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INLEIDING 

 

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

van de patiënt” tijdens het jaar 2014. Het werd in de loop van de maand april 2015 

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 elfde verslag van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” (de dienst 

werd opgestart in oktober 2003
1
). 

 

- 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 Gezondheidszorg 

 Aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de dienst bij de bijeenkomsten van 

de Federale commissie “Rechten van de patiënt”;  

 Onderhoud van 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 2014 behandeld 

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

deel). 

 

  

                                                 
1 De jaarverslagen van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” zijn beschikbaar op www.patientrights.be. 

http://www.patientrights.be/
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 Wat de cijfers betreft, zien we een lichte daling van het totale aantal 

klachtendossiers die geregistreerd zijn door de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt”. We registreerden in 2014 immers 697 klachten, tegenover 718 in 2013, 

ofwel een daling met 3%. Jarenlang is er echter een stijgende tendens waarneembaar, 

behoudens enkele kleine schommelingen. 

 

Zoals elk jaar zijn in het eerste deel van dit verslag gedetailleerde gegevens opgenomen 

omtrent het aantal klachten, de wijze van aanmelding, het voorwerp van de klachten 

(het patiëntenrecht in kwestie), de sector en de beroepsbeoefenaars die door de klachten 

worden geviseerd, alsook de verwachtingen van de patiënten.  

 

Daarnaast geven we meer gedetailleerde gegevens over de klachten die door de federale 

ombudsdienst doorverwezen worden naar derde diensten. Zo komt de lezer bijvoorbeeld 

te weten dat er in 2014 31 klachten werden doorverwezen naar de Provinciale 

Geneeskundige Commissies, 17 naar het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO) 

en 23 naar de Inspectiediensten van de Gemeenschappen en Gewesten. 

 

Via het vernieuwde coderingssysteem voor de behandeling van de klachten door de 

federale ombudsdienst zullen ook gegevens worden opgenomen over acties die de 

ombudsdienst in haar geheel ondernomen heeft in de klachtendossiers. We merken 

onder meer dat in 69 klachtendossiers de tussenkomst van de ombudsdienst minstens 

heeft geleid tot een concrete uitwisseling van informatie tussen de twee partijen. 

Daarnaast hebben 21 bemiddelingsprocedures geresulteerd in een overdracht van 

(elementen uit) het patiëntendossier.  

 

 Op het niveau van de activiteiten van de dienst onthouden we voor het jaar 2014 

voornamelijk de voorbereiding van een vierde campagne over de Wet 

Patiëntenrechten, georganiseerd door de FOD Volksgezondheid en het RIZIV. De 

campagne beoogt de productie en distributie van pedagogische films over de 

patiëntenrechten, bedoeld voor burgers en beroepsbeoefenaars, teneinde hen 

handvaten en tips aan te reiken in verband met de wijze waarop zij in concrete 

zorgsituaties kunnen reageren. 

In een eerste fase (2015) zullen de films via onze partners worden verspreid voor een 

groot publiek. De idee is dat het pedagogisch materiaal voor een langere tijd zou kunnen 

worden gebruikt in het kader van presentaties, vormingen, ontmoetingen, enz.  
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In een latere fase zullen de films in principe geïntegreerd worden in een multimediale e-

leermodule voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. Deze module zou het 

voorwerp kunnen worden van “credit points” in kader van accreditering door het 

RIZIV. 

 

- Wat het tweede deel van het verslag betreft (de vaststellingen, moeilijkheden en 

aanbevelingen in verband met de uitoefening van de ombudsfunctie), wijzen wij in eerste 

instantie op de opvolging van de nieuwe wetten/richtlijnen met betrekking tot de rechten 

van de patiënt, door enkele aandachtspunten - vragen te vermelden (II.1.). 

 

In tweede instantie stellen wij enkele vragen over de elektronische uitwisseling van 

gezondheidsgegevens (met een therapeutisch doel), zoals wordt beoogd door het nationaal 

eHealth-platform (II.2.).  

 

Vervolgens hebben wij het opnieuw over de staatshervorming (die reeds aan bod kwam in 

ons jaarverslag 2013) en haar gevolgen op het vlak van de organisatie van de 

ombudsfuncties, bedoeld in de Wet Patiëntenrechten (II.3.). 

 

Tot slot geeft het jaarverslag 2014 een overzicht van de aanbevelingen van de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”, die prioritair lijken onder diegenen die in de 

vorige verslagen werden vermeld (II.4.). 

 

- Om onze inleiding af te ronden, wijzen wij nog op het volgende voor wat de werking van de 

federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in 2014 betreft: na het vertrek van onze 

voormalige collega Sylvie Gryson (Nederlandstalige ombudsvrouw) in maart 2014 werd een 

nieuwe collega aangeworven binnen de dienst, die in juli 2014 aan de slag ging; het gaat om 

mevrouw Sophie Ombelet. 

 

 

 

 

Brussel, april 2015 

 

Marie-Noëlle Verhaegen, Vanessa Debreyne, Thomas Van Hirtum en Sophie Ombelet 

Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 
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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 kunnen 

we voorstellen via onderstaand diagram: 

 

 

 

-In 2014 heeft de federale ombudsdienst 60% van haar werktijd besteed aan de afhandeling 

van de klachten- en informatiedossiers (inclusief de administratie, de registratie van 

dossiers en de redactie van het jaarverslag). 

 

-Ongeveer 3% van de werktijd werd besteed aan de aanwezigheid bij de bijeenkomsten 

van de Federale commissie “Rechten van de patiënt” en aan de ondersteuning van hun 

secretariaat. 

 

  

                                                 
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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-Zevenentwintig procent van de werktijd ging uit naar opdrachten van de FOD 

Volksgezondheid, en in het bijzonder naar: a) de bijwerking van de inhoud van de 

informatiebrochure over de patiëntenrechten in het licht van de recente wetswijzigingen; b) 

de organisatie van de verzending van de jaarverslagen 2014 van de lokale 

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

ontvangen gegevens voor het jaar 2013; c) de regelmatige verzending van brochures van 

de FOD (voornamelijk aangevraagd via brochurespatient@health.fgov.be) naar de burger; d) 

de voorbereidingen van een campagne (2015) rond de bekendmaking van de 

patiëntenrechten (pedagogische films); e) de voorbereiding van informatienota’s voor de 

Minister. 

 

-De federale ombudsdienst heeft ongeveer 10% van de werktijd besteed aan publieke 

relaties (uiteenzettingen -in het bijzonder de organisatie van vormingen voor de 

interculturele bemiddelaars in België over de patiëntenrechtenwet-, bijeenkomsten, 

deelname aan colloquia en vormingen). 

 

 

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

 

Voorafgaandelijk: wijze van registreren: 

 

In dit jaarverslag 2014 heeft de federale ombudsdienst dezelfde manier van registreren en 

gegevensverwerking gebruikt als in haar vorige jaarverslagen 2005 t.e.m. 2013. 

 

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 2014 heeft de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in totaal 697 “klachten” 

en +/- 331 informatievragen (226 aan Nederlandstalige zijde en ongeveer 105 aan 

Franstalige zijde) ontvangen. 

 

 

In het punt I.1.1. van het eerste deel van dit jaarverslag 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 

                                                 
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). 
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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 (informeel).  

  

- de dossiers die direct werden doorverwezen naar andere diensten van 

klachtenafhandeling; verder categorie “bevoegdheid dienst derde” genoemd. 

 

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

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” geregistreerd. 

 

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

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

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

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

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. De dossiers die tot de bevoegdheid van de lokale 

ombudsdiensten behoren, zijn immers door deze diensten zelf besproken in hun 

jaarverslagen. 

 

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

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

verduidelijken de instanties waarnaar verwezen werd. 

 

                                                 
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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In het punt I.1.2. van dit eerste deel bespreken we de “informatie”dossiers. 

 

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

 

Inleiding: Algemeen overzicht van de cijfers 

 

In 2014 heeft de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in totaal 697 “klachten” 

ontvangen, namelijk 276 “klachten” aan Franstalige zijde en 421 “klachten” aan 

Nederlandstalige zijde. 

 

Overzicht 2014 FR NL TOTAAL 

Bevoegdheid federale ombudsdienst 95 156 251 

Bevoegdheid lokale ombudsdienst 77 116 193 

(Bemiddeling bij bemiddeling) 20 9 29 

Bevoegdheid dienst derde 84 140 224 

TOTAAL 276 421 697 

 

 

Aanmelding van de klacht 2014 FR NL TOTAAL 

Brief 37 19 56 

Mail 75 208 283 

Telefoon 145 187 332 

Fax 0 1 1 

Afspraak 9 0 9 

Via Kabinet van de Minister 10 6 16 

TOTAAL 276 421 697 

 

 

Voorwerp van de klacht 2014 FR NL TOTAAL 

Art. 5 Gedrag 23 77 100 

Art. 5 Technische handeling 54 58 112 

Art. 6 Vrije keuze 2 2 4 

Art. 7 Informatie gezondheidstoestand 3 11 14 

Art. 8 Vrij toestemmen met voorafgaande 

informatie – financiële gevolgen 

9 23 32 

Art. 8 Vrij toestemmen met voorafgaande 

informatie – andere informatie 

8 7 15 

Art. 8 geen voorafgaandelijke 

toestemming gevraagd 

0 0 0 

Art 8. Niet-respecteren weigering 

toestemming 

0 1 1 

Art. 9 §1 Zorgvuldig bijgehouden 

patiëntendossier 

2 0 2 

Art. 9 § 2 Inzage dossier 3 2 5 
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Art. 9 § 3 Afschrift dossier 17 11 28 

Art. 9 § 4 Toegang dossier overleden 

patiënt 

3 0 3 

Art. 10 Persoonlijke levenssfeer 1 2 3 

Art 11bis pijnbestrijding 0 0 0 

Vertrouwenspersoon / vertegenwoordiger 0 0 0 

TOTAAL 125 194 319 

 

 

Verwachting 2014 FR NL TOTAAL 

Financieel 29 42 71 

Dialoog 33 10 43 

Signaal/luisteren 4 84 88 

Dossier 19 16 35 

Andere 10 4 14 

TOTAAL 95 156 251 

 

 

Sector 2014 FR NL TOTAAL 

Rusthuis 6 2 8 

Ambulante sector 76 140 216 

Gevangenis 1 1 2 

Privékliniek 7 2 9 

Controle / expert / adviserend  3 9 12 

Andere 2 2 4 

TOTAAL 95 156 251 

 

 

Beroepsbeoefenaars 2014 FR NL TOTAAL 

Huisarts 21 44 65 

Tandarts 43 66 109 

Specialist 16 16 32 

Kinesitherapeut 4 3 7 

Verpleegkundige - zelfst. / RH 6 5 11 

Apotheker 1 5 6 

Controle / expert / adviserend geneesheer 3 11 14 

Andere 1 6 7 

TOTAAL 95 156 251 
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I.1.1.1. Aantal “klachten”dossiers ontvangen op de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” 

 

-Totaal aantal in 2014 geregistreerde klachten
5
: 697 

 

-Evolutie sinds 2005 van het totaal aantal klachten ontvangen op de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”: 

 

 

 

We stellen vast dat het totale aantal geregistreerde klachten sinds 2005 voortdurend stijgt, 

behoudens een zeer lichte daling in 2014. 

 

  

                                                 
5
 We dienen hierbij op te merken dat “alle” klachtmeldingen in de registratie van de federale ombudsdienst 

opgenomen zijn. Het behoort niet tot de bevoegdheid van de ombudsdiensten “Rechten van de patiënt” om te 

oordelen of de klacht al dan niet “gegrond” is. 
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-Het totaal aantal klachtendossiers ontvangen in 2014 op de federale ombudsdienst, 

opgedeeld volgens de dienst die bevoegd is om de klacht rechtstreeks af te handelen: 

 

Overzicht 2014 FR NL TOTAAL 

Bevoegdheid federale ombudsdienst 95 156 251 

Bevoegdheid lokale ombudsdienst 77 116 193 

(Bemiddeling bij bemiddeling) 20 9 29 

Bevoegdheid dienst derde 84 140 224 

TOTAAL 276 421 697 
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-Evolutie (2005-2014) van het aantal klachten ontvangen op de federale ombudsdienst, 

opgedeeld volgens de dienst die bevoegd is om de klacht rechtstreeks af te handelen: 

 

 

 

 

Ten opzichte van 2013 stellen wij in 2014 een daling (-33 klachten) van het aantal klachten 

vast, die tot de bevoegdheid van een lokale ombudsdienst behoren. 
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Daarnaast is er sprake van een nieuwe stijging van het aantal door de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” geregistreerde klachten, die eigenlijk tot de bevoegdheid van een 

derde dienst behoren (+24 klachten).  

 

-Het aantal klachtendossiers per taalgedeelte ontvangen in 2014 op de federale 

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

handelen: 

 

 

 

Het totale aantal klachten die in 2014 ingediend zijn door Franstalige patiënten bedroeg 276, 

tegenover 421 bij de Nederlandstalige patiënten. 

 

  



 

 - 18 - 

-Het aantal klachtendossiers per taalgedeelte, behorend tot de bevoegdheid van de 

federale ombudsdienst, opgedeeld per jaartal (2005-2014) 

 

Op niveau van de klachten die tot de directe bevoegdheid van de federale ombudsdienst 

behoren: 

 

 

Ten opzichte van 2013 stellen wij een daling vast van het aantal geregistreerde klachten aan 

Nederlandstalige zijde. 

 

Het is echter belangrijk dat de lezer deze daling relativeert. Als gevolg van een aantal 

uitzonderlijke omstandigheden in de maanden februari en maart van 2014 was de federale 

ombudsdienst genoodzaakt tot een beperkte werking voor wat de klachtenafhandeling aan 

Nederlandstalige zijde betreft
6
. 

 

Ook al werd alles in het werk gesteld om de continuïteit van de dienst te garanderen 

(informatie en doorverwijzing van patiënten via antwoordapparaat en automatische 

antwoorddienst, behandeling van alle e-mails, brieven, faxen a posteriori), toch staat het 

buiten kijf dat als de telefonische permanentie vanaf het begin van het jaar op regelmatige 

                                                 
6
 Een langdurige afwezigheid (arbeidsongeval) in combinatie met een geplande afwezigheid (ouderschapsverlof) 

die geen aanleiding gaf tot een vervanging, heeft een tijdelijke impact gehad op de continuïteit van de dienst: de 

telefonische permanentie “Rechten van de patiënt” aan Nederlandstalige zijde kon pas vanaf april 2014 op 

regelmatige basis worden gegarandeerd. 
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basis gegarandeerd had kunnen worden, het aantal geregistreerde klachten aan 

Nederlandstalige zijde hoger geweest zou zijn en het de stijgende trend van de afgelopen jaren 

bevestigd zou hebben. 

 

Op niveau van alle ontvangen klachten (sinds 2005): 

 

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

de patiënt” 

 

Aanmelding van de klacht 2014 FR NL TOTAAL 

Brief 37 19 56 

Mail 75 208 283 

Telefoon 145 187 332 

Fax 0 1 1 

Afspraak 9 0 9 

Via Kabinet van de Minister 10 6 16 

TOTAAL 276 421 697 
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Afspraak: Klacht die persoonlijk werd ingediend door een patiënt die een “face-to-

facegesprek” wou met een lid van de federale ombudsdienst.  

Via kabinet van de Minister: Klacht van een patiënt die ons doorgegeven werd door het 

kabinet van de Minister van Volksgezondheid. 

 

 

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 2014 FR NL TOTAAL 

Art. 5 Gedrag 23 77 100 

Art. 5 Technische handeling 54 58 112 

Art. 6 Vrije keuze 2 2 4 

Art. 7 Informatie gezondheidstoestand 3 11 14 

Art. 8 Vrij toestemmen met voorafgaande 

informatie – financiële gevolgen 

9 23 32 

Art. 8 Vrij toestemmen met voorafgaande 

informatie – andere informatie 

8 7 15 

Art. 8 geen voorafgaandelijke 

toestemming gevraagd 

0 0 0 

Art 8. Niet-respecteren weigering 

toestemming 

0 1 1 
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Art. 9 §1 Zorgvuldig bijgehouden 

patiëntendossier 

2 0 2 

Art. 9 § 2 Inzage dossier 3 2 5 

Art. 9 § 3 Afschrift dossier 17 11 28 

Art. 9 § 4 Toegang dossier overleden 

patiënt 

3 0 3 

Art. 10 Persoonlijke levenssfeer 1 2 3 

Art 11bis pijnbestrijding 0 0 0 

Vertrouwenspersoon / vertegenwoordiger 0 0 0 

TOTAAL 125 194 319 

 

 

 

Net zoals de voorgaande jaren hebben de geregistreerde klachten voor het merendeel 

betrekking op de kwaliteit van de dienstverstrekking (die verwijst naar artikel 5 van de Wet 

Patiëntenrechten). Deze klachten hebben zowel betrekking op de technische kwaliteit van de 

gestelde handelingen (112 klachten) als op het gedrag van de beroepsbeoefenaar in kwestie 

(100 klachten). 

 

Bovendien is de toegang van de patiënt tot een afschrift van zijn dossier (artikel 9 §3) een 

vaak voorkomend voorwerp van de klachten (28 klachten), net zoals (38 klachten) de 

informatie die door de beroepsbeoefenaar verschaft wordt omtrent de financiële gevolgen van 

een tussenkomst (teneinde de geïnformeerde toestemming van de patiënt te verkrijgen).  
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Aan Franstalige zijde: 

 

 

 

Aan Nederlandstalige zijde: 
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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” 

 

 

Verwachting 2014 FR NL TOTAAL 

Financieel 29 42 71 

Dialoog 33 10 43 

Signaal/luisteren 4 84 88 

Dossier 19 16 35 

Andere 10 4 14 

TOTAAL 95 156 251 

 

 

 

 

Het verschil tussen de vragen van Nederlandstalige patiënten en die van Franstalige patiënten 

moet enigszins worden gerelativeerd: we willen eraan herinneren dat de meeste patiënten die 

een klacht neerleggen, meerdere vragen tezelfdertijd formuleren (signaal, dialoog, dossier, 

schadevergoeding, …). De hierboven beschreven indeling moet dan ook met enige 

voorzichtigheid geïnterpreteerd worden; wij hernemen in onze codering de vraag die volgens 

ons het sterkst bij de patiënt aanwezig lijkt.  
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Wat de dossiers “signaal / luisteren” betreft, vermeldt de Nederlandstalige ombudsvrouw 

bovendien 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. 

 

 

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

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

betrekking hebben 

 

 

Sector 2014 FR NL TOTAAL 

Rusthuis 6 2 8 

Ambulante sector 76 140 216 

Gevangenis 1 1 2 

Privékliniek 7 2 9 

Controle / expert / adviserend  3 9 12 

Andere 2 2 4 

TOTAAL 95 156 251 
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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” 

 

 

Beroepsbeoefenaars 2014 FR NL TOTAAL 

Huisarts 21 44 65 

Tandarts 43 66 109 

Specialist 16 16 32 

Kinesitherapeut 4 3 7 

Verpleegkundige - zelfst. / RH 6 5 11 

Apotheker 1 5 6 

Controle / expert / adviserend geneesheer 3 11 14 

Andere 1 6 7 

TOTAAL 95 156 251 
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I.1.1.7. De “klachten”dossiers behorend tot de bevoegdheid van diensten 

derde 

 

Met het oog op de opstelling van haar vorige jaarverslag, had de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” haar coderingssysteem in de rubriek “klachten verwezen naar 

diensten derde” aangepast. De registratie van deze gedetailleerde gegevens werd in de loop 

van 2014 voortgezet. 

 

Het is de bedoeling om het aantal dossiers in kwestie te becijferen naargelang het soort 

dienst waarnaar de patiënten doorverwezen werden (ziekenfonds, RIZIV, Fonds voor de 

Medische Ongevallen, Provinciale Geneeskundige Commissie, inspectiediensten, enz.). 

 

In feite kan het doorverwijzen van de patiënt naar een dienst derde rechtstreeks gebeuren, op 

het ogenblik van de ontvangst van de klacht, omdat die geen betrekking heeft op de Wet 

Patiëntenrechten of omdat de patiënt onmiddellijk aangeeft dat hij niet geïnteresseerd is in de 

logica van de bemiddeling (en de voorkeur geeft aan een “controlerende” dienst of een dienst 

met sanctiebevoegdheid). 

 

Maar in andere gevallen, als de dienst de intenties van de patiënt niet direct kent (dat is met 

name het geval als de patiënt een e-mail stuurt), brengt hij de patiënt op de hoogte van de 

verschillende mogelijkheden voor de afhandeling van zijn klacht en van de verschillende 

instanties waartoe hij zich kan richten, met hun specifieke kenmerken; de dienst vermeldt dat 

zij ter beschikking van de patiënt blijft om de best mogelijke piste te bespreken. Aangezien de 

ombudsdienst niet altijd een reactie terugkrijgt van de patiënt, registreert hij de klacht dan 

onder de rubriek van de dienst die, gelet op het soort klacht van de patiënt, hem het meest 

gepast lijkt. 

 

Overzicht 2014 FR NL TOTAAL 

Bevoegdheid federale ombudsdienst 95 156 251 

Bevoegdheid lokale ombudsdienst 77 116 193 

(Bemiddeling bij bemiddeling) 20 9 29 

Bevoegdheid dienst derde 84 140 224 

Advocaat 5 12 17 

Provinciale Geneeskundige Commissie 9 22 31 

Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO) 15 2 17 

Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en 

Controle (RIZIV) 3 8 11 

De federale Ombudsman 2 11 13 
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Ziekenfondsen 14 16 30 

Orde der geneesheren 5 8 13 

Inspectiediensten Gemeenschappen/Gewesten 11 12 23 

Andere diensten 20 49 69 

TOTAAL 276 421 697 

 

 

 

 

De aandachtige lezer zal het grote aantal (69) in de rubriek “andere” geregistreerde klachten 

opmerken. 

 

In dat verband brengen we in herinnering dat de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” -als centraal contactpunt dat deel uitmaakt van een erkende overheidsinstantie- met 

een erg grote verscheidenheid aan klachten geconfronteerd wordt
7
. 

 

Ook worden, in functie van de aard en de specificiteit van de klacht van de burger/patiënt, 

talrijke alternatieve instanties overwogen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de 

noden en de verwachtingen van de patiënt. 

 

Daarom is het moeilijk om (in het coderingssysteem) voor elk van de bedoelde derde 

instanties in een rubriek te voorzien. 

                                                 
7
 Sommige klachten betreffen inderdaad voor een deel of helemaal niet het domein van de gezondheidszorg. 
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Enkele voorbeelden van de derde instanties die zich in de rubriek “andere” bevinden, zijn 

bijvoorbeeld: 

- aan Franstalige zijde: de politie, “Respect senior”, de Franse overheidsdiensten 

Volksgezondheid, de federale gezondheidsinspecteur, “Infor Home”, de Dienst 

Vreemdelingenzaken, “Actiris”, de Psychologencommissie, het Bijzonder solidariteitsfonds 

(RIZIV), het OCMW, … 

- aan Nederlandstalige zijde: FOD Economie (Belmed of Algemene directie 

Controle en Bemiddeling), de politie, CAW, Dienst Administratie van ondernemings- en 

inkomensfiscaliteit (ADIF), Belgische federatie van psychologen, Ombudsman van de 

Verzekeringen, Woonzorglijn, VAPH, FAGG, Ombudsdienst Wit-Gele Kruis, Europees 

Consumentencentrum, Orde der apothekers, FOD Economie, K.M.O., Middenstand en 

Energie, Fonds voor Arbeidsongevallen, de federale gezondheidsinspecteur, Externe directie 

van het Toezicht op de Sociale Wetten, vakbond en personeelsdienst, Privacycommissie, ... 

 

 

I.1.1.8. Afgesloten dossiers - hangende dossiers 

 

-Aan Nederlandstalige zijde waren er op 31 december 2014 3 dossiers lopende. 

 

-Aan Franstalige zijde waren er op 31 december 2014 nog 26 dossiers lopende. 

 

Op het moment van de opmaak van dit verslag (april 2015) zijn alle NL en FR dossiers van 

2014 afgesloten. 

 

- 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.1.1.9. Enkele cijfers in verband met de acties van de ombudspersoon 

 

Naast de gegevens in verband met de (hierboven vermelde) kenmerken van de ontvangen 

klachten wil de federale ombudsdienst in de toekomst ook gegevens opnemen met betrekking 

tot de afhandeling van deze klachten zelf, m.n. de acties die de ombudsdienst ondernomen 

heeft in de klachtendossiers en, indien mogelijk, de “resultaten” van deze acties. 
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In 2013 werd er voor de Franstalige klachten een “test voor de codering” van deze nieuwe 

gegevens uitgevoerd. 

 

Wat de gegevens over 2014 betreft, werd deze analyse uitgebreid tot alle klachten (NL+FR). 

 

 FR+NL % 

Totaal aantal klachtendossiers die tot de bevoegdheid van de 

federale ombudsdienst behoren (NL+FR) 251 100 

1. Aantal dossiers die aanleiding gaven tot een coaching van 

de patiënt door de ombudsdienst. 196 78,08% 

2. Aantal dossiers die aanleiding gaven tot een contact tussen 

de ombudsdienst en de beroepsbeoefenaar die door de 

klacht geviseerd wordt. 77 30,6 % 

3. Aantal dossiers die in de loop van de 

bemiddelingsprocedure minstens geleid hebben tot een 

uitwisseling van informatie tussen de partijen.  69 27,5% 

 

a. Coaching - Informatie fase: 78,08% van de dossiers 

 

In principe geven alle klachtendossiers, ontvangen bij de ombudsdienst, aanleiding tot een 

coachingfase van de patiënt. 

 

Het gaat om een informatie-uitwisseling met de patiënt (telefoon, mail, brief, …), waarbij de 

ombudsdienst de patiënt om informatie vraagt in verband met de feiten die in de klacht 

worden aangehaald en waarbij de dienst de patiënt zo veel mogelijk informatie geeft over: 

 

-de werking van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”; 

-het (de) in de klacht beoogde patiëntenrecht(en) / andere relevante wetgeving; 

-de bemiddelingsprocedure. 

 

Deze coachingfase, die veel tijd in beslag kan nemen (en zelfs meerdere weken kan 

bestrijken), vormt ook de gelegenheid om: 

 

-de verwachtingen/vragen van de patiënt te verfijnen; 
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-de patiënt, in voorkomend geval, aan te sporen om rechtstreeks in contact te treden met de 

betrokken beroepsbeoefenaar; hem naar een bemiddelingsprocedure te oriënteren of nog naar 

andere instanties die de klacht op zich kunnen nemen (bijvoorbeeld als de klacht van de 

patiënt veeleer betrekking heeft op een vraag om controle/inspectie, sanctie, technisch advies, 

een belangrijke financiële compensatie voor een aanzienlijke schade die voortvloeit uit de 

gezondheidszorg, …). 

 

In verband met het gedeelte van de dossiers (22%), dat niet het voorwerp uitmaakt van 

deze coachingfase, moeten we volgende verduidelijking geven: als het gaat om een 

schriftelijke klacht aan de ombudsdienst (vaak per e-mail) en als de patiënt weinig toelichting 

geeft van zijn situatie, gebeurt er een eerste algemene informatieverstrekking door de 

ombudsdienst (informatie over de werking van de dienst en de bemiddelingsprocedure, alsook 

informatie over enkele mogelijke alternatieven). Deze eerste algemene 

informatieverstrekking wordt in de codering van de activiteiten van de ombudsfunctie 

niet beschouwd als een “coaching” - een feitelijke fase van geïndividualiseerde 

informatie. 

 

Een aantal patiënten reageert bovendien niet na de ontvangst van deze eerste informatie en 

neemt niet opnieuw contact op met de federale ombudsdienst
8
. 

 

b. Contact tussen de ombudsdienst en de beroepsbeoefenaar: 30,6 % van de dossiers 

 

In 2014 leidde ongeveer één klachtendossier op drie tot een contact tussen de federale 

ombudsdienst en de beroepsbeoefenaar die door de klacht geviseerd wordt.  

 

Na de coachingfase beslissen sommige patiënten om de bemiddelingsprocedure niet op te 

starten. Ze zijn immers, afhankelijk van hun verwachtingen, van oordeel dat andere instanties 

beter geplaatst zijn om hun klacht af te handelen (cf. supra). 

 

Andere patiënten nemen na de coachingfase rechtstreeks contact op met de betrokken 

beroepsbeoefenaar om tot een oplossing te komen voor de klacht.  

 

 

                                                 
8
 Hebben zij zich tot andere instanties gericht voor de afhandeling van hun klacht of willen zij hun klacht 

gewoonweg niet voortzetten? 
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c. Uitwisseling van informatie/andere resultaten: 27% van de dossiers 

 

In 2014 hebben 69 klachtendossiers (minstens) geleid tot een uitwisseling van informatie 

tussen de patiënt en de betrokken beroepsbeoefenaar, dankzij de interventie van de federale 

ombudsdienst. Deze informatie-uitwisseling gebeurt bijna steeds per telefoon, brief of e-mail. 

Wij stellen vast dat in één enkel dossier een ontmoeting heeft plaatsgevonden in aanwezigheid 

van de twee partijen en van een lid van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. 

 

In 21 klachtendossiers leidde de tussenkomst van de federale ombudsdienst tot de overdracht 

van elementen uit het patiëntendossier (kopie van het volledige of een deel van het 

patiëntendossier). 

 

Wij benadrukken eveneens dat in 9 gevallen een concreet financieel akkoord werd aanvaard 

en uitgevoerd door de partijen na de tussenkomst van de ombudsdienst. 

 

De gegevens waarover wij momenteel beschikken, laten ons niet toe om verder te gaan in de 

cijferanalyse van het resultaat van deze uitwisseling, behoudens dat we kunnen aangeven dat 

bepaalde dossiers hebben geleid tot een formulering van begrip of zelfs verontschuldigingen 

door de beroepsbeoefenaar. 

 

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 vragen stellen over de tussenkomst van een beroepsbeoefenaar. 

 

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

verbonden met informatievragen in nauwkeurig cijfermateriaal weer te geven. Indien we ons 
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op de meer uitgebreide vraagstellingen baseren, komen we voor 2014 aan +/- 331 

informatiedossiers (226 aan Nederlandstalige zijde en ongeveer 105 aan Franstalige zijde). 

Daartoe behoren ook de vragen die werden doorgestuurd 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 

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

zorgen). 

 

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

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

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

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

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

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

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

klachtafhandelingsmogelijkheden.  

 

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

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

verplichtingen, beroepsgeheim, onafhankelijkheid, ...). 

 

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

de specifieke regelgeving van de sociale zekerheid. Het zoeken naar contactgegevens van 
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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 20-

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

2013 naar de Federale commissie “Rechten van de patiënt” (te verzenden vóór 30 april 2014), 

alsook een 280-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”
9
. 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 2014 heeft de Federale commissie “Rechten van de patiënt” volgend 

advies opgesteld en goedgekeurd: 

 

24-10-2014 : Vrije keuze van beroepsbeoefenaar voor een patiënt in een tweepersoons- of 

gemeenschappelijke kamer (www.patientrights.be) 

 

In december 2014 heeft de Federale commissie “Rechten van de patiënt” een conceptnota 

naar de verschillende ministers van Volksgezondheid van België gestuurd: nota betreffende 

uitvoering van klachtenbemiddeling (wet patiëntenrechten van 22 augustus 2002) in het kader 

van de zesde staatshervorming (zie bijlage 3). 

 

 

 

 

                                                 
9
 Art. 16, §3 Wet betreffende de rechten van de patiënt. 

mailto:brochurespatient@health.fgov.be
http://www.patientrights.be/
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I.3. De federale ombudsdienst als deel van de Dienst “Legal Management” van DG1 van 

de FOD Volksgezondheid  

 

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

patiënt” in de loop van 2014 uiteenlopende opdrachten uit. De belangrijkste ervan geven we 

hier kort weer:  

 

-Voorbereidingen voor een nieuwe grootschalige campagne over de patiëntenrechtenwet 

in 2015 

 

De voorbije jaren werden er verschillende acties gevoerd ter bekendmaking van de 

patiëntenrechtenwet. 

 

We stellen echter vast dat deze wet, die de contouren van een goede relatie tussen een patiënt 

en een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg uittekent en een kwaliteitsvolle zorg 

nastreeft, nog onvoldoende gekend is bij het grote publiek en bij bepaalde 

beroepsbeoefenaars. 

 

Zodoende plannen we een nieuwe grootschalige campagne, waarin deze doelgroepen een 

nieuw hulpmiddel wordt aangereikt, dat duurzaam, innovatief, makkelijk (her)bruikbaar en 

aangepast is aan de huidige tijdsgeest waarin communicatie steeds meer via digitale platforms 

verloopt.  

 

Met deze actie beogen we meer bepaald de creatie van korte pedagogische films waarin elk 

patiëntenrecht en het (gewijzigde) vertegenwoordigingssysteem in de 

patiëntenrechtenwet worden toegelicht (met als uitgangspunt de perceptie van zowel de 

beroepsbeoefenaar als de patiënt). Elk filmpje zal in het Nederlands en in het Frans 

beschikbaar zijn. 

 

In een eerste fase (2015) zullen de films via onze partners periodiek worden gelanceerd voor 

een groot publiek. De idee is dat het pedagogisch materiaal voor een langere tijd zou kunnen 

worden gebruikt in het kader van presentaties, vormingen, enz.  
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In een latere fase zullen de films geïntegreerd worden in een multimediale e-leermodule voor 

beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. Deze module kan het voorwerp worden van 

“credit points” in kader van accreditering door het RIZIV. 

 

-Actualisering van de inhoud van de informatiebrochure over de patiëntenrechtenwet 

naar aanleiding van de recente wijzigingen in de wetgeving. Deze brochure wordt 

beschikbaar gesteld in de lay-out van de informatiecampagne “In een goede relatie weet je 

wat je aan elkaar hebt”, die op 3 december 2012 gelanceerd werd, en vervangt de vorige 

versie van de brochure “Een uitnodiging tot dialoog”. 
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Deze nieuwe brochure herneemt de tekst van de voorgaande versie en integreert bovendien de 

laatste wetswijzigingen, met name: 

 

1) De uitbreiding van het toepassingsveld van de wet op het gebied van de esthetische 

zorgen, alsook voor klinisch psychologen en gemachtigde psychotherapeuten 

(vanaf 2016). (pagina 5) 

2) De nieuwe regelingen betreffende de informatieverstrekking aan de patiënt over de 

verzekeringsdekking met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid van de 

beroepsbeoefenaar en over diens vergunnings- of registratiestatus. (pagina 8) 

3) De nieuwigheden betreffende het systeem van vertegenwoordiging van de patiënt 

die niet in staat is om zijn rechten uit te oefenen, en meer bepaald de introductie 

van “de bewindvoerder over de persoon”, aangesteld door de vrederechter, in het 

vertegenwoordigingssysteem van de patiënt. (pagina’s 14-15) 

 

-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 2012 en 2013 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 aan de Minister van Volksgezondheid (ter voorbereiding van 

antwoorden op parlementaire vragen of op vragen van burgers). 

 

 

I.4. Uiteenzettingen, ontmoetingen en deelnames aan symposia 

 

Uiteenzettingen 

 

-Opleiding door de dienst aan de interculturele bemiddelaars over de wet betreffende de 

rechten van de patiënt, FOD Volksgezondheid: 

Opleiding aan vier Franstalige groepen: 2, 9, 16 en 21 oktober 2014 

Opleiding aan vier Nederlandstalige groepen: 14, 21, 27 november en 4 december 2014 
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-Uiteenzetting “Quels sont mes droits en tant que patient?” in het kader van een 

conferentie, georganiseerd door de “Conseil consultatif des ainés” van Wanze op 3 april 2014 

-7 oktober 2014: Uiteenzetting over de rechten van “senior” patiënten in het kader van een 

reflectievoormiddag, georganiseerd door het overlegplatform geestelijke gezondheidszorg van 

Luxemburg (ziekenhuis La Clairière) 

 

Ontmoetingen 

 

-22 september 2014: ontmoeting met vertegenwoordigers van de Psychologencommissie 

-17 juni 2014: deelname aan de Rondetafel over de bemiddeling in de seniorensector 

(georganiseerd door Infor Home Wallonie (dat “Senoah” is geworden)) 

 

Deelnames aan colloquia en vormingen 

 

-Januari 2014: Deelname aan de opleiding “Bemiddeling” i.s.m. OFO (meerdere sessies) 

-In de loop van 2014: interne opleidingen bij de FOD Volksgezondheid (budgetbeheer, 

gebruik en beheer van een SharePoint-site, nieuwe Crescendo-applicatie over de codering van 

de planningen van de ambtenaren, nieuw arbeidsreglement voor de ambtenaren van de FOD 

Volksgezondheid, gegevensbescherming in het kader van het werk, presentatietechnieken, 

EMAS, enz.) 

-Februari 2014: deelname aan de algemene vergadering van AMIS (Association francophone 

des médiateurs des institutions de soins): gedachtewisseling over de uniformering van de 

codering van klachten door de ombudspersonen “Rechten van de patiënt” en over de nieuwe 

wetgeving die de bewindvoerder over de persoon invoegt in de opeenvolgende volgorde van 

mogelijke vertegenwoordigers van de onbekwame patiënt 

-22 mei 2014: deelname aan de algemene vergadering van AMIS (Association francophone 

des médiateurs des institutions de soins), gedachtewisseling over het beroepsgeheim van de 

ombudspersoon “Rechten van de patiënt” en over de vertrouwelijkheid van het 

bemiddelingsproces 

 

Publicaties 

 

-“L’organisation de la médiation" en “Médiation, qui informe les patients ?”, bijdragen aan 

het katern “Médiation dans les soins, parapluie ou porte-voix ?”, Santé Conjuguée nr. 68 – 

juni 2014, blz. 41-44 (MN Verhaegen) 
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-Vanessa Debreyne, Thomas Van Hirtum en Marie-Noëlle Verhaegen, “De rechten van de 

patiënt: ontwikkelingen in de wetgeving, vaststellingen en vragen” - Uittreksels van het 

jaarverslag 2013 van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”, Tijdschrift voor 

Gezondheidsrecht, 2014-2015/1, blz. 10-23. 
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TWEEDE DEEL: 

 

VASTSTELLINGEN, MOEILIJKHEDEN EN AANBEVELINGEN 

 

 

Inleiding 

 

Zoals wij in de inleiding reeds aangegeven hebben, geeft het eerste punt van dit tweede deel 

van het verslag 2014 een opsomming weer van de vragen en vaststellingen in verband met de 

toepassing van de recente ontwikkelingen in de wetgeving/richtlijnen betreffende de rechten 

van de patiënt. (II.1.) 

 

In tweede instantie stellen wij vragen in verband met de elektronische uitwisseling van 

gezondheidsgegevens (met een therapeutisch doel) via het nationale eHealth-platform en de 

regionale netwerken. (II.2.) 

 

Vervolgens hebben wij het opnieuw over de staatshervorming (die reeds aan bod kwam in ons 

jaarverslag van 2013) en haar gevolgen op het vlak van de organisatie van de ombudsfuncties, 

bedoeld in de Wet Patiëntenrechten. (II.3.) 

 

Tot slot geven wij een overzicht van de aanbevelingen van de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” die voor deze laatste prioritair lijken onder diegene die werden 

vermeld in de vorige verslagen. (II.4.) 

 

 

II.1. Toepassing van de recente ontwikkelingen in de wetgeving/richtlijnen in verband 

met de rechten van de patiënt: vaststellingen en vragen 

 

II.1.1. Welke toekomst voor de wet van 2013 betreffende de niet-heelkundige 

esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde? 

 

-Ter herinnering, de wet van 23 mei 2013 “tot regeling van de vereiste kwalificaties om 

ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren 
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en tot regeling van de reclame en informatie betreffende die ingrepen” wijzigt in zijn artikel 8 

de definitie van de gezondheidszorg, zoals opgenomen in de Wet Patiëntenrechten: 

 

De ingrepen met een esthetisch doel vallen dus, op grond van de wet van 23 mei 2013 

(art. 8), uitdrukkelijk onder de toepassing van de Wet Patiëntenrechten, wat de 

verplichtingen van de beroepsbeoefenaars die dit type van niet-therapeutische handelingen 

stellen in hun relatie met de patiënten, definitief verduidelijkt (en wat beantwoordt aan onze 

aanbeveling van ons jaarverslag 2011)
10

. 

 

-Naast dit artikel 8 zijn in hoofdstuk 6 van de wet van 23 mei 2013 (artikelen 18 tot 20) met 

de titel “Informatie en instemming” de specifieke verplichtingen opgenomen van de 

heelkundigen en geneesheren die de heelkunde of de esthetische geneeskunde uitoefenen, 

voor wat betreft de inlichtingen die aan de patiënt moeten worden verstrekt over de 

karakteristieken van de beoogde prestatie
11

. De wet van 23 mei 2013 gaat dus op het vlak 

van het recht van de patiënt op een vrije en geïnformeerde toestemming “verder” dan de Wet 

Patiëntenrechten, aangezien een niet-therapeutische ingreep wordt beoogd. 

 

-Op het moment van de redactie van dit jaarverslag (begin april 2015) stellen wij vast dat het 

Grondwettelijk Hof (http://www.const-court.be - rubriek “hangende zaken”) nog steeds geen 

beslissing/uitspraak heeft gedaan over de verschillende beroepen tot nietigverklaring 

van de wet van 23 mei 2013 (betreffende de niet-heelkundige esthetische geneeskunde en de 

esthetische heelkunde) die eind 2013 werden ingediend
12

. 

 

We moeten met andere woorden de uitspraak van het Grondwettelijk Hof afwachten om 

te weten of de wet van 23 mei 2013 als dusdanig van toepassing zal blijven dan wel of hij 

geheel of gedeeltelijk zal worden vernietigd.  

 

Wij merken op dat voor de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” zowel de 

invoeging van de ingrepen met een esthetisch doel in het toepassingsgebied van de Wet 

Patiëntenrechten als hoofdstuk 8 van de wet van 2013 (die meer vereisten opneemt en een 

                                                 
10

 Jaarverslag 2011, blz. 62: “Als dusdanig lijkt het ons niet overbodig om op een duidelijke manier in een 

wettekst te vermelden dat de Wet Patiëntenrechten op de esthetische heelkunde - waar het therapeutisch doel niet 

altijd aanwezig is - van toepassing is, (…)”. Een advies van 11 februari 2011 van de Federale commissie 

“Rechten van de patiënt” bevestigt overigens deze stelling. (www.patientrights.be) 
11

HOOFDSTUK 6. Informatie en instemming / Zie jaarverslag 2013, blz. 40. 
12

Zie hierover de commentaren van Ann Dierickx, “Esthetische geneeskunde andermaal kop van Jut!”, 

Tijdschrift voor gezondheidsrecht, Kluwer, 2013-2014, blz. 74-76. 

http://www.const-court.be/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013052321%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013052321&table_name=LOI&nm=2013024225&la=F&ddfm=12&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=chirurgie+esthetique&fromtab=loi_all&sql=dd+between+date%272013-05-01%27+and+date%272013-12-31%27++and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27chirurgie%27%2526+%27esthetique%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27chirurgie%27%2526+%27esthetique%27%29+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2013&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=2013&dddj=01&dddm=05&ddfj=31&imgcn.x=17&imgcn.y=5#LNKR0006
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krachtdadiger standpunt inneemt op het vlak van de informatieverplichtingen van de 

beroepsbeoefenaar ten opzichte van de patiënt) hun nut en relevantie hebben: wat dit laatste 

punt betreft, herinneren wij eraan dat de schending van de lichamelijke integriteit in dit 

verband niet meer “gerechtvaardigd” wordt door een strikt therapeutisch doel; het begrip van 

“commercialisatie” van het menselijk lichaam (waarbij het gaat om het voorkomen van 

ernstige misstanden) is meer in het geding (zie opmerkingen in onze jaarverslagen van 2011 

en 2013). 

 

II.1.2. Invoeging van de bewindvoerder over de persoon in de opeenvolging van 

mogelijke vertegenwoordigers van de onbekwame patiënt (wet van 17 maart 

2013): enkele aandachtspunten en vragen 

 

a) Rappel in verband met de nieuwe regelgeving 

 

-Ter herinnering, de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake 

onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de 

menselijke waardigheid
13

 - die op 1 september 2014 in werking is getreden
14

 - stelt een nieuw 

beschermingsstatuut in voor de persoon en zijn goederen (zie brochure van de FOD Justitie
15

) 

en wijzigt de Wet Patiëntenrechten op vlak van de vertegenwoordiging van de meerderjarige 

onbekwame patiënt. 

 

Deze wet heft artikel 13 van de Wet Patiëntenrechten inzake patiënten die “wettelijk 

onbekwaam” zijn op, waardoor het statuut van “verlengde minderjarigheid” en van 

“onbekwaamverklaring” niet meer zullen bestaan. 

 

Daarnaast geeft zij - via een wijziging van artikel 14 van de Wet Patiëntenrechten - aan dat 

de bewindvoerder over de persoon in de opeenvolgende volgorde van personen (cascade) 

terechtkomt, die kunnen instaan voor de vertegenwoordiging van de patiënt die niet in staat is 

om zijn patiëntenrechten zelf uit te oefenen (wilsonbekwaam wegens gebrek aan 

onderscheidingsvermogen). 

                                                 
13

 Wet 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe 

beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, B.S. 14 juni 2013 (hierna verkort geciteerd Wet 

van 17 maart 2013). 
14

 Datum van inwerkingtreding gewijzigd door de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen 

betreffende justitie (Belgisch Staatsblad van 14 mei 2014), art. 221, en door de wet van 12 mei 2014 houdende 

wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (Belgisch Staatsblad van 19 mei 2014), art. 22. 
15

 http://justitie.belgium.be/nl/binaries/1979_FRB_Protection_Nl_14.1006_r8%5B5%5D_tcm265-257732.pdf  

http://justitie.belgium.be/nl/binaries/1979_FRB_Protection_Nl_14.1006_r8%5B5%5D_tcm265-257732.pdf
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-Volgens de “cascade” van mogelijke vertegenwoordigers van een meerderjarige onbekwame 

patiënt kan een bewindvoerder over de persoon niet tussenkomen als de patiënt vooraf (toen 

hij nog wilsbekwaam was) een vertegenwoordiger heeft aangesteld om zijn patiëntenrechten 

uit te oefenen; de bewindvoerder over de persoon heeft echter voorrang op de andere 

mogelijke vertegenwoordigers van de patiënt (echtgenoot, kind, broer of zus van de patiënt, 

beroepsbeoefenaar) als hij werd aangesteld door de vrederechter en van deze laatste een 

machtiging heeft gekregen om tussen te komen op het vlak van de patiëntenrechten.  

 

b) Vragen over de “middelen” waarover de vrederechter beschikt in het kader van 

de aanstelling van de bewindvoerder over de persoon 

 

In ons jaarverslag van 2013 hebben wij reeds enkele opmerkingen gemaakt over het nieuwe 

artikel 14 van de Wet Patiëntenrechten. 

 

Op basis van vragen/interpellaties door familieleden van kwetsbare patiënten aan de 

ombudsdienst blijven onze bezorgdheden nog de volgende: 

 

-Zal de door “elke belanghebbende” geadieerde vrederechter voldoende tijd en middelen 

hebben om kennis te nemen van de reële toestand van de patiënt, in het bijzonder van de 

samenstelling van de omgeving / de familie van de patiënt in het kader van het onderzoek van 

de aanstelling van een “bewindvoerder over de persoon”?
16

 

 

-Wij herinneren eraan dat de bewindvoerder over de persoon, gemachtigd om de rechten van 

een patiënt uit te oefenen, soms erg intieme en persoonlijke beslissingen zal moeten nemen, 

zelfs beslissingen over het levenseinde. Hoe kan zo veel als mogelijk vermeden worden dat de 

rechter zich laat “gebruiken” door een familielid van de patiënt, die een conflict heeft met een 

ander familielid en die de volgorde van de “cascade” van mogelijke vertegenwoordigers van 

de patiënt, die kunnen instaan voor de uitoefening van zijn rechten, wil verbreken? 

 

                                                 
16

 We herinneren eraan dat het verzoekschrift tot aanstelling van een bewindvoerder over de persoon bij de 

vrederechter de volgende gegevens moet omvatten: de naam, voornaam, de verblijf- of woonplaats van de te 

beschermen persoon en, in voorkomend geval, van zijn vader en/of moeder, zijn echtgenoot/echtgenote, zijn 

samenwonende partner of de persoon met wie de te beschermen persoon een feitelijk gezin vormt. Het 

verzoekschrift vermeldt bovendien en voorzover mogelijk de naam, voornaam en de woonplaats van de 

meerderjarige familieleden in dichtste graad, doch niet verder dan de tweede graad (artikel 1240 van het 

Gerechtelijk Wetboek). Bijgevolg, wat gebeurt er als de verzoeker, bewust, een meerderjarig kind van de te 

beschermen persoon niet vermeld in het verzoekschrift? Wordt deze persoon dan mogelijk de kans ontnomen om 

door de vrederechter te worden gehoord? 
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En indien de vrederechter van oordeel is dat het beter is om een raadsman aan te stellen als 

een bewindvoerder over de goederen van de patiënt, zal hij niet meer geneigd zijn om deze 

persoon ook aan te wijzen als een bewindvoerder over de persoon, zelfs al moedigt de wet aan 

om bij voorkeur een gezinslid of een lid van de naaste familie van de betrokkene aan te 

wijzen?
17

 

 

-Heeft een door de patiënt vooraf aangestelde vertegenwoordiger (in de zin van de Wet 

Patiëntenrechten, artikel 14, §1) nog wel degelijk voorrang om de rechten in naam van de 

onbekwame patiënt uit te oefenen? Hoe zal de vrederechter het bestaan van een dergelijk 

mandaat kunnen verifiëren (dat volgens de Wet Patiëntenrechten geen authentificatie bij de 

notaris vereist)? Zal de vrederechter hier actief naar moeten zoeken? 

 

c) Vragen over de wisselwerking tussen de Wet Patiëntenrechten en de wet van 17 

maart 2013 in zijn geheel 

 

In de gewijzigde patiëntenrechtenwet oefent de bewindvoerder over de persoon (aangesteld 

door de vrederechter) de rechten van de patiënt uit: 

 

- voor zover en zolang de patiënt niet in staat is om zijn rechten zelf uit te oefenen (in 

principe te beoordelen door de behandelende geneesheer); 

- indien de patiënt geen vertegenwoordiger heeft aangewezen of de door de patiënt 

aangewezen vertegenwoordiger niet optreedt; 

 

Als wij de wet van 2013 nader bestuderen, stellen wij echter vast de bewindvoerder over de 

persoon enkel tussenkomt:  

 

- indien de vrederechter zelf de patiënt onbekwaam heeft verklaard voor de uitoefening van 

de patiëntenrechten
18

; 

                                                 
17

 Art. 496/3 van het Burgerlijk Wetboek: “(…) De vrederechter kiest als bewindvoerder over de persoon bij 

voorkeur de ouders of één van beide ouders, de echtgenoot, de wettelijk samenwonende, de persoon met wie de 

te beschermen persoon een feitelijk gezin vormt, een lid van de naaste familie, een persoon die instaat voor de 

dagelijkse zorg van de te beschermen persoon of de te beschermen persoon en zijn omgeving begeleidt in deze 

zorg of een private stichting die zich uitsluitend inzet voor de te beschermen persoon [of een stichting van 

openbaar nut die voor de te beschermen personen over een statutair ingesteld comité belast met het opnemen 

van bewindvoeringen beschikt], rekening houdend met de mening van deze persoon, alsook met zijn persoonlijke 

omstandigheden, zijn leefomstandigheden en zijn gezinstoestand.” 
18

 Art. 492/1, §1, lid 3, 15° B.W., ingevoegd bij wet 17 maart. 2013, Art. 42. 
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- indien de vrederechter aan de bewindvoerder over de persoon een bijzondere machtiging 

verleent voor de uitoefening van de patiëntenrechten
19

. 

 

Hier stellen wij ons volgende vragen: 

 

*Hoewel de vrederechter een bewindvoerder over de persoon heeft aangewezen om een 

individu/patiënt te vertegenwoordigen voor zijn rechten als patiënt, toch zou het in de praktijk 

niet uitgesloten zijn dat een beroepsbeoefenaar op een bepaald ogenblik van oordeel is dat de 

patiënt over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt en dus in staat is om zijn 

patiëntenrechten “alleen” uit te oefenen (artikel 14, §1). Als we kijken naar de voorbereidende 

werkzaamheden van de Wet Patiëntenrechten - waarin aangegeven wordt dat het de taak van 

de beroepsbeoefenaar is om te oordelen over het onderscheidingsvermogen -
20

, zou dat dan 

kunnen betekenen dat voornoemde oordeel van de beroepsbeoefenaar “doorslaggevend” is en 

het niet strikt noodzakelijk maakt dat de persoon die door de vrederechter is aangewezen, 

tussenkomt? 

 

De wetgever lijkt met dit mogelijke scenario rekening te houden door in de voorbereidende 

werkzaamheden van de wet van 17 maart 2013 te duiden dat in geval van een meerderjarige 

patiënt de rechten, zoals vastgesteld in de Wet Patiëntenrechten, uitgeoefend worden “door de 

patiënt zelf, indien hij wilsbekwaam is, zelfs al heeft de vrederechter hem op dit punt ook 

onbekwaam verklaard. Bijgevolg is in alle situaties de wilsbekwaamheid op het tijdstip van 

de uitoefening van de rechten doorslaggevend. De wilsbekwaamheid wordt op dat tijdstip 

beoordeeld door de geneesheer en niet door de bewindvoerder of de vrederechter.”
21

. 

 

*Bovendien stelt zich de vraag wat er gebeurt in een situatie waarin de patiënt niet akkoord 

gaat met een beslissing van de bewindvoerder over de persoon (die volgens de vrederechter 

bevoegd is om tussen te komen)? Volgens de Wet Patiëntenrechten dient de patiënt (zonder 

oordeelsvermogen) zo veel als mogelijk bij de uitoefening van zijn rechten worden 

betrokken, rekening houdende met zijn begripsvermogen (cf. artikel 14, §3). Ook volgens de 

wet van 17 maart 2013 dient de bewindvoerder de beschermde persoon zoveel mogelijk en in 

verhouding tot diens begripsvermogen bij de uitoefening van zijn opdracht te betrekken en op 

                                                 
19

Art. 499/7, §1, lid 1, 2° B.W., ingevoegd bij wet 17 maart. 2013, Art. 91. 
20

 Doc. 50, Kamer, 2001-2002, 1642/001, blz. 41-42; 1642/012, blz. 95. 
21

 Doc. 53, Kamer, 2010-2011, 1009/001, blz. 71. 
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regelmatige tijdstippen overleg te plegen met de beschermde persoon of 

vertrouwenspersoon
22

. 

 

In ieder geval en volgens hetgeen wij hierboven hebben vermeld, kan het volgende worden 

gesteld: indien de meerderjarige patiënt, volgens het oordeel van de behandelende geneesheer, 

feitelijk niet in staat is om zijn patiëntenrechten uit te oefenen, dan worden de rechten van de 

patiënt in elk geval uitgeoefend door de vertegenwoordiger (hier de bewindvoerder over de 

persoon). 

 

*Tot slot plaatsen we nog enkele kanttekeningen bij de praktische toepasbaarheid van enkele 

modaliteiten van de wet van 17 maart 2013. 

 

Zoals voormeld, dient de vrederechter de bewindvoerder over de persoon bijzondere 

machtiging te verlenen om de rechten van de patiënt in plaats van en voor rekening van de 

onbekwame patiënt uit te oefenen. Om te voorkomen dat de bewindvoerder over de persoon 

zich voor elke beslissing die deel uitmaakt van eenzelfde behandeling tot de vrederechter 

moet wenden, heeft de vrederechter de mogelijkheid om de bewindvoerder te machtigen voor 

alle patiëntenrechten die verband houden met een bepaalde medische behandeling
23

 
24

. In 

geval van dringende noodzakelijkheid kan de bewindvoerder die bevoegd is om op te treden 

krachtens de Wet Patiëntenrechten, zonder voorafgaande bijzondere machtiging van de 

vrederechter de patiëntenrechten uitoefenen. De vrederechter, de vertrouwenspersoon en de 

bewindvoerder over de goederen worden dan onverwijld op de hoogte gebracht van het 

optreden van de bewindvoerder over de persoon. 

 

-De vraag rijst in hoeverre dit in de praktijk navolging zal krijgen, daar de bewindvoerder 

over de persoon, naast het verlenen van de geïnformeerde toestemming in iedere 

tussenkomst van de beroepsbeoefenaar, een machtiging moet vragen aan de vrederechter 

voordat een tussenkomst door een beroepsbeoefenaar kan plaatsvinden
25

 (bijvoorbeeld 

het afleveren van een geneesmiddel door een apotheker, het vervaardigen van een 

prothese door een tandarts, enz.).  

                                                 
22

 Art. 499/1, §3, lid 2 B.W., ingevoegd bij Wet 17 maart 2013, art. 85. 
23

 Art. 499/7, §1, lid 2 B.W., ingevoegd bij Wet 17 maart 2013, art. 91. 
24

 Doc. 53, Kamer, 2010-2011, 1009/002, blz. 36. 
25

 Deze kwestie werd eveneens aangekaart tijdens de presentatie van de heer Christophe Lemmens tijdens het 

Eerste Vlaams Interuniversitair Congres over Gezondheidsrecht – “De nieuwe vertegenwoordigingsregeling 

voor onbekwame patiënten”, dat plaatsvond op 6 februari 2015. 
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Zou de bewindvoerder over de persoon, om praktische redenen, niet meer geneigd zijn 

om bijna systematisch de dringende noodzakelijkheid van de door hem gestelde 

handelingen op vlak van patiëntenrechten in te roepen? 

 

-Met een hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en met de instelling van 

een nieuwe beschermingsstatuut beoogde de wetgever een zo groot mogelijke autonomie 

voor de beschermde persoon. Het is in die optiek dat de Wet van 17 maart 2013 in een 

aantal restricties (voorwaarden) voorziet in het geval dat de vrederechter een rechterlijke 

beschermingsmaatregel beveelt met betrekking tot de persoon door, op maat van de 

beschermde persoon, te bepalen voor welke patiëntenrechten hij een vertegenwoordiging 

nodig acht en door, in geval van onbekwaamheid, een bijzondere machtiging te verlenen 

aan de bewindvoerder over de persoon voor de uitoefening van deze rechten. 

 

Anderzijds merken we op dat de Wet Patiëntenrechten geen grenzen stelt aan de 

bevoegdheden van de vertegenwoordiger van een feitelijk onbekwame patiënt, behoudens 

de afwijkingen in artikel 15 van deze wet (en de verplichting om de patiënt zo veel als 

mogelijk bij de uitoefening van zijn rechten te betrekken)
26

. 

 

We stellen zodoende een verschil in bevoegdheid vast tussen de vertegenwoordigers in de 

zin van artikel 14 van de Wet Patiëntenrechten, die, in geval van onbekwaamheid, alle 

patiëntenrechten uitoefent, en de bewindvoerder over de persoon die, volgens de Wet van 

17 maart 2013, (een gedeelte van) de patiëntenrechten uitoefent mits machtiging van de 

vrederechter… 

 

 

 

 

                                                 
26

 Art. 15.§ 1 Wet Patiëntenrechten: “Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de 

patiënt zoals bedoeld in artikel 10, kan de betrokken beroepsbeoefenaar het verzoek van de in artikel 12 en 14 

bedoelde persoon om inzage of afschrift zoals bedoeld in artikel 9, § 2, of § 3, geheel of gedeeltelijk weigeren. In 

dergelijk geval wordt het recht op inzage of afschrift uitgeoefend door een door de vertegenwoordiger 

aangewezen beroepsbeoefenaar. 

  § 2. In het belang van de patiënt en teneinde een bedreiging van diens leven of een ernstige aantasting van 

diens gezondheid af te wenden, wijkt de betrokken beroepsbeoefenaar, in voorkomend geval in multidisciplinair 

overleg, af van de beslissing genomen door de in artikel 12, [14, § 2 of 3] bedoelde persoon. Indien de beslissing 

genomen werd door een in artikel 14, § 1, bedoelde persoon, wijkt de beroepsbeoefenaar hiervan slechts af voor 

zover die persoon zich niet kan beroepen op de uitdrukkelijke wil van de patiënt. (…)” 
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d) Vraag in verband met het medisch attest voor de vrederechter: quid het medisch 

beroepsgeheim van de behandelende geneesheer? 

 

-In dit verband bemerken we het volgende: De rechterlijke bescherming wordt bij eenzijdig 

verzoekschrift gevorderd. Bij het verzoekschrift wordt, behoudens dringende gevallen of als 

het echt niet mogelijk is, een omstandige geneeskundige verklaring gevoegd. Deze 

verklaring is ten hoogste vijftien dagen oud en beschrijft de gezondheidstoestand van de te 

beschermen persoon. Zij is gebaseerd op actuele medische gegevens zoals het 

patiëntendossier of op een recent onderzoek van de te beschermen persoon (artikel 1241 van 

het Gerechtelijk Wetboek, al. 2 en 3). 

 

Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2014 wordt de inhoud en de vorm van het 

standaardformulier van de omstandige geneeskundige verklaring vastgelegd
27

. 

 

Met dit formulier kan de arts verklaren (door deze mogelijkheid in het standaardformulier aan 

te duiden) dat hij de omstandige geneeskundige verklaring opstelt via consultatie van actuele 

gegevens uit het patiëntendossier zonder hiertoe de geïnformeerde toestemming van de 

patiënt te hebben verkregen. 

 

Dergelijke inzage vormt een niet te verwaarlozen schending van het artikel 458 Sw. 

betreffende het beroepsgeheim. 

 

Volgens H. Nys kan enkel een wet in de formele zin in uitzonderingen voorzien op de 

verplichting van het beroepsgeheim, maar kan zij aan de Koning de opdracht verlenen om 

uitzonderingen te preciseren
28

. In die zin zou het geoorloofd zijn om de vraag te stellen naar 

de “legaliteit” van de uitzondering op het beroepsgeheim, die (ingevolge het 

standaardformulier in bijlage bij het K.B. van 31 augustus 2014) de inzage in het 

patiëntendossier bij de behandelende geneesheer zou toestaan (door de geneesheer die 

gehouden is om voor de vrederechter een omstandige geneeskundige verklaring op te maken), 

zonder de geïnformeerde toestemming van de patiënt. 

 

                                                 
27

 K.B. 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van het standaardformulier van omstandige 

geneeskundige verklaring ter uitvoering van de artikelen 498/3, §4, 499/6, al. 5, en 499/14, §4 van het Burgerlijk 

Wetboek en van het artikel 1241, 2e en 3e lid, van het Gerechtelijk Wetboek, B.S. 2 september 2014. 
28

 NYS, H., “La médecine et le droit”, Kluwer, blz. 363. 
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Zou deze modaliteit, die problemen zou kunnen stellen voor de vertrouwensrelatie tussen de 

arts en zijn patiënt (zelfs al is deze niet oordeelsbekwaam), niet onderworpen moeten worden 

aan een parlementair debat voor verdere verduidelijking? (Een debat dat, schijnbaar en 

behoudens onze vergissing, niet heeft plaatsgevonden tijdens de voorbereidende 

werkzaamheden van de Wet van 17 maart 2013.) 

 

Zou de Nationale Raad van de Orde der geneesheren geen advies of verduidelijking kunnen 

geven met betrekking tot de concrete toepassing van voornoemd koninklijk besluit, of terzake 

een precisering kunnen invoegen in artikel 58 van de Code van geneeskundige plichtenleer 

(die een aantal wettelijke situaties omschrijft, waarin een geneesheer de toestemming wordt 

verleend om met een derde informatie uit te wisselen over een patiënt)?
29

 

 

 

II.1.3. De nieuwe artikels 8/1 en 8/2 van de Wet Patiëntenrechten inzake het recht 

op informatie over de verzekering van de beroepsbeoefenaar en de machtiging 

om zijn beroep uit te oefenen: vraag om verduidelijkingen 

 

-Ter herinnering, de wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid 

voorziet in twee nieuwe specifieke informatieverplichtingen voor de beroepsbeoefenaar:  

 

Art. 8/1. De beroepsbeoefenaar informeert de patiënt of hij al dan niet beschikt over een 

verzekeringsdekking of een andere individuele of collectieve vorm van bescherming met 

betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid. 

Art. 8/2 De beroepsbeoefenaar informeert de patiënt omtrent zijn vergunnings- of 

registratiestatus.  

 

-Deze verplichtingen vloeien voort uit richtlijn 2011/24/EU van het Europees Parlement en de 

Raad van 9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij 

grensoverschrijdende gezondheidszorg (Cross Border Healthcare). 

 

                                                 
29

 Zie in het bijzonder art. 58, g. van de Code van geneeskundige plichtenleer: “Art. 58 - Binnen uitdrukkelijk 

vastgelegde perken, gelden wettelijke uitzonderingen voor de hierna opgesomde gevallen. De arts moet in 

geweten oordelen of hij door het beroepsgeheim toch niet wordt verplicht bepaalde gegevens niet mede te delen. 

g. Het afleveren van geneeskundige verslagen en verklaringen in uitvoering van de wettelijke voorschriften 

inzake de bescherming van de persoon van de geesteszieke en inzake de bescherming van de goederen van 

personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren.”, 

http://ordomedic.be/nl/code/hoofdstuk/beroepsgeheim-van-de-arts.  

http://ordomedic.be/nl/code/hoofdstuk/beroepsgeheim-van-de-arts
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Volgens ons, en zoals vermeld in ons jaarverslag 2013, leidt de nummering van de nieuwe 

artikels (8/1 en 8/2) tot verwarring, aangezien ze de indruk kan geven dat de te verschaffen 

informatie over het bestaan van een verzekeringsdekking en over de vergunningsstatus op 

gelijke hoogte moet worden geplaatst als de informatie over de karakteristieken van de 

behandeling, alvorens de geïnformeerde toestemming van de patiënt te verkrijgen (art. 8). 

 

Zie in dat verband de interpretatie in het advies van de Nationale Raad van de Orde van 

Geneesheren van 19 juli 2014 “Wijzigingen van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de 

rechten van de patiënt”: “(…) De patiëntenrechtenwet maakt een onderscheid tussen het recht 

van de patiënt op informatie betreffende zijn gezondheidstoestand en de vermoedelijke 

evolutie ervan (artikel 7) en het recht op informatie betreffende een welbepaalde handeling 

teneinde erin toe te stemmen (artikel 8). Artikelen 8/1 en 8/2 van de wet betreffende de 

rechten van de patiënt passen in het kader van de informatieplicht van de beroepsbeoefenaar 

ten opzichte van de patiënt met het oog op het verkrijgen van zijn vrije en geïnformeerde 

toestemming voor een welbepaalde handeling.…”. 

 

In deze zin zou de informatie over het bestaan van de verzekeringsdekking en de vergunning 

om het beroep uit te oefenen mondeling verstrekt moeten worden (behoudens verzoek tot 

schriftelijke bevestiging door de patiënt), in een taal die aangepast is aan de patiënt. De 

informatieverstrekking gebeurt ook voorafgaandelijk én tijdig, en dit opdat de toestemming 

voor de tussenkomst als geldig beschouwd zou kunnen worden. 

 

Wij kunnen echter niet afleiden dat dit werkelijk de intentie van de wetgever was, die de 

hiervoor bedoelde Europese richtlijn snel -vóór het einde van de vorige legislatuur- moest 

omzetten.  

 

In het licht van de op te bouwen vertrouwensrelatie beroepsbeoefenaar-patiënt en vanuit 

praktisch oogpunt lijkt het bovendien moeilijk om in te beelden dat de beroepsbeoefenaar bij 

het toelichten van de beoogde tussenkomst onmiddellijk zou meedelen of hij (al dan niet) 

gedekt is door een verzekering. (Wij herinneren eraan dat de verplichting om een verzekering 

af te sluiten vandaag (deontologisch) enkel bestaat voor de artsen.)  

 

Zou de nummering van de artikels betreffende deze nieuwe rechten niet moeten worden 

gewijzigd en/of zouden er geen verduidelijkingen moeten worden gegeven in verband met het 
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type van dergelijke informatie (informatie in de zin van art. 8 of niet) / over de manier 

waarop deze informatie aan de patiënten moet worden verstrekt (bv. via affiches)? 

 

II.1.4. De rechten van patiënten in de gevangenis 

 

II.1.4.1. Het recht op afschrift van het patiëntendossier van de 

gedetineerde patiënt: richtlijnen FOD Justitie 2015 

 

De Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerde van 12 

januari 2005
30

 had de bedoeling om tegemoet te komen aan de specifieke situatie van 

geïnterneerden en gedetineerden in de gevangenissen. De rode draad doorheen deze wet is het 

normalisatiebeginsel, waarbij de detentie enkel mag worden uitgevoerd in omstandigheden 

met eerbied voor de waardigheid van de mens die het behoud of de groei van het zelfrespect 

van de gedetineerde mogelijk maken en waarbij er geen andere beperkingen aan diens rechten 

mogen zijn, behalve deze die onlosmakelijk aan de vrijheidsbeneming zijn verbonden.
31

 Om 

die reden werd ook het recht op gelijkwaardige gezondheidszorg opgenomen in de Basiswet 

Gevangeniswezen: “De gedetineerde heeft recht op een gezondheidszorg die gelijkwaardig is 

met de gezondheidszorg in de vrije samenleving en die aangepast is aan zijn specifieke 

noden”.
32

 

 

De patiëntenrechtenwet bepaalt op zijn beurt de rechten waarover een patiënt beschikt ten 

overstaan van een beroepsbeoefenaar aan wiens zorg hij toevertrouwd is. Deze wet is van 

toepassing op elke relatie patiënt – beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, waar de patiënt 

zich ook bevindt. Deze wet is dus ook integraal van toepassing op gedetineerden en 

geïnterneerden.  

 

De Basiswet Gevangeniswezen voorziet evenwel in een aantal beperkingen op de toepassing 

van deze patiëntenrechtenwet. Zo bepaalt artikel 92 van de Basiswet dat een gedetineerde 

                                                 
30

 Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden, B.S. 1 

februari 2005. 
31

 Memorandum van 25 juli 2014 van de Reflectiegroep “Zorg en detentie” van de FOD VVVL, Naar een 

volwaardige gezondheidszorg voor gedetineerden en geïnterneerden in België, 

http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Specialisedcare/careanddetention/index.htm?fodnlang=nl 
32

 Art. 88 van de Basiswet Gevangeniswezen. 

http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Specialisedcare/careanddetention/index.htm?fodnlang=nl
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geen rechtstreeks afschrift kan verkrijgen van zijn patiëntendossier en wordt de keuze van een 

vertrouwenspersoon ingeperkt.
33

 

 

Bijna 10 jaar na de afkondiging van de Basiswet Gevangeniswezen zijn er nog steeds geen 

uitvoeringsbesluiten gepubliceerd met betrekking tot Hoofdstuk VII. - Gezondheidszorg en 

gezondheidsbescherming van deze wet (art. 87 tot 101). Dit heeft als gevolg dat de 

uitzonderingen in de Basiswet (nog) niet van toepassing zijn op de algemene regeling 

voorzien in de patiëntenrechtenwet en dat de bepalingen in deze patiëntenrechtenwet 

integraal blijven gelden. 

 

Om de van kracht zijnde rechtsregels bekend te maken en te laten eerbiedigen, heeft de 

FOD Justitie in 2015 specifieke richtlijnen
34

 uitgevaardigd, die naar alle gevangenisartsen 

werden verzonden. Het gaat met name om concrete procedures die de gevangenisartsen 

dienen te volgen, zowel voor een vraag tot inzage als voor een vraag tot kopie van (een deel 

van) het dossier door een gedetineerde patiënt. Het document biedt antwoorden op een aantal 

praktische vragen en bevat bijvoorbeeld de melding dat de kopie van het dossier bewaard kan 

worden op de medische dienst op een beveiligde plaats, tot de aanvrager de mogelijkheid ziet 

om het toe te vertrouwen aan een persoon buiten de gevangenis.  

 

Dit voor de artsen welomschreven kader betekent niet alleen goed nieuws voor de 

gedetineerden, maar houdt ook voor de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” een 

vereenvoudiging en een verduidelijking in voor wat betreft de klachtenbehandeling inzake 

vragen voor inzage en afschrift van een gedetineerde patiënt. De ombudsdienst stelde de 

laatste jaren immers vast dat de artsen de Basiswet wel reeds toepasten in de gevangenissen 

(hoewel deze nog niet volledig in werking getreden is) en dat gedetineerden vaak geen 

afschrift van hun patiëntendossier kregen na tussenkomst van de ombudsdienst terzake. 

 

                                                 
33

 Art. 92 §§1 en 2 van de Basiswet:  “In de uitoefening van zijn rechten van patiënt kan de gedetineerde als 

vertrouwenspersoon als bedoeld in artikel 7, § 2, derde lid, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de 

rechten van de patiënt, enkel aanwijzen:  

1° een arts van buiten de gevangenis; 

2° een advocaat; 

3° een door de gevangenis aangestelde of tot de gevangenis toegelaten vertegenwoordiger van zijn godsdienst of 

levensbeschouwing. 

§ 2. In afwijking van artikel 9, § 3, eerste lid, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de 

patiënt, kan een gedetineerde geen afschrift verkrijgen van zijn patiëntendossier. Hij kan enkel schriftelijk 

verzoeken een afschrift mee te delen aan de door hem aangewezen vertrouwenspersoon.” 
34

 Zie bijlage 1. 
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II.1.4.2. Reflecties omtrent gezondheidszorg in de gevangenis: 

Memorandum van de reflectiegroep “Zorg en detentie” van de FOD 

VVVL 

 

Vanuit een bekommernis om kwaliteitsvolle en gelijkwaardige gezondheidszorg voor 

iedereen te voorzien heeft het Directoraat-Generaal Gezondheidszorg van de FOD 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) in april 2014 

een Reflectiegroep opgericht rond deze problematiek. Deze groep was samengesteld uit 

zorgverleners, ambtenaren, experten en wetenschappers die vanuit verschillende invalshoeken 

betrokken zijn bij deze problematiek. Het resultaat van deze reflectie is een uitgebreid 

Memorandum dat in juli 2014 werd afgewerkt (beschikbaar op het internet)
35

. 

 

Dit Memorandum is geen politiek document van de Minister van Volksgezondheid of van de 

FOD VVVL, maar een multidisciplinaire analyse en voorstel tot actie. Deze materie 

overschrijdt immers de grenzen van één bevoegdheidsdomein, en vraagt een gezamenlijke 

aanpak van de verschillende bevoegde federale en gefedereerde overheden, én stakeholders 

op het terrein. 

 

Het Memorandum werd overgemaakt aan partijvoorzitters en aan de formateurs voor de 

laatste federale regeringsonderhandelingen. 

 

Het federale regeerakkoord en de beleidsnota van de Minister van Volksgezondheid besteden 

in feite aandacht aan de kwaliteitsverbetering in de penitentiaire gezondheidszorg, waardoor 

verschillende voorstellen uit het Memorandum gerealiseerd kunnen worden
36

. 

 

                                                 
35

 Memorandum van 25 juli 2014 van de Reflectiegroep “Zorg en detentie” van de FOD VVVL, Naar een 

volwaardige gezondheidszorg voor gedetineerden en geïnterneerden in België, 

http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Specialisedcare/careanddetention/index.htm?fodnlang=nl 
36

Zie in die zin de tekst recentelijk verschenen in het tijdschrift FATIK (april 2015), blz. 28 e.v.: “Om de 

bepalingen van het regeerakkoord verder te concretiseren en uit te voeren, en met het oog op een optimale 

samenwerking tussen de betrokken federale overheden, zal Minister De Block op korte termijn (voorjaar 2015) 

een overlegplatform Volksgezondheid-RIZIV-Justitie oprichten, dat op regelmatige tijdstippen zal bijeenkomen. 

Minister De Block heeft hiertoe inmiddels reeds het kabinet van Minister Geens uitgenodigd om zo snel mogelijk 

de vertegenwoordiger(s) voor de Minister van Justitie binnen dit overlegplatform aan te duiden. 

Dit platform zal in eerste instantie de opdracht krijgen om deel te nemen aan het begeleidingscomité van een 

wetenschappelijke studie, die door het RIZIV gefinancierd zal worden. Deze studie zal onder meer nagaan onder 

welke voorwaarden geïnterneerden (en gedetineerden) een volwaardig statuut kunnen krijgen binnen de 

verplichte ziekteverzekering. Deze studie, die objectieve gegevens zou moeten aanleveren over de huidige en 

toekomstige organisatie van de gezondheidszorg in de gevangenissen, zal moeten duidelijk maken in welke mate 

de wetgeving nog dient aangepast te worden om deze doelgroep (en ook de gedetineerden) in de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging te integreren, en welke daarvan de financiële weerslag zou zijn”. 

http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Specialisedcare/careanddetention/index.htm?fodnlang=nl
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In het Memorandum wordt voornamelijk aandacht besteedt aan de Basiswet 

Gevangeniswezen en de Wet Patiëntenrechten. Bij een reflectie over gelijkwaardige 

gezondheidszorg voor iedereen besluit dit document dat men er immers niet omheen kan dat 

de wetsbepalingen op het vlak van gezondheidszorg vervat in de Basiswet in strijd zijn met de 

wet betreffende de rechten van de patiënt, en dit ondanks de bepalingen in art. 88 van deze 

Basiswet waarin het recht op gelijkwaardige gezondheidszorg wordt opgenomen. In het 

Memorandum wordt om deze reden de aanbeveling geformuleerd dat, waar nodig, de nodige 

aanpassingen aan de Basiswet van 2005 dienen te worden aangebracht, opdat de 

patiëntenrechtenwet ook binnen een gevangeniscontext ten volle gerespecteerd kan worden. 

Dit impliceert, naast de aanpassing van de in de Basiswet opgenomen beperkingen, ook de 

betere bekendmaking van deze wet bij de gedetineerden en geïnterneerden en bij de 

beroepsbeoefenaars. Bovendien dient de nodige omkadering te worden voorzien voor het 

neerleggen van klachten bij onafhankelijke ombudsdiensten. Gezien de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” niet over de nodige middelen en het personeel beschikt om 

plaatsbezoeken uit te voeren in de gevangenissen en instellingen tot bescherming van de 

maatschappij, dient de huidige omkadering te worden herzien
37

. 

 

 

II.2. Het eHealth-platform of het elektronisch delen van gezondheidsgegevens met het 

oog op de zorg - op nationaal niveau -: enkele vragen  

 

-De elektronische gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg heeft hoofdzakelijk betrekking 

op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt zoals opgenomen in de 

wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van 

de verwerking van persoonsgegevens. 

 

Niettemin situeert deze problematiek zich op een kruising met andere wetgeving, zoals deze 

betreffende het beroepsgeheim van beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en, diegene die 

ons nog het meeste raakt, de wet betreffende de rechten van de patiënt, zowel op het niveau 

van het recht van de patiënt op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer (artikel 10) 

als op het niveau van het recht op toegang tot het patiëntendossier (al dan niet elektronisch) 

(artikel 9). 

                                                 
37

 Memorandum van 25 juli 2014 van de Reflectiegroep “Zorg en detentie” van de FOD VVVL, Naar een 

volwaardige gezondheidszorg voor gedetineerden en geïnterneerden in België, 

http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Specialisedcare/careanddetention/index.htm?fodnlang=nl 

http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Specialisedcare/careanddetention/index.htm?fodnlang=nl
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Binnen dit kader hebben burgers reeds meerdere malen beroep gedaan op onze federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. Om deze reden hebben wij een deel van ons 

jaarverslag gewijd aan bepaalde vragen die hierop betrekking hebben. 

 

-Ter herinnering, het eHealth-platform slaat zelf geen medische gegevens op, maar is bedoeld 

om de technische diensten die nodig zijn voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens ter 

beschikking te stellen van gezondheidsprofessionals via verschillende “systemen” en tussen 

diverse opgerichte elektronische “(gegevensuitwisselings)netwerken” in het kader van de 

continuïteit en de kwaliteit van de zorg. 

 

De wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform en 

diverse bepalingen beschrijft in artikel 5 de verschillende opdrachten van het eHealth-

platform, wetende dat de algemene doelstelling ervan is bepaald in artikel 4 van de wet van 

2008: “Het eHealth-platform heeft als doel om, door een onderlinge elektronische 

dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg, 

georganiseerd met de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid en de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de kwaliteit en de continuïteit van de 

gezondheidszorgverstrekking en de veiligheid van de patiënt te optimaliseren, de 

vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg 

te bevorderen en het gezondheidsbeleid te ondersteunen.” 

 

-De website www.ehealth.fgov.be geeft diverse informatie over het eHealth-platform 

(opdrachten, aangeboden diensten, FAQ over de elektronische gegevensuitwisseling, de 

geïnformeerde toestemming,…). 

 

Daarnaast werden de volgende informatiehulpmiddelen onlangs ontwikkeld en door de 

verantwoordelijken van het eHealth-platform ter kennis gebracht van het publiek, in 

samenwerking met de FOD Volksgezondheid:  

 

-een informatiebrochure met als titel “Uw gezondheid staat centraal, leidraad bij de 

geïnformeerde toestemming voor het elektronisch delen van gezondheidsgegevens” 

(zie bijlage 2) 

 

-een website “www.patientconsent.be” die volledig is gewijd aan de kwestie van de 

geïnformeerde toestemming van de patiënt voor het elektronisch delen van 

http://www.ehealth.fgov.be/
http://www.patientconsent.be/
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gezondheidsgegevens - op nationaal niveau -; toestemming die zeker niet mag 

worden verward met de geïnformeerde toestemming voor de medische behandeling, 

zoals bepaald in artikel 8 van de wet betreffende de rechten van de patiënt.  

 

In verband met deze informatiemiddelen voor burgers (en zonder evenwel de precieze 

krijtlijnen van het eHealth-platform te kennen, alsook de kenmerken van de verschillende 

netwerken en systemen voor uitwisseling van gezondheidsgegevens (goedgekeurd door de 

afdeling Gezondheid van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de 

Gezondheid van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) die 

ermee verband houden) doet de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” de volgende 

aanbeveling:  

 

De ombudsdienst is van mening dat het zinvol zou zijn dat de Federale commissie 

“Rechten van de patiënt” de toepassing van de door het eHealth-platform aangeboden 

diensten bestudeert vanuit een patiëntenrechtenbenadering (ten opzichte van de 

verwerkte gegevens).  

 

Verschillende kwesties verdienen immers een onderzoek door de voornoemde Commissie als 

er een verband wordt gelegd tussen een aantal gegevens die op de websites 

www.ehealth.fgov.be en www.patientconsent.be worden vermeld en de wetgevingen die 

dienen te worden nageleefd op het vlak van de patiëntenrechten tegenover de elektronische 

verwerking van de gezondheidsgegevens (binnen een finaliteit van zorg)
38

 of adviezen van 

                                                 
38

 Deze wetgevingen zijn voornamelijk: 

-Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 

van persoonsgegevens (Privacywet) en haar uitvoeringsbesluiten; 

-Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt (artikel 10: recht op bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer; artikel 9: recht op inzage in en afschrift van het patiëntendossier); 

-Art. 458 Sw. betreffende het beroepsgeheim; 

-Rechtspraak, rechtsleer en adviezen van deontologische orde over de theorie van het gedeeld medisch 

beroepsgeheim. Volgens deze theorie: 

*kan de communicatie van geheim enkel plaatsvinden met een andere beroepsbeoefenaar, die eveneens 

gebonden is aan het beroepsgeheim en die het belang van dezelfde patiënt behartigt in het kader van eenzelfde 

opdracht (hier: het verstrekken van gezondheidszorg); 

*is de communicatie beperkt tot de gegevens die nuttig en noodzakelijk zijn voor de opdracht van de ontvanger 

van de informatie; 

*moet de patiënt weten dat deze gegevens gedeeld kunnen worden en dat hij zich daartegen kan verzetten, indien 

hij dit wenst. 

Zie voornamelijk in verband met dit onderwerp: Brussel (8
e
 Kamer), 23 oktober 1990, J.T., 1991, blz. 496. 

Advies van de NR van de Orde der geneesheren van 30 oktober 1999 (“De eerbiediging van het geheim van de 

medische dossiers”, TNR 86, blz. 20); Advies van de NR van de Orde der geneesheren van 12 december 1998 

(“Geautomatiseerd globaal medisch dossier”, TNR 84, blz. 14); Advies van de NR van de Orde der geneesheren 

van 30 juni 2007 (“Verzet van de patiënt tegen de inhoud van zijn medisch dossier”, TNR 117, blz. 9). 

http://www.ehealth.fgov.be/
http://www.patientconsent.be/
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verschillende instanties (Federale commissie “Rechten van de patiënt” (advies 18/09/2009 en 

advies 26/11/2010), Nationale Raad van de Orde der geneesheren, ...).  

 

1. Een grote moeilijkheid van de toestemming van de patiënt voor het elektronisch delen 

van gezondheidsgegevens -tussen beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg- via het 

eHealth-platform schuilt in het feit dat door in te stemmen met dit delen op nationaal 

niveau, de patiënt automatisch instemt met de elektronische uitwisseling van 

gezondheidsgegevens binnen de volgende systemen: 

-het “Gedeeld Farmaceutisch Dossier”
39

; 

-“Vitalink”
40

; 

-“Hubs & metahub”, wetende dat dit laatste systeem het voor alle 

gezondheidszorginstellingen en -verleners van het land, die in goedgekeurde regionale 

gezondheidsnetwerken verenigd zijn, mogelijk maakt om nuttige informatie over de 

patiënten te delen. (Het gaat om de volgende netwerken: Réseau Santé Wallon 

(www.reseausantewallon.be), het Brussels Gezondheidsnetwerk Abrumet 

(www.abrumet.be), het Collaboratief Zorgplatform (www.cozo.be), het Vlaams 

Ziekenhuisnetwerk KUL Leuven (www.vznkul.be) en de Antwerpse Regionale Hub 

(www.antwerpseregionalehub.be) 

 

Elk van de opgerichte en bovenvermelde systemen en netwerken hebben evenwel hun 

eigen specifieke kenmerken en hun eigen manier om de rechten van de patiënt (ten 

opzichte van de verwerkte gegevens) te doen toepassen, en zijn volop bezig met het 

ontwikkelen van de diensten die zij aanbieden/willen aanbieden. 

 

Hoe kan in deze omstandigheden de meest duidelijke informatie aan de patiënt worden 

verstrekt over waarmee hij exact instemt? Hoe kunnen de patiënten zo goed mogelijk 

worden geïnformeerd over de specifieke kenmerken en de evoluties van elk van de 

bovenvermelde systemen/netwerken die verbonden zijn met het eHealth-platform?  

 

                                                 
39

Dit dossier bevat alle medicijnen of gezondheidsproducten die werden afgeleverd aan patiënten in de apotheek. 

Dit moet de apotheker toelaten om een globale kijk te krijgen op de medicamenten en bijgevolg  zo goed 

mogelijk te kunnen adviseren in het geval van mogelijke negatieve interacties of bijwerkingen. De Algemene 

Pharmaceutische Bond (APB) en de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België (Ophaco) zijn de 

beheerders van dit project. Zie http://www.gfd-dpp.be. 
40

 Dit platform werd opgericht op initiatief van de Vlaamse regering. Ze heeft als eerste doelstelling het 

bevorderen van een betere samenwerking tussen de zorgverleners van de eerste lijn. Zij kunnen via hun software 

een centrale databank bijwerken of raadplegen. Deze databank bevat momenteel gegevens over de medicatie en 

de vaccinaties. Zie www.vitalink.be. 

https://www.ehealth.fgov.be/fr/prestataires-de-soins/services-en-ligne/gfd-dpp
https://www.ehealth.fgov.be/fr/prestataires-de-soins/services-en-ligne/gfd-dpp
https://www.ehealth.fgov.be/fr/prestataires-de-soins/services-en-ligne/gfd-dpp
https://www.ehealth.fgov.be/fr/prestataires-de-soins/services-en-ligne/gfd-dpp
https://www.ehealth.fgov.be/fr/prestataires-de-soins/services-en-ligne/vitalink
https://www.ehealth.fgov.be/fr/prestataires-de-soins/services-en-ligne/hubs-metahub
https://www.ehealth.fgov.be/fr/prestataires-de-soins/services-en-ligne/hubs-metahub
https://www.ehealth.fgov.be/fr/prestataires-de-soins/services-en-ligne/hubs-metahub
http://www.reseausantewallon.be/
http://www.abrumet.be/
http://www.cozo.be/
http://www.vznkul.be/
http://www.antwerpseregionalehub.be/
http://www.gfd-dpp.be/
http://www.vitalink.be/
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Zou er een officiële en vergelijkende tabel van de desbetreffende systemen/netwerken moeten 

worden opgesteld in plaats van de burger (via de websites www.ehealth.fgov.be en 

www.patientconsent.be) te verwijzen naar websites of specifieke informatiediensten in dat 

verband? 

 

Zou de burger geen (zo duidelijk mogelijk) overzicht moeten hebben van waarin elk van de 

aan het eHealth-platform gekoppelde systemen en netwerken voorziet ten opzichte van de 

volgende punten: 

-de ontvangers van de gegevens;  

-wie toegang heeft tot wat, volgens het profiel en de bevoegdheden van de 

beroepsbeoefenaar-gebruiker
41

; 

-de mogelijkheid (of niet) en de manier, voor de patiënt, om verschillende rechten uit te 

oefenen (zijn toestemming geven en intrekken, toegang krijgen tot de uitgewisselde 

documenten, de lijst raadplegen van personen die toegang hebben gekregen tot de 

uitgewisselde gegevens, een zorgverlener uitsluiten van het uitwisselingssysteem, een 

gegeven verbergen, de therapeutische relaties wijzigen, bepaalde gegevens corrigeren, ...). 

 

Zou een vergelijkende tabel voor de burgers bovendien niet regelmatig een stand van zaken 

moeten geven over de huidige situatie en de evoluties van de bovenvermelde punten (met 

vermelding van toekomstige diensten), zowel op het niveau van het eHealth-platform als wat 

de daaraan verbonden systemen/netwerken betreft?  

 

Het is immers de vraag van de validiteit van de toestemming van de patiënt (en de 

mogelijkheid om deze in te trekken) die hier op het spel staat, ten opzichte van wat hem wordt 

gegeven als informatie (de meest “volledige” inhoud) en de manier waarop deze laatste hem 

wordt verstrekt (zo duidelijk en transparant mogelijke informatie). 

 

-Om de complexiteit van de situatie aan te tonen, geven wij het volgende voorbeeld: meerdere 

aan eHealth verbonden systemen en netwerken beschouwen de beroepsbeoefenaars bedoeld in 

                                                 
41

 Ter herinnering, volgens de theorie van het gedeeld beroepsgeheim (zie voetnoot 38) moet een zorgverlener 

alleen toegang krijgen tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor zijn zorgopdracht (voorbeeld: een 

kinesitherapeut moet niet noodzakelijk toegang hebben tot de gecodeerde gegevens van een psychiater). 

Omgekeerd moet, met betrekking tot zijn plicht tot beroepsgeheim, de zorgverlener die een gegeven in een 

‘server’ codeert zonder dat hij op voorhand weet wie dit gegeven exact zal raadplegen, de zekerheid hebben dat 

het ‘geplaatste’ geheim in principe alleen beschikbaar zal zijn voor de personen die dit nodig hebben voor hun 

zorgverlening… (Zie over dit onderwerp ook de Aanbeveling nr. R(97)5 van 13 februari 1997 van het 

Ministercomité aan de Lidstaten inzake de bescherming van medische gegevens (Raad van Europa) artikel 9.1.)  

Hoe worden deze beginselen best in de praktijk gebracht? 

http://www.ehealth.fgov.be/
http://www.patientconsent.be/
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het K.B. nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen als “ontvangers 

van de uitgewisselde gegevens” (wetende dat momenteel enkel artsen en apothekers en hun 

medewerkers toegang hebben tot het eHealth-platform), terwijl andere systemen/netwerken 

dan weer andere types van personen (in de toekomst) niet te lijken uit te sluiten van de lijst 

van ontvangers van uitgewisselde gezondheidsgegevens.  

 

Zie met name wat wordt gezegd over het systeem Hubs-Metahub op www.ehealth.fgov.be 

(Burgers - Meer informatie over eHealthConsent onder de rubriek “PatientConsent & 

eHealthConsent” - eHealthConsent onder de rubriek “Support” - FAQ geïnformeerde 

toestemming) in het document “De uitwisseling van gegevens, het systeem Hubs-Metahub, de 

geïnformeerde toestemming” van 5 december 2012: “Wat wordt onder zorgverlener verstaan: 

Een zorgverlener is ofwel een persoon die in het kader van zijn beroep medische of 

paramedische handelingen stelt, ofwel een persoon die op informele wijze verzorging 

toedient aan de betrokken persoon. Bijvoorbeeld: de artsen, de tandartsen, de kinesisten, de 

verplegers, maar ook de gezinshulp.”
42

 

 

Daar artikel 9 van de Privacywet (wet van 1992) bepaalt dat de burger duidelijk wordt 

geïnformeerd over de ontvangers of de categorieën van ontvangers van de gegevens die op 

hem betrekking hebben en die worden gedeeld, gaat het erom om hierover erg transparant te 

zijn tegenover de patiënt. De kwestie van de validiteit van de toestemming voor het delen van 

gegevens via het eHealth-platform staat hier bovendien op het spel, zoals hierboven reeds is 

aangegeven.  

 

2. Artikel 9 van de Privacywet bepaalt dat de burger van wie persoonsgegevens worden 

verwerkt, wordt geïnformeerd over het bestaan van een recht op toegang tot de 

verwerkte gegevens. In de rubriek “Wat zijn uw rechten” op de website 

www.patientconsent.be (versie april 2015) en in de bovenvermelde informatiefolder wordt dit 

recht echter niet ter sprake gebracht
43

. 

 

Zoals wij reeds weten, bewaart en slaat het eHealth-platform niet zelf gegevens op. Zou er 

dan niet via voornoemde informatiemiddelen aan de burgers uitdrukkelijk kunnen worden 

                                                 
42

 Hetzelfde document vermeldt niet alleen uitgewisselde gezondheidsgegevens maar ook welzijnsgegevens. 

https://www.ehealth.fgov.be/sites/default/files/meer-weten/fiche/faq_geinformeerde_toestemming.pdf  
43

 De website en de brochure beogen andere rechten als patiënt: het recht om zijn toestemming in te trekken, 

het recht om bepaalde zorgverleners uit te sluiten, het recht om therapeutische relaties te wijzigen en de 

duur van een therapeutische relatie, het recht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. 

http://www.ehealth.fgov.be/
https://www.ehealth.fgov.be/sites/default/files/meer-weten/fiche/faq_geinformeerde_toestemming.pdf
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meegedeeld hoe het staat met het “toegangsrecht” tot de via eHealth uitgewisselde gegevens, 

al was het maar door aan te geven welke mogelijkheden er worden geboden via de verbinding 

met een patiëntenportaal van een bepaald systeem of netwerk, of door hen ervan op de hoogte 

te brengen dat zij zich tot een of meerdere beroepsbeoefenaars kunnen wenden om hen, 

conform de wet betreffende de rechten van de patiënt (art. 9, §2 en §3), te vragen om datgene 

wat werd ingevoerd in het gegevensuitwisselingssysteem te mogen raadplegen of er een 

afschrift van te krijgen (of wat zij, afhankelijk van hun professioneel profiel, via het eHealth-

platform kunnen inkijken)…? 

 

Aangezien er volop wordt gepraat over pilootprojecten inzake de rechtstreekse “online” 

toegang van de patiënt tot bepaalde gegevens in bepaalde systemen-netwerken
44

, zou de 

Federale commissie “Rechten van de patiënt” zich dan niet best uitspreken over de algemene 

vraag van de “online” toegang van de patiënt tot uitgewisselde elektronische gegevens, in 

overeenstemming met de wet betreffende de rechten van de patiënt? Zoals wij weten, houdt 

dit laatste in dat de patiënt zich richt tot de zorgverlener om toegang te krijgen tot zijn 

“patiëntendossier” en dat hij geen rechtstreekse toegang heeft tot bepaalde gegevens die op 

hem betrekking hebben (gegevens die vallen onder de therapeutische exceptie). 

 

3. Ook andere vragen in verband met de rechten van de patiënt (ten opzichte van de 

verwerking van zijn gegevens) verdienen de aandacht van de Federale commissie “Rechten 

van de patiënt”, zoals de belangrijke vraag (die in principe het vertrouwen van de patiënten in 

een gegevensuitwisselingssysteem over een breed netwerk garandeert) van de toegang (door 

de patiënt) tot de lijst van de personen die toegang hebben gehad tot de gegevens via het 

eHealth-platform (men beoogt hier de a posteriori controle van de toegang (loggings) tot 

de gegevens door de beroepsbeoefenaars). 

 

De toegang (door de patiënt) tot de lijst van gebruikers van het gegevensuitwisselingssysteem 

wordt als fundamenteel geacht in het advies van de Federale commissie “Rechten van de 

patiënt” van 18 september 2009 (advies in verband met de “nota betreffende de therapeutische 

relatie”, opgesteld door de werkgroep G19 van het eHealth Platform)
45

. 

                                                 
44

 Zie ook het actieve medicatie- en vaccinatieschema voorgesteld door Vitalink, die “online” toegankelijk lijken 

voor de patiënt. 
45

Zie www.patientrights.be, rubriek Federale commissie “Rechten van de patiënt”. Zie ook art. 9.2. van de 

aanbeveling nr. R(97)5 van 13 februari 1997 van het Ministercomité aan de Lidstaten inzake de bescherming van 

medische gegevens (Raad van Europa) en het advies van 26 november 2010 van de Federale commissie 

“Rechten van de patiënt” betreffende de geïnformeerde toestemming in het hub & metahub-project, blz. 

3. 

http://www.patientrights.be/
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Het lijkt essentieel om deze vraag (van toegang van de patiënt tot de lijst van de personen 

(loggings) die toegang hebben gehad tot de gegevens via het eHealth-platform) expliciet voor 

te leggen aan het eHealth-platform. Indien het eHealth-platform zelf niet in de mogelijkheid is 

om patiënten dergelijke lijst te verschaffen, zou het platform de patiënt vooraf niet minstens 

kunnen informeren op welke wijze zij die lijst wel kunnen bekomen (bijvoorbeeld door hen te 

verwijzen naar één of meerdere netwerken/systemen die aan het platform verbonden zijn)? 

 

4. We beëindigen dit hoofdstuk met de vraag naar het kanaal waarlangs de patiënt zijn 

toestemming kan geven voor de uitwisseling van gegevens via het eHealth-platform: 

 

De website www.patientconsent.be en de voormelde informatiefolder voorzien dat de 

toestemming kan worden gegeven met de elektronische identiteitskaart via: 

-de applicatie eHealthConsent (www.patientconsent.be);  

-de huisarts van de patiënt; 

-het ziekenfonds van de patiënt; 

-een apotheker; 

-de opnamedienst van het ziekenhuis; 

-het patiëntenportaal van de websites van bepaalde instellingen of zorgnetwerken (bv.: Réseau 

Santé Wallon). 

 

De vragen die onderzocht zouden kunnen worden (nog steeds in verband met de vraag naar de 

validiteit van de toestemming van de patiënt voor het delen van gezondheidsgegevens) zijn:  

 

-In welke mate zijn deze verschillende kanalen ontwikkeld en/of stellen zij voldoende 

informatie ter beschikking van de patiënt over de subtiliteiten van het eHealth-platform?  

 

-Hoe kunnen patiënten worden aangemoedigd om een zekere bedenktijd te nemen alvorens in 

te stemmen met het delen van de gegevens?  

 

-Hoe kan de patiënt “bewust” worden gemaakt van zijn toestemmingshandeling?  

In dat verband vermelden wij dat onze dienst werd gecontacteerd door een patiënt die 

verbaasd was te vernemen dat zijn toestemming voor de gegevensuitwisseling via eHealth via 

zijn identiteitskaart werd geregistreerd op de opnamedienst van een ziekenhuis.  

 

http://www.patientconsent.be/
http://www.patientconsent.be/
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Kan de verzending van een schriftelijke bevestiging naar de burgers over hun toestemming 

voor het delen van gegevens via het eHealth-platform worden overwogen (ten minste wanneer 

deze toestemming werd gegeven buiten een elektronisch portaal)? 

 

 

II.3. De staatshervorming en de organisatie van de ombudsfuncties 

 

II.3.1. Eerste gevolg van de staatshervorming: de verzending van de 

jaarverslagen van de lokale ombudspersonen naar de deelstaten 

 

-Wanneer de 6
e
 staatshervorming en haar impact op korte, middellange- en lange termijn op 

de organisatie en de praktijk van de bemiddeling “Rechten van de patiënt” ter sprake wordt 

gebracht, is het niet altijd gemakkelijk om concrete antwoorden aan te reiken.  

 

Ook al is de nieuwe verdeling van de bevoegdheden tussen de federale staat en de deelstaten 

gekend, toch valt af te wachten hoe deze verschillende deelstaten de overgedragen 

bevoegdheden in behandeling zullen nemen. 

 

Bovendien - en wij zullen dit zien in het vervolg van dit hoofdstuk II.3., gewijd aan de 6
e
 

staatshervorming - lijkt het ons dat de versnippering van de bevoegdheden inzake de 

ombudsfunctie “Rechten van de patiënt” dusdanig is dat allicht samenwerkingsakkoorden 

tussen de verschillende bestuursniveaus zullen moeten worden gevonden om de organisatie en 

de werking van de ombudsfunctie “Rechten van de patiënt” te laten evolueren.  

 

-Toch is er een onderwerp waarover de verschillende partners (de federale staat en de 

deelstaten) reeds concrete bepalingen hebben vastgelegd. Het gaat om bepalingen 

betreffende de volgende verzending van de jaarverslagen over de activiteiten van de 

lokale ombudspersonen. 

 

Wij verduidelijken vooreerst dat in aansluiting op de zesde staatshervorming de deelstaten 

bevoegd zijn geworden voor de bepaling van de normen waaraan de 

gezondheidszorginstellingen moeten voldoen (ziekenhuizen, rusthuizen/rust- en 

verzorgingstehuizen,...). 

 



 

 - 62 - 

Onder deze normen is er voornamelijk het K.B. van 8 juli 2003 houdende vaststelling van de 

voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen. Deze tekst bepaalt 

in zijn artikel 9 het volgende: 

 

“Jaarlijks wordt door de ombudspersoon een verslag opgesteld met een overzicht van het 

aantal klachten, het voorwerp van de klachten en het resultaat van zijn optreden tijdens het 

voorbije kalenderjaar. (...) 

 

§ 2. Het in § 1 bedoelde jaarverslag wordt uiterlijk in de loop van de vierde maand van het 

daarop volgend kalenderjaar, overgemaakt aan:  

1° de beheerder, de hoofdgeneesheer, de directie en de medische raad van het ziekenhuis; 2° 

de Federale commissie “Rechten van de patiënt” zoals bedoeld in artikel 16 van de Wet 

Patiëntenrechten.” 

 

Aangezien de bepaling van de ziekenhuisnormen deel uitmaakt van de materies die 

worden overgedragen naar de deelstaten, werd er beslist dat de jaarverslagen van de 

lokale ombudspersonen in de toekomst naar de deelstaten verzonden zouden moeten 

worden. 

 

In een protocolakkoord van 1 april 2014
46

 zijn de bevoegde ministers van de federale staat en 

de deelstaten concreet het volgende overeengekomen
47

:  

 

-de jaarverslagen betreffende het kalenderjaar 2014 zullen nog naar de federale 

overheid worden gestuurd vóór 30 april 2015; 

-de globale analyse van deze gegevens (synthese) zal op de website van de FOD 

Volksgezondheid (federaal niveau) worden gepubliceerd; 

-de modaliteiten en de uitleg betreffende de beveiligde webapplicatie voor de 

verzending/ontvangst van de jaarverslagen van de lokale ombudspersonen zullen op 

verzoek van de bevoegde ministers aan deze laatste worden meegedeeld. 

 

                                                 
46

 1-04-2014: Protocol tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waalse 

Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie, met betrekking tot de uitoefening van de aan de deelstaten toegewezen bevoegdheden 

op het vlak van volksgezondheid en gezondheidszorg tijdens de overgangsperiode in het kader van de bijzondere 

wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming. 
47

 Idem, Artikel 27. Specifieke opdrachten. 
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Bij lezing van deze formele verbintenis lijkt het erop dat -wat de jaarverslagen van de lokale 

ombudspersonen betreft- indien er voor 2015 (verslagen betreffende het jaar 2014) niets 

verandert ten opzichte van de situatie die van kracht was de vorige jaren, het vanaf 2016 

(verslagen betreffende het jaar 2015) de taak van de verschillende deelstaten zal zijn om 

de ontvangst van de jaarverslagen van de lokale ombudspersonen “Rechten van de 

patiënt” te organiseren. 

 

De tekst van het protocolakkoord verduidelijkt dat de deelstaten op hun vraag technische 

toelichtingen zullen krijgen over het gebruik van de door de FOD Volksgezondheid 

ontwikkelde webapplicatie “Jaarverslagen”.  

 

Op het moment van de redactie van deze tekst (april 2015) beschikt de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” over geen bijkomende informatie over eventuele initiatieven van de 

deelstaten om de uitoefening van deze toekomstige opdracht voor te bereiden. 

 

De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” pleit er hier voor dat alle betrokken 

actoren, en in het bijzonder de lokale ombudspersonen, zo snel mogelijk worden 

geïnformeerd over de evolutie van de situatie en de praktische modaliteiten voor de 

verzending van de jaarverslagen 2015 (uiterlijk op 30 april 2016) (zonder daarbij de eigen 

bevoegdheden te buiten te gaan). 

 

-Wat de relatie tussen de lokale ombudspersonen en de Federale commissie “Rechten 

van de patiënt” betreft (die de opdracht behoudt om de werking van de ombudsfuncties te 

evalueren en om aanbevelingen hierover te formuleren)
48

, verduidelijkt het protocolakkoord 

tot slot het volgende: “de bevoegde ministers zijn het erover eens dat de Interministeriële 

Commissie een essentiële rol van permanent overlegorgaan zal moeten spelen”. 

 

De Federale commissie “Rechten van de patiënt” zal volgens het protocolakkoord zijn 

opdracht van algemene evaluatie van de ombudsfunctie moeten uitvoeren zonder zich 

rechtstreeks te kunnen baseren op de analyse van de activiteitenverslagen van de lokale 

ombudspersonen, wat vragen kan doen rijzen. In die zin zou een informatie-uitwisseling 

tussen de deelstaten en het federaal niveau via de Interministeriële Commissie (die de 

                                                 
48

 Wet betreffende de rechten van de patiënt, artikel 16.§2 - 4°. 
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verschillende ministers van Volksgezondheid verenigt) ons hier opportuun lijken. Zij zou zo 

een essentiële rol kunnen spelen.  

 

II.3.2. De conceptnota van de Federale commissie “Rechten van de patiënt” 

(verstuurd naar de verschillende ministers van Volksgezondheid van België) 

 

-In de context van de zesde staatshervorming en de nieuwe overdracht van bevoegdheden 

heeft de Federale commissie “Rechten van de patiënt” een conceptnota opgesteld voor alle 

bevoegde ministers van Volksgezondheid. U vindt dit volledige document, “De uitvoering 

van de klachtenbemiddeling (wet betreffende de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002) 

in het kader van de zesde staatshervorming” genaamd, in bijlage van dit rapport
49

. Wij geven 

hierna de belangrijkste krachtlijnen weer.  

 

In dit document geeft de Federale commissie niet alleen een duidelijk overzicht van de 

nieuwe verdeling van de bevoegdheden op het vlak van de ombudsfunctie “Rechten van de 

patiënt”. Zij zet ook en vooral haar reflecties uiteen en reikt concrete pistes voor 

verbetering aan voor verschillende aspecten van de organisatie van de ombudsfunctie 

“Rechten van de patiënt”, waarbij zij rekening houdt met de nieuwe institutionele 

context.  

 

-Tegenover dit nieuwe evenwicht en deze nieuwe situatie van “gekruiste” bevoegdheden 

tussen de federale staat en de deelstaten legt de Federale commissie “Rechten van de patiënt” 

in de eerste plaats nadruk op de noodzaak van het sluiten van samenwerkingsakkoorden 

tussen de verschillende bestuursniveaus, om de organisatie en de werking van de 

ombudsdiensten “Rechten van de patiënt” te optimaliseren.  

 

In haar nota kaart de Federale commissie vervolgens de specificiteit van de bemiddeling in de 

sector van de geestelijke gezondheidszorg aan, en meer specifiek in de ambulante sector.  

 

De Federale commissie “Rechten van de patiënt” pleit ervoor dat de overdracht van de 

bevoegdheden eveneens de gelegenheid vormt om zich met een nieuwe kijk (eventueel met 

andere actiemiddelen) te buigen over de uitdagingen die nog moeten worden aangegaan. De 

Federale commissie wijst de verschillende bevoegde ministers eveneens op de vaststellingen 

                                                 
49

 Bijlage 3.  
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en moeilijkheden die in het verleden werden geformuleerd over de ombudsfunctie “Rechten 

van de patiënt”
50

. 

 

Dit document werd met grote belangstelling onthaald door onze ombudsdienst: talrijke 

thema's die aan bod komen in de nota van de Federale commissie sluiten immers aan bij de 

moeilijkheden en aanbevelingen die werden aangehaald in de jaarverslagen van onze dienst, 

en dan vooral wat betreft de klachtenbemiddeling in de ambulante sector. 

 

II.3.2.a. Vraag naar samenwerkingsakkoorden (tussen de federale staat en 

de deelstaten) op het vlak van de organisatie van de ombudsfuncties 

 

De patiëntenrechten, zoals vermeld in de wet van 22 augustus betreffende de rechten 

van de patiënt (waaronder het recht om een klacht neer te leggen bij een ombudsfunctie), zijn 

van toepassing op de individuele zorgrelatie en vallen steeds onder de bevoegdheid van het 

federale niveau.  

 

De bepaling van de normen van de gezondheidszorginstellingen (waaronder de normen 

waaraan een ombudsdienst van een ziekenhuis moet voldoen, zoals bepaald in de koninklijke 

besluiten van 8 juli 2003), behoort momenteel tot de bevoegdheid van de deelstaten.  

Wij brengen eveneens in herinnering dat de deelstaten reeds belast waren met de controle 

over deze normen. 

Kortom, het zijn de inspectiediensten van de deelstaten die controleren of de ombudsdiensten 

van de ziekenhuizen voldoen aan de geldende normen.  

 

Wij stellen vast dat met de zesde staatshervorming de bevoegdheden inzake de 

ombudsfuncties “Rechten van de patiënt” nog meer verdeeld zijn tussen de verschillende 

bestuursniveaus. 

 

Tegenover deze situatie van “kruising” van bevoegdheden is de Federale commissie “Rechten 

van de patiënt” van mening dat “om de organisatie en de werking van de ombudsdiensten 

“Rechten van de patiënt” te optimaliseren, het opportuun lijkt (…) dat de federale overheid 

                                                 
50

 Vaststellingen die zij reeds heeft aangehaald in haar adviezen, meer bepaald in het advies betreffende de 

werking van de ombudsdiensten in de ziekenhuizen - 15/12/2011 – Advies zichtbaarheid en toegankelijkheid 

van de ombudsfuncties in de ziekenhuizen, Federale commissie “Rechten van de patiënt”. 
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en de deelstaten hun informatie uitwisselen en zich samen buigen over deze problematiek 

door desgevallend protocolakkoorden op te stellen.”
51

 

 

Meer concreet lijkt het volgens de Federale commissie aangewezen dat de federale Minister 

van Volksgezondheid en de bevoegde ministers van de deelstaten een reeks punten zouden 

aankaarten tijdens de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. 

 

De krachtlijnen die de overheden in een protocolakkoord zouden kunnen opnemen, zijn de 

volgende: 

- zij engageren zich om in de toekomst overleg te plegen over de organisatie, de 

werking en de financiering van de ombudsdiensten “Rechten van de patiënt”; 

- zij wisselen informatie uit over de klachtenbemiddeling in de gezondheidszorg (via 

interministeriële conferentie gezondheidszorg, vergaderingen van de Federale 

commissie “Rechten van de patiënt”,…); 

- zij preciseren zo snel mogelijk de beslissingen over de klachtenbemiddeling in de 

geestelijke gezondheidszorg, onder meer over de organisatie en de financiering van 

deze laatste; 

- de overheden moeten over de praktische  uitwerking van lokale antennes (entiteiten) 

nadenken om op een laagdrempelige en toegankelijke manier klachtenbemiddeling te 

organiseren voor klachten in de ouderenzorgvoorzieningen en gevangenissen met 

inbegrip van de  psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen en de  instellingen van 

sociaal verweer; 

- de overheden moeten over de uitbouw van lokale antennes (entiteiten) nadenken voor 

klachten over beroepsbeoefenaars die niet aan een erkende zorginstelling gebonden 

zijn en voor klachten over zorg verstrekt in een privé-kliniek (beroepsbeoefenaars van 

de ambulante sector); 

- de deelstaten onderzoeken de wenselijkheid van uitwerking van een specifiek statuut 

voor de ombudspersonen “Rechten van de patiënt”.
52

 

 

 

 

                                                 
51

 Federale commissie “Rechten van de patiënt” - Conceptnota “De uitvoering van klachtenbemiddeling (wet 

patiëntenrechten van 22 augustus 2002) in het kader van de zesde staatshervorming”, blz. 2. 
52

 Ibidem, blz. 6. 
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II.3.2.b. Vraag om aandacht voor bemiddeling in de extramurale sector 

 

-In haar conceptnota kaart de Federale commissie eveneens de meer specifieke kwestie van de 

organisatie en de werking van de ombudsfunctie in de extramurale sector aan.  

 

De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” is uiteraard nauw betrokken bij dit thema. 

Ter herinnering, onze ombudsdienst heeft als taak om de klachten van de patiënten te 

behandelen als er geen lokale/specifieke ombudsdienst “Rechten van de patiënt” is opgericht. 

Dit is het geval in de extramurale sector (klachten betreffende de beroepsbeoefenaars die 

werken in een privépraktijk, een apotheek, een rusthuis/rust- en verzorgingstehuis, in de 

gevangenis, aan huis, in de sector van de controle- en expertisegeneeskunde, ...). 

 

In haar vorige activiteitenverslagen heeft onze dienst reeds gesproken over de moeilijkheden 

die zij vaststelt bij de uitoefening van haar opdracht inzake de behandeling van klachten, 

onder meer door haar beperkte middelen en door haar bijzonder ruime territoriale 

bevoegdheidsdomein
53

. 

 

In haar conceptnota doet de Federale commissie “Rechten van de patiënt” dezelfde 

vaststelling. Of het nu gaat om de sector van de rusthuizen/rust- en verzorgingstehuizen, van 

de gevangenissen en instellingen voor sociaal verweer, of van de beroepsbeoefenaars die 

werken buiten een erkende zorgvoorziening, zij benadrukt dat de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” door een gebrek aan middelen, personeel en nabijheid de 

klachtenbehandeling niet naar behoren kan uitvoeren. 

 

Gezien het steeds groeiende aantal klachten en de beperkte middelen van de federale 

ombudsdienst acht de Federale commissie het opportuun om “op lokaal niveau in een 

klachtrecht te voorzien dat toegankelijk is via de oprichting van lokale antennepunten 

(entiteiten), of een pool van ombudspersonen die kunnen worden ingezet op het terrein”
54

, 

teneinde de patiënten uit de extramurale sector effectief het recht te kunnen garanderen om 

een klacht neer te leggen bij een ombudsdienst. 

 

                                                 
53

 Zie vooral:  Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”,  Jaarverslag 2013. Vaststellingen,  

aanbevelingen en moeilijkheden “II.3.8 Wat betreft het recht om een klacht neer te leggen bij een 

ombudsfunctie”, blz. 72 t.e.m. 75. 
54

 Federale commissie “Rechten van de patiënt” - Conceptnota : De uitvoering van klachtenbemiddeling (wet 

patiëntenrechten van 22 augustus 2002) in het kader van de zesde staatshervorming, blz. 4. 
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De Federale commissie herinnert er bovendien aan dat de wetgever niet beoogde dat de 

federale ombudsdienst op lange termijn alle klachten in verband met de extramurale sector 

zou afhandelen:  

 

“Volgens de memorie van toelichting
55

 van de wet betreffende de rechten van de patiënt was 

het oorspronkelijk niet de bedoeling dat de federale ombudsdienst alle klachten van de 

ambulante sector op lange termijn zou blijven behandelen. Bij het tot stand komen van de wet 

patiëntenrechten had de beleidsmaker steeds voor ogen dat er nog specifieke ombudsdiensten 

zouden opgericht worden voor klachten over beroepsbeoefenaars die zorg aanbieden, andere 

dan in ziekenhuizen of in instellingen gebonden aan een overlegplatform geestelijke 

gezondheidszorg. Deze zijn er nooit gekomen.” 

 

De Federale commissie “Rechten van de patiënt” pleit dus duidelijk voor de oprichting van 

nieuwe specifieke ombudsfuncties voor de extramurale sector.  

 

In dit stadium worden de concrete vorm en de organisatie van dergelijke specifieke 

ombudsfuncties niet door de Commissie verduidelijkt (zij heeft het in haar nota over “lokale 

antennepunten” of een “pool van ombudspersonen”). Bovendien zal de vraag van de 

financiering uiteraard doorslaggevend zijn in een moeilijke budgettaire context
56

.  

 

Ook al zijn er nog talrijke vragen in verband met de concrete pistes voor de toekomst van de 

klachtenbemiddeling in de ambulante sector, toch kunnen wij benadrukken dat de Federale 

commissie “Rechten van de patiënt”
57

 in haar nota een duidelijke vaststelling doet over de 

grenzen van onze federale ombudsdienst op het vlak van haar opdracht inzake de behandeling 

van klachten betreffende de extramurale sector.  

 

Door de patiënt en zijn fundamentele rechten (waaronder het recht om een klacht in te dienen 

bij een bevoegde ombudsfunctie) in de reflectie centraal te stellen, nodigt de Federale 

                                                 
55

 Memorie van toelichting wet betreffende de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002. Doc.50, Kamer, 

1642/012, blz. 93-94: “[…] de minister merkt op dat artikel 11 niet tot de ziekenhuizen beperkt blijft. De 

uitvoeringsbesluiten zullen in formules voorzien voor de ziekenhuizen, maar ook voor de ambulante sector. 

Bovendien voorziet artikel 16 §3 in beperkte residuaire bevoegdheden voor de Federale commissie (via de 

ombudsdienst die hieraan verbonden is)”.  
56

 Bovendien moeten sommige vragen nog worden verduidelijkt voor wat de verdeling van de bevoegdheden 

tussen de federale overheid en de deelstaten betreft inzake de oprichting van eventuele “nieuwe” 

ombudsfuncties, volgens de beoogde sectoren (rusthuizen/rust- en verzorgingstehuizen, gevangenissen en 

instellingen ter bescherming van de maatschappij, privékabinetten, …). 
57

 Adviesorgaan dat de toepassing van de rechten van de patiënt evalueert en dat vertegenwoordigers van 

patiënten, beroepsbeoefenaars, gezondheidszorginstellingen en verzekeraars verenigt. 
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commissie de bevoegde ministers van de federale staat en de deelstaten uit om de 

problematiek van de klachtenbemiddeling in de extramurale sector in behandeling te nemen 

en ze op de agenda van een volgende Interministeriële Conferentie Volksgezondheid te 

plaatsen. 

 

-Tot slot merken wij op dat, indien er specifieke ombudsdiensten voor klachtenbehandeling 

betreffende de extramurale sector opgericht zouden worden, de Commissie in haar nota de 

opdrachten heeft verduidelijkt, waarop de federale ombudsdienst zich meer zou kunnen 

toespitsen
58

: 

- de bekendmaking van de wet patiëntenrechten bij het ruime publiek (waaronder 

ook het recht om klacht neer te leggen); 

- het geven van informatie aan burgers  over de verschillende mogelijkheden om 

klacht in te dienen en meer algemeen over de toepassing van de wet 

patiëntenrechten; 

- de lokale ombudspersonen ondersteunen bij de lezing en toepassing van de wet 

patiëntenrechten; 

- de lokale ombudspersonen helpen bij hun opdracht om de wet patiëntenrechten 

beter bekend te maken bij de beroepsbeoefenaars op het terrein; 

- uitwerken van een netwerk rond klachtenbemiddeling door het organiseren van 

werkgroepen, het inrichten van symposia, en het organiseren van 

overlegmomenten. 

 

 

II.4. Prioritaire aanbevelingen van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

II.4.1. Meer verduidelijkingen over de inhoud van de patiëntendossiers, de 

termijn en de manier om ze te bewaren (voor alle beroepsbeoefenaars in de 

gezondheidszorg) 

 

De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft in haar jaarverslag 2011 een aantal 

vragen en vaststellingen gesignaleerd in verband met het patiëntendossier. 

 

 

                                                 
58

 Federale commissie “Rechten van de patiënt” - Conceptnota : De uitvoering van klachtenbemiddeling (wet 

patiëntenrechten van 22 augustus 2002) in het kader van de zesde staatshervorming, blz. .5. 
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Zou het bijgevolg niet aangewezen zijn om: 

- een “minimale inhoud” van het patiëntendossier te omschrijven voor elke 

beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg (en niet alleen voor bepaalde sectoren of 

beroepsbeoefenaars), die bijvoorbeeld betrekking zou hebben op de consultatiedata, 

de vaststellingen, de beelden en de protocollen, de voorgeschreven behandelingen en 

de uitgevoerde verstrekkingen? 

Zou dit initiatief de beroepsbeoefenaars aanmoedigen om een meer adequaat dossier 

op te maken en de patiënten bijgevolg helpen om elementen in hun dossier terug te 

vinden? 

- voor alle beroepsbeoefenaars een uniforme bewaartermijn van het patiëntendossier te 

bepalen (en niet alleen voor het ziekenhuisdossier en voor het dossier bij een 

geneesheer (cf. geneeskundige plichtenleer))? 

- voor alle beroepsbeoefenaars de bewaarplaats van het patiëntendossier te 

verduidelijken, in het bijzonder in het geval van een stopzetting van een 

beroepsuitoefening of bij een overlijden van een beroepsbeoefenaar?
59

 

 

In verband met de (rechtstreekse) toegang tot het patiëntendossier signaleren we volgende 

vragen en vaststellingen: 

- Wat indien het overgemaakte dossier onleesbaar is? 

- Behoefte aan uniforme en duidelijke richtlijnen voor de toegang tot 

multidisciplinaire dossiers. 

- Vragen omtrent het maximum vastgesteld bedrag van 25 euro voor een afschrift 

van het patiëntendossier? Indexering? 

- In geval van een ziekenhuisdossier, heeft het maximumbedrag betrekking op een 

volledig ziekenhuisdossier, een dossier van één ziekenhuisdienst; een dossier bij 

een afzonderlijke beroepsbeoefenaar werkzaam in het ziekenhuis? Het belang van 

een goede voorafgaandelijk informatie. 

- Kan men bij een klinisch laboratorium een afschrift van de resultaten van de 

uitgevoerde analyses bekomen? 

- Heeft de patiënt het recht om een afschrift te vragen van tracés (elektro-

encefalogram, een elektrocardiogram)? 

                                                 
59

 Zie in verband met dit onderwerp (reglementeringen in verband met het patiëntendossier en commentaren) ook 

volgende bijdrage: T. VANSWEEVELT en F. DEWALLENS, “Het patiëntendossier”, Intersentia, Reeks 

Gezondheidsrecht 2, 2011. 
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De federale ombudsdienst herhaalt ook alle vragen in de voorgaande jaarverslagen in verband 

met de toepassing van artikel 9, §4: het recht op onrechtstreekse inzage (onder voorwaarden) 

van het patiëntendossier van de overleden patiënt door de nabestaanden. Wij brengen in 

herinnering dat het advies van 21 juni 2013 van de Federale commissie “Rechten van de 

patiënt” terzake antwoorden biedt, in het bijzonder in verband met de hoedanigheid van de 

intermediaire beroepsbeoefenaar en de eventuele aanwezigheid van de verzoeker op het 

moment van de indirecte inzage in het dossier. 

 

II.4.2. Voor een wettelijke bescherming van de vertrouwelijkheid van het 

bemiddelingsproces “Rechten van de patiënt” 

 

-Sinds 2004 benadrukt de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in al haar 

jaarverslagen het belang om de vertrouwelijkheid van het bemiddelingsproces “Rechten 

van de patiënt” beter te beschermen, via een specifieke wetgeving. 

 

Deze aanbeveling wordt bovendien gedeeld door tal van lokale ombudspersonen. Wij kunnen 

het niet genoeg benadrukken: aangezien de dialoog/de communicatie beroepsbeoefenaar-

patiënt de centrale pijler vormt van de bemiddeling “Rechten van de patiënt” bij het zoeken 

naar een oplossing voor een conflict, gaat het erom deze dialoog te beschermen en te laten 

plaatsvinden in een zo sereen en veilig mogelijk klimaat.  

 

Het principe van de vertrouwelijkheid van de informatie-uitwisseling tijdens het 

bemiddelingsproces versterkt onvermijdelijk de slaagkansen van de bemiddeling: de partijen 

en de ombudspersoon kunnen dus bij het zoeken naar een oplossing in alle vertrouwen met 

elkaar praten en documenten uitwisselen (verslagen, ...) zonder bang te moeten zijn voor een 

verspreiding naar de buitenwereld of een gebruik ervan door een derde die een beslissing of 

een standpunt moet innemen in verband met een conflict (zoals de rechtbanken, de Orde der 

geneesheren, het Fonds voor de Medische Ongevallen, enz.).  

 

-Ook al is het principe van de vertrouwelijkheid van het bemiddelingsproces -dat garant staat 

voor een betrouwbare en open dialoog- aanwezig in diverse reglementeringen over bepaalde 

types van bemiddeling (onder meer artikel 1728 van het Gerechtelijk Wetboek)
60

, toch is het 

niet opgenomen in de wetgeving betreffende de bemiddeling “Rechten van de patiënt”. 

                                                 
60

 Art. 1728 §1 van het Gerechtelijk Wetboek: “De documenten die worden opgemaakt en de mededelingen die 

worden gedaan in de loop en ten behoeve van een bemiddelingsprocedure zijn vertrouwelijk. Zij mogen niet 
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Dit leidt tot ongemakkelijke en erg ongepaste situaties waartegen de ombudspersoon zich 

momenteel niet kan wapenen. 

 

Wij kunnen onder meer de volgende voorbeelden geven: 

 

-het gebruik van brieven van ombudspersonen door patiënten op het internet, via 

discussieforums voor patiënten;  

-het gebruik van tijdens de bemiddeling uitgewisselde informatie in de pers; 

-vraag - via een patiënt - naar een schriftelijk verslag van de tijdens de bemiddeling 

uitgewisselde informatie zonder te weten of de patiënt van plan is het te gebruiken bij 

een derde instantie (Fonds voor de Medische Ongevallen, ziekenfonds, rechtbank, ...);  

-het gebruik door een beroepsbeoefenaar van een door de ombudspersoon geschreven 

brief (met een beschrijving van de klacht van de patiënt) bij gerechtelijke instanties 

(procureur des Konings, politie) om tegen de patiënt een klacht in te dienen wegens 

laster of belaging;  

-de opname, door één van de partijen, van de tijdens de bemiddeling uitgewisselde 

informatie zonder medeweten van de ombudspersoon en de andere partij, enz. 

 

Een recent arrest van het Hof van Beroep van Gent van 2013 (dat niettemin in rechtsleer 

wordt bekritiseerd
61

) bevestigt nogmaals de bezorgdheid die de ombudspersonen en de 

partijen kunnen hebben ten opzichte van het gebruik van de tijdens de bemiddeling “Rechten 

van de patiënt” uitgewisselde informatie door derden (in dit geval een rechtbank): “De klager, 

familielid van een overleden patiënt, is niet gehouden door een beroepsgeheim. Hij is in de 

                                                                                                                                                         
worden aangevoerd in een gerechtelijke, administratieve of arbitrale procedure of in enige andere procedure 

voor het oplossen van conflicten en zijn niet toelaatbaar als bewijs, zelfs niet als buitengerechtelijke bekentenis. 

De geheimhoudingsplicht kan slechts worden opgeheven met instemming van de partijen om onder meer de 

rechter in staat te stellen de bemiddelingsakkoorden te homologeren.  

Bij schending van die geheimhoudingsplicht door een van de partijen doet de rechter of de arbiter uitspraak 

over de eventuele toekenning van schadevergoeding. Vertrouwelijke documenten die toch zijn meegedeeld of 

waarop een partij steunt in strijd met de geheimhoudingsplicht, worden ambtshalve buiten de debatten 

gehouden. 

Onverminderd de verplichtingen die hem bij wet worden opgelegd, mag de bemiddelaar de feiten waarvan hij uit 

hoofde van zijn ambt kennis krijgt, niet openbaar maken. Hij mag door de partijen niet worden opgeroepen als 

getuige in een burgerrechtelijke of administratieve procedure met betrekking tot de feiten waarvan hij in de loop 

van zijn bemiddeling kennis heeft genomen. Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de 

bemiddelaar”. 
61

 Zie de verschillende argumenten ontwikkeld door C. HERIJGERS. Zij vermeldt dat het artikel 1728 van het 

Gerechtelijk Wetboek (“Basiswet” genoemd in de bemiddeling) evengoed voor een bemiddeling, geleid door de 

ombudspersoon “Rechten van de patiënt”, zou kunnen gelden, voor zover de door de ombudspersoon behandelde 

onderwerpen de openbare orde niet betreffen (vermoeden van medische fout). Zie het artikel dat binnenkort 

verschijnt in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Kluwer, 2014-2015: “De vertrouwelijkheid en het gebruik 

van ombudsgegevens uit ziekenhuizen”. 
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mogelijkheid om het relaas van zijn gesprekken bij de ombudspersoon en een perceptie van de 

ziektetoestand van de overleden patiënt mee te delen. De bewijsuitsluitingsgrond van art. 

1728, §1 Ger.W. gebaseerd op de vertrouwelijkheid van een bemiddeling, is niet van 

toepassing voor ombudsgesprekken gevoerd tussen de zoon van een overleden patiënt en een 

voormalig behandelende arts”
62

.  

 

De huidige situatie garandeert dus niet het volledige vertrouwen dat de partijen - en de 

ombudspersoon - zouden moeten hebben in het bemiddelingsproces “Rechten van de patiënt”, 

wat een aantasting zou kunnen betekenen van het doel van de bemiddeling (het bereiken van 

oplossing).  

 

In aansluiting op onze bezorgdheden en overwegingen vermelden wij hier twee grondige 

studies van juristen over deze problematiek en zetten wij hun conclusies op een rij: 

 

“Het is derhalve duidelijk dat het klachtrechtsysteem voor patiënten en hieraan 

gekoppeld de Wet Patiëntenrechten met zijn uitvoeringsbesluiten nog geen eindfase heeft 

bereikt. Indien men het bemiddelingstraject bij de ombudsfunctie optimaal wil laten 

functioneren, zonder de huidige waas van wantrouwen, is een wettelijk ingrijpen 

noodzakelijk. Enkel wanneer de partijen – zowel de beroepsbeoefenaar als de patiënt – 

zeker zijn dat de gevoelige en persoonlijke informatie uitgewisseld tijdens de 

bemiddelingsprocedure later op geen enkele manier tegen hen gebruikt kan worden, zullen 

ze openlijk en zonder scrupules of terughoudendheid meewerken. Op die manier zal de 

procedure niet enkel vlotter verlopen, de werkelijke belangen, gevoelens en meningen van 

                                                 
62

 Hof van Beroep te Gent, Kamer van Inbeschuldigingstelling, 6 juni 2013, arrest dat binnenkort zal worden 

gepubliceerd en bediscussieerd in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Kluwer, 2014-2015. De samenvatting 

van het onderhavige arrest door de auteur (Coralie Herijgers) van het artikel dat zal verschijnen, preciseert 

echter: “Een arts mag redelijkerwijze aannemen dat een ombudspersoon het geheim van het dossier waarborgt. 

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek in een zaak van medische aansprakelijkheid is het ombudsdossier 

opgesteld door een niet-inverdenkinggestelde ombudspersoon niet vatbaar voor inbeslagname. Een 

inbeslaggenomen ombudsdossier is nietig en dient uit het strafdossier te worden geweerd. 

Een ombudspersoon is gebonden door het beroepsgeheim, conform art. 458 Sw. Hij mag als niet- verdacht 

zijnde enkel verhoord worden als getuige in rechte. Gegevens verstrekt door een niet-inverdenkinggestelde 

ombudsfunctionaris tijdens een politieverhoor zijn onrechtmatig verkregen bewijs. Een politieverhoor van een 

niet-verdachte ombudspersoon is nietig en dient uit het strafdossier te worden geweerd.  

Het zwijgrecht beschermd door het EVRM en BUPO-verdrag en de cautieplicht van de overheid kan niet worden 

aangevoerd door een arts, ten aanzien van verklaringen afgelegd tijdens een ombudssessie, wanneer hij tijdens 

deze gesprekken noch als verdachte werd beschouwd, noch in verdenking was gesteld.   

De klager, familielid van een overleden patiënt is niet gehouden door een beroepsgeheim. Hij is in de 

mogelijkheid om het relaas van zijn gesprekken bij de ombudspersoon en een perceptie van de ziektetoestand 

van de overleden patiënt mee te delen.  

De bewijsuitsluitingsgrond van art. 1728, §1 Ger.W. gebaseerd op de vertrouwelijkheid van een bemiddeling, is 

niet van toepassing voor ombudsgesprekken gevoerd tussen de zoon van een overleden patiënt en een voormalig 

behandelende arts.” 
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beide partijen zullen eveneens naar boven komen. Op basis van deze informatie kan dan 

met een bereidwilligheid van beide partijen gezocht worden naar een onderling 

aanvaardbare oplossing.  

Een dergelijk vertrouwen en bereidwilligheid kan verkregen worden door het 

vertrouwelijkheidsbeginsel van de Bemiddelingswet te transponeren naar de Wet 

Patiëntenrechten of de specifieke uitvoeringsbesluiten. Als gevolg zullen de partijen te allen 

tijde niet enkel gehouden zijn door een gewone discretieplicht, de gegevens en 

mededelingen uitgewisseld tijdens de procedure zullen in geen enkele gerechtelijke 

procedure kunnen worden aangevoerd als bewijs. Om tot slot te zorgen voor een absolute 

bescherming van de vertrouwelijkheid is het m.i. aan te bevelen om ook te bepalen dat 

bewijs verkregen in strijd met het beroepsgeheim van de ombudspersoon uit de debatten 

moet worden geweerd. De juridische zekerheid die als gevolg van dit wettelijk ingrijpen 

wordt gecreëerd zal er tot slot voor zorgen dat het klachtenrechten voor patiënten werkelijk 

kan functioneren als een ‘kers op de taart’”.  
63

  

 

“J’ai rapidement pris conscience, au cours de mes lectures, du caractère 

tentaculaire de la problématique, qui touchait les missions principales confiées au 

médiateur « Droits du patient » et chacune des étapes du processus de médiation lui-même. 

Secret professionnel et confidentialité sont incontestablement des valeurs fondamentales 

pour la protection du patient. Ils constituent l’essence même de la relation de soin et 

participent à la sécurisation thérapeutique. 

De même, secret et confidentialité constituent des piliers, énergiquement protégés dans les 

processus de médiation mis en place en Belgique ou à l’étranger. 

Et pourtant… 

Dans le cadre de la loi du 22 août 2002 qui met en présence la médiation d’une part et la 

relation de soins d’autre part, le législateur belge semble avoir négligé cet aspect 

fondamental du droit des patients … laissant ainsi les acteurs de la médiation dans un 

certain embarras. 

Incontestablement, le sentiment d’insécurité des protagonistes à cet égard a pu, dans un 

certain nombre de plaintes, constituer un frein à la bonne fin de la procédure de médiation. 

Je suis personnellement d’avis qu’un cadre légal garantissant expressément non seulement 

le secret professionnel déjà visé par le législateur mais également la confidentialité du 

                                                 
63

 Coralie HERIJGERS, assistente, Antwerp Health Law and Ethics Chair (AHLEC), “De vertrouwelijkheid en 

het gebruik van ombudsgegevens uit ziekenhuizen”, dat binnenkort verschijnt in het Tijdschrift voor 

Gezondheidsrecht, Kluwer, 2014-2015.  



 

 - 75 - 

processus de médiation, s’avérerait plus rassurant tant pour les sujets patients que pour les 

praticiens ou encore les médiateurs eux-mêmes. 

D’aucun ne manqueront certainement pas de dénoncer la perspective d’un formalisme 

outrancier du droit dans un processus de médiation qui se veut ouvert et inventif dans la  

recherche de solutions satisfaisantes à un conflit en germe ou patent. 

Je ne pense cependant pas que la sécurité juridique préconisée à cet égard bridera la 

créativité qui singularise la fonction de médiation.  

Tout au contraire, elle permettra à chaque partie de s’investir sans crainte et sans entrave 

dans la restauration du dialogue »
64

 

 

-Zouden wij in het licht van het voorgaande aan de wetgever kunnen suggereren om zich te 

buigen over een tekst die zou aansluiten bij het onderstaande voorstel (dat opgenomen kan 

worden in artikel 11 §2, 2 van de wet betreffende de rechten van de patiënt)?: 

 

In dat verband zijn de documenten die worden opgemaakt en de mededelingen die 

worden gedaan in de loop en ten behoeve van een bemiddelingsprocedure 

vertrouwelijk – met uitzondering van de medische verslagen of expertises gevoerd 

door één of andere partij. Zij mogen, bijvoorbeeld, niet worden aangevoerd in een 

gerechtelijke, administratieve of arbitrale procedure of in enige andere procedure 

voor het oplossen van conflicten en zijn niet toelaatbaar als bewijs. Ze worden uit de 

debatten geweerd. De geheimhoudingsplicht kan slechts worden opgeheven met 

instemming van de partijen. Bij schending van die geheimhoudingsplicht door een van 

de partijen of door de vertrouwenspersoon van de patiënt kan de rechter een uitspraak 

doen over de eventuele toekenning van een schadevergoeding. 

 

II.4.3. Naar nieuwe Ordes voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, meer 

bepaald voor tandartsen 

 

De federale ombudsdienst verwijst hier naar zijn jaarverslag 2006, blz. 67-68, betreffende de 

oprichting van een bevoegde Orde voor de beroepsbeoefenaars van de tandheelkunde. Door 

het ontbreken van een politieke consensus hebben de verschillende wetgevende pogingen nog 

niet geleid tot de oprichting van Ordes voor andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg 

dan de artsen en apothekers.  

                                                 
64

 Isabelle REUSENS , Advocate aan de balie van Nijvel, Secret et confidentialité de la médiation droits du 

patient, TFE certificat universitaire médiation droits du patient, ULB, 2012. 
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II.4.4. Naar de oprichting van specifieke ombudsfuncties in de extramurale sector 

 

Voor meer informatie, zie punt 3.2.b. van dit verslag “Vraag om aandacht voor bemiddeling 

in de extramurale sector”, evenals het jaarverslag 2013 van de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt”, blz. 72-75, “denkpistes betreffende de toekomst van de 

ombudsfunctie in de ambulante sector”. 
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CONCLUSIES BIJ HET JAARVERSLAG 2014 

 

 

I. Cijfers 

 

-De federale ombudsdienst heeft in 2014 in totaal 697 klachten ontvangen.  

 

Aan Franstalige zijde telt men 276 klachtendossiers, waarvan 95 dossiers direct behoren tot 

de bevoegdheid van deze ombudsdienst. 

 

Aan Nederlandstalige zijde werden 421 klachtendossiers geopend, waarvan 156 dossiers 

behoren tot de bevoegdheid van de ombudsdienst zelf. 

 

-De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft in 2014 ongeveer 331 

informatievragen ontvangen (226 aan Nederlandstalige zijde en ongeveer 105 aan 

Franstalige zijde), afkomstig van patiënten, diverse instanties, ombudspersonen en studenten. 

 

-Naast de afhandeling van klachten en informatievragen voert de federale ombudsdienst 

eveneens verschillende taken uit als cel Patiëntenrechten van de FOD Volksgezondheid (zie 

met name in 2014 de bijwerking van de brochure van de FOD in verband met de rechten van 

de patiënt en de voorbereidingen voor een nieuwe grootschalige campagne over de 

patiëntenrechtenwet, waarbij er pedagogische films worden ontwikkeld, die op termijn 

gekoppeld kunnen worden aan een multimediale e-leermodule voor beroepsbeoefenaars). 

Verder onderhoudt de ombudsdienst publieke relaties (ontmoetingen, uiteenzettingen, 

contacten met de lokale ombudspersonen, …) en is er een vertegenwoordiger van de 

ombudsdienst aanwezig bij de bijeenkomsten van de Federale commissie “Rechten van de 

patiënt”. 
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II. Vaststellingen/moeilijkheden/aanbevelingen 

 

1. In het tweede deel van ons verslag hebben we vooreerst enkele vaststellingen en vragen 

uiteengezet in verband met de recente evoluties in de wetgeving/richtlijnen betreffende 

de rechten van de patiënt (punt II.1.): 

 

-wij hebben in herinnering gebracht dat de wet op de niet-heelkundige esthetische 

geneeskunde en de esthetische heelkunde van 2013 aan beroepen tot nietigverklaring 

wordt onderworpen; de beslissing van het Grondwettelijk Hof is nog steeds in 

behandeling op het moment van de opmaak van dit verslag. (punt II.1.1.) 

 

-wij hebben vragen gesteld over de invoering van de bewindvoerder over de persoon 

(waarnaar wordt verwezen in de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de 

regelingen inzake onbekwaamheid) in de lijst van mogelijke vertegenwoordigers van de 

onbekwame patiënt; deze vragen hebben betrekking op de middelen die de vrederechter 

ter beschikking heeft in het kader van de aanstelling van de “beste” bewindvoerder over 

de persoon; de interacties tussen de Wet Patiëntenrechten en de wet van 17 maart 2013, 

komende tot een verduidelijking van de bevoegdheden (bijzondere machtigingen) van 

de bewindvoerder over de persoon als vertegenwoordiger van de onbekwame patiënt; 

het respect voor het beroepsgeheim van de behandelende geneesheer, daar waar de 

omstandige geneeskundige verklaring voor de vrederechter gebaseerd is op de inzage 

(door een derde geneesheer) van het patiëntendossier, zonder dat hiertoe de 

geïnformeerde toestemming van de beschermde persoon werd verkregen. (punt II.1.2.) 

 

-wij zijn teruggekomen op onze vaststellingen om de wetgever aan te moedigen om 

meer verduidelijking te geven over de aard en de modaliteiten van de 

informatieverplichting (van de beroepsbeoefenaar) over het bestaan (of niet bestaan) 

van een verzekeringsdekking en over de vergunningsstatus. (punt II.1.3.) 

 

-wij zijn ingegaan op de recente richtlijnen van de FOD Justitie op het gebied van de 

rechten van de gedetineerde patiënt, en meer specifiek over diens recht op een 

afschrift van zijn dossier -richtlijnen die werden uitgeschreven onder toepassing van de 

Wet Patiëntenrechten en niet in het kader van de beperkingen zoals voorzien in de 

Basiswet Gevangeniswezen (die nog niet in werking zijn getreden). Bovendien werden 
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ook de toekomstige initiatieven van de Minister van Volksgezondheid in verband met 

de zorg gericht aan gedetineerden vermeld in het verslag. (punt II.1.4.) 

 

2. Daarnaast hebben wij vragen gesteld bij de elektronische gegevensuitwisseling in de 

gezondheidzorg via het eHealth-platform. Het is hoofdzakelijk de vraag van de 

“geldigheid” van de toestemming (zo geïnformeerd mogelijk) van de patiënt voor zo’n 

uitwisseling, die het onderwerp heeft uitgemaakt van onze analyse; het lijkt opportuun dat de 

Federale commissie “Rechten van de patiënt” zich over deze materie uitspreekt. (punt II.2.) 

 

3. Vervolgens zijn we teruggekomen op de impact van de zesde staatshervorming op de 

organisatie van de ombudsfuncties “Rechten van de patiënt” (punt II.3.), te weten: 

 

-de wijziging van de bestemmeling (de deelstaten en niet meer de Federale commissie 

“Rechten van de patiënt”) bij het versturen van de jaarverslagen van de lokale 

ombudspersonen (vanaf het jaarverslag 2015). (II.3.1.) 

 

-de noodzaak, volgens de Federale commissie “Rechten van de patiënt”, om 

samenwerkingsakkoorden te sluiten tussen de deelstaten (bevoegdheden in verband 

met de vastlegging van normen verbonden aan de (ombuds)diensten in de 

ziekenhuizen) en het federale niveau (bevoegd voor wat de relatie 

“beroepsbeoefenaar-patiënt” betreft (die in het geding is bij het recht om klacht neer te 

leggen bij een ombudsdienst), en dit in het kader van de organisatie van de 

bemiddeling “Rechten van de patiënt” (Zie nota van december 2014 gericht aan de 

ministers van Volksgezondheid van België). (II.3.2.a.) 

 

-de gelegenheid te creëren om zich, via hierboven beschreven akkoorden, te buigen 

over de organisatie van de bemiddeling in de extramurale sector (oprichting van 

specifieke (lokale) diensten) – Zie nota van 2014 van de Federale commissie “Rechten 

van de patiënt” en de terugkerende aanbevelingen van de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” over deze materie. (II.3.2.b.) 

 

4. Tot slot hebben we ons jaarverslag 2014 beëindigd met een herhaling van de 

aanbevelingen die ons prioritair leken onder diegenen die de laatste jaren werden 

geformuleerd. (punt II.4.): 
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-meer preciseringen over de inhoud van het patiëntendossier, over de termijn en de 

manier om ze te bewaren (voor alle beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg). 

(II.4.1.) 

 

-een wettelijke bescherming van de vertrouwelijkheid van het effectieve 

bemiddelingsproces, die garant staat voor de doeltreffendheid ervan. (II.4.2.) 

 

-de oprichting van nieuwe Ordes voor de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, 

en dan meer bepaald voor tandartsen. (II.4.3.) 

 

-de oprichting van specifieke ombudsdiensten in de extramurale sector. (II.4.4.) 

 

 

--------------------------- 
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Procedure n° G01 

Toegang tot het medisch dossier voor de 

gedetineerde.   
 

Problematiek : de gedetineerde heeft het recht zijn medisch dossier in te 

kijken en/of er een kopie van te krijgen.  

_______________________________________________________ 

Doelstelling : respecteren van de van kracht zijnde rechtsregels.  

_______________________________________________________________ 

Principe waarop de procedure gebaseerd is: de wet van 22 augustus 

2002 met betrekking tot de patiënten rechten geeft de patiënt het recht om zijn 

medisch dossier te consulteren en/of er een kopie van te krijgen en bepaalt de 

nadere regels voor de uitvoering van deze wet.  

Noot : het artikel 92§2 van de Basiswet van 12 januari 2005 wijkt deels af van de 

regels zoals bepaald door de Wet op de Patiëntenrechten. Echter, zolang dat dit 

deel van de Basiswet niet in werking is getreden is het de Wet op de 

Patiëntenrechten die van toepassing is : 

1. de patiënt heeft recht op een medisch dossier dat zorgvuldig bijgewerkt 

wordt en vervolledigd wordt met de documenten door de patiënt 

gevraagd en bewaard wordt op een veilige plaats. 

2. de patiënt heeft het recht zijn dossier in te kijken, indien gewenst door  

een vertrouwenspersoon of door zich door een vertrouwenspersoon te 

laten bijstaan; de enige uitzondering op deze regel is het bestaan van het 

risico dat het communiceren van medische informatie nadelige gevolgen 

zou hebben voor de gezondheid van de patiënt. Wanneer de 

gezondheidswerker dit constateert moet hij een andere 

gezondheidswerker raadplegen.  Als het risico bevestigd wordt zal dit 

genoteerd worden in het medisch dossier en wordt de 

vertrouwenspersoon van de patiënt op de hoogte gebracht.  

3. de patiënt heeft recht op een kopie van zijn medisch dossier. 
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Procedure: 
 

WANNEER EEN GEDETINEERDE PATIËNT INZAGE VAN ZIJN DOSSIER VRAAGT: 
 

1.   aanvraag noteren in het Medisch Dossier – Klassement (EMD). 

2.   het EMD afdrukken. 

3.   het EMD voorleggen aan de verantwoordelijke arts van de 

inrichting. 

4.   [het EMD aan de psychiater voorleggen wanneer het om een 

geïnterneerde patiënt gaat]. 

5.   de arts [en de psychiater] kijkt(en) na of 

- er geen gegevens over derden in staan. Gegevens met betrekking 

tot derden worden niet aan de patiënt gecommuniceerd 

(onleesbaar maken) 

- de inhoud van het dossier geen nadelige gevolgen kan hebben 

voor de gezondheid van de patiënt.  

6.   na deze controle, en wanneer het communiceren van de medische 

gegevens geen nadelige gevolgen voor de gezondheid van de patiënt 

kan hebben, wordt het dossier ter beschikking gesteld van de patiënt 

op een plaats waar hij dit in alle geheimhouding kan inkijken. 

7.   de duur tussen de aanvraag voor inzage en het ter beschikking 

stellen van het dossier mag niet meer dan 15 dagen bedragen.  

8.   op zijn vraag kan de patiënt zich laten bijstaan door een door hem 

aangewezen vertrouwenspersoon, of hij kan zijn recht op inzage 

door tussenkomst van deze persoon laten uitoefenen. Hierbij dient 

vermeld dat er geen beperkingen zijn wat betreft de keuze van de 

vertrouwenspersoon.   

9.   als dat de patiënt zijn inzagerecht uitoefent door tussenkomst van 

een arts dan moet deze toegang krijgen tot het gehele dossier.  

10. als blijkt dat er een risico bestaat dat het communiceren van de 

medische informatie uit het dossier nadelige gevolgen kan hebben 

voor de gezondheid van de patiënt, dan moet er nagekeken worden 

of deze informatie nog steeds actueel  en relevant65 is. Als dit het 

geval is mag alleen een gezondheidswerker aangewezen door de 

patiënt het dossier raadplegen.  

11. er wordt een mail naar francis.desmet@just.fgov.be gestuurd met 

vermelding van de naam van de gedetineerde, de datum van 

aanvraag en de datum waarop het dossier ter beschikking werd 

gesteld van de patiënt. 

                                                 
65

 Deze afwijking op de patiëntenrechten moet uitzonderlijk blijven en het risico 

moet regelmatig geëvalueerd worden zodat de communicatie van de gegevens kan 

plaatsvinden onmiddellijk na het verdwijnen van het risico.  
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WANNEER EEN PATIËNT KOPIE VAN (EEN DEEL VAN) ZIJN DOSSIER VRAAGT :  
 

Zie procedure voor inzage …  

12. de arts kan een kopie van het dossier weigeren wanneer hij 

beschikt over duidelijke indicaties dat de patiënt onder druk wordt 

gezet om deze aan derden te overhandigen.  Deze weigering moet 

genoteerd en gemotiveerd worden in het EMD. 

13. de kopie van het dossier wordt onder gesloten omslag met de 

vermelding « MEDISCH DOSSIER, strikt persoonlijk en 

vertrouwelijk » aan de patiënt overhandigd.  

14. op elke pagina van het dossier wordt de vermelding « MEDISCH 

DOSSIER, strikt persoonlijk en vertrouwelijk » aangebracht. 

15. de aanvrager wordt geïnformeerd dat de Dienst Gezondheidszorg 

Gevangenissen niet kan instaan voor de vertrouwelijkheid van 

medische gegevens die op cel worden bewaard, en laat de patiënt 

bijgevoegd formulier tekenen voor kennisname van deze 

waarschuwing.  Hij meldt dat de kopie van het dossier kan 

bewaard worden op de medische dienst op een beveiligde plaats, 

tot de aanvrager de mogelijkheid ziet om het toe te vertrouwen 

aan een persoon buiten de gevangenis.   

16. het ondertekende formulier wordt geïntegreerd in het medisch 

dossier. 

17. de eerste kopie wordt gratis aan de patiënt overhandigd. De 

volgende exemplaren zullen aangerekend worden aan het tarief 

voorzien in het K.B. van 2 februari 2007 ; alle details hierover 

kunnen gevraagd worden bij de Dienst Gezondheidszorg 

gevangenissen.   
18. er wordt een mail naar francis.desmet@just.fgov.be gestuurd met 

vermelding van de naam van de gedetineerde, de datum van 

aanvraag en de datum waarop het dossier ter beschikking werd 

gesteld van de patiënt. 
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Materiaal:  
 

Stempel  « MEDISCH DOSSIER, strikt persoonlijk en vertrouwelijk », te bestellen 

bij de centrale apotheek. 

 

Geldigheid procedure en revisiegeschiedenis : 
 

Procedure gevalideerd door het Comité Gezondheidszorg op 23/05/2014 

Procedure gevalideerd door de Directie Juridische Ondersteuning op 08/08/2014 

Van kracht vanaf 01/10/2014 

Deze procedure vernietigt en vervangt voorgaande maatregelen. 

________________________________________________________________ 

Auteur :  
 

Dienst Gezondheidszorg Gevangenissen. 

Alle vragen en opmerkingen kunnen gemeld worden aan 
francis.desmet@just.fgov.be  
________________________________________________________________ 

Bronnen :  
De wet van 22 augustus 2002 met betrekking tot de Patiëntenrechten. 
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Kennisgeving 

 

Ik ondergetekende…………………………………………(naam en voornaam van de 

gedetineerde) 

 

bevestig ingelicht te zijn dat de Dienst Gezondheidszorg Gevangenissen niet kan instaan voor 

de vertrouwelijkheid van de kopij van mijn medisch dossier als ik deze in mijn cel bewaar, en 

dat ik om deze reden kan vragen dat deze kopij door de medische dienst op een veilige plaats 

wordt bewaard tot ik de mogelijkheid heb om ze toe te vertrouwen aan een persoon van 

buiten de gevangenis. 

. 

 

Opgemaakt te …………………….., op…………………………… 
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De uitvoering van klachtenbemiddeling (wet patiëntenrechten van 22 

augustus 2002) in het kader van de zesde staatshervorming 

De wet betreffende de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002 verleent de patiënt rechten  in 

zijn relatie tot een beroepsbeoefenaar. Een belangrijk  recht is het recht om klacht neer te leggen 

wanneer de patiënt vindt dat zijn rechten niet gerespecteerd werden.  

Het behoort tot de wettelijke opdracht van de Federale commissie Rechten van de patiënt om de 
toepassing van de patiëntenrechten en de werking van de ombudsfuncties te evalueren.  
 

De zesde staatshervorming, die heel wat implicaties heeft voor de gezondheidszorg, biedt opnieuw 

de opportuniteit om de klachtenbemiddeling in het kader van de wet patiëntenrechten in België 
onder  de loep te nemen en te evalueren. Ook  de Europese richtlijn grensoverschrijdende 
gezondheidszorg66 die lidstaten vraagt te zorgen voor  “transparante klachtenregelingen en 
mechanismen zodat patiënten overeenkomstig de wetgeving van de lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt over rechtsmiddelen beschikken ingeval zij schade ondervinden als gevolg van de 
ontvangen gezondheidszorg”, maakt dergelijke oefening noodzakelijk.  
 
Het advies van de Federale commissie “Rechten van de patiënt” over de evaluatie van de 
klachtenbemiddeling67 reikte  al een aantal verbetervoorstellen aan en  signaleerde dat er werk 
gemaakt moest worden van de implementatie van deze Richtlijn. In België is de implementatie nog 
niet volledig voltooid in de praktijk. Zo is er bijvoorbeeld nog geen toegankelijk, laagdrempelig 
klachtrecht voor klachten over beroepsbeoefenaars die niet gebonden zijn aan een ziekenhuis of aan 
een zorginstelling van een overlegplatform geestelijke gezondheidszorg. Patiënten kunnen zich 
vandaag alleen richten tot de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in Brussel. (cfr. Infra) 
  
De commissie meent dat het  opportuun zou zijn om de impact van de staatshervorming op de 

organisatie van de klachtenbemiddeling in de gezondheidszorg  te agenderen op de interministeriële 

conferentie volksgezondheid in het najaar. Deze nota zou een aanzet kunnen vormen voor de 

bespreking. 

I. Federale bevoegdheden en  bevoegdheden van de deelstaten doorkruisen elkaar 

In de dagelijkse praktijk blijkt dat het niet altijd duidelijk is voor patiënten en beroepsbeoefenaars of 

een bepaalde zorg, vraag, klacht,… behoort tot de federale bevoegdheid dan wel die van de  

deelstaten. Dikwijls zijn beide deels bevoegd, wat een structurele samenwerking noodzakelijk maakt 

om te komen tot een efficiënte dienstverlening naar de patiënt toe. 

 

I.1 De rechten van de patiënt 

 Federale bevoegdheid: De patiëntenrechten zoals opgenomen in de wet betreffende de 

rechten van de patiënt (waaronder het recht op  kwaliteitsvolle zorg en het recht om klacht 

neer te leggen bij een ombudsdienst) zijn van toepassing op de individuele zorgrelatie tussen 

de patiënt en de beroepsbeoefenaar en behoren bijgevolg tot de federale bevoegdheid.  

                                                 
66

 Richtlijn 2011/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 betreffende de toepassing 

van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg. pag. 88/56 
67

 Advies betreffende de evaluatie van de klachtenbemiddeling en de werking van de bemiddelingsfunctie in de 

gezondheidszorg. 10 juni 2011. Federale commissie “Rechten van de patiënt”. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011L0024:NL:NOT
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  Bevoegdheid van de deelstaten: De  deelstaten zijn op hun beurt bevoegd voor de 

infrastructuur en de organisatie van de zorginstellingen (architectuur, voedsel, hygiëne, …) 

en ook voor de samenwerking/het overleg tussen de  zorgverstrekkers . Ook de controle op 

het naleven van de normen van de zorginstellingen, onder meer controle van de normen 

waaraan de ombudsdienst moet voldoen, zoals momenteel voorzien door de KB’s van 8 juli 

2003, valt onder de bevoegdheid van de deelstaten. Het zijn dus de inspectiediensten van de 

deelstaten die controleren of de ombudsdiensten voldoen aan de normen.  

  

I.2. Oprichting van ombudsfuncties ‘rechten van de patiënt’ in het domein van de gezondheidszorg 

De federale overheid blijft bevoegd om ombudsfuncties ‘Rechten van de patiënt’ te creëren in de 

sector van gezondheidszorg.  

De deelstaten zijn op hun beurt bevoegd om de normen waaraan de zorginstellingen (ziekenhuizen, 

woonzorgcentra,…) moeten voldoen, te bepalen.  

I.3. De evaluatie en controle van de werking van de ombudsdiensten 

Federale bevoegdheid: De Federale commissie “Rechten van de patiënt” is bevoegd voor het 

algemeen evalueren van de werking van de ombudsdiensten “Rechten van de patiënt”.  

Bevoegdheid van de deelstaten: De inspectiediensten van de deelstaten blijven bevoegd voor het 

controleren van de naleving van de normen binnen de ziekenhuizen en de overlegplatforms 

geestelijke gezondheidszorg. Hierbij inbegrepen ook het naleven van de normen, opgelegd aan de 

ombudsdiensten van deze instellingen. 

I.4. Conclusie  

Uit het voorgaande blijkt dat de bevoegdheden elkaar doorkruisen. Om de organisatie en de werking 

van de ombudsdiensten “Rechten van de patiënt” te optimaliseren, lijkt het voor de federale 

commissie “Rechten van de patiënt” opportuun dat de federale overheid en de deelstaten 

informatie uitwisselen en deze problematiek samen bekijken met het oog op het uitwerken van 

protocolakkoorden.  

II. Duidelijkheid over de organisatie en de financiering van de klachtenbemiddeling in de 

geestelijke gezondheidszorg  

De zesde staatshervorming draagt de bevoegdheid voor de financiering en de normering van de 

overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg volledig over naar de deelstaten.  

De overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg stellen de ombudspersonen te werk die actief zijn 

binnen de psychiatrische ziekenhuizen, beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen. Zowel 

bij de ombudspersonen van de overlegplatforms als bij patiënten en hun familie is er bezorgdheid 

over de verderzetting van de klachtenbemiddeling binnen de geestelijke gezondheidszorg. 

 

De Federale commissie “Rechten van de patiënt” meent dat het opportuun zou zijn dat de bevoegde 

instanties zich snel uitspreken over de toekomst van de klachtenbemiddeling in de geestelijke 

gezondheidszorg. Het bestaan van specifieke ombudspersonen  voor de geestelijke 

gezondheidszorg, blijft noodzakelijk volgens de Commissie. 
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Indien deze klachtenbemiddeling in de toekomst op regionaal niveau niet meer zou kunnen 

gekoppeld worden aan de organisatie van de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg, zal de 

federale overheid (bevoegd om ombudsfuncties ‘Rechten van de patiënt’ te creëren) in overleg met 

de deelstaten de nodige stappen moeten ondernemen om de effectieve klachtenbemiddeling in 

deze sector te garanderen.  

De Commissie verwijst naar haar advies van 201168 waarin zij een aantal aanbevelingen formuleert 

om de klachtenbemiddeling in de geestelijke gezondheidszorg optimaal te organiseren. Onder 

andere de wijze van financiering en de onafhankelijkheid van de ombudsfunctie spelen hierbij een 

belangrijke rol.    

III. Klachtenbemiddeling in ouderenzorgvoorzieningen en gevangenissen en 

klachtenbemiddeling over de zorg verstrekt door beroepsbeoefenaars werkzaam 

buiten  een erkende zorginstelling  

Initieel was het volgens de memorie van toelichting69 van de wet patiëntenrechten niet de bedoeling 

dat de federale ombudsdienst alle klachten van de ambulante sector op lange termijn zou blijven 

behandelen. Bij het tot stand komen van de wet patiëntenrechten had de beleidsmaker steeds voor 

ogen dat er nog specifieke ombudsdiensten zouden opgericht worden voor klachten over 

beroepsbeoefenaars,  die zorg aanbieden, andere dan in ziekenhuizen of in instellingen gebonden 

aan een overlegplatform geestelijke gezondheidszorg. Deze zijn er nooit gekomen. De zesde 

staatshervorming biedt nu de kans om hierover na te denken.  

III.1.  Klachtenbemiddeling in ouderenzorgvoorzieningen en gevangenissen, met inbegrip 

van de psychiatrische afdelingen van de gevangenissen of de instellingen van sociaal 

verweer 

De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft de opdracht om klachten van patiënten 

zelf te bemiddelen wanneer er geen specifieke ombudsdienst voorhanden is. Dit is onder meer het 

geval voor klachten over zorgverleners binnen de ouderenzorgvoorzieningen. De federale 

ombudsdienst kan door een gebrek aan middelen, personeel en nabijheid niet op een afdoende 

wijze aan deze vraag voldoen.  

Voor bewoners/patiënten van een ouderenzorgvoorziening is het belangrijk dat zij op een 

laagdrempelige manier vragen en klachten kunnen neerleggen70. Het is wellicht geen goede piste  

om een dienst ter behandeling van klachten door de voorziening zelf te laten organiseren omdat de 

bewoners/patiënten zich in een afhankelijke situatie bevinden en zich, uit angst voor repercussies op 

de kwaliteit van de geleverde zorg, geremd voelen klachten te uiten.  

Hetzelfde probleem stelt zich voor de gevangenissen, met inbegrip van de psychiatrische afdelingen 

van de gevangenissen of de instellingen van sociaal verweer. De nabijheid en beschikbaarheid van de 

ombudspersoon ter plaatse is noodzakelijk om de klacht van  persoon die verblijft op één van deze 
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 Advies betreffende de evaluatie van de klachtenbemiddeling en de werking van de bemiddelingsfunctie in de 

gezondheidszorg. Federale commissie “Rechten van de patiënt”. 10 juni 2011. 
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 Memorie van toelichting wet betreffende de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002. Doc.50, Kamer, 

1642/012, pag. 93-94 “[…] de minister merkt op dat artikel 11 niet tot de ziekenhuizen beperkt blijft. De 

uitvoeringsbesluiten zullen in formules voorzien voor de ziekenhuizen, maar ook voor de ambulante sector. 
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plaatsen correct te bemiddelen. Momenteel kan de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” ook aan deze vraag om dezelfde redenen niet op een afdoende wijze voldoen.   

Aangezien het hier gaat over voorzieningen waar men voor langere tijd verblijft, zullen zeker ook 

vragen en klachten aan bod komen die niet gerelateerd zijn aan patiëntenrechten in strikte zin zoals 

de infrastructuur, het eten, de huisregels van de voorziening,…  Het zou opportuun zijn dat patiënten 

zich tot slechts één dienst moeten wenden ongeacht of de klacht behoort tot de bevoegdheid van 

de federale overheid of de deelstaten.   

De federale commissie vindt het belangrijk dat alle patiënten op een laagdrempelige manier klacht 

kunnen neerleggen en dat de ombudspersonen de bemiddeling tussen ‘beroepsbeoefenaar – 

patiënt’ kunnen uitvoeren in de omgeving waar de zorgen zijn toegediend. Daarom vindt de 

Commissie het opportuun om op een lokaal niveau een toegankelijk klachtrecht via lokale antennes 

(entiteiten) of een pool van ombudspersonen,  inzetbaar op het terrein, te voorzien.  De commissie 

heeft deze piste ook reeds voorgesteld in haar advies van 201171.  

III.2.  Klachten over de zorg verstrekt door individuele beroepsbeoefenaars werkzaam 

buiten een erkende zorginstelling 

Volgens de wet patiëntenrechten moet de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

klachten behandelen over beroepsbeoefenaars die niet gebonden zijn aan een erkende 

zorginstelling zoals huisartsen, tandartsen, apothekers, thuisverpleegkundigen,… omdat er geen 

specifieke ombudsdienst voorzien is. Ook klachten over beroepsbeoefenaars, werkzaam in een 

privé-kliniek (bijv. voor esthetische chirurgie) moeten door hen worden bemiddeld.   

De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” verzamelt en bemiddelt nog steeds alle 

klachten over deze beroepsbeoefenaars. Gezien het toenemende aantal klachten en de beperkte 

capaciteit van de federale ombudsdienst verdient het aanbeveling op zoek te gaan naar een 

passende manier om deze klachtenbemiddeling in de toekomst te garanderen.  

Ook hier zijn meer plaatselijke antennes (entiteiten) een mogelijke piste. Deze lokale antennes 

kunnen zowel klachten van beroepsbeoefenaars die niet gebonden zijn aan een zorginstelling als 

klachten uit ouderenzorg, gevangenissen,… bemiddelen.  

IV. Taken van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” met betrekking tot de 

bekendmaking  en de omkadering van de bemiddeling “rechten van de patiënt”  

Indien er meerdere specifieke ombudsdiensten zouden zijn  in de ambulante sector 

(ouderenzorgvoorzieningen en gevangenissen inbegrepen) , zoals hierboven beschreven, dan zou de 

federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt’ zich meer kunnen toeleggen op volgende 

opdrachten: 

- de bekendmaking van de wet patiëntenrechten bij het ruime publiek (waaronder ook het 

recht om klacht neer te leggen); 

- het geven van informatie aan burgers  over de verschillende mogelijkheden om klacht in te 

dienen en over de toepassing van de wet patiëntenrechten meer algemeen; 

- ondersteuning geven aan lokale ombudspersonen bij de lezing en toepassing van de wet 

patiëntenrechten; 
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- ondersteuning geven aan de lokale ombudspersonen in hun opdracht om de wet 

patiëntenrechten beter bekend te maken bij de beroepsbeoefenaars op het terrein; 

- uitwerken van een netwerk rond klachtenbemiddeling door het organiseren van 

werkgroepen, het inrichten van symposia en het organiseren van overlegmomenten. 

 

 

V. Taak van de Federale commissie “Rechten van de patiënt: de algemene evaluatie van 

de werking van de ombudsdiensten en van de toepassing van de wet   

Eén van de taken van de Federale commissie “Rechten van de patiënt” is de algemene evaluatie van 

de werking van de ombudsdiensten.  

Daarnaast zijn de inspectiediensten van de zorginstellingen bevoegd voor het controleren van de 

naleving van de normen die bepaald zijn voor de ombudsdienst in de ziekenhuizen en voor de 

overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg. Zij zijn dus aangesteld om klachten over de werking 

van bepaalde ombudsdiensten te behandelen.   

De Federale commissie vindt het opportuun dat er gezocht wordt naar een structurele 

informatieuitwisseling tussen de verschillende bestuursniveaus zodat zij haar taak naar behoren kan 

uitvoeren. Eventueel kan de piste bekeken worden om vertegenwoordigers van de deelstaten uit te 

nodigen op de vergaderingen van de  Federale commissie “Rechten van de patiënt”. Het KB van 1 

april 2003 voorziet deze mogelijkheid.  

 

VI. Statuut en opleiding van de ombudspersoon 

De commissie vindt het belangrijk dat de ombudspersoon de nodige erkenning en opleiding krijgen 
om hun opdracht goed uit te voeren. Daarom brengt de commissie de vraag voor een statuut van de 
ombudspersoon in herinnering. Hiervoor verwijst ze naar haar advies van  15.12.2011 betreffende 
de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de ombudsfuncties in de ziekenhuizen. 

 

 

KRACHTLIJNEN VAN DEZE NOTA 

De Federale commissie “Rechten van de patiënt” acht het opportuun dat de federale Minister van 

volksgezondheid en de bevoegde ministers van de deelstaten een aantal punten zouden kunnen 

bespreken op de interministeriële conferentie volksgezondheid. 

De krachtlijnen die zij in een protocolakkoord  kunnen opnemen, zijn de volgende:  

- zij engageren zich om in de toekomst regelmatig overleg te plegen over de organisatie, de 

werking en de financiering van de ombudsdiensten “Rechten van de patiënt”; 

- zij wisselen informatie uit over de klachtenbemiddeling in de gezondheidszorg (via 

interministeriële conferentie gezondheidszorg, vergaderingen van de federale commissie 

“Rechten van de patiënt”,…); 

- zij preciseren zo snel mogelijk de beslissingen over de klachtenbemiddeling in de geestelijke 

gezondheidszorg, onder meer over de organisatie en de financiering van deze laatste. 

-  de overheden moeten over de praktische uitwerking van lokale antennes (entiteiten) 

nadenken om op een laagdrempelige en toegankelijke manier klachtenbemiddeling te 
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organiseren voor klachten in de ouderenzorgvoorzieningen en gevangenissen met inbegrip 

van de  psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen en de  instellingen van sociaal verweer; 

- de overheden moeten over de uitbouw van lokale antennes (entiteiten) nadenken voor 

klachten over beroepsbeoefenaars die niet aan een erkende zorginstelling gebonden zijn en 

voor klachten over zorg verstrekt in een privé-kliniek (beroepsbeoefenaars van de 

ambulante sector); 

- de  deelstaten onderzoeken de wenselijkheid van de uitwerking van een specifiek statuut 

voor de ombudspersonen “Rechten van de patiënt”. 

 

De Federale Commissie Rechten van de patiënt is steeds bereid u verdere  toelichting  te  

verschaffen indien u dit zou wensen. 
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