarvan 93 tot de bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de 

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

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

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

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

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

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

van de patiënt ontvangt in antwoord op haar mailbericht. 

 

- Aan Franstalige zijde waren er op 31 december 2012 nog 4 dossiers lopende. 

 

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

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

van hun verdere stappen op de hoogte te houden. 

 

I.1.2. De dossiers “informatie en advies” 

 

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

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

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

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

van ombudspersonen, enz. 

 

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

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

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

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

 

                                                
6
 Zie hoofdstuk I.1.1.2. 



51 

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

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

op de meer uitgebreide vraagstellingen baseren, komen we voor 2012 aan +- 365 

informatiedossiers (265 aan Nederlandstalige zijde en ongeveer 100 aan Franstalige zijde). 

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

Volksgezondheid. 

 

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

vragen omvatten frequent uitzonderingen of heel specifieke situaties waarvoor de wet 

betreffende de patiëntenrechten geen onmiddellijke of letterlijke oplossing brengt. Het 

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

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

interpreteren. 

 

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

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

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

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

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

zorgen). 

 

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

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

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

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

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

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

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

klachtafhandelingsmogelijkheden.  

 

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

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

verplichtingen, beroepsgeheim, onafhankelijkheid, ...). 

 



52 

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

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

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

bijgevolg vaak ook deel uit van het opzoekwerk. 

 

Naast de hierboven vermelde informatiedossiers heeft de federale ombudsdienst nog een 30-

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

2011 naar de Federale commissie “Rechten van de patiënt” (te verzenden vóór 30 april 2012), 

alsook een 260-tal bestellingen van de brochure “Patiëntenrechten – een uitnodiging tot 

dialoog” via brochurespatient@health.fgov.be. 

 

 

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

 

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

Federale commissie “Rechten van de patiënt”
7
. In dit kader is de dienst vertegenwoordigd 

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

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

stemgerechtigd). 

 

In de loop van het jaar 2012 heeft de Federale commissie “Rechten van de patiënt” volgende 

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

 

- Advies “Informatie en afschrift van het patiëntendossier in het kader van klinische 

biologie” (27/04/2012)  

- Advies “Bekendmaking jaarverslagen ombudspersonen” (22/06/2012) 

 

 

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

de FOD Volksgezondheid 

 

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

patiënt” in de loop van 2012 uiteenlopende opdrachten uit. De belangrijkste ervan geven we 

hier kort weer:  

                                                
7
 Art. 16, §3 Wet betreffende de rechten van de patiënt. 
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- Organisatie van een colloquium naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de Wet 

Patiëntenrechten in 2012 

 

De tiende verjaardag van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt 

was voor onze dienst de gelegenheid om op 26 oktober 2012 in Brussel, in samenwerking met 

de Federale commissie "Rechten van de patiënt", een colloquium te organiseren met als titel: 

10 jaar patiëntenrechtenwet - Stand van zaken en perspectieven. 

Meer dan 260 deelnemers kwamen samen in de lokalen van het Bedford hotel om deel te 

nemen aan deze studiedag.  

Meer nog dan het aantal ingenomen stoelen was de verscheidenheid van het publiek 

opmerkelijk: niet alleen de ombudspersonen “rechten van de patiënt” daagden in groten getale 

op, maar ook vertegenwoordigers van de beroepsbeoefenaars, tuchtraden, 

patiëntenverenigingen, ziekenhuizen, structuren voor ouderen en ziekenfondsen zijn op onze 

uitnodiging ingegaan. Het thema van de rechten van de patiënt kon op heel wat belangstelling 

rekenen bij de verschillende actoren in de gezondheidszorg.  

Het is niet de bedoeling een diepgaande analyse te geven van de onderwerpen die tijdens dit 

colloquium aan bod kwamen, wel willen we hier verslag uitbrengen over het verloop van 

die studiedag.  

Het gedetailleerde programma van de studiedag8, evenals de PowerPoint presentaties van de 

sprekers zijn beschikbaar op de website www.patientrights.be – rubriek Colloquium “10 jaar 

patiëntenrechtenwet”.  

 

Begin van de voormiddag:  

Ontstaan en evaluatie van de patiëntenrechtenwet  

Nadat Dr. Cuypers, Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Volksgezondheid, de 

deelnemers met het traditionele ‘welkomstwoord’ heeft onthaald, werd de voormiddag 

besteed aan het ontstaan en de evaluatie van de Wet Patiëntenrechten.  

Zo hadden we het genoegen de Minister van Staat, Mevrouw Magda Aelvoet te 

verwelkomen die we de “meter” kunnen noemen van de Wet Patiëntenrechten. In 2002 

maakte zij immers als Minister van Volksgezondheid van deze wet één van haar prioriteiten. 

Mevrouw Magda Aelvoet heeft het publiek verteld over het ontstaan en de evolutie van de 

wet.  

Zij heeft ook haar visie gegeven op het heden en de toekomst van de patiëntenrechten. Zo 

heeft Mevrouw Aelvoet de aandacht gevestigd op de punten die zouden kunnen worden 

                                                
8
 Opgenomen in bijlage I.  
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verbeterd: de algemene onbekendheid van de wet bij het grote publiek, de afwezigheid van de 

ombudsdiensten “Rechten van de patiënt” in bepaalde sectoren (in het bijzonder de 

ouderenzorgvoorzieningen), en in de wetgeving zou met de specificiteit van bepaalde 

kwetsbare patiëntengroepen rekening moeten worden gehouden. 

 

Vervolgens heeft de heer Christiaan Decoster, verantwoordelijke van het Directoraat-

generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen van de FOD Volksgezondheid het 

publiek een overzicht gegeven van de cijfers, trends en aanbevelingen uit de jaarverslagen van 

de ombudsdiensten “Rechten van de patiënt”. 

Gezien de belangrijke plaats die aan de ombudsdiensten in het kader van de Wet 

Patiëntenrechten werd gegeven, heeft de heer Decoster benadrukt dat de jaarverslagen van de 

ombudspersonen een zeer interessante informatiebron zijn als men een stand van zaken wil 

opmaken over de toepassing van deze wet.  

De heer Decoster heeft de evolutie van het aantal klachten en het type klachten9 geregistreerd 

door de ombudspersonen van de algemene en de psychiatrische ziekenhuizen toegelicht. 

Hij heeft ook de cijfertrends uit de jaarverslagen van onze federale ombudsdienst 

gepresenteerd. 

Een ander belangrijk moment van de bijdrage van de heer Decoster was de verwijzing naar de 

moeilijkheden en de aanbevelingen uit de jaarverslagen van de ombudspersonen in verband 

met de toepassing van de Wet Patiëntenrechten. Als voorbeeld citeren we de volgende 

aanbevelingen
10

: 

- opname van de psychologen in het toepassingsgebied van de Wet 

Patiëntenrechten;  

- de Wet Patiëntenrechten beter bekend maken en doen toepassen op het gebied van 

de controle- en expertisegeneeskunde; 

- de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg meer opleiden in 

communicatietechnieken;  

- een tuchtorgaan creëren voor de tandartsen; 

- de exacte inhoud, evenals de termijn en de plaats van bewaring van het 

patiëntendossier preciseren. 

                                                
9 Om welke patiëntenrechten gaat het in de geregistreerde klachten.  
10

 Aangezien die aanbevelingen uit de verschillende jaarrapporten van onze federale ombudsdienst komen, 

verwijzen we de lezer hier naar die vroegere versies voor meer details.  
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Einde van de voormiddag:  

Fonds voor de Medische Ongevallen 

Al bij de voorbereidende werkzaamheden van de patiëntenrechtenwet was het duidelijk dat er 

een bijkomende wettekst moest komen voor de invoering van een specifiek systeem om 

schade te vergoeden.  

Het was wachten tot 31 maart 2010 toen uiteindelijk die wet betreffende de vergoeding van 

schade als gevolg van gezondheidszorg werd uitgevaardigd. Die wet richt een nieuwe federale 

instelling op: het Fonds voor de Medische Ongevallen.  

Het Fonds is een belangrijk orgaan voor de patiënt die advies wil over de al dan niet 

aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar in geval van schade als gevolg van 

gezondheidszorg. De meest opvallende vooruitgang in die tekst blijft de creatie van een 

nieuw recht op die vergoeding voor slachtoffers van wat men medische ongevallen 

zonder aansprakelijkheid noemt11. 

De nieuwsgierigheid en de belangstelling van het publiek van het colloquium waren even zo 

groot als de door het Fonds voor de medische ongevallen in de sector van de gezondheidszorg 

opgewekte verwachtingen, vooral sinds de aankondiging van de operationele start van het 

fonds in september 2012.  

Prof. Geneviève Schamps en Prof. Steven Lierman, respectievelijk voorzitter en vice-

voorzitter van de Raad van bestuur van het Fonds voor de medische ongevallen hebben 

de opdrachten van het Fonds, het toepassingsgebied van zijn tussenkomst en de voorwaarden 

voor schadevergoeding gedetailleerd toegelicht. De sprekers brachten ook een aantal 

becijferde perspectieven ter sprake afkomstig van een vergelijkbaar systeem dat een aantal 

jaren geleden in Frankrijk
12

 werd ingevoerd en waaruit men heeft geleerd. 

 

Begin van de namiddag:  

Problemen met betrekking tot de toepassing van de patiëntenrechten: twee 

thema’s werden uitgekozen  

In de namiddag kwamen twee specifieke thema’s aan bod, namelijk het patiëntendossier en de 

rechten van kwetsbare patiënten.  

                                                
11

 Een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid staat in de wetgeving gedefinieerd als “een ongeval dat 

verband houdt met een verstrekking van gezondheidszorg dat geen aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van 

een zorgverlener, dat niet voortvloeit uit de toestand van de patiënt en dat voor de patiënt abnormale schade met 

zich meebrengt. De schade is abnormaal wanneer ze zich niet had moeten voordoen rekening houdend met de 

huidige stand van de wetenschap, de toestand van de patiënt en zijn objectief voorspelbare evolutie. Het 

therapeutisch falen en een verkeerde diagnose zonder fout zijn geen medisch ongeval zonder aansprakelijkheid”. 
12

 Oniam – Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux opgericht bij de Franse wet van 4 maart 

2002 betreffende de rechten van de zieken en de kwaliteit van het gezondheidszorgsysteem. 
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Die thema’s weerspiegelen de problemen die in het kader van de toepassing van de wet op het 

terrein worden vastgesteld door de lokale ombudspersonen en de federale ombudsdienst.  

 

Inleidende filmpjes 

Wij hebben geprobeerd om deze studienamiddag zo concreet en aantrekkelijk mogelijk te 

maken voor het publiek. Vanuit die optiek werden korte videofilmpjes vertoond ter inleiding 

van de toespraken van de sprekers.  

Het ging om korte filmpjes waarbij een situatie in scène werd gezet op basis van reële 

klachten van patiënten, waarvan de federale ombudsdienst kennis heeft. De realisatie van die 

filmpjes bezorgden de leden van het team
13

 heel wat werk. 

De amateuracteurs, onze collega’s van de FOD Volksgezondheid, speelden zo de rol van 

patiënt, beroepsbeoefenaar, ombudspersoon, enz. 

Ze hebben een opmerkelijke en opvallende prestatie neergezet, te oordelen naar de vele 

positieve reacties die we kregen. 

De scenario’s van die filmpjes waren zo opgebouwd dat de vragen in verband met de 

toepassing van de Wet Patiëntenrechten duidelijk naar voren kwamen. Die vragen werden ook 

aan de uitgenodigde sprekers meegedeeld, zodat zij deze als basis voor hun presentatie
14

 

konden gebruiken. 

 

1ste thema: Het patiëntendossier 

Het eerste thema dat we gekozen hebben, is het patiëntendossier. De Wet Patiëntenrechten 

bepaalt expliciet dat elke patiënt ten aanzien van de gezondheidsbeoefenaar recht heeft op een 

zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier. De wet gaat ook uit van het 

principe van rechtstreekse toegang tot het dossier via inzage en/of afschrift van het dossier. 

In de praktijk echter gaat de toepassing van de rechten omtrent het beheer van en de toegang 

tot het patiëntendossier gepaard met enkele problemen.  

 

a) De inhoud en het beheer van het patiëntendossier  

 

De heer Filip Dewallens, advocaat en professor gezondheidsrecht, heeft het woord 

genomen om een kritische uiteenzetting te geven over de van kracht zijnde wetsbepalingen 

betreffende de inhoud en het beheer van het patiëntendossier.  

                                                
13

 Het schrijven van scenario’s, het zoeken van vrijwillige acteurs en geloofwaardige decors, en vervolgens het 

draaien en monteren van de videofilmpjes – met de technische ondersteuning van en het door de centrale 

communicatiedienst van de FOD Volksgezondheid ter beschikking gestelde materiaal.  
14

 De lezer kan deze vragen raadplegen in bijlage II. 
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De heer Dewallens heeft in het bijzonder de verwarring onderstreept in de veelheid aan 

bewaringstermijnen bepaald in verschillende wetteksten (al naargelang de activiteitssector en 

het type beroepsbeoefenaar dat wordt bedoeld, kan die termijn immers variëren van 5 tot 30 

jaar). Hij is ook dieper ingegaan op het begrip “persoonlijke notities” dat regelmatig het 

voorwerp uitmaakt van discussies en misverstanden
15

. 

 

b) Toegang tot het dossier van een overleden patiënt  

 

Mevrouw Thérèse Locoge, Administratief Directeur, CHU Brugmann, en praktijkdocent 

aan de Ecole de Santé Publique, heeft erin toegestemd over de delicate kwestie van de 

toegang tot het dossier van een overleden patiënt te komen spreken.  

Na de fundamentele principes van het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

van de overledene en van het beroepsgeheim in herinnering te hebben gebracht, heeft 

mevrouw Locoge de verschillende theoretische toegangsmodellen tot het dossier van de 

overleden patiënt voorgesteld. Ze heeft vervolgens de voordelen onderstreept van het 

toegangsmodel dat in de Belgische wetgeving werd gekozen, namelijk het “recht op 

onrechtstreekse toegang met afweging van de betrokken rechten en belangen”.  

Mevrouw Locoge is concrete vragen niet uit de weg gegaan: Wat is een voldoende 

gemotiveerd en gespecificeerd verzoek? Wie kan een verzoek tot toegang tot het dossier van 

de overleden patiënt indienen en waarnaar verwijst het begrip “partner” in de wetgeving? Wie 

kan de rol op zich nemen van “intermediaire beroepsbeoefenaar”?  

Ter afsluiting heeft mevrouw Locoge zich tot de in de zaal aanwezige ombudspersonen 

“Rechten van de patiënt” gericht om hen aan te moedigen in dergelijke situatie een 

pedagogische (patiënten en beroepsbeoefenaars informeren over de wetsbepalingen) en 

faciliterende rol (de vastgelopen dialoog tussen de partijen weer op gang brengen) te spelen.  

 

2de thema: De rechten van kwetsbare patiënten 

Het tweede thema dat werd besproken is dat van de kwetsbare patiënten. De Wet 

Patiëntenrechten is op alle patiënten van toepassing en bepaalde specifieke bepalingen bieden 

de patiënt meer bescherming en ondersteuning (bijstand vertrouwenspersoon – systeem van 

vertegenwoordiging van de patiënt). We merken evenwel op dat in de praktijk sommige 

patiëntengroepen een bijkomende bescherming zouden kunnen genieten:  

 

                                                
15

 We verwijzen de lezer naar ons jaarverslag 2011 van onze dienst. blz. 89- II.B. Vaststellingen, moeilijkheden 

en aanbevelingen betreffende Hoofdstuk III van de Wet Patiëntenrechten: Rechten van de patiënt/ Artikel 9. 
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a) Patiënten in de geestelijke gezondheidszorg 

 

Wij hebben mevrouw Marie-France Meurisse, arts en filosoof, die al geruime tijd de 

functie van ombudspersoon uitoefent in een overlegplatform geestelijke 

gezondheidszorg, uitgenodigd om haar ervaringen met deze specifieke groep van patiënten te 

delen.  

Mevrouw Meurisse heeft de complexe kwestie aangekaart hoe de beroepsbeoefenaar kan 

oordelen of een psychiatrische patiënt in staat is om zelf zijn rechten uit te oefenen. Zij heeft 

in het bijzonder de nadruk gelegd op het evolutief karakter van het begripsvermogen van die 

patiënten, waarbij de beoefenaars best een “niet rigide” evaluatie toepassen.  

 

Het fundamentele principe van de inachtneming van de toestemming van de patiënt werd 

door de ombudsvrouw in herinnering gebracht. Zij heeft met name beklemtoond dat een 

gedwongen opname16 niet betekent dat van dit principe kan worden afgeweken. 

Ten slotte heeft Mevrouw Meurisse uitgelegd hoe een patiënt in de geestelijke 

gezondheidszorg zich kan laten bijstaan bij de uitoefening van zijn rechten of zich kan laten 

vertegenwoordigen in geval hij wilsonbekwaam is, en ze vermeldt daarbij de problemen die 

zich op het terrein voordoen: familie en naasten van de patiënt zijn bijna niet aanwezig, te 

weinig patiënten wijzen “preventief” een vertegenwoordiger aan. 

 

b) De groep van oudere patiënten  

 

Ook de groep van oudere patiënten heeft bijzondere aandacht nodig en het is professor Manu 

Keirse die zich over deze thematiek heeft gebogen. Professor Keirse is Emeritus hoogleraar 

aan de K.U. Leuven en was de kabinetschef van Magda Aelvoet tussen 1999-2003. Hij 

heeft ook heel wat beroepservaring op het gebied van ouderenzorg.  

Prof. Keirse begon zijn uiteenzetting met een aantal bijzondere kenmerken van de groep van 

ouderen waartoe we allemaal op een dag zullen behoren. Vervolgens heeft hij een aantal 

“sleutels” gepresenteerd om te luisteren naar de wil van de patiënten bij hun levenseinde, om 

hun wil te begrijpen en te respecteren.  

Een ervaren publiek zal zeker in de beschouwingen van prof. Keirse een weerspiegeling van 

de bepalingen van de Wet Patiëntenrechten herkend hebben: voorafgaande negatieve 

                                                
16

 Een gedwongen opname zoals bepaald in de Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon 

van de geesteszieke. 
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wilsverklaring, bijstand van vertrouwenspersoon, het systeem van vertegenwoordiging van de 

patiënt… 

 

Einde van de namiddag: 

Bijdrage van de Federale commissie “Rechten van de patiënt” 

Ter afsluiting van het programma van deze studiedag nam mevrouw Renée Van Der Veken, 

Vice-voorzitster van de Federale commissie “Rechten van de patiënt” het woord.  

Nadat ze de opdrachten en de samenstelling van de Federale commissie “Rechten van de 

patiënt” in herinnering bracht, heeft mevrouw Van Der Veken enkele belangrijke adviezen 

van dit overlegorgaan gepresenteerd.  

Zij heeft de adviezen betreffende de vertrouwenspersoon en de regeling inzake 

vertegenwoordiging (in verband met het thema “kwetsbare patiënten”) besproken, evenals de 

adviezen van de Commissie die specifiek betrekking hebben op de ombudsfunctie.  

 

Bij deze gelegenheid van 10 jaar Wet Patiëntenrechten heeft de Federale commissie “Rechten 

van de patiënt” een aantal denkpistes gelanceerd voor de toekomst. Mevrouw Van Der Veken 

heeft onder andere de oprichting (of het behoud) van toegankelijke en nabije ombudsdiensten 

in alle zorgsectoren aangehaald, de noodzakelijke denkoefening over de financiering van de 

ombudsfuncties, de kwestie van de onafhankelijkheid van de ombudspersonen en de garantie 

van de vertrouwelijkheid van de informatie uitgewisseld tijdens de bemiddeling.  

Afgezien van de opdracht van de Federale commissie om de ombudsfuncties te evalueren, 

wijst ze ook op een denkoefening die over de tuchtorganen moet worden gemaakt.  

Tot slot is het onmogelijk de toekomst van de patiëntenrechten en de klachtenafhandeling 

dienaangaande te bespreken zonder het nieuwe Fonds voor de Medische Ongevallen ter 

sprake te brengen dat sinds september 2012 in werking is. De sector zal een vergelijk moeten 

treffen met de komst van die nieuwe actor waarvan men de reële impact nog niet kent.  

 

Slotbeschouwingen 

Deze enkele denkpistes sluiten aan bij de verschillende bijdragen van de sprekers op deze 

studiedag “10 jaar patiëntenrechtenwet: Stand van zaken en perspectieven” die allemaal 

hebben samengewerkt om van dit colloquium een verrijkend en verenigend denkmoment te 

maken.  

Wat de algemene conclusies rond de organisatie van deze studiedag betreft, moet erop 

gewezen worden dat we, ook al was niet alles perfect (sommigen vonden het programma te 
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zwaar en de tolken werden met een aantal problemen geconfronteerd), heel wat positieve 

reacties hebben gekregen, zowel via de evaluatieformulieren als via rechtstreekse contacten.  

De voorbereiding van het colloquium dat eind oktober 2012 plaatsvond, startte meer dan een 

jaar tevoren. De vele stappen bij de organisatie van dergelijk evenement – thematische 

richtsnoeren tot in de kleinste praktische details – hebben een aanzienlijke investering 

gevraagd van het team.  

We moeten hier de onschatbare bijdrage vermelden van onze collega van de Dienst Legal 

Management – Raden en Commissies, Chandy Van de Venne, die ons bij deze taak geholpen 

heeft. Wij willen ook alle personen die ons van dichtbij of veraf bij de organisatie van dit 

colloquium hebben geholpen van harte bedanken.  

 

 

 

C. Decoster, Directeur-generaal, DG1 – Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen, FOD Volksgezondheid 
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- Voorbereiding en lancering van een nieuwe informatiecampagne over de 

patiëntenrechtenwet in 2012 

 

Begin december 2012 werd er vanuit de FOD Volksgezondheid een nieuwe 

informatiecampagne gelanceerd over de patiëntenrechten. De Federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” hielp mee aan de uitwerking en de voorbereidingen van deze 

campagne.  

 

De nieuwe informatiecampagne was opnieuw
17

 gericht op een betere bekendmaking van de 

Wet Patiëntenrechten. Daarnaast stelden we als doelstelling voorop dat de campagne duidelijk 

zou maken dat de wet voordelen biedt voor zowel de patiënt als voor de beroepsbeoefenaar, 

en voor de therapeutische relatie tussen beiden.  

 

Voor de uitwerking van deze campagne werd, via de tussenkomst en ondersteuning van de 

Kanselarij van de eerste minister, een beroep gedaan op een professioneel reclamebureau. We 

                                                
17

 Direct na de inwerkingtreding van de patiëntenrechtenwet in 2003 en een tweede maal in 2007 organiseerde de 

FOD Volksgezondheid een massale informatiecampagne waarbij brochures en flyers werden verzonden naar 

beroepsbeoefenaars, ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, ziekenfondsen, verschillende verenigingen van 

patiënten en beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.  

In 2003 stond de bekendmaking van de wet betreffende de rechten van de patiënt centraal.  

Die oefening liep verder tijdens de campagne van 2007, waar het partnerschap tussen patiënt en 

beroepsbeoefenaar voorop werd gesteld, net zoals de dialoog tussen beide groepen. 
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wilden met deze campagne nieuwe mediakanalen gebruiken om een zo groot mogelijk 

publiek te bereiken. Vanzelfsprekend moesten we bij de uitwerking van de campagne 

rekening houden met het voor handen zijnde budget.  

 

De campagne werd gelanceerd op 3 december 2012 en droeg als centrale slogan:  

 

 

 

De campagne omvatte volgende actiemiddelen: 

 

1. Campagnewebsite 

Een centraal element in deze nieuwe campagne is de website www.patientenrechten.be, die 

een eigentijds ontwerp met een vintagetoets combineert. De bezoeker vindt er gemakkelijk en 

snel zijn weg naar alle nuttige informatie.  

 

Er is een aparte rubriek waarin de patiëntenrechten op een eenvoudige en toegankelijke 

manier worden uitgelegd. Ook de voordelen voor zowel de zorgverlener als de patiënt komen 

er aan bod: 
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2. Radiospots 

Tijdens de week van 3 december 2012 werden op twee Nederlandstalige radiozenders en een 

Franstalige radiozender 10’- en 30’-radiospots uitgezonden, die de vertrouwensrelatie tussen 

zorgverlener en patiënt in de kijker zetten. Op het einde van elke spot werd steeds verwezen 

naar de campagnesite www.patientenrechten.be. De radiospots zijn op deze website ook 

beluisterbaar. 

 

3. Banners op internet 

Op de internetpagina’s van vaktijdschriften en enkele websites over gezondheid werd op een 

ludieke manier gezinspeeld op het vertrouwen tussen een zorgverlener en een patiënt. 
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Wanneer je op de banner klikte, werd je automatisch doorverwezen naar de campagnesite 

www.patientenrechten.be. De banners kunnen bekeken worden op de campagnesite 

www.patientenrechten.be.  

 

4. Affiches en flyers 

Tijdens de week van 3 december 2012 ontvingen alle huisartsen, tandartsen, de beheerders 

van alle Belgische ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen en de ombudspersonen 

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

gezondheidszorg een pakket met affiches en flyers die volledig geïnspireerd zijn op het design 

en de informatie van de campagnesite. In een begeleidende brief werd de nieuwe campagne 

toegelicht. 

Sinds de lancering van deze campagne op 3 december 2012 kan het campagnemateriaal 

besteld worden via het bestelformulier op de campagnewebsite www.patientenrechten.be 

(rubriek “Over de campagne”). Tot op heden ontvingen we op regelmatige basis bestellingen 

van campagnemateriaal (affiches en flyers). 

 

5. Sociale netwerksites  

Ook via sociale netwerksites werden de voordelen die de patiëntenrechtenwet biedt aan 

patiënten en zorgverleners verspreid. De knoppen op de campagnewebsite maken het 

mogelijk om de informatie op een eenvoudige en snelle manier te delen. 

 

- Opvolging en afronding van het onderzoeksproject “De ombudsdienst ‘Rechten van de 

patiënt’ in de sector ‘ouderenzorg’: evaluatie van de voorwaarden voor een 

doel(groep)gerichte werking” 

 

Het rapport zal gepubliceerd worden op de website www.patientrights.be – De wet 

betreffende de rechten van de patiënt (Lees meer) – Studies. 

 

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

beschikbaarheid van de brochure “Patiëntenrechten – een uitnodiging tot dialoog” in 

het Engels  

 

In de loop van 2012 werden de informatieteksten over de patiëntenrechtenwet op de 

webpagina’s van de FOD Volksgezondheid (www.patientrights.be) zoveel mogelijk in het 

Duits en Engels omgezet. 
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De brochure ‘Patiëntenrechten – een uitnodiging tot dialoog’ werd eveneens in het Engels op 

de website geplaatst.  

 

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

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

Commissie een overzicht opgemaakt van de minimale wettelijke gegevens in de 

jaarverslagen 2011 van de ombudspersonen “Rechten van de patiënt” in de 

ziekenhuizen en in de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg. Zij neemt tevens de 

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

alsook de beantwoording van de vragen van de ombudspersonen omtrent de verzending. 

 

- Verstrekking van informatie ter voorbereiding van antwoorden op parlementaire vragen of 

in antwoord op vragen van de Minister van Volksgezondheid. 

 

 

I.4. Uiteenzettingen, ontmoetingen en deelnames aan symposia 

 

Uiteenzettingen en ontmoetingen 

 

- 28 januari 2012: presentatie (in de vorm van een cursus) aan de ULB (in het kader van de 

invoering van een getuigschrift “patiëntenrechtenbemiddeling”) over de wettelijke 

opdrachten van de ombudspersoon “Rechten van de patiënt” 

- 8 februari 2012: presentatie in een Begeleidingscentrum voor jongeren in Charleroi over 

de Wet Patiëntenrechten  

- 15 juni 2012: presentatie over de Wet Patiëntenrechten bij maatschappelijk assistenten en 

gezondheidswerkers in het kader van een opleiding georganiseerd door de vzw “Droits 

quotidiens” 

- juni 2012: presentatie bij LUSS (Ligue des usagers de soins de santé) : “le point, après 10 

ans d’existence de la loi ‘droits du patient’” (Round-up naar aanleiding van het 10-jarig 

bestaan van de Wet Patiëntenrechten) 

- 12 juni 2012: Uiteenzetting over de Wet Patiëntenrechten en de ombudsdiensten “Rechten 

van de patiënt” voor de Ouderenadviesraad te Asse 

- 22 juni 2012: presentatie (in de vorm van een cursus) aan de ULB (in het kader van de 

invoering van een getuigschrift “patiëntenrechtenbemiddeling”): “de ombudsfunctie 

“rechten van de patiënt” in de extramurale sector”  
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- 7 december 2012: presentatie in Lille (internationale studiedag – vergelijking rechten van 

de patiënt Frankrijk – België) over de ombudsfunctie “Rechten van de patiënt”  

 

Deelnames aan colloquia, aan vormingen 

 

- Studievoormiddag “De stem van de patiënt - Patiëntenrechten anno 2012” georganiseerd 

door Politeia op 13 februari 2012 te Leuven 

- Deelname aan de studienamiddag “Fin de vie et médiation” (Levenseinde en bemiddeling) 

georganiseerd door de Association des Médiateurs des Instituts de Soins op 22 maart 2012 

- Verdediging Proefschrift “Deontologische, ethische en wettelijke implicaties van de zorg 

voor minderjarigen” door Prof. Dr. Deneyer Michel op 22 mei 2012 

- Studiedag “10 jaar patiëntenrechten – reden om te feesten?”, georganiseerd door het 

Vlaams Patiëntenplatform op 26 september 2012 te Leuven 

- Studiedag “Let op: gezondheid kost ook geld”, georganiseerd door de Vereniging van de 

Vlaamse Steden en Gemeenten op 4 december 2012 te Leuven 

- Studienamiddag “Gedwongen opname”, georganiseerd door Studipolis op 6 december 

2012 te Gent 

- Ronde tafel rond het thema “Openbaarheid van bestuur in de gezondheidszorg”, 

georganiseerd door de FOD Volksgezondheid op 19 december 2012 

- Deelname van een medewerker van de dienst aan twee modules van het nieuwe 

academische getuigschrift “Patiëntenrechtenbemiddeling”, voor het eerste jaar 

georganiseerd door de ULB. Het ging meer in het bijzonder om module 2 van de 

opleiding – De medico-legale aspecten (45u) en module 4 – De extramurale aspecten 

(36u). 
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TWEEDE DEEL: 
 

VASTSTELLINGEN, MOEILIJKHEDEN EN AANBEVELINGEN 

 

 

Inleiding 

 

Zoals aangegeven in onze inleiding blijven de vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen 

van 2011 gelden voor 2012.  

 

We hernemen hieronder de conclusies van het jaarverslag van 2011 (2de deel) met een 

samenvatting van deze vaststellingen.  

 

 

II.A. Vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen betreffende Hoofdstuk II van de 

Wet Patiëntenrechten: Definities en Toepassingsgebied (Cf. Jaarverslag 2011, blz. 60-67) 

 

*De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” acht het opportuun om: 

- de integratie van de psychologen in het toepassingsgebied van de wet te overwegen 

- op een duidelijke manier in de regelgeving in te schrijven dat de Wet Patiëntenrechten zich 

toepast op invasieve ingrepen met esthetisch doel. 

 

*De ombudsdienst haalt de vragen aan waarmee ze wordt geconfronteerd met betrekking tot 

de hulpverleners-ambulanciers. Deze beroepsgroep werd recent opgenomen in het koninklijk 

besluit nr.78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en behoort dus tot 

het toepassingsgebied van de Wet Patiëntenrechten. 

 

*De ombudsdienst vermeldt de noodzaak die er zal zijn om de manier te onderzoeken waarop 

de Wet Patiëntenrechten bekendgemaakt / toegepast moet worden in het domein van de 

controle-, arbeids- en expertisegeneeskunde.  

 

*De ombudsdienst verwijst naar de voorbereidende werkzaamheden van de Wet 

Patiëntenrechten in verband met de verplichtingen van de patiënt binnen de therapeutische 

relatie die hem verbindt met de beroepsbeoefenaar: de patiënt heeft wel zeker een 

verantwoordelijkheid tegenover de beroepsbeoefenaar (deze verantwoordelijkheid wordt door 
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de wet vertaald als een medewerkingsplicht van de patiënt), maar het is moeilijk om een 

burger, dus ook patiënten, via regelgeving een bepaalde levensstijl op te leggen. 

 

 

II.B. Vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen betreffende Hoofdstuk III van de 

Wet Patiëntenrechten: Rechten van de patiënt 

 

II.B.1 Recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking (artikel 5) 

(Cf. Jaarverslag 2011, blz. 68-75) 

 

*De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” verwijst naar het belangrijk aantal 

klachtmeldingen met betrekking tot het recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking en 

naar de meerwaarde die een bemiddeling hier kan betekenen, in het bijzonder in de dossiers 

waarbij het “gedrag” van de beroepsbeoefenaar in vraag wordt gesteld. 

 

Betreffende de klachtendossiers die meer een technische kwaliteit van de tussenkomst van een 

beroepsbeoefenaar in vraag stellen, zal het Fonds voor medische ongevallen (de wet van 31 

maart 2010) zeker een meerwaarde bieden om tot een oplossing te komen. 

 

*De ombudsdienst vermeldt in het bijzonder: 

 

- Het belang van een goede communicatie tussen de beroepsbeoefenaars en de patiënt” in het 

algemeen kader van het verstrekken van gezondheidszorg en de blijvende aanbeveling om 

verder voor beroepsbeoefenaars opleidingen in communicatietechnieken te voorzien. 

- De noodzaak om disciplinaire instanties te voorzien voor alle beroepsbeoefenaars in de 

gezondheidszorg en in het bijzonder voor tandartsen. 

- De eventuele noodzaak om de manier te preciseren waarop een beroepsbeoefenaar een 

therapeutische relatie kan beëindigen. 

- Het belang, voor de bevoegde beleidsinstanties en voor de beroepsbeoefenaars, om de 

burgers goed te informeren over de werking van de wachtdiensten. 

- De moeilijkheid die er is om vast te stellen of er een “garantie” kan gegeven worden aan de 

patiënt in het kader van tandheelkundig werk, in het geval de patiënt hier niet tevreden over 

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

(Cf. Jaarverslag 2011, blz. 75-77) 

 

De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” stelt zich de vraag in hoeverre een 

beperking van de vrije keuze van beroepsbeoefenaar om organisatorische redenen kan 

“geaccepteerd” worden? 

 

De ombudsdienst stelt een praktijk vast die vragen doet rijzen op het gebied van de vrije 

keuze van apotheker. Een aërosoltoestel wordt soms gereserveerd voor bepaalde klanten. 

 

II.B.3 Recht van de patiënt op informatie over zijn gezondheidstoestand 

(artikel 7) 

(Cf. Jaarverslag 2011, blz. 78-81) 

 

De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” stelt zich de vraag wat volgende bepaling 

in de Wet Patiëntenrechten inhoudt: de patiënt informeren “ in een duidelijke taal”. 

 

In het bijzonder is er de vraag hoe om te gaan met de klachten van Nederlandstalige of 

Franstalige patiënten die in Brussel behandeld werden door beroepsbeoefenaars die de 

nationale taal die de patiënt gebruikt of die hij het best begrijpt, niet beheersen. 

 

Komt het erop aan dat de Federale commissie “Rechten van de patiënt” deze problematiek 

verder zou onderzoeken? 

 

II.B.4 Recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in 

iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar (artikel 8) 

(Cf. Jaarverslag 2011, blz. 81-86) 

 

De ombudsdienst bespreekt de verstrekking van informatie, door de beroepsbeoefenaar,  

- over de risico’s van een tussenkomst (a), 

- over de financiële gevolgen van een tussenkomst (b). Dit is een onderwerp dat door zeer 

veel patiënten werd aangehaald, namelijk dat ze achteraf oordelen dat ze hierover 

onvoldoende zijn geïnformeerd. 
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De vraag over het gebruik van de taal bij de verstrekking van informatie over de beoogde 

tussenkomst (c), over de al dan niet rechtvaardiging van een gedwongen behandeling (d), over 

de manier om een voorafgaande wilsverklaring op te stellen (e) wordt eveneens behandeld. 

 

II.B.5 Recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier 

en de toegang tot dit patiëntendossier (artikel 9) 

(Cf. Jaarverslag 2011, blz. 87-96) 

 

De ombudsdienst stelt zich onder meer volgende vragen op het niveau van de inhoud van de 

Wet Patiëntenrechten (We herinneren eraan dat deze wet van toepassing is op alle 

beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en niet alleen op geneesheren) (Cf. Jaarverslag 

2011, blz. 87-90) 

 

- Hoe zou een precisering van de inhoud van het patiëntendossier kunnen worden 

overwogen? 

- Moet het begrip van persoonlijke notities worden gepreciseerd? Dit begrip zorgt 

actueel voor verwarring. 

- Waar moet het patiëntendossier worden bewaard? 

- Wat gebeurt er in het geval van een stopzetting van een beroepsuitoefening of bij een 

overlijden van een beroepsbeoefenaar? 

- Welke zijn de bestaande controlemechanismen/afdwingmogelijkheden of welke 

zouden er kunnen worden toegevoegd, indien de regelgeving betreffende de inhoud 

van het patiëntendossier, of indien de bewaartermijn/plaats, niet gerespecteerd wordt 

door de beroepsbeoefenaar (een document ontbreekt…)? 

 

Wat het recht tot (rechtstreekse) toegang tot het dossier betreft, worden verschillende 

vragen gesignaleerd (Cf. Jaarverslag 2011, blz. 91-94): 

 

- Wat indien het overgemaakte dossier onleesbaar is? 

- We signaleren de behoefte aan uniforme en duidelijke richtlijnen voor de toegang tot 

multidisciplinaire dossiers. 

- Vragen omtrent het maximum vastgesteld bedrag van 25 euro voor een afschrift van 

het patiëntendossier: indexering? In geval van een ziekenhuisdossier, heeft het 

maximumbedrag betrekking op een volledig ziekenhuisdossier, een dossier van één 
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ziekenhuisdienst; een dossier bij een afzonderlijke beroepsbeoefenaar werkzaam in het 

ziekenhuis? … Het belang van een goede voorafgaandelijk informatie. 

- Kan men bij een klinisch laboratorium een afschrift van de resultaten van de 

uitgevoerde analyses bekomen? 

- Heeft de patiënt het recht om aan een tandarts studiemodellen en tandafdrukken te 

vragen? 

- Heeft de patiënt het recht om een afschrift te vragen van tracés (elektro-

encefalogram, een elektrocardiogram)? 

 

De ombudsdienst herhaalt ook alle vragen die ze zich reeds in de vorige jaarverslagen heeft 

gesteld op het niveau van de toepassing van artikel 9, §4: het onrechtstreeks inzagerecht 

onder voorwaarden voor de familie van een overleden patiënt (Cf. Jaarverslag 2011, blz. 

95-96). 

 

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

(Cf. Jaarverslag 2011, blz. 96-98) 
 

De ombudsdienst herhaalt de voorwaarden waaronder informatie door een beroepsbeoefenaar 

in de gezondheidszorg kan worden overgemaakt aan een andere, in het kader van zijn 

opdracht in de gezondheidszorg (theorie van het gedeeld beroepsgeheim). 

 

De ombudsdienst wijst op de ontwikkelingen van het e-healthplatform op dit gebied, daar 

waar het geheim “toevertrouwd” is aan het informatienetwerk. Hoe moet de patiënt 

geïnformeerd worden over de manier waarop de gegevens verwerkt worden of zullen 

worden?, Hoe moet de patiënt kunnen instemmen voor het opnemen van zijn gegevens in dit 

netwerk?, … 

 

II.B.7 Recht om een klacht neer te leggen bij een ombudsfunctie (artikel 11) 

(Cf. Jaarverslag 2011, blz. 98-102) 

 

De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” verwijst naar de aanbevelingen die 

vermeld waren in het jaarverslag 2010 en wijst erop dat het haar essentieel lijkt, in termen van 

prioriteit, om eerstkomend de vraag naar bescherming van de vertrouwelijkheid van het 

bemiddelingsproces te regelen. 

 

Meerdere bijzondere aandachtspunten zijn verder vermeld. 
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II.B.8 Recht op een op pijnbestrijding gerichte zorg (artikel 11 bis) 

(Cf. Jaarverslag 2011, blz. 103) 

 

De ombudsdienst vermeldt dat dit recht zeer verbonden is met het recht op een kwaliteitsvolle 

dienstverstrekking. 

 

 

II.C. Vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen betreffende Hoofdstuk IV van de 

Wet Patiëntenrechten: Vertegenwoordiging (Cf. Jaarverslag 2011, blz. 103-104) 

 

De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” vraagt de aandacht voor twee situaties:  

- de situatie van meerderjarige wilsonbekwame patiënten die voorafgaandelijk geen 

vertegenwoordiger hadden aangeduid en die binnen hun nabije familie geen 

vertegenwoordiger hebben, of een minder geschikte vertegenwoordiger hebben. 

- de situatie van ouders die informatie wensen over de gezondheidstoestand van hun kind of 

toegang tot het patiëntendossier vragen, vanuit een ander doel dan een bezorgdheid om de 

gezondheidszorg om hun kind (zie in het kader van een echtscheiding). 
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CONCLUSIES BIJ HET JAARVERSLAG 2012 

 

I. Cijfers 

 

- De federale ombudsdienst heeft in 2012 in totaal 658 klachten ontvangen. Aan Franstalige 

zijde telt men 261 “klachten”dossiers, waarvan 81 dossiers direct behoren tot de bevoegdheid 

van deze ombudsdienst. Aan Nederlandstalige zijde werden 397 “klachten”dossiers geopend, 

waarvan 161 dossiers behoren tot de bevoegdheid van de ombudsdienst zelf. 

 

In vergelijking met het jaar 2011 is het aantal klachtendossiers “bevoegdheid federale 

ombudsdienst” aan Franstalige zijde opnieuw gestegen. Aan Nederlandstalige zijde merken 

we een stijging in de verschillende categorieën van klachtendossiers. In beide taalgedeelten is 

het aantal dossiers “bemiddeling bij bemiddeling” opmerkelijk gedaald. 

 

Het “recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking”, en vervolgens het “recht op een 

afschrift van het patiëntendossier” en het “recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij 

toe te stemmen in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar” worden het vaakst 

aangehaald in de “klachten”dossiers die direct tot de bevoegdheid van de federale 

ombudsdienst behoren (cf. blz. 21 e.v.). 

 

- De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft in 2012 ongeveer 365 

informatievragen ontvangen (265 aan Nederlandstalige zijde en ongeveer 100 aan 

Franstalige zijde), afkomstig van patiënten, diverse instanties, ombudspersonen en studenten 

(cf. blz. 50-52). 

 

- Naast de afhandeling van klachten en informatievragen voert de federale ombudsdienst 

eveneens verschillende taken uit als cel Patiëntenrechten van de FOD Volksgezondheid. 

Verder onderhoudt de ombudsdienst de contacten met de lokale ombudspersonen en publieke 

relaties (ontmoetingen en vormingen, …) en is een vertegenwoordiger van de ombudsdienst 

aanwezig bij bijeenkomsten van de Federale commissie “Rechten van de patiënt”. 

 

II. Vaststellingen/moeilijkheden/aanbevelingen 

 

De vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen voor 2012 blijven, zoals reeds eerder 

vermeld, dezelfde als voor 2011 (blz. 67 e.v.). 



 I

BIJLAGE I 

 

 



 II

 



 III

 



 I

BIJLAGE II 

 

Colloquium “10 jaar patiëntenrechtenwet – Stand van zaken en perspectieven” 

 

Vragen 

 

Sketch: Inhoud en beheer patiëntendossier 

 

- Wat wordt precies bedoeld met de term ‘patiëntendossier’? 

- Welke documenten/gegevens moeten er zich minimaal in het patiëntendossier bevinden? 

- Wat wordt precies bedoeld met persoonlijke notities van de beroepsbeoefenaars? 

- Hoe lang moeten gegevens minimaal worden bijgehouden? Waar? 

- Wie heeft toegang tot wat in een (multidisciplinair) team? Volgens welke voorwaarden? 

Hoe wordt de patiënt geïnformeerd over de manier waarop zijn gegevens worden 

verwerkt in een gecentraliseerd elektronisch dossier? Welke zijn zijn rechten? 

- Wat kan de patiënt doen als een medisch document niet wordt teruggevonden? Is er 

controle? Zijn er sancties? 

 

Sketch: Toegang tot het patiëntendossier van een overleden patiënt 

 

- Wie kan intermediaire beroepsbeoefenaar zijn: Mag dit een familielid van de overleden 

patiënt zijn?, om het even welke beroepsbeoefenaar?, een arts bij een 

verzekeringsmaatschappij? 

- Hoe vindt een familielid een intermediaire beroepsbeoefenaar (al dan niet kosteloos)? 

- Wat kan concreet worden begrepen onder het begrip ‘partner’ van de patiënt? 

- Was het de bedoeling van de patiëntenrechtenwet dat vertegenwoordigers van de 

wilsonbekwame (minderjarige) patiënt, die tijdens het leven van de patiënt onbeperkt 

rechtstreekse toegang hadden tot het patiëntendossier, na het overlijden van de patiënt 

geen rechtstreekse toegang meer hebben? 

- Zouden andere personen (familie > 2
e
 graad, vroegere vertrouwenspersoon,formele 

vertegenwoordiger die geen familielid is,…) zich kunnen baseren op artikel 9,§4, onder 

meer in het geval de overleden patiënt geen partner, noch familieleden heeft van eerste en 

tweede graad? 



 II

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

inzage in het patiëntendossier? 

- Wat kan de rol van de ombudspersoon zijn bij vragen van familie (tot toegang tot het 

patiëntendossier) als de patiënt overleden is. 

 

Sketch: Patiënten in de geestelijke gezondheidszorg 

 

- Hoe kan de beroepsbeoefenaar oordelen of de patiënt in staat is om “zelf” zijn rechten uit 

te oefenen? 

- Kan men een patiënt “verplichten” om een medische behandeling te volgen? 

Indien ja, in welke omstandigheden? Welke zijn de omstandigheden / 

voorzorgsmaatregelen? 

- Hoe kan een kwetsbare/wilsonbekwame patiënt zich laten bijstaan / laten 

vertegenwoordigen bij de uitoefening van zijn rechten? 

 

Sketch: Oudere patiënten 

 

- Hoe kan het medisch team omgaan met familiale conflicten in verband met de zorg die 

aan hun naaste moet worden verstrekt? Wie is de bevoorrechte aanspreekpartner? 

- Moet men, op het moment dat een bejaarde patiënt nog heldere ogenblikken heeft of bij 

het begin van zijn ziekte, de patiënt aanmoedigen om een vertegenwoordiger aan te 

stellen (in de sketch: waarschijnlijk de beste vriendin van de patiënte) die in naam van de 

patiënt beslissingen kan nemen op het ogenblik dat hij niet meer wilsbekwaam is?  

- Hoe moet men omgaan met een wilsverklaring (brief) van de patiënt waarin hij aangeeft 

dat hij “geen hardnekkigheid” wil?  

- Welke personen kunnen klacht indienen bij de ombudsdienst als het gaat om een patiënt 

die niet in staat is om zelf zijn rechten uit te oefenen? Welke personen worden vervolgens 

betrokken bij de bemiddelingsprocedure?  

- Wat zijn de mogelijkheden om de bemiddeling op het niveau van de rusthuizen/rust- en 

verzorgingstehuizen te optimaliseren, op het vlak van nabijheid, beschikbaarheid …?  
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