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INLEIDING 

 

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

van de patiënt” tijdens het jaar 2016. Het werd in de loop van de maand april 2017 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 dertiende 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 2016 behandeld werden, en van 

de activiteiten van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” (eerste deel). 

 

-Wat de cijfers betreft, zien we een significante stijging van het totaal aantal 

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

                                                           
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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patiënt”. We registreerden in 2016 immers 858 klachten, tegenover 792 in 2015, ofwel 

een stijging van 8%. 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 en, voor wat de klachten betreft die 

tot de directe bevoegdheid van de federale ombudsdienst behoren (315 klachten), 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 (266 klachten). Zo komt de 

lezer bijvoorbeeld te weten dat er in 2016 41 klachten werden doorverwezen naar de 

ziekenfondsen, 30 naar de Provinciale Geneeskundige Commissies, 30 naar een 

raadsman, 29 naar de inspectiediensten van de Gemeenschappen en Gewesten en 13 naar 

het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO). 

 

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

door de ombudsdienst in de klachtendossiers eveneens geregistreerd. Voor het jaar 2016 

merken we onder meer dat er in 76 dossiers een contact is geweest tussen de 

ombudsdienst en de betrokken beroepsbeoefenaar; en dat in 40 van deze 76 

klachtendossiers een tussenkomst van de ombudsdienst heeft geleid tot minstens een 

informatie-uitwisseling tussen de twee partijen. Daarnaast hebben 16 

bemiddelingsprocedures geresulteerd in een overdracht van (elementen uit) het 

patiëntendossier. 

 

-Op het niveau van de activiteiten van de dienst (naast de afhandeling van klachten- en 

informatiedossiers) noteren we voor het jaar 2016 het volgende: 

 

-Terwijl het jaar 2015 vooral in het teken stond van de lancering van een vierde 

promotiecampagne over de Wet Patiëntenrechten (pedagogische films over de 

patiëntenrechten), werd er in 2016 vooral aandacht besteed aan het interne 

beheer van de ombudsdienst: zo hebben intervisiesessies en reflecties binnen 
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het team geleid tot de opmaak van templates (voorbeeldbrieven) bestemd om te 

worden gebruikt in de klachtendossiers, tijdens de verschillende fasen van het 

bemiddelingsproces. Bovendien is onze dienst, ter verbetering van haar kennis, 

samengekomen met diensten buiten de FOD, die op één of andere manier 

gelieerd zijn aan de afhandeling van klachten van patiënten (cf. blz. 35 en 36).  

 

Als activiteiten van de dienst noteren we voornamelijk ook een 

kwaliteitscontrole en bijwerking van de webpublicaties over 

patiëntenrechten (www.patientrights.be) naar aanleiding van een 

herstructurering van de website van de FOD Volksgezondheid, alsook een 

actualisering van de inhoud van de brochure “Wet ‘Rechten van de patiënt’ 

- In een goede relatie weet je wat je aan elkaar hebt”.  

 

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

aanbevelingen), verwijst de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” de lezer naar de 

ontwikkelingen die werden geformuleerd in de vorige jaarverslagen (ontwikkelingen die voor 

het grootste deel nog actueel zijn) en herneemt in dit jaarverslag, samenvattend, de 

aanbevelingen van de ombudsdienst die prioritair zijn (II.1.). 

 

Brussel, april 2017 

 

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

Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

 

 

 

 

 

--- 

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

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

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

26.08.2003 en 27.08.2003).  

http://www.patientrights.be/
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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 2016 heeft de federale ombudsdienst 60% van haar werktijd besteed aan de afhandeling 

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

dossiers, de redactie van het jaarverslag, de opmaak van voorbeeldbrieven (templates) voor 

gebruik tijdens de verschillende fasen van het bemiddelingsproces). 

 

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

individuele taakverdeling van de verschillende medewerkers en de intensiteit van het verrichte werk. 
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Dossier
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-Ongeveer 10 % 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. 

 

-15% van de werktijd ging uit naar opdrachten van de FOD Volksgezondheid, en in het 

bijzonder naar: a) de kwaliteitscontrole en bijwerking van de publicaties over 

patiëntenrechten op de website van de FOD Volksgezondheid; b) de actualisering van de 

inhoud van de informatiebrochure over patiëntenrechten; c) de regelmatige verzending 

van brochures van de FOD naar de burger (voornamelijk aangevraagd via 

brochurespatient@health.fgov.be en via de bestelpagina op de website van de FOD3), en 

voorbereidingen voor de herdruk van de brochure en de flyer in samenwerking met de 

FOD Kanselarij; d) de voorbereiding van informatienota’s voor de Minister. 

 

-De federale ombudsdienst heeft ongeveer 15% 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 2016 heeft de federale ombudsdienst dezelfde manier van registreren en 

gegevensverwerking gebruikt als in haar vorige jaarverslagen 2005 t.e.m. 2015. 

 

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.  

 

 

                                                           
3 http://www.health.belgium.be/nl/wet-rechten-van-de-patient-een-goede-relatie-weet-je-wat-je-aan-mekaar-hebt 

mailto:brochurespatient@health.fgov.be
http://www.health.belgium.be/nl/wet-rechten-van-de-patient-een-goede-relatie-weet-je-wat-je-aan-mekaar-hebt
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In 2016 heeft de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in totaal 858 “klachten” 

en 342 informatievragen (242 aan Nederlandstalige zijde en 100 aan Franstalige zijde) 

ontvangen. 

 

 

In het punt I.1.1. van het eerste deel van dit jaarverslag worden de “klachten”dossiers 

besproken aan de hand van de registratie bij ontvangst van de klacht op de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”.  

 

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

 

- de dossiers die direct tot de bevoegdheid van de federale ombudsdienst behoren; verder 

categorie “bevoegdheid federale ombudsdienst” genoemd4. 

 

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

direct naar de lokale ombudsdiensten doorverwezen worden; verder categorie 

                                                           
4 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). 
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“bevoegdheid lokale ombudsdienst” genoemd. Deze doorverwijzing gebeurt conform 

artikel 10, §2 van het koninklijk besluit van 1 april 20035 waarbij wordt bepaald dat 

de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” de klachten doorstuurt naar de 

specifieke (lokaal opgerichte) ombudsfuncties. 

 

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

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

lokaal zijn opgericht, ofwel wensten ze voorafgaand aan hun klachtmelding bij de 

overheid informatie te bekomen over de Wet Patiëntenrechten en de werking van de 

ombudsdiensten “Rechten van de patiënt”.  

 

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

de dossiers “bemiddeling bij bemiddeling” waarbij de federale ombudsdienst 

bemiddeld heeft tussen de lokale ombudsdienst en de patiënt (informeel).  

  

- de dossiers die direct werden doorverwezen naar andere diensten van 

klachtenafhandeling; verder categorie “bevoegdheid dienst derde” genoemd. 

 

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

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” geregistreerd. 

 

Anderzijds, 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. 

 

                                                           
5 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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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 2016 heeft de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in totaal 858 “klachten” 

ontvangen, namelijk 307 “klachten” aan Franstalige zijde en 551 “klachten” aan 

Nederlandstalige zijde. 

 

Overzicht 2016 FR NL TOTAAL 

Bevoegdheid federale ombudsdienst 92 223 315 

Bevoegdheid lokale ombudsdienst 89 152 241 

(Bemiddeling bij bemiddeling) 17 19 36 

Bevoegdheid dienst derde 109 157 266 

TOTAAL 307 551 858 

 

Aanmelding van de klacht 2016 FR NL TOTAAL 

Brief 29 33 62 

Mail 107 271 378 

Telefoon 146 233 379 

Fax 0 0 0 

Afspraak 13 0 13 

Via kabinet van de Minister 9 14 23 

TOTAAL 307 551 858 

 

Voorwerp van de klacht 2016 FR NL TOTAAL 

Art. 5 Gedrag 21 85 106 

Art. 5 Technische handeling 32 84 116 

Art. 6 Vrije keuze 4 6 10 

Art. 7 Informatie gezondheidstoestand 5 5 10 

Art. 8 Vrij toestemmen met voorafgaande 

informatie – financiële gevolgen 15 34 49 

Art. 8 Vrij toestemmen met voorafgaande 

informatie – andere informatie 4 11 15 

Art. 8 Geen voorafgaandelijke 

toestemming gevraagd 0 2 2 
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Art 8 Niet-respecteren weigering 

toestemming 0 1 1 

Art. 8/1 Informatie verzekeringsdekking  0 0 0 

Art. 9 §1 Zorgvuldig bijgehouden 

patiëntendossier 0 0 0 

Art. 9 §2 Inzage dossier 1 2 3 

Art. 9 §3 Afschrift dossier 20 32 52 

Art. 9 §4 Toegang dossier overleden 

patiënt 2 3 5 

Art. 10 Persoonlijke levenssfeer 3 7 10 

Art. 11bis pijnbestrijding 0 1 1 

Vertrouwenspersoon / vertegenwoordiger 5 0 5 

TOTAAL 112 273 385 

 

Verwachting 2016 FR NL TOTAAL 

Financieel 25 84 109 

Dialoog 34 18 52 

Signaal/luisteren - Beroepsbeoefenaar 8 9 17 

Signaal/luisteren - Ombudsdienst 2 70 72 

Dossier 21 35 56 

Andere 2 7 9 

TOTAAL 92 223 315 

 

Sector 2016 FR NL TOTAAL 

Privé-kabinet 61 187 248 

Rusthuis 8 2 10 

Privékliniek 7 8 15 

Gevangenis & Instelling voor Sociaal 

Verweer 

 

0 1 1 

Controle / expert / adviserend  6 11 17 

Wijkgezondheidscentrum 4 3 7 

Centra voor geestelijke gezondheidszorg 1 0 1 

Thuiszorg 1 6 7 

Wachtdienst 0 3 3 

Ziekenvervoer 0 0 0 

CLB 0 1 1 

Zorgcentra 2 0 2 

Labo 0 0 0 

Centrum voor medische beeldvorming 2 0 2 

Andere 0 1 1 

TOTAAL 92 223 315 

 

Beroepsbeoefenaars 2016 FR NL TOTAAL 

Huisarts 13 57 70 

Tandarts 36 105 141 

Specialist 0 1 1 

Apotheker 26 34 60 

Kinesitherapeut 4 4 8 
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Verpleegkundige - zelfst. / RH 2 6 8 

Controle / expert / adviserend geneesheer 6 10 16 

Klinisch psycholoog 1 4 5 

Paramedicus – bandagist 0 0 0 

Paramedicus – orthesist en prothesist 0 0 0 

Paramedicus – diëtist 0 0 0 

Paramedicus – ergotherapeut 0 0 0 

Paramedicus – technoloog medische beeldvorming  1 0 1 

Paramedicus – med. labo. technoloog 0 0 0 

Paramedicus – logopedist 2 1 3 

Paramedicus – podoloog 1 0 1 

Paramedicus – audioloog en audicien 0 0 0 

Paramedicus – orthoptist 0 0 0 

Andere 0 1 1 

TOTAAL 92 223 315 

 

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

“Rechten van de patiënt” 

 

-Totaal aantal in 2016 geregistreerde klachten6: 858 

 

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

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”: 

 

 

                                                           
6 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 het aantal klachten, geregistreerd door de federale ombudsdienst “Rechten 

van de patiënt”, opnieuw gestegen is in 2016 (met 66 klachten tegenover 2015). 

 

-Het totaal aantal klachtendossiers ontvangen in 2016 op de federale ombudsdienst, 

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

 

Overzicht 2016 FR NL TOTAAL 

Bevoegdheid federale ombudsdienst 92 223 315 

Bevoegdheid lokale ombudsdienst 89 152 241 

(Bemiddeling bij bemiddeling) 17 19 36 

Bevoegdheid dienst derde 109 157 266 

TOTAAL 307 551 858 
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-Evolutie (2006-2016) 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 2015 merken we een nieuwe toename van het aantal klachten die 

behoren tot de bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. Het aantal 

dossiers die in fine onder de bevoegdheid van de lokale ombudsfunctie vallen, is eveneens 

gestegen. 

 

-Het aantal klachtendossiers per taalgedeelte ontvangen in 2016 op de federale 

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

handelen: 

 

 

 

Het totale aantal klachten die in 2016 door Franstalige patiënten ingediend zijn, stijgt tot 307, 

tegenover 551 bij de Nederlandstalige patiënten. 
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-Het aantal klachtendossiers per taalgedeelte, behorend tot de bevoegdheid van de 

federale ombudsdienst, opgedeeld per jaartal (2005-2016): 

 

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

behoren: 

 

 

 

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

de patiënt” 

 

Aanmelding van de klacht 2016 FR NL TOTAAL 

Brief 29 33 62 

Mail 110 271 378 

Telefoon 146 233 379 

Fax 0 0 0 

Afspraak 13 0 13 

Via kabinet van de Minister 9 14 23 

TOTAAL 307 551 858 
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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. 

 

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 2016 FR NL TOTAAL 

Art. 5 Gedrag 21 85 106 

Art. 5 Technische handeling 32 84 116 

Art. 6 Vrije keuze 4 6 10 

Art. 7 Informatie gezondheidstoestand 5 5 10 

Art. 8 Vrij toestemmen met voorafgaande 

informatie – financiële gevolgen 15 34 49 

Art. 8 Vrij toestemmen met voorafgaande 

informatie – andere informatie 4 11 15 
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Art. 8 Geen voorafgaandelijke 

toestemming gevraagd 0 2 2 

Art. 8 Niet-respecteren weigering 

toestemming 0 1 1 

Art. 8/1 Informatie verzekeringsdekking 0 0 0 

Art. 9 §1 Zorgvuldig bijgehouden 

patiëntendossier 0 0 0 

Art. 9 §2 Inzage dossier 1 2 3 

Art. 9 §3 Afschrift dossier 20 32 52 

Art. 9 §4 Toegang dossier overleden 

patiënt 2 3 5 

Art. 10 Persoonlijke levenssfeer 3 7 10 

Art. 11bis pijnbestrijding 0 1 1 

Vertrouwenspersoon / vertegenwoordiger 5 0 5 

TOTAAL 112 273 385 

 

 

 

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 
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gestelde handelingen (116 klachten) als op het gedrag van de beroepsbeoefenaar in kwestie 

(106 klachten). 

 

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

voorkomend voorwerp van de klachten (52 klachten), net zoals (49 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).  

 

Aan Franstalige zijde: 
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Aan Nederlandstalige zijde: 

 

 

 

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 2016 FR NL TOTAAL 

Financieel 25 84 109 

Dialoog 34 18 52 

Signaal/luisteren - Beroepsbeoefenaar 8 9 17 

Signaal/luisteren - Ombudsdienst 2 70 72 

Dossier 21 35 56 

Andere 2 7 9 

TOTAAL 92 223 315 
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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.  

 

Wat de dossiers “Signaal/luisteren” betreft, onderscheiden we dit jaar de categorie 

“Signaal/luisteren – beroepsbeoefenaar”: dossiers waarin de patiënt een boodschap wil 

overmaken aan de beroepsbeoefenaar via ons tussenkomst (zonder van de beroepsbeoefenaar 

een specifieke reactie te verwachten), en de categorie “Signaal/luisteren – ombudsdienst”: 

dossiers waarin de patiënt bovenal een signaal wenst over te maken aan onze dienst, 

beluisterd/gehoord wil worden, en geen bemiddeling wenst te starten met de 

beroepsbeoefenaar. 

De Nederlandstalige ombudspersonen vermelden dat zij onder laatstgenoemde categorie een 

groot aantal dossiers registreren, waarin de patiënt na een eerste antwoord van de ombudsdienst 

niet meer gereageerd heeft. Het gaat hoofdzakelijk om dossiers waarin de patiënt een klacht 

per e-mail had neergelegd. 
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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 2016 FR NL TOTAAL 

Privé-kabinet 61 187 248 

Rusthuis 8 2 10 

Privékliniek 7 8 15 

Gevangenis & Instelling voor Sociaal 

Verweer 

 

0 1 1 

Controle / expert / adviserend  6 11 17 

Wijkgezondheidscentrum 4 3 7 

Centra voor geestelijke gezondheidszorg 1 0 1 

Thuiszorg 1 6 7 

Wachtdienst 0 3 3 

Ziekenvervoer 0 0 0 

CLB 0 1 1 

Zorgcentra 2 0 2 

Labo 0 0 0 

Centrum voor medische beeldvorming 2 0 2 

Andere 0 1 1 

TOTAAL 92 223 315 
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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 2016 FR NL TOTAAL 

Huisarts 13 57 70 

Tandarts 36 105 141 

Specialist 0 1 1 

Apotheker 26 34 60 

Kinesitherapeut 4 4 8 

Verpleegkundige - zelfst. / RH 2 6 8 

Controle / expert / adviserend geneesheer 6 10 16 

Klinisch psycholoog 1 4 5 

Paramedicus – bandagist 0 0 0 

Paramedicus – orthesist en prothesist 0 0 0 

Paramedicus – diëtist 0 0 0 

Paramedicus – ergotherapeut 0 0 0 

Paramedicus – technoloog medische beeldvorming  1 0 1 

Paramedicus – med. labo. technoloog 0 0 0 

Paramedicus – logopedist 2 1 3 

Paramedicus – podoloog 1 0 1 

Paramedicus – audioloog en audicien 0 0 0 

Paramedicus – orthoptist 0 0 0 

Andere 0 1 1 

TOTAAL 92 223 315 
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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 2016 FR NL TOTAAL 

Bevoegdheid federale ombudsdienst 92 223 315 

Bevoegdheid lokale ombudsdienst 89 152 241 

(Bemiddeling bij bemiddeling) 17 19 36 

Bevoegdheid dienst derde 109 157 266 

Advocaat 13 17 30 

Provinciale Geneeskundige Commissie 11 19 30 

Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO) 11 2 13 

Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en 

Controle (RIZIV) 5 8 13 

De federale Ombudsman 3 3 6 

Ziekenfondsen 10 31 41 

Orde der artsen 7 8 15 

Inspectiediensten Gemeenschappen/Gewesten 19 10 29 

Andere diensten 30 59 89 

TOTAAL 307 551 858 

 



 

25 

 

 

De aandachtige lezer zal het grote aantal (89) 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. 

 

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

in een rubriek te voorzien. 

  

                                                           
7 Sommige klachten betreffen inderdaad voor een deel of helemaal niet het domein van de gezondheidszorg. 

0

50

100

150

200

250

300



 

26 

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

bijvoorbeeld: 

 

- aan Franstalige zijde: OCMW, infor home, Senoah, Nationaal contactpunt 

grensoverschrijdende gezondheidszorg, Consumentenombudsdienst, Federaal agentschap voor 

geneesmiddelen en gezondheidsproducten, “Ligue des Usagers des Services de Santé” (LUSS), 

“Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées” (AWIPH), 

arbeidsrechtbank, verzekeringsmaatschappij, schuldbemiddelaar, ombudsdienst van de 

betrokken overheidsadministratie, ombudsdienst van het ziekenfonds, klachtenmanager 

MEDEX. 

 

- aan Nederlandstalige zijde: Woonzorglijn, Federale Gezondheidsinspectie, 

Ombudsman van de Verzekeringen, Fonds voor Arbeidsongevallen, ombudsdienst van het 

ziekenfonds, ombudsdienst van de betrokken overheidsadministratie, Psychologencommissie, 

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Commissie voor 

Juridische Bijstand, arbeidsrechtbank, Regionale directie Toezicht Welzijn op het Werk van de 

FOD Werkgelegenheid, Consumentenombudsdienst, personeelsdienst van de werkgever, Jo-

lijn bij de Vlaamse overheid, klachtendienst van Kind en Gezin, directie van de zorginstelling, 

provinciale wachtdienstcoördinator van het Verbond der Vlaamse Tandartsen, politie, Hoge 

Raad voor de Justitie, Commissie Ethiek en Deontologie van de Belgische vereniging voor 

relatie- en gezondheidstherapie en systeemcounseling, Centrum voor Rijgeschiktheid en 

voertuig Aanpassing (CARA), de eventuele beroepsvereniging van de (beroeps)beoefenaar, 

Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen, vakbond, eHealth-platform. 

 

I.1.1.8. Afgesloten dossiers – openstaande / lopende dossiers 

 

Aan Nederlandstalige zijde was er op 31 december 2016 1 dossier lopende. Aan Franstalige 

zijde waren er op 31 december 2016 nog 15 dossiers lopende. 

 

Op het moment van de opmaak van dit verslag (maart 2017) zijn nog 1 NL dossier en 2 FR 

dossiers van het jaar 2016 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. 
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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 2016 (FR+NL) 

Totaal aantal afgesloten klachtendossiers op 31/03/2017 die tot de 

bevoegdheid van de federale ombudsdienst behoren 315 

1. Aantal dossiers die aanleiding gaven tot een fase van informatie 

/ coaching van de patiënt door de ombudsdienst. 313 

2. Aantal dossiers die uiteindelijk aanleiding gaven tot een contact 

tussen de ombudsdienst en de beroepsbeoefenaar die door de 

klacht geviseerd wordt.  76 

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.  40 

2.B) Aantal dossiers waarbij de tussenkomst van de 

ombudsdienst heeft geleid tot de overdracht van één 

of meerdere documenten van het patiëntendossier.  16 

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.  6 

2.D) Aantal dossiers waarin de ombudsdienst er 

(ondanks meervoudige pogingen) niet in geslaagd is 

om in contact te treden met de beroepsbeoefenaar 
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tegenover wie de patiënt een vraag tot bemiddeling 

heeft geformuleerd, en dossiers waarin de 

beroepsbeoefenaar weigerde om aan de 

bemiddeling deel te nemen.  
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Grafiek resultaten - op 76 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: 

 

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

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

-de bemiddelingsprocedure. 
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 uitwisseling van informatie over de feiten

Overdracht document(en) van het patiëntentdossier

Voorstel tot financiële regeling
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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 2 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. 

 

2. 76 dossiers die geleid hebben tot een contact tussen de ombudsdienst en de betrokken 

beroepsbeoefenaar 

 

In 2016 leidde ongeveer één klachtendossier op vier 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). 

                                                           
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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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 76 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 40 klachtendossiers was er sprake van uitwisseling van informatie over de 

feiten: 

 

In 2016 hebben 40 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 16 klachtendossiers was er sprake van overdracht van documenten uit het 

patiëntendossier: 

 

In 16 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). 

 

2.C) in 6 klachtendossiers was er sprake van een voorstel tot financieel akkoord / 

overdracht naar de verzekeringsmaatschappij: 

 

We geven ook mee dat er in 6 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.  
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2.D) in 11 klachtendossiers was er een weigering van de beroepsbeoefenaar om aan 

de bemiddeling deel te nemen / was de beroepsbeoefenaar onbereikbaar: 

 

In 2016 heeft de ombudsdienst in enkele dossiers moeilijkheden ervaren om in contact te 

treden met de beroepsbeoefenaars. Na meerdere vruchteloze pogingen tot contact (per 

brief, en vervolgens per telefoon) hebben we moet vaststellen dat bepaalde 

beroepsbeoefenaars onbereikbaar bleven. 

 

Tot slot dienen we te vermelden dat de bemiddeling zoals bedoeld in de Wet 

Patiëntenrechten een vrijwillig proces blijft, dat de medewerking van beide partijen 

vereist. De beroepsbeoefenaar behoudt bijgevolg de mogelijkheid om te weigeren om deel 

te nemen het bemiddelingsproces. 

 

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 
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op de meer uitgebreide vraagstellingen baseren, komen we voor 2016 aan 340 

informatiedossiers (242 aan Nederlandstalige zijde en 100 aan Franstalige zijde). Daartoe 

behoren ook de vragen die werden doorgestuurd door de infobox van de FOD 

Volksgezondheid. 

 

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

vragen omvatten frequent uitzonderingen of heel specifieke situaties waarvoor de wet 

betreffende de 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 ook betrekking op ruimere aspecten in de gezondheidszorg of 

op de specifieke regelgeving van de sociale zekerheid en in verband met het elektronisch delen 

van gezondheidsgegevens (via het eHealth-platform). Het zoeken naar contactgegevens van 
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diensten die gespecialiseerd zijn in het onderwerp waarover de patiënt een vraag heeft, maakt 

bijgevolg vaak ook deel uit van het opzoekwerk. 

 

Hoewel de jaarverslagen van de ombudspersonen in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms 

geestelijke gezondheidszorg, sinds de 6de Staatshervorming, zijn overgedragen naar de 

deelstaten op 1 januari 2016, heeft de federale ombudsdienst, naast de hierboven vermelde 

informatiedossiers, nog een 20-tal vragen ontvangen van ombudspersonen in verband met de 

verzending van het jaarverslag 2015 (te verzenden vóór 30 april 2016), alsook een 350-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 en via de bestelpagina op de 

vernieuwde website van de FOD Volksgezondheid9. 

 

 

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”10. In dit kader is de dienst vertegenwoordigd 

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

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

stemgerechtigd). 

 

In de loop van het jaar 2016 heeft de Federale commissie “Rechten van de patiënt” volgend 

advies opgesteld en goedgekeurd: 

 

09-09-2016: Toegang tot het elektronisch gedeeld patiëntendossier (Personal Health 

Record) (www.patientrights.be) 

 

 

  

                                                           
9 http://www.health.belgium.be/nl/wet-rechten-van-de-patient-een-goede-relatie-weet-je-wat-je-aan-mekaar-hebt 
10 Art. 16, §3 Wet betreffende de rechten van de patiënt. 

mailto:brochurespatient@health.fgov.be
http://www.patientrights.be/
http://www.health.belgium.be/nl/wet-rechten-van-de-patient-een-goede-relatie-weet-je-wat-je-aan-mekaar-hebt
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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 2016 uiteenlopende opdrachten uit.  

 

De belangrijkste activiteiten geven we hier kort weer:  

 

a) Kwaliteitscontrole en bijwerking van de publicaties over patiëntenrechten op de 

website van de FOD Volksgezondheid (naar aanleiding van een herstructurering van de 

overheidssite die op 5 april 2016 werd gelanceerd); 

 

b) Actualisering van de inhoud van de informatiebrochure over patiëntenrechten; 

 

c) Regelmatige verzending van brochures van de FOD naar de burger (voornamelijk 

aangevraagd via brochurespatient@health.fgov.be en via de bestelpagina op de vernieuwde 

website van de FOD11), en voorbereidingen voor de herdruk van de brochure en de flyer 

(voorzien voor eind april 2017) in samenwerking met de FOD Kanselarij; 

 

d) Verstrekking van informatie aan de Minister van Volksgezondheid (ter voorbereiding van 

antwoorden op enkele parlementaire vragen of op vragen van burgers). 

 

 

I.4. Uiteenzettingen, ontmoetingen en deelnames aan symposia 

 

Uiteenzettingen 

 

-Gastcollege over het klachtrecht en de ombudsfunctie “Rechten van de patiënt” in het kader 

van het Postgraduaat Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek van de Universiteit Antwerpen 

op 19 januari 2016; 

-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 7 maart 2016; 

                                                           
11 http://www.health.belgium.be/nl/wet-rechten-van-de-patient-een-goede-relatie-weet-je-wat-je-aan-mekaar-

hebt 

mailto:brochurespatient@health.fgov.be
http://www.health.belgium.be/nl/wet-rechten-van-de-patient-een-goede-relatie-weet-je-wat-je-aan-mekaar-hebt
http://www.health.belgium.be/nl/wet-rechten-van-de-patient-een-goede-relatie-weet-je-wat-je-aan-mekaar-hebt
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-Presentatie over de bemiddeling “Rechten van de patiënt” op de Université catholique de 

Louvain (UCL), campus van Woluwe, in het kader van de studiedagen “Ethique du 

management”, georganiseerd door de “groupe international francophone d’études et de 

formations en éthique de la relation de service et de soins” (GEFERS) op 27 mei 2016; 

-Presentatie over de wet betreffende de rechten van de patiënt voor gebruikers van het 

dienstencentrum Groen-Zuid te Hoboken op 15 september 2016; 

-Voorstelling van het jaarverslag 2015 van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

voor de Federale commissie “Rechten van de patiënt” op 25 september 2016; 

-Presentatie over de bemiddeling “Rechten van de patiënt” voor de “Union nationale des 

professions libérales et intellectuelles de Belgique (commission Santé)” te Braine-L’Alleud op 

4 oktober 2016. 

 

Ontmoetingen 

 

-Ontmoeting met de “Service national d‘information et de médiation dans le domaine de la 

santé” van het Groothertogdom Luxemburg, opgericht in het kader van de Luxemburgse wet 

van 24 juli 2014 betreffende de rechten en de plichten van de patiënt, op 25 januari 2016; 

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

zorginstellingen (VVOVAZ en AMIS) in verband met de ombudsfunctie “Rechten van de 

patiënt” op 10 februari 2016; 

-Ontmoeting met leden van de Algemene Directie Economische Reglementering, 

Consumenten en Ondernemingen, van de FOD Economie in verband met de bemiddeling voor 

de consument op 15 februari 2016; 

-Ontmoeting met een vertegenwoordiger van het kabinet van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid in verband met het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO) op 17 maart 

2016; 

-Overleg met de klachtencoördinator van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid op 13 

juni 2016 (voorstelling van de Cel “Patiëntenrechten” / federale ombudsdienst “Rechten van 

de patiënt”); 

-Overleg met de Psychologencommissie op 29 augustus 2016 (naar aanleiding van de 

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

gezondheidszorgberoepen, die zorgde voor de uitbreiding van het toepassingsgebied van de 

Wet Patiëntenrechten tot klinisch psychologen);  

-Overleg met de Vzw “Erreurs médicales” op 6 september 2016; 
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-Overleg met de werkgroep “Visie” van het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO) op 6 

december 2016.  

 

Deelnames aan colloquia en vormingen 

 

-Deelname aan de Confocus opleiding “De wet medische ongevallen: benaderd vanuit diverse 

invalshoeken” te Edegem op 19 april; 

-Deelname aan de startconferentie “Hervorming van het Koninklijk Besluit nr. 78” op 28 

september 2016. 

 

Publicaties 

 

“De uitwisseling van gezondheidsgegevens via het eHealth-platform: het belang van het 

vaststellen en kenbaar maken van de spelregels”, M-N Verhaegen, Tijdschrift voor 

gezondheidsrecht, maart/april 2016, 250-254 (Herneming van de overwegingen van het 

jaarverslag 2014 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 dit tweede deel van het jaarverslag 

2016 een weergave van de aanbevelingen van de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” die prioritair zijn (II.1.). 

 

Dit verhindert echter niet dat de andere vaststellingen en aanbevelingen die in de vorige 

jaarverslagen geformuleerd werden en waarnaar we de lezer verwijzen, voor het merendeel, 

ook nog actueel zijn.  

 

II.1. Prioritaire aanbevelingen van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

II.1.1. Opleidingen in communicatie voor de beroepsbeoefenaars 

 

-In haar voorgaande jaarverslagen (met name het jaarverslag 2006, blz. 49 en 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, maar ook in de loop van de loopbaan. 

 

Immers, “elk patiëntenrecht verwijst op één of andere manier naar de communicatie tussen 

de patiënt en de beroepsbeoefenaar en dit onder de vorm van een respectvolle omgang, van 

een uitwisseling van informatie over de gezondheidstoestand, over diens evolutie, over de 

behandelingsmogelijkheden en over de toestemming van de patiënt met betrekking tot dit 

onderwerp, (eventueel) over de gegevens van het patiëntendossier, over de vertrouwelijkheid 

van de aldus ontstane dialoog…” (cf. jaarverslag 2006). 

 

-Deze aanbeveling (specifieke opleidingen in communicatietechnieken voor de 

beroepsbeoefenaars) blijft van toepassing en heeft de cel “Patiëntenrechten” ertoe aangezet om 
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een colloquium te organiseren ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Wet 

Patiëntenrechten in 2017. 

Het colloquium zal het thema “De communicatie beroepsbeoefenaar-patiënt” behandelen 

en zal plaatsvinden op vrijdag 24 november 2017. 

 

Inhoudelijk zal het meer specifiek gaan over het opwerpen van “goede praktijken” op het 

gebied van de communicatie tussen de beroepsbeoefenaar en de patiënt, tijdens de 

verschillende fasen van de zorg die worden beschreven in de Wet Patiëntenrechten (de 

beroepsbeoefenaar en de patiënt hebben elk hun rol op dit vlak): 

 

1. Hoe goed communiceren bij de aankondiging van een diagnose en/of in het kader van het 

ter beschikking stellen van het patiëntendossier (informatie over de gezondheidstoestand)? 

2. Hoe goed communiceren bij het verstrekken van informatie over de kenmerken van de 

medische behandeling (teneinde een geïnformeerde toestemming van de patiënt te 

verkrijgen)? 

3. Hoe communiceren met de naasten van de patiënt (waarbij er verwezen zal worden naar 

de vertrouwenspersoon of de vertegenwoordiger van de patiënt)? 

4. Hoe goed communiceren tussen beroepsbeoefenaars? 

5. Hoe communiceren in het kader van de bemiddeling? 

 

Het colloquium is voornamelijk gericht op beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, alsook 

op partners in de gezondheidszorg (patiëntenorganisaties, ziekenhuizen, beroepsverenigingen 

van zorgverleners, ziekenfondsen, …) en de ombudspersonen “Rechten van de patiënt”. 

 

II.1.2. Patiëntendossier 

 

Met betrekking tot het patiëntendossier blijven volgende aanbevelingen prioritair: 

 

 Het belang van het bepalen van een minimale inhoud van het dossier en een 

bewaartermijn, voor elke beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, binnen het kader 

van de individuele relatie met de patiënt. 
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De formuleringen die terzake in de wet van 24 juli 2014 van het Groothertogdom Luxemburg 

opgenomen zijn, kunnen mogelijk interessant zijn (cf. jaarverslag 2015, blz. 55 e.v.): 

 

-een omschrijving van een minimale inhoud van het patiëntendossier, met de mogelijkheid om 

de inhoud te preciseren “par règlement grand-ducal” voor de verschillende categorieën van 

beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg (zie artikel 15 (1) en (2) van de wet van het 

Groothertogdom Luxemburg); 

-een minimale bewaartermijn van het dossier van 10 jaar voor elke beroepsbeoefenaar in de 

gezondheidszorg (art.15 (4) van de wet van 2014 van het Groothertogdom Luxemburg).  

 

 Het belang van een verduidelijking met betrekking tot de noties “persoonlijke notities” 

en “gegevens met betrekking tot derden”; deze twee types van gegevens zijn niet 

direct toegankelijk voor de patiënt volgens de Wet Patiëntenrechten. 

 

In verband met de notie van gegevens met betrekking tot derden (die mogelijk zowel ook 

gegevens kunnen zijn “toevertrouwd door derden aan de beroepsbeoefenaar” als gegevens 

“over derden toevertrouwd door de patiënt”, of nog gegevens “met betrekking tot een naaste 

van de patiënt, betrokken bij gezinstherapie”, …) en de toegangsmodaliteiten tot deze gegevens 

kan de wet van het Groothertogdom Luxemburg, in voorkomend geval, tot inspiratiebron 

dienen: 

“Les données fournies par des tiers peuvent ne pas être divulguées au patient, pour autant 

qu’elles n’intéressent ni les soins, ni la continuité des soins. Les données à caractère personnel 

concernant des tiers ne sont jamais révélées” (art. 17 (2) van de wet van het Groothertogdom 

Luxemburg). 

 

 Het belang van een duidelijk antwoord met betrekking tot de nieuwe vragen die gesteld 

werden binnen de context van gegevensuitwisseling tussen zorgverleners via het e-

Health platform (en dit voornamelijk met betrekking tot de principes van de theorie van 

het gedeeld beroepsgeheim tussen de beroepsbeoefenaars met éénzelfde zorgopdracht). 

 

Hier volgen enkele van de vragen die we ons stellen:  

 

a) Met betrekking tot de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt voor het delen van 

gegevens tussen behandelende beroepsbeoefenaars via e-Health (heel groot netwerk), 
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hoe kan men er zich zo goed mogelijk van vergewissen dat de patiënt goed werd 

geïnformeerd over de modaliteiten van het delen van deze gegevens en van zijn 

rechten op dit vlak? Hoe kan men er zich van vergewissen dat de patiënt zich bewust 

is van zijn registratie in het e-Healthsysteem? (cf. klachten van patiënten die verbaasd 

zijn om, bij toeval, hun registratie vast te stellen, zoals vermeld in ons jaarverslag 

2015). 

 

b) Zou het niet opportuun zijn om op wettelijke basis het recht van de patiënt te 

formuleren om zich te verzetten tegen het delen van bepaalde gegevens met één of 

meerdere beroepsbeoefenaars (of dit nu is in het kader van een klein zorgteam (waar 

men spreekt van “impliciete” toestemming van de patiënt tot het delen van gegevens) 

of in een groot netwerk (waar men spreekt van uitdrukkelijke toestemming tot het 

delen van gegevens))?  

 

Zie in dit verband vooral art. 18 (2) van de wet van het Groothertogdom Luxemburg: 

“Deux ou plusieurs professionnels de la santé peuvent, sauf opposition du patient 

dûment averti, échanger des informations relatives à une même personne prise en 

charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en 

charge possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans 

un établissement hospitalier ou une autre personne morale ou entité au sein duquel 

des soins de santé sont légalement prestés, les informations le concernant sont 

réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe. 

Le patient, dûment informé, peut refuser à tout moment que soient communiquées 

des informations le concernant à un ou plusieurs professionnels de santé. Le 

professionnel de santé qui est à l’origine de la prestation garde toutefois toujours un 

accès aux éléments du dossier.” 

 

c) Wordt het, in het kader van de uitwisseling van gegevens tussen behandelende 

beroepsbeoefenaars via e-Health, overwogen dat de door de beroepsbeoefenaar 

gecodeerde gegevens in zijn dossier “automatisch” “in hun geheel” gedeeld worden 

(indien de patiënt zijn toestemming heeft gegeven)? Moet de beroepsbeoefenaar aldus 

“automatisch” het systeem van uitwisseling aanvaarden, dat wordt georganiseerd door 

de instantie die erkend en verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens, in 

functie van eerder ingestelde “matrices” (die vastleggen welk type van 



 

41 

beroepsbeoefenaar toegang zal hebben tot welke gegevens)? … Wat als de 

beroepsbeoefenaar -met betrekking tot zijn eigen verplichting tot het eerbiedigen van 

het beroepsgeheim- van mening is dat bepaalde gegevens niet moeten worden gedeeld 

met bepaalde types van beroepsbeoefenaars (aangezien dit voor hen niet nuttig is) en 

die nochtans als mogelijke bestemmelingen werden beschouwd in het georganiseerde 

uitwisselingssysteem? 

 

d) Wat gebeurt er met de persoonlijke notities van een beroepsbeoefenaar in een gedeeld 

dossier met zijn collega’s? We herinneren eraan dat, volgens de voorbereidende 

werken van de wet, deze persoonlijke notities voor exclusief gebruik zijn van de 

beroepsbeoefenaar die ze heeft opgemaakt. En, zoals de Nationale Raad van de Orde 

der artsen in haar advies van 26 juli 2003 opmerkt, lijken deze gegevens van geen 

belang te zijn voor de kwaliteit en de continuïteit van de zorgverlening.  

 

Zullen de persoonlijke notities van de beroepsbeoefenaar dan mettertijd “spontaan” 

verdwijnen in alle dossiers? … 

 

e) Wat gebeurt er met de gegevens met betrekking tot derden, die opgetekend werden 

door een beroepsbeoefenaar in het kader van een dossier, bedoeld om te worden 

gedeeld met collega’s, op een groot netwerk? 

Als bepaalde gegevens, toevertrouwd door derden, gebruikt kunnen worden voor de 

continuïteit van de zorgen, moet er alleszins aan herinnerd worden dat, volgens de 

Privacywet, de gegevens met persoonlijk karakter (identiteit) van derde personen niet 

openbaar mogen worden gemaakt, of dit nu aan de patiënt of aan collega’s is op een 

groot netwerk.  

 

f) Wat met de online toegang door de patiënt tot het gedeeld elektronisch dossier? Zoals 

aangegeven (cf. blz. 33), heeft de Federale commissie “Rechten van de patiënt” 

terzake een advies gegeven, waarin zij van mening is dat de patiënt het recht heeft om 

online toegang te krijgen, van thuis uit, tot de hem betreffende gezondheidsgegevens, 

met respect voor de uitzonderingen op het principe van directe toegang, zoals voorzien 

in de Wet Patiëntenrechten (therapeutische exceptie, persoonlijke notities, gegevens 

met betrekking tot derden).  
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De vraag die aanleiding heeft gegeven tot debat binnen de Commissie en tot 

verschillende posities in haar advies, betreft het tijdstip vanaf wanneer de patiënt 

online toegang zou kunnen hebben tot de gegevens, met name toegang “vanaf het 

moment waarin ze werden opgetekend” of toegang “na het verstrijken van een 

bepaalde termijn teneinde de beroepsbeoefenaars, die het wensen, de mogelijkheid te 

geven om vooraf met hun patiënt in dialoog te treden in verband met bepaalde 

gegevens die als gevoeliger worden beschouwd”?... (Met betrekking tot dit laatste 

aspect kan een link worden gelegd met artikel 16 (5) van de wet van het 

Groothertogdom Luxemburg; dit artikel laat de beroepsbeoefenaar in de 

gezondheidszorg toe om de patiënt te verzoeken om op raadpleging te komen 

(“consultation d’annonce”), wanneer de beroepsbeoefenaar van mening is dat de 

directe bekendmaking van bepaalde elementen uit het dossier een risico kunnen 

vormen voor de patiënt). 

 

 Het belang van het sensibiliseren van de sector controle- en 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. 

 

Onze dienst wijst in verband met dit onderwerp een bijzondere moeilijkheid aan, waarmee ze 

geconfronteerd wordt tijdens de bemiddelingsprocedures met het oog op het verzoek tot een 

afschrift van het dossier dat wordt bijgehouden door een controle/expertisegeneesheer:  

 

Bepaalde raadsgeneesheren / verzekeringsmaatschappijen zijn van mening dat de dossiers in 

verband met de vraag of de beroepsbeoefenaar al dan niet foutieve handelingen heeft gesteld 

tijdens een behandeling geen gegevens omvatten in verband met de gezondheidstoestand van 

de patiënt; zij weigeren om deze reden het afschrift van het (analyse)dossier (van de 

raadsgeneesheer), die de eventuele verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar betreft, 

mee te delen aan de patiënt12. 

 

                                                           
12 De volgende vraag stelt zich echter: impliceert de analyse van de eventuele verantwoordelijkheid van de 

beroepsbeoefenaar niet de analyse van de schade (“gezondheidstoestand”) van de patiënt en van haar verband met 

de vermoedelijke fout? 
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II.1.3. Naar nieuwe Ordes voor beroepsbeoefenaars, meer bepaald voor 

tandartsen 

 

De federale ombudsdienst blijft van mening dat de oprichting van een disciplinaire Orde, die 

bevoegd is voor de beoefenaars van de tandheelkunde, een preventieve rol zou kunnen spelen 

(voor de kwaliteit van zorg). Dergelijke Orde zou een deontologisch kader kunnen aanreiken 

en adviezen kunnen verlenen, die op hun beurt een verdere sensibilisering in de 

patiëntenrechten en een professionalisering van de beroepsuitoefening in de hand zouden 

kunnen werken. 

 

II.1.4. Bemiddeling “Rechten van de patiënt” 

 

-Zoals aangehaald in de jaarverslagen 2014 en 2015, 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. 

 

Bovendien, als men in de richting gaat van een professionalisering en van een statuut van de 

ombudspersoon, zoals voorzien in de Wet Patiëntenrechten, is het niet uitgesloten dat de 

Minister van Middenstand ook betrokken is bij dit onderwerp, aangezien een ombudspersoon 

op zich geen beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg is.  

 

We benadrukken zodoende opnieuw het belang en de noodzaak om tijdens een 

Interministeriële Conferentie vooruitgang te boeken in verband met de volgende onderwerpen: 

 

-Opleiding van de ombudspersonen (waarvan het aantal uren en de inhoud zouden kunnen 

worden bepaald door een “erkenningsorgaan van ombudspersonen” gecreëerd langs 

legislatieve weg) en uitwerking van een “statuut” voor deze laatsten in het kader van de 

versterking van hun onafhankelijkheid (vooral de onafhankelijkheid van de “lokale” 

ombudspersonen)13. 

 

                                                           
13 In dit verband kan de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs ter 

inspiratie dienen. Zie onder andere artikel 3: “De werkgever kan de overeenkomst met de preventieadviseur enkel 

beëindigen, een einde stellen aan de statutaire tewerkstelling van de preventieadviseur of hem verwijderen uit 

zijn functie om redenen die vreemd zijn aan zijn onafhankelijkheid of om redenen waaruit blijkt dat hij niet 

bekwaam is om zijn opdrachten uit te oefenen en voorzover hij de procedures als bedoeld in deze wet naleeft.” 
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-Manier om de tools voor het evalueren van de werking van de ombudsdiensten (en van de Wet 

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

ombudspersonen in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg -

die vanaf april 2016 aan de deelgebieden worden voorgelegd - ? Voorzien we, bovendien, op 

federaal niveau, meerjaarlijkse enquêtes met betrekking tot de activiteiten van de lokale 

ombudspersonen ? 

 

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

betreft het optrekken van het aantal ombudspersonen in de extramurale sector (lokale 

antennes), vooral daar waar de patiënten langdurig verblijven (ROB’s / RVT’s, gevangenissen, 

aan huis, …). 

 

We noteren dat op het moment dat dit jaarverslag wordt opgemaakt, de Federale 

commissie “Rechten van de patiënt” (op eigen initiatief) een gedetailleerd advies 

voorbereidt met betrekking tot dit onderwerp. 

 

-Onafhankelijk van een vorming en van een officieel statuut van de ombudspersoon van de 

Wet Patiëntenrechten, noteren we de noodzaak, volgens ons, tot het creëren van een 

deontologische code en een code van goede praktijken van de ombudspersoon - in 

voorkomend geval op basis van een voorstel tot code die wordt opgemaakt door de bestaande 

verenigingen van ombudspersonen (AMIS en VVOVAZ) en door de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” (dit voorstel zou dan worden onderworpen aan de waardering en de 

goedkeuring van de bevoegde autoriteiten met het oog op een formalisering). 

 

-Tot slot zou de reflectie over een wettelijke bescherming van de vertrouwelijkheid van 

het bemiddelingsproces van de Wet Patiëntenrechten, die meer sereniteit en efficiëntie in het 

bemiddelingsproces garandeert, zich moeten voortzetten (cf. ontwikkelingen in de vorige 

jaarverslagen).  
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CONCLUSIES BIJ HET JAARVERSLAG 2016 

 

 

I. Cijfers 

 

-De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft in 2016 in totaal 858 

klachtendossiers ontvangen.  

 

Aan Franstalige zijde telt men 307 dossiers, waarvan er 92 dossiers rechtstreeks behoren tot 

de bevoegdheid van deze federale ombudsdienst. 

 

Aan Nederlandstalige zijde werden 551 klachtendossiers geopend, waarvan 223 dossiers 

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

patiënt” zelf. 

 

-De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft in 2016 340 informatievragen 

ontvangen (242 aan Nederlandstalige zijde en 100 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 (bv. bekendmaking van de Wet Patiëntenrechten op verschillende manieren 

(via campagnes, brochures, website, organisatie van colloquia, enz.), cf. blz. 34). 

 

Verder onderhoudt de ombudsdienst publieke relaties (ontmoetingen, uiteenzettingen, 

contacten met de lokale ombudspersonen, enz., cf. blz. 34 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 jaarverslag de aandacht gevestigd op de aanbevelingen 

uit de vorige verslagen, die ons prioritair lijken (II.1.): 

 

-Versterking van de opleidingen in communicatie voor de beroepsbeoefenaars (II.1.1.). 

 

De cel “Patiëntenrechten” van de FOD Volksgezondheid heeft het project opgenomen om een 

colloquium te organiseren rond het thema “De communicatie beroepsbeoefenaar-patiënt” ter 

gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Wet Patiëntenrechten in 2017. Het colloquium zal 

plaatsvinden op vrijdag 24 november 2017. 

 

-Wat het patiëntendossier betreft (II.1.2.): 

 

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

beroepsbeoefenaars;  

 

-het belang van een verduidelijking met betrekking tot de noties “persoonlijke notities” 

en “gegevens met betrekking tot derden” die, volgens de Wet Patiëntenrechten, niet 

direct toegankelijk zijn voor de patiënt; 

 

-het belang van een duidelijk antwoord met betrekking tot de nieuwe vragen die werden 

gesteld binnen de context van gegevensuitwisseling tussen zorgverleners via het e-

Health platform (en dit, met name, met betrekking tot de principes in verband met de 

theorie van het gedeeld beroepsgeheim tussen beroepsbeoefenaars met dezelfde 

zorgopdracht). 

 

-het belang van het sensibiliseren van de sector controle- en 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.1.3.). 
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-Wat de bemiddeling “Rechten van de patiënt” betreft: 

 

-Het belang om tijdens een Interministeriële Conferentie vooruitgang te boeken in 

verband met de volgende onderwerpen (II.1.4.): 

 

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

laatsten; 

 

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

(en van de Wet Patiëntenrechten) te beheren; 

 

-Vaststellen van de te overwegen prioriteiten en proefprojecten (vanuit 

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

de extramurale sector. 

 

-Noodzaak om een code van goede praktijken en van deontologie op te stellen (op basis 

van een eerste voorstel vanuit de verenigingen van ombudspersonen en de federale 

ombudsdienst).  

 

-Noodzaak tot voortzetting van de reflectie over een wettelijke bescherming van de 

vertrouwelijkheid van het bemiddelingsproces.  

 

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

  



 

 

CONTACTGEGEVENS: 

 

 

Directoraat generaal 

Gezondheidszorg 

 

Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

Nederlandstalig 

 

Vanessa DEBREYNE 

Sophie OMBELET 

 

t +32 (0) 2 524 85 20 

f +32 (0) 2 524 85 38 

e bemiddeling-patientenrechten@gezondheid.belgie.be 

 

Franstalig 

 

Marie-Noëlle VERHAEGEN 

Thomas VAN HIRTUM 

 

t +32 (0) 2 524 85 21 

f +32 (0) 2 524 85 38 

e mediation-droitsdupatient@sante.belgique.be 

 

Eurostation blok II 

Victor Hortaplein 40 bus 10 

1060 Brussel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


