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INLEIDING 

 

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

de patiënt” tijdens het jaar 2015. Het werd in de loop van de maand april 2016 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 twaalfde verslag van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” (de dienst 

werd opgestart in oktober 20031). 

 

- 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 2015 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 significante stijging van het totaal aantal 

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

patiënt”. We registreerden in 2015 immers 792 klachten, tegenover 697 in 2014, ofwel 

een stijging van 14%. De stijgende tendens die de voorgaande jaren waarneembaar is, zet 

zich opnieuw voort. 

 

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 2015 52 klachten werden doorverwezen naar de ziekenfondsen, 34 naar de 

Provinciale Geneeskundige Commissies, 34 naar een raadsman, 24 naar het Fonds voor de 

Medische Ongevallen (FMO) en 20 naar de inspectiediensten van de Gemeenschappen en 

Gewesten. 

 

Sinds 2013 worden de gegevens met betrekking tot de “acties” die werden ondernomen 

door de ombudsdienst in de klachtendossiers eveneens geregistreerd. Voor het jaar 2015 

merken we meer bepaald dat in 81 klachtendossiers, een tussenkomst van de ombudsdienst 

heeft geleid tot minstens een informatie-uitwisseling 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 2015 

voornamelijk de lancering van een vierde promotiecampagne 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 
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en tips aan te reiken in verband met de wijze waarop zij in concrete zorgsituaties kunnen 

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

worden gebruikt in het kader van presentaties, vormingen, ontmoetingen, enz.  

 

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

aanbevelingen), wijzen wij in eerste instantie op de punten van analyse van de wet van 22 

augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt (II.1). Eén van deze punten betreft de 

vergelijking van de Belgische wet van 2002 met de recente wet van het Groothertogdom 

Luxemburg van 24 juli 2014 met als titel: “Wet van 24 juli 2014 betreffende de rechten en 

plichten van de patiënt” (II.1.3). 

 

In tweede instantie besteden we aandacht aan enkele actualiteiten met betrekking tot de 

bemiddeling zoals voorzien in de wet betreffende de rechten van de patiënt (II.2.), in het 

bijzonder het advies van 19 september 2015 van de Nationale Raad van de Orde der artsen 

“Hervorming van de Orde der artsen –Verduidelijkingen”. 

 

Nog steeds in het punt “actualiteiten” hebben wij het opnieuw over de Staatshervorming (die 

reeds aan bod kwam in ons jaarverslag 2013 en 2014) en haar gevolgen op het vlak van de 

verzending van de jaarverslagen van de lokale ombudspersonen. 

 

Tot slot geeft het jaarverslag 2015 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.3.). 

 

 

 

 

Brussel, april 2016 

 

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 activiteitenverdeling2 voor de federale ombudsdienst kunnen we 

voorstellen via onderstaand diagram: 

 

 

 

-In 2015 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). 

 

                                                 
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. 

60%
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10%

27%

Activiteitenverdeling 2015

Dossier

Commissie
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-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. 

 

-27% van de werktijd ging uit naar opdrachten van de FOD Volksgezondheid, en in het 

bijzonder naar: a) de lancering van de promotiecampagne van de Wet Patiëntenrechten 

(pedagogische films); b) de organisatie van de verzending van de jaarverslagen 2014 van de 

lokale ombudspersonen naar de FOD Volksgezondheid en naar de samenvattende analyse van 

de gegevens van 2012 en 2013 die werden verstuurd door de lokale ombudspersonen; c) de 

regelmatige verzending van brochures van de FOD (voornamelijk aangevraagd via 

brochurespatient@health.fgov.be) naar de burger; d) naar de voorbereiding van 

informatienota’s voor de Minister. 

 

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

(uiteenzettingen, meerdere bijeenkomsten met de externe betrokken partijen bij de 

klachtenbehandeling van patiënten, cf. infra). 

 

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

 

Voorafgaandelijk: wijze van registreren: 

 

In dit jaarverslag 2015 heeft de federale ombudsdienst dezelfde manier van registreren en 

gegevensverwerking gebruikt als in haar vorige jaarverslagen 2005 t.e.m. 2014. 

 

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 2015 heeft de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in totaal 792 “klachten” 

en +/- 368 informatievragen (258 aan Nederlandstalige zijde en ongeveer 110 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”.  
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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” genoemd3. 

 

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

direct naar de lokale ombudsdiensten doorverwezen worden; verder categorie 

“bevoegdheid lokale ombudsdienst” genoemd. Deze doorverwijzing gebeurt conform 

artikel 10, §2 van het koninklijk besluit van 1 april 20034 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. 

 

                                                 
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 overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg (deze overlegplatforms 

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

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

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

2003. 
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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. 

 

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 2015 heeft de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in totaal 792 “klachten” 

ontvangen, namelijk 316 “klachten” aan Franstalige zijde en 476 “klachten” aan 

Nederlandstalige zijde. 

 

Overzicht 2015 FR NL TOTAAL 

Bevoegdheid federale ombudsdienst 95 186 281 

Bevoegdheid lokale ombudsdienst 92 103 195 

(Bemiddeling bij bemiddeling) 20 9 29 

Bevoegdheid dienst derde 109 178 287 

TOTAAL 316 476 792 
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Aanmelding van de klacht 2015 FR NL TOTAAL 

Brief 41 30 71 

Mail 74 215 289 

Telefoon 176 213 389 

Fax 1 0 1 

Afspraak 6 2 8 

Via kabinet van de Minister 18 16 34 

TOTAAL 316 476 792 

 

 

Voorwerp van de klacht 2015 FR NL TOTAAL 

Art. 5 Gedrag 25 72 97 

Art. 5 Technische handeling 51 64 115 

Art. 6 Vrije keuze 0 7 7 

Art. 7 Informatie gezondheidstoestand 3 10 13 

Art. 8 Vrij toestemmen met voorafgaande 

informatie – financiële gevolgen 

13 30 43 

Art. 8 Vrij toestemmen met voorafgaande 

informatie – andere informatie 

3 3 6 

Art. 8 Geen voorafgaandelijke 

toestemming gevraagd 

0 0 0 

Art 8 Niet-respecteren weigering 

toestemming 

0 2 2 

Art. 8/1 Informatie verzekeringsdekking  1 0 1 

Art. 9 §1 Zorgvuldig bijgehouden 

patiëntendossier 

5 1 6 

Art. 9 §2 Inzage dossier 1 1 2 

Art. 9 §3 Afschrift dossier 19 32 51 

Art. 9 §4 Toegang dossier overleden 

patiënt 1 1 2 

Art. 10 Persoonlijke levenssfeer 1 3 4 

Art. 11bis pijnbestrijding 0 0 0 

Vertrouwenspersoon / vertegenwoordiger 1 0 1 

TOTAAL 124 226 350 

 

 

Verwachting 2015 FR NL TOTAAL 

Financieel 31 43 74 

Dialoog 29 18 47 

Signaal/luisteren 8 84 92 

Dossier 21 33 54 

Andere 6 8 14 

TOTAAL 95 186 281 
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Sector 2015 FR NL TOTAAL 

Rusthuis 3 4 7 

Ambulante sector 78 161 239 

Gevangenis 5 1 6 

Privékliniek 2 4 6 

Controle / expert / adviserend  3 10 13 

Andere 4 6 10 

TOTAAL 95 186 281 

 

 

Beroepsbeoefenaars 2015 FR NL TOTAAL 

Huisarts 18 59 77 

Tandarts 43 65 108 

Specialist 18 24 42 

Kinesitherapeut 2 5 7 

Verpleegkundige - zelfst. / RH 8 7 15 

Apotheker 1 6 7 

Controle / expert / adviserend geneesheer 3 11 14 

Andere 2 9 11 

TOTAAL 95 186 281 

 

I.1.1.1. Aantal “klachten”dossiers ontvangen bij de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” 

 

-Totaal aantal in 2015 geregistreerde klachten5: 792 

 

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

“Rechten van de patiënt”: 

 

                                                 
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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We stellen vast dat, behoudens een zeer lichte daling in 2014, het aantal geregistreerde klachten 

bij de federale ombudsdienst in 2015 opnieuw aanzienlijk stijgt (+95 klachten tegenover 2014), 

waardoor we op een totaal van 792 klachtendossiers komen. 

 

-Het totaal aantal klachtendossiers ontvangen in 2015 op de federale ombudsdienst, 

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

 

Overzicht 2015 FR NL TOTAAL 

Bevoegdheid federale ombudsdienst 95 186 281 

Bevoegdheid lokale ombudsdienst 92 103 195 

(Bemiddeling bij bemiddeling) 20 9 29 

Bevoegdheid dienst derde 109 178 287 

TOTAAL 316 476 792 
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-Evolutie (2005-2015) van het aantal klachten ontvangen bij de federale ombudsdienst, 

opgedeeld volgens de dienst die bevoegd is om de klacht rechtstreeks af te handelen: 
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Ten opzichte van het jaar 2014 merken we in 2015 een sterke stijging van het aantal klachten dat 

werd opgetekend door de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”, meer bepaald een 

significante stijging van de klachten die in fine tot de bevoegdheid van een derde dienst behoren 

(+63 klachten).  

 

Deze categorie klachten telt effectief, voor het eerst sinds het begin van het registratiesysteem, 

meer klachten dan de categorie klachten die rechtstreeks tot de bevoegdheid van de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” behoren.  

 

Dit gegeven bevestigt de belangrijke oriënterende rol van onze dienst. 

 

Het aantal dossiers dat in fine tot de bevoegdheid van de lokale ombudsfunctie behoort, en het 

aantal interventies “bemiddeling bij bemiddeling”, is de afgelopen twee jaren stabiel gebleven.  
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-Het aantal klachtendossiers per taalgedeelte ontvangen in 2015 op de federale 

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

handelen: 

 

 

 

Het totale aantal klachten die in 2015 ingediend zijn door Franstalige patiënten stijgt tot 316, 

tegenover 476 bij de Nederlandstalige patiënten. 

 

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

ombudsdienst, opgedeeld per jaartal (2005-2015): 

 

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

behoren: 
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Op niveau van alle ontvangen klachten (sinds 2005): 
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I.1.1.2. Wijze van aanmelding bij de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” 

 

Aanmelding van de klacht 2015 FR NL TOTAAL 

Brief 41 30 71 

Mail 74 215 289 

Telefoon 176 213 389 

Fax 1 0 1 

Afspraak 6 2 8 

Via kabinet van de Minister 18 16 34 

TOTAAL 316 476 792 

 

 

 

Afspraak: Klacht die persoonlijk werd ingediend door een patiënt die een “face-to-face gesprek” 

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. 
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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 2015 FR NL TOTAAL 

Art. 5 Gedrag 25 72 97 

Art. 5 Technische handeling 51 64 115 

Art. 6 Vrije keuze 0 7 7 

Art. 7 Informatie gezondheidstoestand 3 10 13 

Art. 8 Vrij toestemmen met voorafgaande 

informatie – financiële gevolgen 13 30 43 

Art. 8 Vrij toestemmen met voorafgaande 

informatie – andere informatie 3 3 6 

Art. 8 Geen voorafgaandelijke 

toestemming gevraagd 0 0 0 

Art. 8 Niet-respecteren weigering 

toestemming 0 2 2 

Art. 8/1 Informatie verzekeringsdekking 1 0 1 

Art. 9 §1 Zorgvuldig bijgehouden 

patiëntendossier 5 1 6 

Art. 9 §2 Inzage dossier 1 1 2 

Art. 9 §3 Afschrift dossier 19 32 51 

Art. 9 §4 Toegang dossier overleden 

patiënt 1 1 2 

Art. 10 Persoonlijke levenssfeer 1 3 4 

Art 11bis pijnbestrijding 0 0 0 

Vertrouwenspersoon / vertegenwoordiger 1 0 1 

TOTAAL 124 226 350 
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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 (115 klachten) als op het gedrag van de beroepsbeoefenaar in kwestie (97 

klachten). 

 

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

voorkomend voorwerp van de klachten (51 klachten), net zoals (43 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 2015 FR NL TOTAAL 

Financieel 31 43 74 

Dialoog 29 18 47 

Signaal/luisteren 8 84 92 

Dossier 21 33 54 

Andere 6 8 14 

TOTAAL 95 186 281 

 

 

 

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.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

FR NL

Verwachting van de klager 2015

31

43

29

18

8

84

21

33

6 8

financ. akkoord

dialoog

signaal/luisteren

dossier

andere



26 

 

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 e-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 2015 FR NL TOTAAL 

Rusthuis 3 4 7 

Ambulante sector 78 161 239 

Gevangenis 5 1 6 

Privékliniek 2 4 6 

Controle / expert / adviserend  3 10 13 

Andere 4 6 10 

TOTAAL 95 186 281 
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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 2015 FR NL TOTAAL 

Huisarts 18 59 77 

Tandarts 43 65 108 

Specialist 18 24 42 

Kinesitherapeut 2 5 7 

Verpleegkundige - zelfst. / RH 8 7 15 

Apotheker 1 6 7 

Controle / expert / adviserend geneesheer 3 11 14 

Andere6 2 9 11 

TOTAAL 95 186 281 

 

 

  

                                                 
6 Meer bepaald: podologen, logopedisten, bandagisten, ambulanciers, gevangenisartsen, … 
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I.1.1.7. De “klachten”dossiers behorend tot de bevoegdheid van diensten 

derde 

 

Dit onderdeel van het jaarverslag beoogt het aantal dossiers volgens het soort van dienst 

waarnaar de patiënten verwezen werden, wanneer hun dossier niet (meer) behoort tot de 

bevoegdheid van een ombudsfunctie “Rechten van de patiënt”. 

 

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 2015 FR NL TOTAAL 

Bevoegdheid federale ombudsdienst 95 186 281 

Bevoegdheid lokale ombudsdienst 92 103 195 

(Bemiddeling bij bemiddeling) 20 9 29 

Bevoegdheid dienst derde 109 178 287 

Advocaat 14 20 34 

Provinciale Geneeskundige Commissie 12 22 34 

Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO) 18 6 24 

Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en 

Controle (RIZIV) 0 8 8 

De federale Ombudsman 1 5 6 

Ziekenfondsen 21 31 52 

Orde der artsen 2 6 8 

Inspectiediensten Gemeenschappen/Gewesten 14 6 20 
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Andere diensten 27 74 101 

TOTAAL 316 476 792 

 

 

 

 

De aandachtige lezer zal het grote aantal (101) geregistreerde klachten in de rubriek “andere” 

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 wordt geconfronteerd7. 

 

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. 

 

                                                 
7 Sommige klachten betreffen inderdaad voor een deel of helemaal niet het domein van de gezondheidszorg. 
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Daarom is het moeilijk om (in het coderingssysteem) voor elk van de bedoelde derde instanties 

in een rubriek te voorzien. 

 

Enkele voorbeelden van de derde instanties die zich in de rubriek “andere” bevinden, zijn 

bijvoorbeeld: 

 

- aan Franstalige zijde: Controledienst voor de ziekenfondsen, Waalse ombudsdienst, 

maatschappelijk assistent, juridische eerstelijnsbijstand, Psychologencommissie, OCMW, 

Ombudsman van het Waals Gezondheidsnetwerk, infor home, Senoha, huurdersbond, Federale 

Gezondheidsinspectie, Ombudsman van de Verzekeringen, Interfederaal Gelijkekansencentrum, 

contactpunt - grensoverschrijdende gezondheidszorg. 

 

- aan Nederlandstalige zijde: Woonzorglijn , Ombudsdienst ziekenfonds, Federale 

Gezondheidsinspectie, Ombudsman voor Energie, Ombudsman van de Verzekeringen, Fonds 

voor Arbeidsongevallen, Mutas, Buddywerking Vlaanderen, Psychologencommissie, Vlaamse 

ombudsdienst, Ombudsdienst van “Bevolkingsonderzoek”, Afdeling Vigilantie van het Federaal 

agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Commissies voor Juridische 

Bijstand, Arbeidsrechtbank, dienst Coördinatie Medische Zorg van de FOD Justitie, Regionale 

directie Toezicht Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid, Commissie van Toezicht 

van de gevangenis, Huurdersbond, Politie, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 

Dienst Klachtenmanagement van betrokken OCMW, Vaste Commissie voor Taaltoezicht en 

Taalmeldpunt, Klachtendienst dienst “Personen met een handicap”, Wit-Gele Kruis, organisatie 

thuisverpleging, Consumentenombudsdienst. 

 

I.1.1.8. Afgesloten dossiers - hangende dossiers 

 

-Aan Nederlandstalige zijde was er op 31 december 2015 1 dossiers lopende. 

 

-Aan Franstalige zijde waren er op 31 december 2015 nog 15 dossiers lopende. 
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Op het moment van de opmaak van dit verslag (april 2016) zijn nog 1 NL dossier en 3 FR 

dossiers van het jaar 2015 lopende. 

Wij noteren dat het, zowel aan Nederlands- als aan Franstalige 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. 

 

Zie hier een cijfermatig overzicht : 

 

Jaar 2015 (FR+NL) 

Totaal aantal afgesloten klachtendossiers op 31/03/2016 die tot de 

bevoegdheid van de federale ombudsdienst behoren 272 

1. Aantal dossiers die aanleiding gaven tot een fase van 

informatie / coaching van de patiënt door de ombudsdienst. 260 

2. Aantal dossiers die uiteindelijk aanleiding gaven tot een 

contact tussen de ombudsdienst en de beroepsbeoefenaar die 

door de klacht geviseerd wordt.  81 

2.A) Aantal dossiers die in de loop van de 

bemiddelingsprocedure minstens hebben 

geleid tot een uitwisseling van informatie 

over de feiten tussen de partijen.  65 

2.B) Aantal dossiers waarbij de tussenkomst 

van de ombudsdienst heeft geleid tot de 

overdracht van één of meerdere 

documenten van het patiëntendossier.  21 
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2.C) Aantal dossiers waarbij de tussenkomst 

van de ombudsdienst heeft geleid tot een 

voorstel tot rechtstreekse financiële 

regeling of tot de aangifte van een 

schadegeval bij de 

aansprakelijkheidsverzekeraar van de 

beroepsbeoefenaar.  12 

 

Grafiek resultaten - op 81 dossiers “contact beroepsbeoefenaar”: 

 

 

 

1. Coaching - Informatiefase: 

 

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, e-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: 
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-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; 

-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, …). 

 

Wat betreft de 12 dossiers waarin geen sprake is geweest van coaching, moeten we de 

volgende verduidelijkingen geven: als het gaat om een schriftelijke klacht aan de ombudsdienst 

(vaak via e-mail) en als de patiënt slechts erg weinig toelichting geeft over zijn situatie, gebeurt 

er een eerste algemene informatieverstrekking door de ombudsdienst (informatie over de 

werking van de dienst en de bemiddelingsprocedure, alsook over een aantal te overwegen 

alternatieven). Deze eerste algemene informatieverstrekking wordt bij de codering van de 

activiteiten niet beschouwd als een “coaching” / een feitelijke fase van geïndividualiseerde 

informatie.  

 

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

en neemt niet opnieuw contact op met de federale ombudsdienst8. 

 

  

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

gewoonweg niet voortzetten?   
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2. 81 dossiers die geleid hebben tot een contact tussen de ombudsdienst en de betrokken 

beroepsbeoefenaar 

 

In 2015 leidde ongeveer één klachtendossier op drie uiteindelijk tot een contact tussen de 

federale ombudsdienst en de beroepsbeoefenaar die door de klacht geviseerd werd.  

 

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 te behandelen (cf. supra). 

 

Andere patiënten zullen, na informatie en advies te hebben ingewonnen bij onze federale 

ombudsdienst, rechtstreeks contact opnemen met de betrokken beroepsbeoefenaar om tot een 

oplossing te komen.  

 

Wat betreft die 81 dossiers waarin onze dienst effectief contact heeft opgenomen met de 

beroepsbeoefenaar die door de klacht geviseerd wordt, kunnen we de volgende resultaten 

meegeven:  

 

2.A) in 65 klachtendossiers was er sprake van uitwisseling van informatie over de 

feiten: 

 

In 2015 hebben 65 klachtendossiers (minstens) geleid tot een uitwisseling van informatie 

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

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

 

2.B) in 21 klachtendossiers was er sprake van overdracht van documenten uit het 

patiëntendossier: 

 

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

overdracht van elementen uit het patiëntendossier (kopie van het volledige patiëntendossier 

of van een deel ervan).  
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2.C) in 12 klachtendossiers was er sprake van een voorstel tot financieel akkoord / 

overdracht naar de verzekeringsmaatschappij: 

 

We geven ook mee dat er in 12 gevallen een voorstel van financiële tegemoetkoming werd 

besproken tussen beide partijen, na de tussenkomst van de ombudsdienst. Die gevallen 

hebben meer specifiek geleid tot ofwel een rechtstreekse financiële tegemoetkoming, ofwel 

tot een voorstel van aangifte van schade bij de verzekeringsmaatschappij van de 

beroepsbeoefenaar, ofwel tot “gratis” verstrekkingen die werden toegekend.  

 

De gegevens waarover we momenteel beschikken, stellen ons niet in staat om verder te gaan in 

de cijferanalyse van het resultaat van die uitwisseling “patiënt-beroepsbeoefenaar”, maar we 

kunnen wel aangeven dat bepaalde dossiers hebben geleid tot andere types praktische 

oplossingen die werden aanvaard door beide partijen, zoals het formuleren van begrip door de 

beroepsbeoefenaar,  of het in vraag stellen van bepaalde praktijken voor de toekomst. 

 

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 rechten van de patiënt 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 op 

de meer uitgebreide vraagstellingen baseren, komen we voor 2015 aan +/- 368 

informatiedossiers (258 aan Nederlandstalige zijde en ongeveer 110 aan Franstalige zijde). 
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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 rechten van de patiënt geen onmiddellijke of letterlijke oplossing brengt. Het 

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

betreffende de rechten van de patiënt 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 diensten 
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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 50-tal 

vragen ontvangen van ombudspersonen in verband met de verzending van het jaarverslag 2014 

naar de Federale commissie “Rechten van de patiënt” (te verzenden vóór 30 april 2015), alsook 

een 385-tal bestellingen van de brochure “Wet “Rechten van de patiënt” – In een goede relatie 

weet je wat je aan elkaar hebt” 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). 

 

We vestigen hier de aandacht op het feit dat de samenstelling van de Federale commissie 

“Rechten van de patiënt” werd hernieuwd door het K.B. van 17 juli 2015 houdende benoeming 

van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale commissie “Rechten van de 

patiënt” (B.S. 25 augustus 2015). 

 

De nieuwe Commissie is voor het eerst samengekomen in 2015 en heeft, op het ogenblik dat dit 

rapport werd opgesteld (april 2016), nog geen officieel advies bezorgd aan de Minister van 

Volksgezondheid.  

 

De Commissie bereidt een advies voor, dat werd aangevraagd door de Minister van 

Volksgezondheid (adviesaanvraag van 18 oktober 2015) over de toegangsmodaliteiten – door de 

patiënt, zijn vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger – tot het gedeeld elektronisch dossier 

(gedeeld tussen beroepsbeoefenaars die de patiënt verzorgen).  

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

mailto:brochurespatient@health.fgov.be
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De fundamentele vraag waarop de Commissie moet antwoorden, betreft het feit of, in de 

toekomst, “online” toegang (door de patiënt) tot het gedeeld elektronisch dossier een 

mogelijkheid is, zonder dat er noodzakelijkerwijs een aanvraag tot toegang moet worden 

ingediend bij de beroepsbeoefenaar (de toelatingsaanvraag is momenteel de regel op basis van de 

Wet Patiëntenrechten). 

 

 

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

de FOD Volksgezondheid  

 

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

patiënt” in de loop van 2015 uiteenlopende opdrachten uit.  

 

De belangrijkste activiteiten geven we hier kort weer:  

 

a) Voorbereiding en lancering van een nieuwe grootschalige campagne over de Wet 

Patiëntenrechten 

 

-Op 9 december 2015 werd er vanuit de FOD Volksgezondheid een nieuwe grootschalige 

campagne gelanceerd over de patiëntenrechten. De federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” hielp mee aan de uitwerking en de voorbereiding van deze campagne. 

 

Het doel van deze campagne was om het grote publiek en beroepsbeoefenaars een nieuw 

hulpmiddel aan te reiken, dat duurzaam, innovatief, makkelijk (her)bruikbaar en aangepast is aan 

de huidige tijdsgeest waarin communicatie steeds meer via digitale platforms verloopt.  

 

Voor de uitwerking van deze campagne werd, via de tussenkomst en ondersteuning van de 

Kanselarij van de eerste minister, een beroep gedaan op een professioneel reclamebureau. 

 

De campagne werd gelanceerd tijdens een persconferentie (9 december 2015) in 

aanwezigheid van minister van Volksgezondheid Maggie De Block. 
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-Het eindresultaat zijn 8 korte pedagogische films van elk ongeveer 2 minuten, waarbij in de 

eerste 7 filmpjes zeer concreet elk patiëntenrecht wordt geïllustreerd via clips en animatie-

effecten. Het laatste filmpje betreft de situatie van een patiënt die niet bekwaam is om zelf zijn 

rechten uit te oefenen.  

 

Hier volgen enkele situaties die worden aangehaald in de 8 video’s: 

 

Hoe zal Suzanne haar nieuwe huisarts kiezen? Aziz twijfelt tussen verschillende types 

tandbehandeling; welke informatie moet hij krijgen, opdat hij een geïnformeerde toestemming 

kan geven? Wat betekent een kwaliteitsvolle dienstverstrekking? Kan Fabrice zijn 

patiëntendossier bij de kinesitherapeut raadplegen?, enz. 

 

In het geheel van de filmpjes wordt bijzondere aandacht gegeven aan de verscheidenheid van 

plaatsen en beroepsbeoefenaars en wordt zowel de perceptie van de patiënt, als die van de 

beroepsbeoefenaar als uitgangspunt genomen.  

 

De relatie van partnerschap tussen de beroepsbeoefenaar en de patiënt wordt zodoende telkens 

benadrukt en via de optiek van dialoog en medewerking door de naleving van de Wet 

Patiëntenrechten wordt er beoogd om misverstanden en/of conflicten te vermijden. Bovendien 

wordt in elk filmpje de slogan van onze informatiecampagne van 2012 “In een goede relatie 

weet je wat je aan elkaar hebt” als duidelijke boodschap herhaald. 

 

-Indien men meer concrete informatie wenst, verwijzen we bovendien naar onze specifieke 

website over de patiëntenrechten: www.patientrights.be. 

 

-Elk filmpje wordt zowel in het Nederlands als het Frans ter beschikking gesteld via de 

YouTube-ruimte van de FOD Volksgezondheid10. 

 

Zodoende kunnen de filmpjes makkelijk als pedagogisch materiaal worden verspreid en gebruikt 

door onze bevoorrechte partners (bv. mutualiteiten, patiëntenorganisaties, organisaties van 

                                                 
10 https://www.youtube.com/user/gezondheidbelgie/videos  

http://www.patientrights.be/
https://www.youtube.com/user/gezondheidbelgie/videos
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zorgverstrekkers, zorginstellingen, ombudspersonen “Rechten van de patiënt”, scholen en 

universiteiten,…) in het kader van colloquia, conferenties, vormingen, bijeenkomsten, enz. en 

om te beantwoorden aan een behoefte van het terrein in dit verband. 

 

-Onze partners werden van deze campagne op de hoogte gebracht via een e-mailbericht, waarin 

de boodschap van de campagne werd toegelicht en waarin een link naar de verschillende video’s 

werd mogelijk gemaakt door te klikken op de patiënten hieronder: 

 

  

 

 

Vrij kiezen van de 

beroepsbeoefenaar 

Geïnformeerd worden 

over zijn 

gezondheidstoestand 

Vrij toestemmen in 

een tussenkomst, na 

voorafgaande 

informatie 

Ontvangen van een 

kwaliteitsvolle 

dienstverstrekking 

 

  

 

Kunnen rekenen op 

een zorgvuldig 

bijgehouden 

patiëntendossier 

Verzekerd zijn van de 

bescherming van zijn 

intimiteit en van zijn 

persoonlijke levenssfeer 

Neerleggen van een 

klacht bij een 

ombudsdienst 

Vertegenwoordiging 

indien de patiënt niet 

in staat is zijn rechten 

uit te oefenen 



41 

 

 

 

-De impact van de persconferentie van 9 december 2015 werd gedurende de eerste dagen en 

weken reeds duidelijk door het groeiende aantal persberichten betreffende deze filmpjes (o.a. op 

de website van De Redactie). Onze promotiecampagne werd daarnaast ook besproken in enkele 

(online) vaktijdschriften en op de websites van enkele ziekenhuizen, mutualiteiten en 

beroepsorganisaties (zoals de Nationale Raad van de Orde der artsen). 

 

De lancering van deze campagne en de besprekingen nadien hebben ervoor gezorgd dat we eind 

maart 2016 de volgende resultaten in views konden noteren: het eerste Nederlandstalige filmpje 

telde reeds 2300 views; de andere Nederlandstalige video’s werden tot dat moment tussen de 730 

en 1090 keren bekeken. Aan Franstalige kant werd het eerste filmpje zo’n 830 keer bekeken en 

kwamen we bij de andere video’s aan 415 à 500 views. 

 

-Op langere termijn willen we onze partners op regelmatige basis blijven herinneren aan het 

bestaan van deze filmpjes door hen telkens opnieuw een link naar één van de verschillende 

filmpjes en/of rechten van de patiënt te versturen, waarbij er ook inhoudelijk steeds toelichting 

zal worden gegeven bij het desbetreffende filmpje. Op die manier hopen we de campagne 

levendig te houden en de partners ertoe aan te sporen om zelf aan de slag te gaan met de video’s 

en deze gedurende een langere periode te gebruiken en te verspreiden. 

 

b) 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 heeft tevens de 

organisatie van de verzending van de jaarverslagen 2014 naar de FOD Volksgezondheid op zich 

genomen, alsook de beantwoording van de vragen van de ombudspersonen omtrent deze 

verzending. We merken op dat het overzicht van de gegevens in de jaarverslagen 2014 van de 

lokale ombudspersonen ook op de website van de FOD werd gepubliceerd. 
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c) 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 

 

-Presentatie over de bemiddeling in klachten over de gezondheidszorg in het kader van een 

conferentie, georganiseerd door het “Conseil consultatif communal des Aînés” van Wanze op 5 

februari 2015; 

-Uiteenzetting over het klachtrecht en de ombudsfunctie “Rechten van de patiënt” op het Eerste 

Vlaams Interuniversitair Congres over Gezondheidsrecht op 7 februari 2015; 

-Uiteenzetting op de FOD Volksgezondheid over de wet betreffende de rechten van de patiënt 

voor studenten van het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen op 12 maart 2015; 

-Uiteenzetting over de ontwikkelingen in de wetgeving betreffende de rechten van de patiënt en 

de Staatshervorming op de algemene ledenvergadering van de Vlaamse Vereniging Van 

Ombudsfunctie Van Algemene Ziekenhuizen (VVOVAZ) op 13 maart 2015; 

-Uiteenzetting over de wettelijke nieuwigheden in verband met de rechten van de patiënt voor de 

“Association des médiateurs des institutions de soins” (AMIS) op 19 maart 2015; 

-Voorstelling van het jaarverslag 2014 van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

voor de Federale commissie “Rechten van de patiënt” op 25 september 2015; 

-Uiteenzetting op het symposium over het Charter over goed patiëntschap, georganiseerd door 

Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België op 26 september 2015; 

-Uiteenzetting over de wettelijke nieuwigheden in verband met de rechten van de patiënt en in 

verband met specifieke vragen omtrent de patiëntenrechten in de geestelijke gezondheidszorg op 

de plenaire intervisie van het Interplatform Steunpunt Ombudsfunctie (IPSOF) op 22 oktober 

2015. 

 

 

 



43 

 

Ontmoetingen 

 

-Ontmoeting met een vertegenwoordiger van het kabinet van de Minister van Volksgezondheid 

in verband met het jaarverslag 2014 op 17 juli 2015: 

-Ontmoeting met de Vlaamse Ombudsdienst op 8 september 2015; 

-Ontmoeting met de Federale psychologencommissie op 6 oktober 2015; 

-Ontmoeting met de voorzitters van de verenigingen voor ombudspersonen in de zorginstellingen 

(AMIS, VVOVAZ en de coördinator van de externe ombudsfunctie GGZ in Vlaanderen) op 16 

oktober 2015; 

-Ontmoeting met de inspectiediensten van de zorginstellingen van de Gemeenschappen 

(Wallonië, Vlaanderen, Brussel) (2 oktober 2015; 17 november 2015 ; 23 november 2015). 

 

Deelnames aan colloquia en vormingen 

 

-Eerste Vlaams Interuniversitair Congres over Gezondheidsrecht op 6 februari 2015; 

-Colloquium OPGG, 25 jaar overleg geestelijke gezondheid in Brussel op 27 oktober 2015; 

-Symposium “Dwanginterventies in psychiatrie”, georganiseerd door de Hoge Gezondheidsraad 

op 11 december 2015; 

-Opleidingen gevolgd door de verschillende medewerkers van de dienst: a) opleidingen ingericht 

door de FOD Volksgezondheid (“stressmanagement” op 23/04/2015, “assertiviteit” op 

20/08/2015, “feedback geven en krijgen” op 24/08/2015, “communicatie” op 28/08/2015 en 

jaarlijkse bijscholingscursus EHBO op 10/02/2015); b) opleidingen georganiseerd door het OFO: 

“Intensieve zomercursus Frans” van 4 tot 21 augustus 2015; gecertificeerde opleiding in 

zelfmanagement. 

 

Publicaties 

 

-Interview met M-N Verhaegen over de bemiddeling en klachten van patiënten – ouderen, door 

Johanne Mathy, voor de Revue “vie@home”, http://www.vie-at-

home.be/home3.asp?ClubID=166&LG=FR, september 2015. 

 

http://www.vie-at-home.be/home3.asp?ClubID=166&LG=FR
http://www.vie-at-home.be/home3.asp?ClubID=166&LG=FR
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Te verschijnen: 

 

-“L’échange des données de santé via la plateforme e-Health : L’importance de fixer les règles 

du jeu et de les faire connaître”, M-N Verhaegen, Tijdschrift voor gezondheidsrecht, 2015-2016, 

blz. 250 en volgende (Herneming van de overwegingen van het jaarverslag 2014 van de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”). 

 

-“Les services de médiation prévus dans la loi de 2002 relative aux droits du patient: Leur utilité, 

les difficultés à surmonter et les perspectives d’avenir”, M-N Verhaegen, Revue Ethica clinica, 

mei 2016 (Herneming van de overwegingen van de jaarverslagen van de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt”). 
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TWEEDE DEEL: 

 

VASTSTELLINGEN, MOEILIJKHEDEN EN AANBEVELINGEN 

 

 

Inleiding 

 

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

van het jaarverslag 2015 een weergave van elementen van analyse van de wet van 2002 (II.1.). 

 

In tweede instantie gaan we dieper in op enkele actualiteiten met betrekking tot de bemiddeling 

zoals voorzien in de wet betreffende de rechten van de patiënt (II.2.) 

 

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.3.). 

 

II.1. Punten van analyse van de wet van 2002 betreffende de rechten van de patiënt in 

samenhang met andere regelgevingen 

 

II.1.1. De rechten van de patiënt en de prestaties met esthetisch doel: waar bevinden 

we ons in de wetgeving? 

 

 -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 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 (art.2, 2°): 

 

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 
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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)11. 

 

-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 prestatie12. 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. 

 

Bij het opstellen van ons jaarverslag 2014, gaven we aan dat er nog steeds beroepen tot 

nietigverklaring van die wet van 2013 hangende waren, die werden ingediend bij het 

Grondwettelijk Hof. 

 

Sindsdien heeft het Grondwettelijk Hof een arrest geveld (arrest van 17 september 2015) dat de 

kritiek weerlegt in verband met de betrokken wet. Die blijft dus onveranderd en is weldegelijk 

van kracht13. 

 

Anders gezegd, dat impliceert dat de Wet Patiëntenrechten van 2002 dus effectief van toepassing 

is op de diensten die het uiterlijk van een patiënt om voornamelijk esthetische redenen willen 

veranderen (cf. art. 8 van de wet van 23 mei 2013 tot wijziging van de Wet Patiëntenrechten van 

2002). 

 

                                                 
11 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) 
12HOOFDSTUK 6. Informatie en instemming / Zie jaarverslag 2013, blz. 40. 
13Merken we op dat een tweede arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 januari 2016 ook de geformuleerde 

bezwaren verwerpt tegen de hoofdstukken van de wet van 2013 tot regeling van de reclame betreffende de ingrepen 

met esthetisch oogpunt. 

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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En de specifieke verplichtingen van de beroepsbeoefenaars die de geneeskunde of de esthetische 

heelkunde uitoefenen, voor wat betreft de voorafgaande inlichtingen (die aan de patiënten 

moeten worden verstrekt) over de beoogde prestatie (artikelen 18, 19, 20 van de wet van 2013), 

zijn dus degelijk van toepassing.  

 

Hieronder geven we een aantal uittreksels uit het arrest van het Hof, die in dit verband bijzonder 

relevant zijn: 

 

“… B. 19. Uit de voormelde parlementaire voorbereiding blijkt dat de werkgever, met het 

aannemen van de bestreden artikelen 18 tot 20, geenszins wou afwijken van de toepassing van de 

verplichtingen die in andere wetgevingen ten laste van de beoefenaar zijn voorgeschreven, met 

inbegrip van die welke in de voormelde wet van 22 augustus 2002 zijn vervat. Dat standpunt, dat 

werd bevestigd in de Commissie voor de Volksgezondheid van de Kamer van 

volksvertegenwoordigers, komt trouwens overeen met de tweede in B.1.2 vermelde doelstelling 

van de bestreden wet, die inhoudt dat bij een esthetische ingreep aan de patiënt een hogere 

graad van bescherming moet worden gegeven dan bij een therapeutische of een 

reconstructieve ingreep. 

De omstandigheid dat de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt 

eveneens van toepassing is op de in de bestreden wet bedoelde gevallen, doet niets af aan de 

nauwkeurigheid en aan de duidelijkheid van de bijzondere verplichtingen die bij de bestreden 

artikelen 18 tot 20 zijn voorgeschreven en die, indien zij niet worden nageleefd, kunnen leiden 

tot een strafsanctie voor de aansprakelijke beoefenaar…”. 

 

“… B.93.1. De versterking van de verplichte informatieverstrekking aan de patiënt wanneer 

het gaat om esthetische ingrepen is pertinent in het licht van de tweede in B.1.2 beschreven 

doelstelling. Zoals blijkt uit de voormelde parlementaire voorbereiding, hebben de bijzondere 

informatieplicht, de voorafgaande raadpleging en het schriftelijk verslag immers als gevolg dat 

de patiënt met kennis van zaken, ook inzake de kostprijs, kan instemmen met de ingreep. De 

wachttermijn heeft als gevolg dat de patiënt wordt beschermd tegen zijn eigen impulsen en het 

verbod om een voorschot te vragen, maakt dat de patiënt daadwerkelijk zijn toestemming kan 

intrekken indien hij tijdens de wachttermijn tot andere inzichten komt ...”. 

 

“… B.94. De artikelen 18, 19 en 20 van de bestreden wet zijn bestaanbaar met het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie…”. 
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II.1.2. Punten van vergelijking tussen de Belgische wet betreffende de rechten van 

de patiënt en de wet van 2014 van het Groothertogdom Luxemburg over de rechten 

en plichten van de patiënt 

 

Op 31 augustus 2014 trad de Luxemburgse wet van 24 juli 2014 in werking met als titel “de wet 

betreffende de rechten en de plichten van de patiënt”14. Deze wet werd in ruime mate 

geïnspireerd door de Belgische wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt 

en wenst het principe van samenwerking van de patiënt in de zorgrelatie te benadrukken.  

 

Deze wet voorziet tevens in de oprichting van de “Service national d’information et de médiation 

dans la domaine de la santé”. 

 

Op initiatief van deze dienst vond er op 25 januari 2016 (in Luxemburg) een ontmoeting plaats 

met onze federale (Belgische) ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. 

 

Deze samenkomst (tussen de beide federale ombudsdiensten) gaf ons de kans om de 

overeenkomsten en verschillen te leren kennen, zowel op het niveau van de werking van de 

Belgische en Luxemburgse ombudsdiensten, als op het niveau van de patiëntenrechten in beide 

landen. 

 

Wat volgt, is een vergelijking, waarin we een overzicht trachten te geven van de belangrijkste 

overeenkomsten en verschillen tussen de Belgische en de Luxemburgse wet. Hierbij wordt ook 

nagegaan welke formuleringen in de Luxemburgse wet interessant kunnen zijn voor een 

eventuele verbetering of verduidelijking van de wet van 2002. Deze formuleringen worden in 

de onderstaande tabel in het vet aangeduid. 

 

  

                                                 
14 Loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient, portant création d’un service national 

d’information et de médiation dans le domaine de la santé et modifiant: 

– la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers; 

– la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à 

caractère personnel; 

– le Code civil 

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2014/0140/a140.pdf#page=2  

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2014/0140/a140.pdf#page=2
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Belgische wet van 22 augustus 2002 

 

Titel 

 

Wet betreffende de rechten van de patiënt 

 

 

 

 

 

 

Definities en toepassingsgebied 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plichten van de patiënt 

 

Artikel 4: “In de mate waarin de patiënt hieraan zijn 

medewerking verleent, leeft de beroepsbeoefenaar de 

bepalingen van deze wet na (…).” 

 

 

 

 

Luxemburgse wet van 24 juli 2014 

 

 

 

La loi relative aux droits et obligations du patient 

 

Een eerste verschil situeert zich op het niveau van de titel van deze 

wet, waarin er (symbolisch) wordt gesproken over de rechten en 

de plichten van de patiënt. 

 

 

 

 

Omschrijving van het begrip “patiëntendossier” (artikel 2, f): 

“l'ensemble des documents contenant les données, les évaluations 

et les informations de toute nature concernant l'état de santé d'un 

patient et son évolution au cours du traitement, indépendamment 

de la nature de leur support” 

 

 

 

 

Artikel 3 (2): “En fournissant conformément à ses facultés les 

informations pertinentes pour sa prise en charge, en adhérant et 

en collaborant à celle-ci, le patient participe à la prestation 

optimale des soins de santé. Lors de sa prise en charge, il respecte 

les droits du prestataire de soins de santé et des autres patients”. 

 

 



50 

 

Belgische wet van 22 augustus 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechten van de patiënt 

 

Recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking (artikel 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luxemburgse wet van 24 juli 2014 

 

Als we het gedeelte over de plichten van de patiënt nader bekijken, 

zien we dat dit deel, net zoals in de Belgische wet, erg beknopt is, 

behoudens de verduidelijking (in artikel 3, (2) en de titel van het 

artikel) dat de rechten en plichten van de patiënt worden 

uitgeoefend met wederzijds respect, waardigheid en loyaliteit.  

 

 

 

 

Wederzijds begrip, waardigheid en getrouwheid (artikel 3, (1)) 

Toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg (artikel 4) 

Weigering tot behandeling van een patiënt en zorgcontinuïteit 

(artikel 6) 

 

Dit recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking is in meerdere 

artikels hernomen, in het bijzonder in artikel 3, (1), dat de ethische 

dimensie van kwaliteit belicht (menselijke waardigheid, eerbied 

voor religieuze en filosofische overtuigingen) en in artikel 4, dat 

op de technische dimensie van kwaliteit betrekking heeft (gelijke 

toegang tot gezondheidszorg die de gezondheidstoestand van de 

patiënt vereist en conform de wetenschap / medische kennis). 

Artikel 4 omvat tevens een eerste en expliciete verwijzing naar het 

principe van zorgcontinuïteit, dat verder wordt toegelicht in 

artikel 6: 
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Belgische wet van 22 augustus 2002 

 

De Wet Patiëntenrechten omvat geen bepaling betreffende de 

weigering van een dienstverstrekking door de 

beroepsbeoefenaar. 

Echter, in een andere wetgeving: 

Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de 

uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (oude K.B. nr. 

78): 

 

“Art. 27. § 1. De in de artikelen 3, § 1, 4, 43, 45 en 63 

bedoelde beoefenaars mogen een aan de gang zijnde 

behandeling van een patiënt niet bewust en zonder wettige 

reden van hun kant onderbreken zonder vooraf alle 

voorzieningen te hebben getroffen om de zorgcontinuïteit te 

garanderen. 

De bevoegde geneeskundige commissie waakt erover dat de in 

de artikelen 3, § 1, 4, 43, 45 en 63 bedoelde beoefenaars het 

eerste lid naleven. 

De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de 

Ministerraad, de lijst met de in dit artikel bedoelde beroepen 

uitbreiden of vervolledigen. 

§ 2. De zorgcontinuïteit wordt verzekerd door een andere 

beoefenaar die over dezelfde bijzondere beroepstitel beschikt. 

Voor wat betreft de in artikel 3, § 1, bedoelde beoefenaars, 

kan, onder de door de Koning bepaalde voorwaarden, de 

zorgcontinuïteit tijdens het holst van de nacht behalve wat de 

palliatieve verzorging en de behandeling van de pijn betreft, 

aan de houder van een andere bijzondere beroepstitel 

Luxemburgse wet van 24 juli 2014 

 

“(1) Le prestataire de soins de santé peut refuser la prise en 

charge d'un patient pour des raisons personnelles ou 

professionnelles. Il refuse toute prise en charge lorsqu'il estime ne 

pas pouvoir utilement prodiguer les soins requis. 

A la demande du patient, le prestataire assiste ce dernier dans la 

recherche d'un autre prestataire de soins de santé apte à assurer 

les soins requis.” 

 

Dit artikel vermeldt dat in de situatie waarin een 

beroepsbeoefenaar beslist om de zorgverlening aan een patiënt te 

beëindigen, de beroepsbeoefenaar de patiënt kan bijstaan in zijn 

zoektocht naar een andere beroepsbeoefenaar, indien de patiënt 

hierom verzoekt. Op deze wijze wordt de voortzetting of 

vervollediging van de behandeling een verantwoordelijkheid die 

door zowel de patiënt als de vorige beroepsbeoefenaar wordt 

gedragen. De patiënt wordt, met andere woorden, gevraagd om 

terzake een actieve rol op te nemen, ook als de patiënt zou 

vermoeden dat er een discriminatie aan de grondslag zou liggen 

van de beslissing van de beroepsbeoefenaar om de therapeutische 

relatie stop te zetten. In dat geval dient de beroepsbeoefenaar zijn 

beslissing met objectieve elementen te motiveren (artikel 6, (2), 

lid 2). 

 

 

 

 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2015051006&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.26
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2015051006&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.28
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Belgische wet van 22 augustus 2002 

 

voorbehouden aan de houders van een diploma van dokter in 

de geneeskunde worden toevertrouwd.” 

 

 

Recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar 

 

Artikel 6 formuleert een recht op vrije keuze van de 

beroepsbeoefenaar en op wijziging van deze keuze, 

behoudens beperkingen opgelegd krachtens de wet. De 

voorbereidende werkzaamheden van de Wet Patiëntenrechten 

geven aan dat de vrije keuze van de beroepsbeoefenaar ook 

om organisatorische redenen kan worden beperkt 

(ziekenhuisdiensten / noodsituaties / wachtdiensten). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luxemburgse wet van 24 juli 2014 

 

 

 

 

 

 

 

In de wet van 24 juli 2014 wordt dit recht hernomen in artikel 5 

van deze wet, dat expliciet aangeeft dat redenen in verband met de 

organisatie zelf van de zorgverlening het principe van de vrije 

keuze van de beroepsbeoefenaar kunnen beperken.  

 

Door in een volgende paragraaf te vermelden dat de vrije keuze 

beperkt is tot de beroepsbeoefenaars binnen een ziekenhuis voor 

alle medische handelingen die binnen deze voorziening werden 

gesteld, lijkt de wetgever enkel situaties te beogen, waarin er een 

beroep wordt gedaan op beroepsbeoefenaars die in een ziekenhuis 

werkzaam zijn. Betekent dit dat wanneer er een beroep wordt 

gedaan op, bijvoorbeeld, georganiseerde wachtdiensten van de 

verschillende medische disciplines of op artsen in het domein van 

de controle-, verzekerings- en expertisegeneeskunde, deze 

stelregel wel kan worden gegarandeerd? 
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Belgische wet van 22 augustus 2002 

 

Recht op informatie over zijn gezondheidstoestand (artikel 7) 

 

Recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te 

stemmen in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar 

(artikel 8) 

 

Twee afzonderlijke artikels in de Wet Patiëntenrechten. 

 

 

 

Bij de uitoefening van het recht op informatie over zijn 

gezondheidstoestand kan de patiënt zich laten bijstaan door 

een vertrouwenspersoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luxemburgse wet van 24 juli 2014 

 

Recht op informatie over de gezondheidstoestand (artikel 8) 

 

 

 

 

 

Beide vormen van informatieverstrekking (over de 

gezondheidstoestand en de behandeling van de patiënt) werden 

onder één artikel gebracht. 

 

Bij de uitoefening van dit recht kan de patiënt zich laten bijstaan 

door een “accompagnateur” (artikel 8, (2)). 

 

De “accompagnateur” wordt omschreven als “een derde persoon 

die de patiënt bijstaat in zijn stappen en beslissingen omtrent zijn 

gezondheid” (artikel 7, (1)). Betekent dit dat een 

“accompagnateur” een ruimere rol op zich kan nemen dan de 

vertrouwenspersoon zoals voorzien in de wet van 22 augustus 

2002, die de patiënt bijstaat bij de uitoefening van bepaalde 

patiëntenrechten? 

 

Op verzoek van de patiënt wordt het medisch beroepsgeheim 

tegenover de “accompagnateur” opgeheven (artikel 7, (2), lid 

2). 

 

In het kader van het gedeeld beroepsgeheim kan de patiënt zich 

verzetten dat gezondheidsgegevens worden gedeeld met de 
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Belgische wet van 22 augustus 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De beroepsbeoefenaar moet de patiënt steeds alle informatie 

verstrekken op basis waarvan de patiënt de toestemming voor 

een tussenkomst kan geven of weigeren (met name: het doel, 

de aard, de graad van urgentie, de duur, de frequentie, de voor 

de patiënt relevante tegenaanwijzingen, nevenwerkingen en 

risico’s, de nazorg, de mogelijke alternatieven en de financiële 

gevolgen, alsook de mogelijke gevolgen ingeval van 

weigering of intrekking van de toestemming (artikel 8, §2)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luxemburgse wet van 24 juli 2014 

 

behandelende beroepsbeoefenaars (artikel 8, (2), laatste lid).  

 

Het principe van samenwerking van de patiënt in de zorgrelatie 

wordt opnieuw benadrukt door te vermelden dat de patiënt de 

beslissingen in verband met zijn gezondheid neemt mét de 

beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, waarbij de patiënt, 

onder meer, rekening houdt met de verstrekte informatie en 

raadgevingen (artikel 8, (3)). 

 

In de volgende paragraaf (artikel 8, (4)) wordt er ingegaan op de 

informatie die vooraf aan de beoogde tussenkomst wordt verstrekt 

met het oog op het verkrijgen van de vrije en geïnformeerde 

toestemming van de patiënt (met name: doel, gevolgen, voordelen, 

risico’s, alternatieven, urgentie en gevolgen bij weigering). 

Op uitdrukkelijke vraag van de patiënt kan ook volgende 

informatie worden gegeven: raming van de globale kostprijs, 

beschikbaarheid, kwaliteit en veiligheid van de behandeling, kans 

op complicaties, de voorziene verblijfsduur in geval van een 

ziekenhuisopname, de vergunnings- of registratiestatus van de 

beroepsbeoefenaar en de verzekeringsstatus. 

 

Een bijkomende toestemming wordt aan de patiënt gevraagd in het 

geval dat een (redelijkerwijs) onvoorziene omstandigheid een 

aanpassing van de beoogde zorgen zou vereisen (artikel 8, (6), lid 

2). 

 

In geval van een geschil ligt het bewijs van de geïnformeerde 
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Belgische wet van 22 augustus 2002 

 

 

 

 

 

 

 

Recht om niet te weten (artikel 7, §3) 

Therapeutische exceptie (artikel 7, §4) 

 

 

 

 

 

In geval van therapeutische exceptie licht de 

beroepsbeoefenaar desgevallend de vertrouwenspersoon in. 

 

 

 

 

Recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard 

patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift 

(artikel 9) 

 

 

 

Geen omschrijving met betrekking tot de inhoud van het 

patiëntendossier. 

Luxemburgse wet van 24 juli 2014 

 

toestemming bij de beroepsbeoefenaar. De beroepsbeoefenaar 

wordt hierbij aangemoedigd om het patiëntendossier zorgvuldig 

bij te houden, daar dit elementen kan omvatten die aantonen dat 

deze voorafgaande informatie gegeven werd (artikel 8, (9)). 

 

Het recht om niet te weten wordt geregeld in een volgend artikel 

(artikel 9), alsook de therapeutische exceptie (artikel 10). Indien 

de arts oordeelt dat de informatie op dat ogenblik een ernstig 

nadeel voor de gezondheid van de patiënt zou meebrengen, 

moeten de andere categorieën van beroepsbeoefenaars dit 

respecteren (artikel 10, (1)). 

 

In geval van therapeutische exceptie wordt niet de 

“accompagnateur” betrokken, maar, in de mate van het mogelijke, 

de vertegenwoordiger van de patiënt, die in de wettekst wordt 

aangeduid als “personne de confiance” (artikel 10, (1); zie ook 

artikel 12). 

 

 

Recht op toegang tot het patiëntendossier en tot de 

gezondheidsgegevens (artikel 16) 

Persoonlijke notities en gegevens betreffende derden (artikel 17) 

Toegang tot het patiëntendossier en tot de gegevens van de 

overleden patiënt (artikel 19) 

 

Naast een omschrijving van het begrip “patiëntendossier” in 

artikel 2, f), voorziet artikel 15, (1) en (2) in een minimale inhoud 
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Belgische wet van 22 augustus 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen (uniforme) bewaartermijn van het patiëntendossier voor 

alle categorieën van beroepsbeoefenaars. 

 

 

Bij de uitoefening van dit recht kan de patiënt zich laten 

bijstaan door een vertrouwenspersoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luxemburgse wet van 24 juli 2014 

 

van het patiëntendossier voor alle categorieën van 

beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg: 

 

“(1) (…) Le dossier patient retrace, de façon chronologique et 

fidèle, l’état de santé du patient et son évolution au cours de la 

prise en charge. Il renseigne toute information pertinente pour la 

sécurité et l’évolution de l’état de santé du patient. (…) 

(2) (…) Pour chaque prestation, le professionnel de santé qui est 

à l’origine de la prestation est identifié. La date et, le cas échéant, 

l’heure de la prestation doivent être précisées afin de pouvoir 

situer chronologiquement la prestation dans le parcours de soins 

du patient. (…)”. 

 

Daarnaast bepaalt hetzelfde artikel (in punt (4)) een minimale 

bewaartermijn van 10 jaar, te rekenen vanaf de datum waarop 

de behandeling een einde neemt. 

 

Bij de uitoefening van dit recht kan de patiënt zich laten bijstaan 

door een “accompagnateur” (artikel 16, (2), eerste lid). 

 

Naast de mogelijkheid om een afschrift van het hem betreffende 

patiëntendossier te bekomen, kan de patiënt verzoeken om de 

overdracht van het dossier naar een beroepsbeoefenaar naar 

keuze (in kader van de zorgcontinuïteit) (artikel 16, (3)). 
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Belgische wet van 22 augustus 2002 

 

Maximumbedrag per gekopieerde pagina (artikel 9, §3), die 

werd vastgelegd in het koninklijk besluit van 2 februari 2007 

tot vaststelling van het maximumbedrag per gekopieerde 

pagina dat de patiënt mag worden gevraagd in het kader van 

de uitoefening van het recht op afschrift van het hem 

betreffende patiëntendossier. 

 

Omschrijving van het begrip “persoonlijke notities” in de 

voorbereidende werkzaamheden van de Wet Patiëntenrechten:  

“De aantekeningen die door de beroepsbeoefenaar 

afzonderlijk werden opgeborgen, die voor anderen, zelfs voor 

medebetrokkenen van de zorgverleningsequipe, nooit 

toegankelijk zijn en die nodig zijn voor het persoonlijk 

gebruik van de zorgverlener.” (Doc, Kamer, Doc 50, 

1642/001, blz. 33 (2002)). 

 

Toegang tot de persoonlijke notities mogelijk via een 

beroepsbeoefenaar (artikel 9, §2). 

 

 

 

 

 

 

Enkel een door de nabestaanden gekozen beroepsbeoefenaar 

kan het patiëntendossier van de overleden patiënt inzien (mits 

er voldaan werd aan de voorwaarden in artikel 9, §4). 

Luxemburgse wet van 24 juli 2014 

 

De kostprijs van het afschrift mag niet meer bedragen dan de 

kostprijs om de kopie te maken en desgevallend van de verzending 

ervan (artikel 16, (3), lid 3). 

 

 

 

 

Omschrijving van het begrip “persoonlijke notities”: 

Artikel 17, (1): “Les annotations personnelles du professionnel de 

santé sont des annotations à usage personnel au dossier patient et 

qui reflètent ses points de réflexions, ses impressions ou 

considérations.” 

 

 

 

 

De patiënt heeft geen toegang tot de persoonlijke notities (ook niet 

via een intermediaire beroepsbeoefenaar), indien zij noch de 

zorgverlening betreffen, noch van belang zijn voor de 

zorgcontinuïteit. 

 

Dit artikel verduidelijkt tevens dat persoonsgegevens betreffende 

derden nooit worden onthuld. 

 

Nabestaanden hebben rechtstreekse toegang tot het 

patiëntendossier van de overleden patiënt en kunnen een afschrift 

bekomen. De ouders van een overleden minderjarige patiënt 
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Belgische wet van 22 augustus 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recht op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer 

(artikel 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luxemburgse wet van 24 juli 2014 

 

kunnen zonder motivatie een afschrift bekomen van het 

patiëntendossier (artikel 19). 

 

Dit sluit voor een deel aan bij het advies van 23 juni 2006 van de 

Federale commissie “Rechten van de patiënt” met betrekking tot 

de toegang tot het patiëntendossier door de nabestaanden van een 

overleden patiënt15. In dit advies stelt de Commissie een afwijking 

van de onrechtstreekse toegang tot het patiëntendossier van een 

overleden patiënt voor door de ouders van een minderjarige een 

rechtstreekse inzage te verlenen (voorzover hun vraag voldoende 

gemotiveerd is en de patiënt zich er bij leven niet uitdrukkelijk 

tegen heeft verzet). 

 

 

Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim (artikel 18) 

 

Enkel met akkoord van de patiënt mag de beroepsbeoefenaar 

informatie meedelen aan naasten (proches). Een verdere 

omschrijving van het begrip “naaste” wordt niet gegeven. 

 

In dit artikel is er geen recht op intimiteit opgenomen. 

 

 

 

 

                                                 
15 Advies van 23 juni 2006 van de Federale commissie “Rechten van de patiënt” met betrekking tot de toegang tot het patiëntendossier door de nabestaanden van 

een overleden patiënt, http://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/2006-06-23-fcrp-advies-toegang-dossier-overleden-patient. 

http://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/2006-06-23-fcrp-advies-toegang-dossier-overleden-patient
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Belgische wet van 22 augustus 2002 

 

Recht om een klacht neer te leggen bij een bevoegde 

ombudsfunctie (artikel 11) 

 

Lokale ombudspersonen (in de ziekenhuizen en bij de 

overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg). 

Federale ombudsdienst (bevoegd voor de extramurale sector) 

en thans samengesteld uit vier personen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luxemburgse wet van 24 juli 2014 

 

Hoofdstuk 3: “Service national d’information et de médiation 

santé” (artikels 20 t.e.m. 24) 

 

Nationale dienst (thans samengesteld uit drie personen) bevoegd 

voor klachten uit de ziekenhuissector (3 à 4 ziekenhuizen in het 

Groothertogdom Luxemburg) en de extramurale sector. 

 

Als “service de médiation santé” oefent deze dienst dezelfde 

opdrachten uit als de ombudsfunctie “Rechten van de patiënt” in 

België (cf. artikel 20). 

 

Met betrekking tot hun bemiddelingsopdracht, stellen we evenwel 

volgende verschillen vast in hun werking (artikels 21 en 22): 

 

-Zowel de patiënt als de beroepsbeoefenaar kunnen een klacht 

neerleggen bij de ombudsdienst. 

-Bemiddeling is ook mogelijk na overlijden van de patiënt. 

-Bijstand door een raadsman tijdens de bemiddelingsprocedure is 

mogelijk. 

-De bemiddelaar kan zich laten bijstaan door een expert teneinde 

zijn opdracht naar behoren te kunnen vervullen. 

-De verzekeringsmaatschappij van de bemiddelingspartijen mag 

eveneens tussenkomen in het bemiddelingsproces. 

-Er is een juridische bescherming van de tijdens de 

bemiddeling uitgewisselde informatie, daar de bemiddeling 

gebeurt door een erkende bemiddelaar zoals voorzien in artikel 

1251-3 van de “Nouveau Code de Procédure Civile”. De algemene 
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Belgische wet van 22 augustus 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorwaarden waaraan de ombudsfunctie “Rechten van de 

patiënt” moet voldoen, werden, in uitvoering van artikel 11, 

§3 van de Wet Patiëntenrechten, vastgelegd in de koninklijke 

besluiten van 8 juli 2003 (voor wat de ombudsdiensten in de 

ziekenhuizen en bij de overlegplatforms geestelijke 

gezondheidszorg betreft) en in het koninklijk besluit van 1 

april 2003 (voor wat de federale ombudsdienst “Rechten van 

de patiënt” betreft). 

 

Luxemburgse wet van 24 juli 2014 

 

beginselen van een bemiddeling in de zin van het Burgerlijk 

Wetboek van het Groothertogdom Luxemburg bepalen immers (in 

artikel 1251-6) het volgende: 

“(1) Les documents établis, les communications faites et les 

déclarations recueillies au cours d’un processus de médiation ou 

en relation avec le processus de médiation et pour les besoins de 

celle-ci sont confidentiels. Sauf accord de toutes les parties pour  

Ministère de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg permettre 

l’homologation par le juge de l’accord de médiation, ni le 

médiateur, ni les personnes participant à l’administration du 

processus de médiation ne peuvent les utiliser, produire ou 

invoquer dans une procédure judiciaire, administrative ou 

arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des 

conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme 

aveu extrajudiciaire.”16 

 

De wet van 24 juli 2014 geeft daarnaast volgende 

verduidelijkingen met betrekking tot het statuut van de 

bemiddelaar (artikel 23): 

-De bemiddelaar moet beschikken over een universitair diploma 

en over minstens vijf jaar ervaring in een domein dat nuttig is om 

zijn opdracht uit te oefenen. 

-De bemiddelaar wordt benoemd voor een mandaat van vijf jaar, 

dat hernieuwbaar is. 

 

                                                 
16 Art. 1251-6, (1) Nouveau Code de Procédure Civile en vigueur dans le Grand-Duché de Luxembourg, 

http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/nouveau_code_procedure_civile/PageAccueil.pdf 

http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/nouveau_code_procedure_civile/PageAccueil.pdf
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Belgische wet van 22 augustus 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertegenwoordiging van de patiënt (artikels 12 t.e.m. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de feitelijk onbekwame meerderjarige patiënt voorziet 

de wet van 22 augustus 2002 in een opeenvolgende volgorde 

van personen die de patiënt kunnen vertegenwoordigen 

(cascade). 

 

 

 

 

 

 

Luxemburgse wet van 24 juli 2014 

 

-In geval van afwezigheid van de bemiddelaar is voorzien dat zijn 

vervanging ten laatste binnen de drie maanden plaatsvindt vanaf 

het openstellen van de functie. 

-De verplichting van de bemiddelaar om het beroepsgeheim te 

respecteren en de onverenigbaarheden met de ombudsfunctie zijn 

in de wettekst zelf opgenomen. 

 

 

Minderjarige patient “non emancipé” (artikel 13) 

Patiënt onder regime van bescherming (artikel 14) 

 

In het geval dat de minderjarige patiënt door de beroepsbeoefenaar 

tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat wordt 

geacht, kan de patiënt, naast de patiëntenrechten, het recht op een 

terugbetaling van de verstrekte gezondheidszorgen door de 

organismen van sociale zekerheid op autonome wijze uitoefenen. 

 

In de wet van 24 juli 2014 is er geen cascadesysteem opgenomen 

voor de feitelijk onbekwame meerderjarige patiënt. 

Bij afwezigheid van een “personne de confiance” (aangewezen 

door de patiënt) worden de rechten van de onbekwame patiënt 

uitgeoefend door de “tuteur”, aangesteld door een rechter. 

In het geval dat de patiënt onderworpen is aan een gerechtelijke 

beschermingsmaatregel, staat de “curateur” de patiënt bij bij de 

uitoefening van de patiëntenrechten. 
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Belgische wet van 22 augustus 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federale commissie “Rechten van de patiënt” (artikel 16) 

 

Tot slot voorziet de wet van 22 augustus 2002 in de oprichting 

van de Federale commissie “Rechten van de patiënt”, die 

onder meer de bevoegdheid heeft om de toepassing van de 

patiëntenrechten en de werking van de ombudsfuncties te 

evalueren. 

 

Luxemburgse wet van 24 juli 2014 

 

In geval van een ernstig gevaar en onmiddellijke dreiging voor het 

leven of de gezondheid van de onbekwame patiënt, neemt de 

behandelende beroepsbeoefenaar alle maatregelen van medische 

orde, die de situatie vereist. 

 

Vraag rijst wie de feitelijk onbekwame meerderjarige patiënt 

(zonder juridische bescherming) vertegenwoordigt, indien er geen 

vertegenwoordiger (personne de confiance) werd aangesteld? 

 

 

 

 

De wet van 24 juli 2014 voorziet niet in de oprichting van een 

Federale commissie “Rechten van de patiënt” of een equivalent ter 

evaluatie van de patiëntenrechten en de werking van de “service 

de médiation santé”. 
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II.1.3. Wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke 

gezondheidszorgberoepen: evolutie? 

 

De inwerkingtreding van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke 

gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78 van 10 november 

1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen17 is voorzien voor 1 

september 2016. 

 

In zijn activiteitenverslag 2013 erkende de federale ombudsdienst de evolutie die die nieuwe 

wetgeving met zich meebracht18. Die zorgde namelijk voor de uitbreiding van het 

toepassingsgebied van de Wet Patiëntenrechten: klinisch psychologen, orthopedagogen, en 

psychotherapeuten zouden uitdrukkelijk de bepalingen moeten naleven van de Wet 

Patiëntenrechten.  

 

Zeer concreet wil dit zeggen dat zodra die wet en haar koninklijke uitvoeringsbesluiten in 

werking zijn getreden, een patiënt bijvoorbeeld de Wet Patiëntenrechten zou moeten kunnen 

inroepen om rechtstreekse toegang te krijgen tot zijn patiëntendossier bij een psycholoog, of 

om een klacht neer te leggen tegenover een psycholoog bij een ombudsfunctie “Rechten van 

de patiënt”. 

 

Er zijn blijkbaar wel moeilijkheden opgedoken bij de implementatie van de wettekst en, a 

fortiori, bij het opstellen van de uitvoeringsbesluiten, met name wat betreft de 

bescherming/definitie van de titel van psychotherapeut. 

 

Na overleg met de sector heeft mevrouw Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken 

en Volksgezondheid, recent laten weten dat er wijzigingen zouden worden aangebracht 

aan de bepalingen van de wet van 4 april 2014, met name wat betreft de uitoefening van 

de psychotherapie: 

 

“In de wet van 4 april 2014 op de geestelijke gezondheidszorgberoepen werd de 

psychotherapie geregeld buiten de wet van 10 mei 2015 over de uitoefening van de 

gezondheidsberoepen (het vroegere KB nr. 78). Dat maakte de uitvoering ervan evenwel erg 

                                                 
17 Wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 mei 2014. 
18 Jaarverslag 2013 van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”, blz. 41. (www.patientrights.be). 

http://www.patientrights.be/
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omslachtig, waarop minister De Block besloot om de psychotherapie toch volledig binnen de 

wet van 10 mei 2015 te situeren. Niet als een apart gezondheidszorgberoep, maar als een 

behandelvorm die in eerste instantie wordt voorbehouden aan klinisch psychologen, klinisch 

orthopedagogen en artsen.”19 

 

Als na wijziging van de tekst zou blijken dat de bescherming van de titel van psychotherapeut 

als volwaardig gezondheidszorgberoep zodoende niet langer behouden blijft, zal artikel 2 van 

de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt (opnieuw) gewijzigd 

moeten worden. Dat artikel behandelt het toepassingsgebied van de wet en geeft in zijn 

huidige versie aan dat: 

 

“(art.2) 3° beroepsbeoefenaar: « De beoefenaar bedoeld in het K.B. nr. 78 van 10 november 

1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen alsmede de 

beroepsbeoefenaar van een niet-conventionele praktijk bedoeld in de wet van 29 april 1999 

betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, 

de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen en de psychotherapeut, 

zoals bedoeld in de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke 

gezondheidszorgberoepen” 

 

-De wijzigingen die werden aangebracht aan de wet op de geestelijke 

gezondheidszorgberoepen, alsook een reeks andere maatregelen, werden gegroepeerd in een 

wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid.  

 

Op het ogenblik van de redactie van dit jaarverslag werd de wettekst ter advies aan de Raad 

van State voorgelegd. Hij zal vervolgens worden besproken in het Parlement. 

 

Rekening houdend met de wetswijzigingen die hierboven werden aangehaald en met de 

uitvoeringsbesluiten die nog moeten worden genomen, kunnen we veronderstellen dat de 

mogelijkheid, voor de klinisch psychologen, om zich effectief te laten erkennen als 

beroepsbeoefenaar, moeilijk gerealiseerd zal kunnen worden tegen 1 september 2016. 

 

  

                                                 
19 Persbericht van 5 februari 2016 “Wet op geestelijke gezondheidszorgberoepen” 

http://www.deblock.belgium.be 

http://www.deblock.belgium.be/
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II.2. De bemiddeling zoals voorzien in de Wet Patiëntenrechten: Actualiteiten: 

 

II.2.1. Commentaar bij het advies van de Nationale Raad van de Orde der artsen 

van 19 september 2015 

 

A. Eind september 2015 heeft de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” kennis 

genomen van het advies van 19 september 2015 van de Nationale Raad van de Orde der 

artsen, met als titel “Hervorming van de Orde der artsen – Verduidelijking van enkele 

elementen van de conceptnota van de Orde van 4 juli 2015” (www.ordomedic.be). 

 

Dat advies brengt verduidelijking aangaande de idee dat er, voor de provinciale raden van de 

Orde, in zou bestaan om bemiddeling te voorzien tussen een arts en een patiënt – klager. 

 

Eind 2015 had de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” de gelegenheid om het 

vermelde advies te bespreken met een aantal ombudspersonen, zoals bepaald in de wet 

betreffende de rechten van de patiënt, met name met de voorzitters van de verenigingen van 

ombudspersonen, VVOVAZ20 en AMIS21. 

 

De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” stemt in met verschillende aspecten van 

het advies van de Nationale Raad van de Orde - meer bepaald, de wil om regelmatig overleg 

te plegen met de patiëntenverenigingen -, maar maakt zich zorgen over de inhoud van het 

genoemde advies: enerzijds omdat bepaalde concrete voorstellen, zoals bedoeld in het advies 

van 19 september 2015, de goede werking van het bemiddelingsproces, zoals dat voorzien is 

in de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, in gevaar lijken te 

brengen; anderzijds omdat bepaalde voorstellen niet in overeenstemming lijken te zijn met de 

filosofie en bepaalde fundamentele principes van de bemiddeling tussen twee individuen. 

 

Hieronder geven we de voorstellen van 19 september 2015 van de Nationale Raad van de 

Orde der artsen weer, die vooral tot vragen/ongerustheid hebben geleid bij de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”: 

 

                                                 
20 Vlaamse Vereniging Van Ombudsfunctie Van Algemene Ziekenhuizen. 
21 Association des médiateurs des institutions de soins. 

http://www.ordomedic.be/
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1. Algemene opmerking: Zorgen we, door een mogelijkheid te voorzien tot bemiddeling bij 

de provinciale Raad van de Orde, niet voor verwarring in de geest van de patiënten en de 

artsen? Wat biedt de bemiddeling “van de Orde” als specificiteit of meerwaarde ten opzichte 

van de bemiddeling “Rechten van de patiënt”? 

2. Het advies vermeldt: C. Behandeling van de klacht – Voorafgaande triage  … “… Met 

toestemming van de klager en de betrokken arts stuurt het Bureau de klacht, wat het 

individuele belang betreft, door naar dit orgaan (bevoegd extern orgaan) voor verdere 

afhandeling (bv. ombudsdienst van een ziekenhuis)…” (“… Indien een dergelijk orgaan niet 

bestaat, of de vereiste toestemmingen niet worden bekomen, stelt het Bureau van de 

provinciale raad voor dat de klacht, wat betreft het individuele belang, wordt doorgestuurd 

naar de bemiddelaar van de provinciale Raad…”). 

 

Commentaar: Wettelijk gezien is er geen akkoord vereist van de beroepsbeoefenaar om een 

dossier te kunnen indienen bij een ombudsfunctie “Rechten van de patiënt”, zoals voorzien in 

de wet betreffende de rechten van de patiënt. 

 

De patiënt heeft het recht om zich tot die functie te wenden, van zodra hij werd geïnformeerd 

over het bestaan en het doel ervan. 

 

De ombudsfunctie (voorzien in de Wet Patiëntenrechten) neemt zelf contact op met de 

beroepsbeoefenaar en bekijkt met de laatstgenoemde in welke mate hij/zij kan reageren en/of 

deelnemen aan de beoogde procedure. 

 

3. Het advies geeft aan dat de bemiddelaar van de provinciale Raad van de Orde bij voorkeur 

een arts is.  

 

Commentaar: Ook al is dat niet verboden, kan dat geen vragen doen rijzen wat betreft het 

principe van de onafhankelijkheid van de bemiddelaar? 

 

4. Het advies vermeldt in het onderdeel “Tuchtonderzoek” dat het Bureau een tuchtonderzoek 

mag starten, wat niet verhindert dat de klager en de betrokken arts (tegelijk) een 

bemiddelingsprocedure aanvaarden. 
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Commentaar: Deze indicatie is niet verenigbaar met de logica van de bemiddeling - die wil 

dat de partijen de klacht onderling behandelen22, en daarbij een oplossing trachten te vinden 

met de hulp van de bemiddelaar, buiten elke andere procedure om. 

 

De beroepsbeoefenaar kan tezelfdertijd geen twee rollen spelen: degene die een oplossing 

zoekt met de patiënt, met de hulp van een bemiddelaar; en degene die wordt gecontroleerd 

door de onderzoekscommissie / de disciplinaire raad van de Orde.  

 

B. Tijdens het afronden van dit jaarverslag heeft de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” kennis genomen van een nieuw advies van de Nationale Raad van de Orde der artsen 

van 19 maart 2016 (Hervorming van de Orde der artsen – Verduidelijking van enkele 

elementen van de conceptnota van de Orde van 4 juli 2015). 

 

Dit advies blijkt, behoudens vergissing, geen bemiddeling meer te voorzien via een 

bemiddelaar die verbonden is aan de provinciale Raden van de Orde. Het beperkt zich tot de 

volgende formuleringen: “In het kader van de hervorming nemen de provinciale raden bij 

iedere klacht de initiatieven om via minnelijke conflictbeheersing en bemiddeling tot een 

oplossing te komen …” “De klager wordt aangeboden deel te nemen aan een bemiddeling 

betreffende zijn klacht door een bestaande externe ombudsdienst of door een bemiddelaar 

die een erkende opleiding in bemiddeling heeft genoten en die onafhankelijk van de 

provinciale Raad optreedt”… 

 

Die formuleringen zwakken enigszins de ongerustheid af, die werd geuit aangaande het 

advies van 19 september 2015 (cf. supra, A.). 

 

Het is bovendien geruststellend om vast te stellen dat de Nationale Raad van de Orde, in zijn 

advies van 19 maart 2016, eventueel overleg overweegt met vertegenwoordigers van 

verenigingen van ombudspersonen (al dan niet op hun vraag). Het lijkt ons effectief 

essentieel, dat als er nieuwigheden worden overwogen in de bemiddeling in de 

gezondheidszorg, om daar vertegenwoordigers van de ombudspersonen bij te betrekken zoals 

voorzien in de Wet Patiëntenrechten. 

 

                                                 
22 “La médiation est le seul moyen assisté par un tiers qui promeut la liberté de décision des protagonistes d'un 

conflit” - Wikipedia – Médiation. 
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II.2.2. De Staatshervorming en de verzending van de jaarverslagen van de lokale 

ombudspersonen 

 

Ter herinnering, de bevoegdheid die erin bestaat om de ziekenhuisnormen vast te stellen 

(meer bepaald de normen aangaande de ombudsdiensten van de ziekenhuizen), werd 

overgedragen van de federale overheid naar de deelgebieden.  

 

Zo werd er in een protocolakkoord van 1 april 2014 beslist dat de jaarverslagen van de 

ombudspersonen van de ziekenhuizen (waarvan het opstellen en het versturen naar een 

overheidsinstantie worden vermeld als normen) niet meer zouden worden meegedeeld aan de 

Federale commissie “Rechten van de patiënt” (vanaf april 2016), maar aan de deelgebieden23.  

 

Op het ogenblik van het opstellen van dit verslag rijzen er aldus een aantal vragen: Wat 

zullen de deelgebieden doen met de verslagen van de ombudspersonen? Zullen zij elk werk 

maken van de inzameling en de globale analyse van de gerapporteerde elementen, zoals de 

FOD Volksgezondheid dat voor een deel deed (cf. globale analyses)24; zullen ze daartoe de 

middelen hebben? 

 

En over welke evaluatietools (voor de Wet Patiëntenrechten en het werk van de 

ombudspersonen) zal de Federale commissie “Rechten van de patiënt” nog beschikken25? Zal 

zij bepaalde minimale informatie opvragen van de genoemde jaarverslagen aan de 

deelgebieden (in het kader van eventuele akkoorden binnen de interministeriële conferentie)? 

Zal zij andere evaluatietools zoeken (enquêtes uitgevoerd bij de ombudspersonen, meer 

regelmatige en formele ontmoetingen met de ombudspersonen,…)? Tenzij de 

ombudspersonen zelf initiatieven nemen om uiting te geven aan hun bezorgdheden? 

 

  

                                                 
23 Cf. jaarverslag 2014 van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”, www.patientrights.be. 
24 … en des te meer als men weet dat een deel van de gegevens van de verslagen (gegevens over de toepassing 

van de Wet Patiëntenrechten) meer betrekking heeft op de bevoegdheid van het federale niveau. 
25 De Commissie behoudt (art. 16 Wet Patiëntenrechten) een algemene evaluatieopdracht voor de Wet 

Patiëntenrechten en de werking van de ombudsdiensten (art. 16, §2, 3° en 4°). 

http://www.patientrights.be/
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II.3. Prioritaire aanbevelingen van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

II.3.1. Opleidingen in communicatie voor de beroepsbeeofenaars 

 

De wet betreffende de rechten van de patiënt regelt de kenmerken van de vertrouwensrelatie 

tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar, waarvan communicatie de basis vormt. 

 

Elk van deze patiëntenrechten heeft, op de één of andere manier, betrekking op de 

communicatie tussen een patiënt en een beroepsbeoefenaar. Deze is erop gericht om de vorm 

aan te nemen van een respectvolle verhouding, van een informatie-uitwisseling over de 

gezondheidstoestand, over diens evolutie, over de behandelmogelijkheden en de toestemming 

van de patiënt in dit verband, (eventueel) op de gegevens uit het patiëntendossier, op de 

vertrouwelijkheid van de zodoende aangegane dialoog… 

 

-Het blijft altijd verrijkend voor de beroepsbeoefenaar om regelmatig na te denken over de 

wijze van communicatie ter harmonisatie van de relaties die hij aangaat met de patiënten (het 

gaat er bijvoorbeeld om zich de volgende vragen te stellen binnen het kader van de 

voornoemde opleidingen in de communicatie: hoe zichzelf voorstellen?; hoe een diagnose 

aanbrengen?; hoe de patiënt dagelijks en volgens zijn eigen competenties informeren over de 

karakteristieken van de medische uitgevoerde handelingen?; hoe luisteren naar de vragen van 

de patiënten en / of hun stilte interpreteren?, enz.). 

 

Bovendien stopt de ombudsfunctie niet met eraan te herinneren dat, binnen deze context van 

“communicatie”, de verantwoordelijke taak van de beroepsbeoefenaar om de patiënt te 

informeren over de financiële gevolgen van een tussenkomst een element vormt dat leidt tot 

de introductie van terugkerende klachten van patiënten, wanneer deze opdracht niet wordt 

gerespecteerd. 

 

-In zijn voorgaande jaarverslagen (met name het jaarverslag 2006, blz. 49-50), heeft de 

ombudsdienst reeds de aandacht gevestigd op het belang van specifieke opleidingen in 

communicatietechnieken die aan de beroepsbeoefenaars worden voorgesteld, niet alleen 

tijdens de basisopleiding van de beroepsbeoefenaar, maar ook in de loop van diens 

loopbaan. 
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Deze aanbeveling blijft van toepassing.  

 

II.3.2. Patiëntendossier / gedeeld patiëntendossier / dossier van expertise – 

controlegeneesheer 

 

Patiëntendossier 

 

De federale ombudsdienst verwijst in dit verband naar het jaarverslag 2011, waarin een 

overzicht werd gegeven van de vragen en vaststellingen in verband met het patiëntendossier, 

die nog steeds actueel zijn en het voorwerp kunnen uitmaken van wetgevend initiatief. 

 

Zou het met name niet aangewezen zijn om: 

 

-een “minimale inhoud” van het patiëntendossier te omschrijven voor elke beroepsbeoefenaar 

in de gezondheidszorg, die bijvoorbeeld betrekking zou kunnen hebben op de volgende 

rubrieken: consultatiedata, de vaststellingen, de beelden en de protocollen, de voorgeschreven 

behandelingen en de uitgevoerde verstrekkingen? 

 

De formuleringen die terzake in de wet van 24 juli 2014 van het Groothertogdom 

Luxemburg opgenomen zijn, kunnen mogelijk interessant zijn26. 

 

-voor alle beroepsbeoefenaars een uniforme bewaartermijn van het patiëntendossier te 

bepalen? 

 

Zoals voormeld, voorziet de wet van 24 juli 2014 van het Groothertogdom 

Luxemburg in een minimale bewaartermijn van 10 jaar voor het patiëntendossier. 

 

-voor alle beroepsbeoefenaars de bewaarplaats van het patiëntendossier te verduidelijken, in 

het bijzonder in het geval van een stopzetting van een beroepsuitoefening / bij een 

verandering van beroepspraktijk / of bij een overlijden van een beroepsbeoefenaar?27 

                                                 
26 Supra, blz. 56. 
27 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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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 (gedeelde) dossiers. 

- Vragen omtrent het maximum vastgestelde 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?  

- Heeft de patiënt het recht om een afschrift te vragen van tracés (elektro-

encefalogram, een elektrocardiogram, …)? 

 

Gedeeld elektronisch patiëntendossier 

 

Ook de toegang tot het gedeeld elektronisch patiëntendossier (meer bepaald binnen de 

context van gegevensuitwisseling tussen zorgverleners via het e-Health platform) behoeft 

verduidelijking.  

 

We brengen in herinnering dat de Minister van Volksgezondheid in dit verband een aantal 

fundamentele vragen heeft gesteld aan de Federale commissie “Rechten van de patiënt” (cf. 

blz. 37-38). Op het ogenblik van de redactie van dit jaarverslag werkt de Commissie aan een 

ontwerp van advies in verband met deze materie. De gestelde vragen zijn de volgende:  

 

- Op welke wijze vindt de toegang tot het gedeeld elektronisch dossier door de patiënt 

plaats (met of zonder voorafgaandelijk verzoek aan de beroepsbeoefenaar)? Wat met 

de gegevens die onder de therapeutische exceptie vallen? 

- Welke is de termijn van toegang (onmiddellijk of uitgesteld)? 

- Is een aanpassing van de wet betreffende de rechten van de patiënt wenselijk 

(teneinde de te volgen procedure te beschrijven, indien de patiënt zijn dossier 

raadpleegt of verzoekt om zijn dossier “online” in te zien?) 

- Welke zijn de modaliteiten van toegang tot het gedeeld elektronisch dossier voor 

bepaalde “categorieën” van patiënten (bijvoorbeeld patiënten in de geestelijke 
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gezondheidszorg, …)? Welke zijn de modaliteiten van toegang tot het gedeeld 

elektronisch dossier door de minderjarigen? 

- Welke zijn de modaliteiten van toegang tot het gedeeld elektronisch dossier voor de 

vertegenwoordiger en de vertrouwenspersoon? 

 

Toegang tot het dossier op het domein van de controle-/expertisegeneeskunde 

 

In 2015 heeft de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” aan de hand van een aantal 

klachtendossiers en interpellaties opnieuw kunnen vaststellen dat de toegang tot het 

patiëntendossier in het domein van de expertisegeneeskunde voor problemen zorgde. 

 

We merken in de praktijk op dat bepaalde beroepsbeoefenaars uit de sector van de controle-

/expertisegeneeskunde zich niet geviseerd voelen door de Wet Patiëntenrechten en niet 

spontaan de bepalingen toepassen met betrekking tot de rechtstreekse toegang van de patiënt 

tot het dossier dat hem aanbelangt.  

 

Hoewel een aantal van de bemiddelingsprocedures die in het kader van deze dossiers werden 

uitgevoerd, geleid heeft tot het versturen van de gevraagde documenten, was dat niet steeds 

het geval, en/of ging dit gepaard met een lange wachttijd en communicatieproblemen tussen 

de patiënt, de betrokken beroepsbeoefenaar en de verzekeringsmaatschappij.  

 

We verwijzen hier naar het advies van 21 juni 2013 van de Federale commissie “Rechten van 

de patiënt”, die erop wijst dat de bepalingen betreffende de toegang van de patiënt tot zijn 

dossier van toepassing zijn op het domein van de controle- en expertisegeneeskunde 

(www.patientrights.be). 

 

II.3.3. Naar nieuwe Ordes voor beroepsbeoefenaars, meer bepaald voor 

tandartsen 

 

De federale ombudsdienst verwijst hier naar zijn jaarverslag 2006, blz. 67-68, betreffende de 

oprichting van een disciplinaire Orde die bevoegd is voor de beoefenaars van de 

tandheelkunde. Blijkbaar hebben door gebrek aan politieke consensus de verschillende 

http://www.patientrights.be/
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pogingen tot wetgeving nog niet kunnen leiden tot de oprichting van Ordes voor andere 

beroepsbeoefenaars dan de artsen en apothekers. 

 

II.3.4. Schade geleden na zorgverlening: het gebrek aan officiële lijsten van 

experts 

 

-Dit jaar werden we een aantal keren geïnterpelleerd door patiënten die op zoek waren naar 

een expertisegeneesheer of tandheelkundig expert. 

Bij een klacht in verband met een vermoeden van technische fout is, met het oog op het 

consolideren van een dossier met objectieve elementen alvorens formele stappen te 

ondernemen, de stap naar medische expertise vaak onontbeerlijk. 

 

Het gebeurt bovendien dat in de loop van de bemiddeling zelf, wanneer er technische vragen 

worden opgeworpen (bijvoorbeeld wanneer de discussie betrekking heeft op het bestaan van 

een oorzakelijk verband tussen de tussenkomst en de schade, …), er een behoefte naar voor 

kan komen om de situatie te objectiveren28. 

 

-We moeten helaas vaststellen dat het voor de patiënten erg moeilijk is om op eigen kracht de 

contactgegevens van experten te achterhalen. Er bestaat momenteel namelijk geen website of 

lijst waar de gegevens van expertisegeneesheren / tandheelkundige experten worden 

samengebracht, die gecontacteerd kunnen worden in de verschillende medische domeinen / 

specialisaties29. 

 

De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” pleit er dus voor om na te denken over 

het opstellen van gecentraliseerde lijsten met de contactgegevens van de verschillende 

types van expertisegeneesheren / tandheelkundige experts, per regio en per specialisatie. 

 

                                                 
28 Ter herinnering, de ombudspersoon bevordert de communicatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar, 

zonder hierbij te beschikken over raadgevende experts; de rol van de ombudspersoon bestaat in de 

“bevordering” van de dialoog. In de dossiers die zeer technische aspecten betreffen, kunnen de dossiers / 

verslagen van experten, die door de patiënt worden aangebracht, de dialoog en de zoektocht naar een oplossing 

doen versnellen. 
29 Zodoende herneemt de website van de FOD Volksgezondheid voornamelijk de lijst van praktiserende artsen 

in België, met hun respectievelijke diploma (waaronder het diploma in expertisegeneeskunde). Deze lijst is 

echter niet voldoende duidelijk indien het tot doel heeft om de patiënt toe te laten om een particuliere 

expertisegeneesheer te vinden (niet gelinkt aan de verzekeraar van de beroepsbeoefenaar), binnen een bepaalde 

regio. 
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Immers, ook al maken het Fonds voor de Medische Ongevallen en de diensten 

“ledenverdediging” van de ziekenfondsen het mogelijk om gratis expertises uit te voeren op 

vraag van de patiënt-klager, deze procedures nemen veel tijd in beslag en deze instanties zijn 

niet noodzakelijk bevoegd voor elk type dossier dat wordt ingediend. Een eerste expertise, 

ook al wordt deze door de patiënt betaald, zou het al mogelijk maken om vooruitgang te 

boeken in de analyse van het dossier waarin er sprake is van een vermoeden van technische 

fout. 

 

In afwachting daarvan kunnen de patiënten uiteraard steeds contact opnemen met de 

verschillende beroepsverenigingen van beroepsbeoefenaars, de patiëntenverenigingen, de 

vzw medisch falen of de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”, die, elk op hun 

manier, de burgers kunnen informeren en de gegevens van expertisegeneesheren kunnen 

bezorgen, waarover ze beschikken.  

 

II.3.5. Bemiddeling van de Wet Patiëntenrechten: Wat zijn de vooruitzichten? 

 

-Ter herinnering, de ombudsdiensten zoals voorzien in de Wet Patiëntenrechten kunnen een 

aantal troeven / voordelen bieden: 

 

-een omgeving waar de patiënten-klagers een luisterend oor en begeleiding kunnen 

krijgen (tijdens de fase die door onze dienst de “coaching”-fase wordt genoemd)30; 

-een mogelijkheid, voor de partijen die het niet eens zijn / een conflict hebben, om een 

dialoog te starten en om samen naar een oplossing te zoeken, met de (gratis) hulp van 

de ombudspersoon31; 

-een plaats waar klachten voorkomen kunnen worden, in contact met de patiënten 

maar ook met de beroepsbeoefenaars32; 

-een bron van informatie voor de optimalisering van de zorgkwaliteit33. 

                                                 
30 Cf. supra, blz. 32 e.v. 
31 Cf. art. 11, §2, 2° van de wet betreffende de rechten van de patiënt. 
32 Cf. art. 11, §2, 1° van de wet betreffende de rechten van de patiënt (preventieve acties: acties die erop gericht 

zijn om de Wet Patiëntenrechten beter bekend te maken bij de beroepsbeoefenaars / patiënten; aanmoediging 

(bij de patiënt) om rechtstreeks in dialoog te treden met de beroepsbeoefenaar, …). 
33 Cf. art. 11, §2, 5° van de wet betreffende de rechten van de patiënt: formulering van vaststellingen en 

aanbevelingen (eenmaal per jaar samengebracht in een jaarverslag) betreffende de toepassing van de Wet 

Patiëntenrechten en betreffende het werk van de ombudspersoon. 



 

75 

Er zijn volgens ons ook goede redenen om de genoemde diensten “te laten leven”, te 

valoriseren en te professionaliseren. 

 

-Nu de ombudsdiensten die vermeld staan in de Wet Patiëntenrechten al meer dan twaalf jaar 

bestaan, lijkt het opportuun dat de politieke overheden het dossier in handen nemen en 

aangeven welke obstakels / kwetsbaarheden moeten worden weggewerkt om de werking van 

de diensten te verbeteren, en de functie te professionaliseren. 

 

Het is jammer genoeg goed mogelijk dat de zesde Staatshervorming enerzijds, en de 

budgettaire beperkingen die in ons land werden opgelegd anderzijds, het analyse- en het 

beslissingsproces van de overheden complexer maken. 

 

Wat de Staatshervorming betreft, wijzen we er nogmaals op dat de Gewesten en de 

Gemeenschappen bevoegd worden, zowel voor het vaststellen van de normen betreffende de 

organisatie en de kwaliteit van de ziekenhuisdiensten (waaronder de ombudsdiensten), als wat 

betreft de normen en financiering voor de ROB’s/RVT’s en de sector van de geestelijke 

gezondheidszorg.  

 

De federale overheid blijft van haar kant bevoegd voor de reglementering betreffende de 

geneeskunde, de relatie “patiënt-beroepsbeoefenaar” waarover er sprake is in de Wet 

Patiëntenrechten (meer bepaald in het proces van communicatie en het zoeken naar een 

oplossing aanwezig in de bemiddeling), alsook voor de financiering van de ziekenhuizen, … 

 

Aldus bevindt de reglementering betreffende de bemiddeling, voorzien in de Wet 

Patiëntenrechten, zich op het kruispunt van bevoegdheden die zowel tot de Federale staat als 

tot de deelgebieden behoren … 

 

Wat de eigenlijke evaluatie van de werking van de ombudsdiensten betreft, zijn zowel de 

Federale commissie “Rechten van de patiënt” (voor een algemene evaluatie) als de 

inspectiediensten van de zorginstellingen van de Gemeenschappen (voor het nagaan of de 

normen betreffende de ombudsdiensten worden nageleefd) bevoegd. 
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De situatie wordt nog complexer door het feit dat de ombudspersoon zelf geen 

beroepsbeoefenaar is en dat de reglementering aangaande zijn statuut en / of zijn opleiding 

misschien niet (uitsluitend) afhangt van een Minister van Volksgezondheid … 

 

-Als hefbomen voor de verbetering van de werking van de ombudsdiensten, lijkt het ons 

pertinent om de volgende acties te overwegen: 

 

-aanmoedigen van intervisie tussen de ombudspersonen, alsook bijeenkomsten van 

deze laatsten (wat de twee verenigingen AMIS (Association francophone des 

médiateurs des institutions de soins) en VVOVAZ (Vlaamse Vereniging 

Ombudspersonen Algemene Ziekenhuizen) trachten te doen) om informatie uit te 

wisselen over goede werkpraktijken. 

 

Waarom trouwens geen werk maken van een code van goede praktijken vanuit het 

terrein (met name wat betreft de positie van de ombudspersoon binnen een instelling 

en zijn onafhankelijkheid), en die desnoods te laten bestuderen of zelfs te laten 

valideren door verschillende autoriteiten? 

 

-aanmoedigen van ontmoetingen tussen vertegenwoordigers van ombudspersonen en 

de autoriteiten die de werking van de ombudsdiensten evalueren, met name de 

Federale commissie “Rechten van de patiënt” en de inspectiediensten van de 

zorginstellingen. 

 

-aanmoedigen van ontmoetingen tussen deelgebieden en de Federale staat voor wat 

“bemiddeling” betreft, in de interministeriële commissie. 

 

Zoals reeds aangegeven, zijn volgens ons de belangrijkste onderwerpen die behandeld 

zouden moeten worden de volgende: 

 

-opleiding van de ombudspersonen (volgens ons veeleer in de vorm van permanente 

vorming) en uitwerking van een “statuut” voor deze ombudspersonen (in het kader 

van de versterking van hun onafhankelijkheid); 

 



 

77 

-verduidelijking van basisprincipes die de doeltreffendheid en de sereniteit stimuleren 

van het bemiddelingsproces, met name het vaststellen van regels die de 

“vertrouwelijkheid” van het proces garanderen34; 

 

-manier om de evaluatietools van de werking van de ombudsdiensten (en van de Wet 

Patiëntenrechten) te beheren: Wat moet er gebeuren met de activiteitenverslagen van 

de ombudspersonen (die vanaf april 2016 aan de deelgebieden worden voorgelegd)? 

Op federaal niveau om de 2-3 jaar enquêtes voorzien omtrent de activiteiten van de 

ombudspersonen? 

 

-vaststellen van de te overwegen prioriteiten en proefprojecten (vanuit budgettair 

oogpunt) wat betreft het optrekken van het aantal ombudspersonen in de 

extramurale sector, vooral daar waar de patiënten langdurig verblijven (ROB’s / 

RVT’s, gevangenissen, aan huis, …). 

 

------------------------- 

  

                                                 
34 Zie in deze optiek onze beschreven ontwikkelingen in elk van onze jaarverslagen, sinds 2004. Het jaarverslag 

2014 maakt melding van twee juridische studies terzake. Het uitdrukkelijk inschrijven van het 

vertrouwelijkheidsprincipe van bemiddeling blijft voor ons een prioriteit en een essentiële garantie op het succes 

van de bemiddeling. 



 

78 

 

CONCLUSIES BIJ HET JAARVERSLAG 2015 

 

 

I. Cijfers 

 

-De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft in 2015 in totaal 792 

klachtendossiers ontvangen.  

 

Aan Franstalige zijde telt men 316 dossiers, waarvan er 95 dossiers rechtstreeks behoren tot 

de bevoegdheid van deze federale ombudsdienst. 

 

Aan Nederlandstalige zijde werden 476 klachtendossiers geopend, waarvan 186 dossiers 

behoren tot de rechtstreekse bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” zelf. 

 

-De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft in 2015 ongeveer 368 

informatievragen ontvangen (258 aan Nederlandstalige zijde en ongeveer 110 aan 

Franstalige zijde), afkomstig van patiënten, diverse instanties, ombudspersonen en studenten. 

 

-Ter herinnering, 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 2015, de lancering van een nieuwe grootschalige 

promotiecampagne over de wet betreffende de rechten van de patiënt, binnen het kader 

waarin pedagogische filmpjes werden verspreid.).  

 

Verder onderhoudt de ombudsdienst publieke relaties (ontmoetingen, uiteenzettingen, 

contacten met de lokale ombudspersonen, enz., cf. blz. 42 e.v.) 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 

 

We hebben, in het tweede deel van ons verslag, een stand van zaken kunnen opmaken van 

een aantal analyse-elementen van de Wet Patiëntenrechten, in het licht van andere 

wetgevingen (II.1.). 

 

Zo gaven we aan dat krachtens een arrest van het Grondwettelijk Hof (arrest van 17 

september 2015), 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” ongewijzigd bleef; dat de specifieke informatieverplichtingen van de 

beroepsbeoefenaar (aan de patiënt) over de karakteristieken van de esthetische 

behandeling weldegelijk van toepassing zijn (II.1.1.). 

 

We zijn ingegaan op interessante elementen uit de wet van 2014 van het 

Groothertogdom Luxemburg over de rechten en plichten van de patiënt (zie 

vergelijkende tabel betreffende de Belgische wet van 2002 en de Luxemburgse wet 

van 2014, II.1.2., blz. 48 e.v.); zie meer bepaald de artikelen uit de Luxemburgse wet 

betreffende de (symbolische) verplichtingen van de patiënt; betreffende het 

patiëntendossier; het delen van gegevens tussen zorgverleners, de vertrouwelijkheid 

van het bemiddelingsproces, enz. 

 

We hebben gewezen op het feit dat de uitwerking en de inwerkingtreding van de koninklijke 

besluiten van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke 

gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 

1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (wet die momenteel wordt 

gewijzigd) uitgesteld zouden kunnen worden; dat de mogelijkheid, voor de klinisch 

psychologen om zich effectief te laten erkennen als beroepsbeoefenaar, moeilijk te realiseren 

zal zijn tegen 1 september 2016. 

 

In een tweede onderdeel van ons tweede deel, gewijd aan de actualiteiten inzake bemiddeling 

van de Wet Patiëntenrechten (II.2.), gaven we uiting aan onze ongerustheid aangaande het 

advies van de Nationale Raad van de Orde der artsen van 19 september 2015, zowel wat 

betreft de implicaties ervan voor de werking van de ombudsdiensten voorzien in de Wet 

Patiëntenrechten als wat betreft bepaalde basisprincipes aangaande bemiddeling tussen twee 
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individuen. Het recente advies van 19 maart 2016 van de Nationale Raad doet die 

ongerustheid echter afnemen (II.2.1.). 

 

We hebben ook een aantal vragen gesteld over enerzijds het gebruik dat de deelgebieden 

zullen maken van de jaarverslagen van de lokale ombudspersonen, en anderzijds de tools 

waarover de Federale commissie “Rechten van de patiënt” voortaan zal beschikken in het 

kader van haar algemene evaluatieopdracht van de werking van de ombudsdiensten “Rechten 

van de patiënt” (II.2.2.). 

 

Tot slot hebben we in het derde onderdeel van het tweede deel van ons verslag de aandacht 

gevestigd op de aanbevelingen uit de vorige verslagen, die ons prioritair lijken (II.3.): 

 

-Versterking van de opleidingen in communicatie voor de beroepsbeoefenaars (II.3.1.). 

 

-Wat het patiëntendossier betreft (II.3.2.): 

 

-belang van het bepalen van een minimale inhoud en een bewaartermijn, voor alle 

beroepsbeoefenaars; 

 

-belang van het opvolgen van de politieke keuzes die gemaakt zullen worden omtrent 

de toegang, door de patiënt, tot het gedeeld elektronisch dossier;  

 

-belang van het sensibiliseren van de sector controle-/expertisegeneeskunde omtrent 

de toepassing van de Wet Patiëntenrechten (met name het naleven van het recht van 

de patiënt op een afschrift van het dossier) in de genoemde sector. 

 

-Het belang om de oprichting van een Orde van tandartsen te overwegen (II.3.3.). 

 

-Het belang om officiële lijsten van experten te voorzien, die toegankelijk zijn voor de 

burgers, om vooruitgang te boeken in de analyse van de dossiers waarin er sprake is van een 

vermoeden van medische fout (II.3.4.). 
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-Het belang, wat betreft de bemiddeling “Rechten van de patiënt”, om (eventueel tijdens een 

Interministeriële Conferentie) vooruitgang te boeken in verband met de volgende 

onderwerpen (II.3.5.): 

 

- Opleiding van de ombudspersonen en uitwerking van een “statuut” voor deze laatsten 

(in het kader van de versterking van hun onafhankelijkheid); 

- Verduidelijking van de basisprincipes om de doeltreffendheid en de sereniteit te 

stimuleren van het bemiddelingsproces, met name door het vaststellen van regels die 

de “vertrouwelijkheid” van het proces garanderen; 

- Manier om de tools voor het evalueren van de werking van de ombudsdiensten (en 

van de Wet Patiëntenrechten) te beheren: wat te doen met de activiteitenverslagen van 

de ombudspersonen (die vanaf april 2016 worden ingediend bij de deelgebieden)?, op 

federaal niveau om de 2-3 jaar enquêtes voorzien over het werk van de 

ombudspersonen?, … 

- Vaststellen van de te overwegen prioriteiten en proefprojecten (vanuit budgettair 

oogpunt) wat betreft het optrekken van het aantal ombudspersonen in de extramurale 

sector, vooral daar waar de patiënten langdurig verblijven (ROB’s / RVT’s, 

gevangenissen, aan huis, …) 

 

---------------------------------- 
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BIJLAGE 

 

Wet van 24 juli 2014 van het Groothertogdom Luxemburg “relative aux droits et aux 

obligations du patient et portant création d’un service national d’information et de 

médiation dans le domaine de la santé” 
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