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INLEIDING 
 

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

van de patiënt” tijdens het jaar 2019. Het werd in de loop van de maand april 2020 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 zestiende verslag van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” (de dienst 

werd opgestart in oktober 20031). 

 

- Net zoals de voorgaande jaren, bestaan de diverse opdrachten/taken van de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” uit:  

 Afhandeling van de “klachten”dossiers;  

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

onderwerpen;  

 Opdrachten van de FOD Volksgezondheid; 

 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 geeft, in het eerste deel, een overzicht van de cijfers en 

statistieken betreffende de klachten- en informatiedossiers die gedurende het jaar 2019 

behandeld werden, en van de activiteiten van de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt”. 

 

-Wat de cijfers betreft, zien we opnieuw een hoog aantal klachtendossiers dat werd 

geregistreerd door de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”: 1.144 klachten in totaal. 

 

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

behoren (491 klachten), het voorwerp van de klachten (het patiëntenrecht in kwestie), de 

sector en de beroepsbeoefenaars die door de klachten worden geviseerd. 

 

Daarnaast verstrekken we gedetailleerde gegevens betreffende de klachten die door de 

federale ombudsdienst doorverwezen werden naar derde diensten (319 klachten). 

 

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

door de ombudsdienst in de klachtendossiers eveneens geregistreerd.  

Voor het jaar 2019 merken we onder meer dat er in 107 klachtendossiers een contact is 

geweest tussen de ombudsdienst en de betrokken beroepsbeoefenaar; en dat in 94 van 

deze klachtendossiers een tussenkomst van de ombudsdienst heeft geleid tot minstens 

een informatie-uitwisseling tussen de twee partijen. Daarnaast hebben 13 

bemiddelingsprocedures geresulteerd in een overdracht van (elementen uit) het 

patiëntendossier. 

We kunnen eveneens vermelden dat 13 bemiddelingsprocedures hebben geleid tot een 

financiële geste vanwege de beroepsbeoefenaar die door de patiënt werd aanvaard of tot 

de aangifte van een schadegeval in het kader van de verzekering 

beroepsaansprakelijkheid van de betrokken beroepsbeoefenaar. 

 

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

informatiedossiers) noteren we, specifiek voor het jaar 2019, de volgende twee 

activiteiten: 

 

- De voorbereiding van een campagne (FOD Volksgezondheid) gericht op 

de “oudere patiënten”.  Deze campagne is specifiek bedoeld om de begrippen 

vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger beter bekend te maken bij deze 

patiënten (in een eerste fase enkel deze patiënten die in een rusthuis of rust - en 

verzorgingstehuis verblijven) en de professionelen werkzaam in deze sector (cf. 

infra, punt II.2.1.). 
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In 2019 werd voor deze campagne een openbare aanbesteding gelanceerd en in 

maart 2020 werd een kandidaat weerhouden. 

 

- De voorstelling van het jaarverslag 2018 van onze ombudsdienst aan een 

groot publiek, samengesteld uit lokale ombudspersonen, vertegenwoordigers 

van patiënten- en beroepsverenigingen, parlementairen, experten, … 

 

Dit evenement vond plaats op 9 december 2019 en was opgebouwd rond de 

voorstelling van de 7 prioritaire aanbevelingen van de dienst (cf. infra, punt I.3). 

 

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

aanbevelingen), vestigt de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” dit jaar de 

aandacht op één centraal thema: 

 

De beslissingen omtrent het levenseinde van patiënten, specifiek  in het kader van de zorg. 

 

En meer bepaald: 

  

De aanduiding en de rol van de naasten van kwetsbare / oudere patiënten, zoals 

voorzien in de Wet Patiëntenrechten; 

De voorafgaande wilsverklaringen van de patiënt, met verwijzing naar wat op dat 

vlak is voorzien in de Wet Patiëntenrechten. 

 

We geven aan dat deze materie zeer complex en delicaat is, aangezien zij voorwerp is van 

verschillende wetgevingen (de Wet Patiëntenrechten, boek I van het Burgerlijk Wetboek 

betreffende de “persoon”) en de voorafgaande wilsverklaringen van de patiënt betreffende zijn 

persoon/goederen de context van de zorg vaak overstijgen. 

 

De bedoeling hierbij is eerst en vooral te herinneren aan wat de Wet Patiëntenrechten voorziet 

binnen de context van het levenseinde (de eventuele rol van de naasten van de patiënt -

voorafgaande wilsverklaringen van de patiënt) en meer specifiek in het kader van de 

verhouding beroepsbeoefenaar - patiënt. 
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In dit kader gaat het verslag nader in op volgende punten: 

 

 Wettelijke evoluties (II.1) 

 

- Betreffende de tussenkomst van de bewindvoerder over de persoon van de 

patiënt (wijziging art. 14§2 van de Wet Patiëntenrechten) 

- Betreffende de mogelijkheid van de patiënt om, in het kader van de 

buitengerechtelijke bescherming (zorgvolmacht), ook aspecten betreffende 

“zijn persoon” te regelen (nieuw artikel 489 van het Burgerlijk Wetboek) 

 

 Vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen van het jaar 2019 (II.2.) 

 

-Voor een betere kennis op het terrein van de begrippen vertrouwenspersoon en 

vertegenwoordiger zoals voorzien in de Wet Patiëntenrechten (II.2.1.) 

 

-Voor een duidelijke leidraad voor de burger bij de veelheid van mandaten, 

aanwijzingen en voorafgaande wilsverklaringen (II.2.2.) 

 

-Voor coördinatie en overleg tussen de betrokken instellingen en overheden bij het 

beheer van het levenseinde van de burger/patiënt 

 

-Voor het zoeken naar tools om de mandaten, aanwijzingen en wilsverklaringen  

van de patiënt beter bekend te maken bij de beroepsbeoefenaars (II.2.4.) 

 

 Tenslotte wensen we erop te wijzen dat de 7 prioritaire aanbevelingen, geformuleerd 

in het jaarverslag 2018 van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”, nog 

steeds van toepassing zijn (cf. www.patientrights.be en de conclusie van dit 

voorliggend verslag). 

 

Om deze inleiding te besluiten, geven wij mee dat onze federale ombudsdienst “Rechten van 

de patiënt” momenteel is samengesteld uit 5 personen.  Aan Nederlandstalige zijde: Sophie 

Ombelet en Bea Deseyn; aan Franstalige zijde: Marie-Noëlle Verhaegen, Thomas Van Hirtum 

en Anne Martin; deze laatste, filologe van opleiding, ondersteunt de ploeg zowel in het Frans 

als in het Nederlands. 
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Tot slot willen we signaleren dat de opmaak van het jaarverslag plaatsvindt in volle crisis, ten 

gevolge van de coronaviruspandemie in België. 

Mede hierdoor is het moeilijk te voorspellen wanneer de campagne van de FOD “oudere 

patiënten” (cf. infra), die oorspronkelijk was voorzien in 2020, effectief zal worden ontwikkeld 

en gelanceerd. 

Anderzijds kunnen we vaststellen dat het thema van ons jaarverslag (beslissingen rond het 

levenseinde van patiënten op het vlak van hun zorg) zeer actueel en relevant is  in de huidige 

context van pandemie. 

  

 

 

 

 

April 2020 

 

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 “Rechten 

van de patiënt” kunnen we voorstellen via onderstaand diagram: 

 

 

Volgens het schema dat hierboven wordt weergegeven, heeft de federale ombudsdienst in 

2019:  

 

- 70% 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 

 
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. 

70%

5%

15%

10%

Activiteitenverdeling 2019

Dossier

Commissie

Publiek
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opmaak van voorbeeldbrieven (templates voor gebruik tijdens de verschillende fasen van het 

bemiddelingsproces). 

 

-Ongeveer 5% van de werktijd besteed aan de aanwezigheid bij de bijeenkomsten van de 

federale Commissie “Rechten van de patiënt” en aan de ondersteuning van hun 

secretariaat. 

 

-10% van de werktijd laten uitgaan naar opdrachten van de FOD Volksgezondheid, en in 

het bijzonder naar : a) de regelmatige verzending van brochures van de FOD naar de burger 

(voornamelijk aangevraagd via brochurepatient@health.fgov.be en via de bestelpagina op de 

website van de FOD3); b) de voorbereiding van de communicatiecampagne met betrekking 

tot de vertrouwenspersoon en de vertegenwoordiger: ontmoeting met de actoren op het 

terrein, administratieve stappen in verband met de onderhandelingsprocedure en de 

uitwerking van de technische fiche van dit project (cf. infra, punt II.2.1). 

 

-Ongeveer 15% van de werktijd besteed aan publieke relaties: voorbereiding van het 

evenement “Ontmoeting omtrent het jaarverslag 2018”, uiteenzettingen, meerdere 

bijeenkomsten met de externe betrokken partijen bij de klachtenbehandeling van patiënten (cf. 

infra, punt I.3). 

 

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

 

Voorafgaandelijk: wijze van registreren: 

 

In dit jaarverslag 2019 heeft de federale ombudsdienst dezelfde manier van registreren en 

gegevensverwerking gebruikt als in haar vorige jaarverslagen 2005 t.e.m. 2018. 

 

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

informatievragen van patiënten en 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, 

 
3https://www.health.belgium.be/nl/wet-rechten-van-de-patient-een-goede-relatie-weet-je-wat-je-aan-mekaar-
hebt 
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waarbij een patiënt of derde instantie informatie vraagt over de toepassing en interpretatie van 

de wet betreffende de rechten van de patiënt.  

 

In 2019 heeft de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in totaal 1.144 

“klachten” en 206 informatievragen ontvangen. 

 

 

 

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

eerste instantie 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 betrokken bevoegdheid, 

namelijk: 

 

- de dossiers die direct tot de bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van 

de patiënt” behoren; verder categorie “bevoegdheid federale ombudsdienst” 

genoemd4. 

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

direct naar de lokale ombudsdiensten dienen te worden doorverwezen; verder 

categorie “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 

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

 

- de dossiers die direct werden doorverwezen naar andere diensten van 

klachtenafhandeling; verder categorie “bevoegdheid dienst derde” genoemd. 

 

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

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” geregistreerd (klachten overgemaakt per e-mail, 

telefoon, brief, …). 

 

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 echter 

alleen 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 

 
omvatten erbij aangesloten psychiatrische ziekenhuizen, initiatieven van beschut wonen en psychiatrische 
verzorgingstehuizen). 
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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de lokale ombudsdiensten behoren, worden immers door deze diensten zelf besproken in hun 

jaarverslagen. 

 

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

werden naar een derde klachteninstantie, de dossiers “bevoegdheid dienst derde” en die 

aldus niet tot een bemiddeling hebben geleid. We verduidelijken namelijk 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 2019 heeft de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in totaal 1.144 “klachten” 

ontvangen: 442 aan Franstalige zijde en 702 aan Nederlandstalige zijde. 

 

Overzicht 2019 FR NL TOTAAL 
Bevoegdheid federale ombudsdienst 159 332 491 
Bevoegdheid lokale ombudsdienst 143 164 307 
(Bemiddeling bij bemiddeling) 13 14 27 
Bevoegdheid dienst derde 127 192 319 
TOTAAL 442 702 1.144 

 

Aanmelding van de klacht 2019 FR NL TOTAAL 
Brief 29 17 46 
Mail 169 396 565 
Telefoon 234 288 522 
Fax 0 0 0 
Afspraak 10 1 11 
TOTAAL 442 702 1.144 
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Voorwerp van de klacht 2019 FR NL TOTAAL 
Art. 5 Gedrag 37 131 168 
Art. 5 Technische handeling 76 111 187 
Art. 6 Vrije keuze 4 30 34 
Art. 7 Informatie gezondheidstoestand 4 14 18 
Art. 8 Vrij toestemmen met voorafgaande 
informatie – financiële gevolgen 

23 53 76 

Art. 8 Vrij toestemmen met voorafgaande 
informatie – financiële gevolgen - 
getuigschriften 

7 8 15 

Art. 8 Vrij toestemmen met voorafgaande 
informatie – andere informatie 

2 13 15 

Art. 8 Geen voorafgaandelijke 
toestemming gevraagd 

0 4 4 

Art 8 Niet-respecteren weigering 
toestemming 

0 2 2 

Art. 8/1 Informatie verzekeringsdekking  0 0 0 
Art. 9 §1 Zorgvuldig bijgehouden 
patiëntendossier 

3 4 7 

Art. 9 §2 Inzage dossier 1 6 7 
Art. 9 §3 Afschrift dossier 32 34 66 
Art. 9 §4 Toegang dossier overleden 
patiënt 

2 2 4 

Art. 10 Persoonlijke levenssfeer 3 8 11 
Art. 11bis Pijnbestrijding 0 0 0 
Vertrouwenspersoon / vertegenwoordiger 0 0 0 
TOTAAL 194 420 614 

 

Sector 2019 FR NL TOTAAL 
Privé-kabinet 114 261 375 
Rusthuis 4 13 17 
Privé-ziekenhuis 8 10 18 
Gevangenis & Instelling voor Sociaal 
Verweer 

0 2 2 

Controle / expert / adviserend  10 17 27 
Wijkgezondheidscentrum 4 3 7 
Centra voor geestelijke gezondheidszorg 2 3 5 
Thuiszorg 13 9 22 
Wachtdienst 0 9 9 
Ziekenvervoer 0 0 0 
Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) 0 0 0 
Labo 4 0 4 
Andere 0 5 5 
TOTAAL 159 332 491 
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Beroepsbeoefenaars 2019 FR NL TOTAAL 
Huisarts 19 98 117 
Tandarts 65 125 190 
Specialist 27 45 72 
Apotheker 2 3 5 
Kinesitherapeut 13 15 28 
Verpleegkundige - zelfst. / RH 14 13 27 
Controle / expert / adviserend geneesheer 10 16 26 
Klinisch psycholoog 3 9 12 
Paramedicus – bandagist 1 1 2 
Paramedicus – orthesist en prothesist 1 0 1 
Paramedicus – diëtist 0 2 2 
Paramedicus – ergotherapeut 0 0 0 
Paramedicus – technoloog medische beeldvorming  0 0 0 
Paramedicus – med. labo. technoloog 1 0 1 
Paramedicus – logopedist 2 4 6 
Paramedicus – podoloog 0 1 1 
Paramedicus – audioloog en audicien 1 0 1 
Paramedicus – orthoptist 0 0 0 
Andere 0 0 0 
TOTAAL 159 332 491 
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I.1.1.1. Aantal “klachten”dossiers ontvangen bij de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” 

 

-Totaal aantal geregistreerde klachten in 20196: 1.144 

 

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

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”: 

 

 

 

 

We stellen vast dat het aantal klachten, geregistreerd door de federale ombudsdienst “Rechten 

van de patiënt”, zich voor het derde jaar op rij boven de kaap van de 1.000 klachten bevindt. 

 
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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Het record aantal klachten dat in 2018 werd geregistreerd (1.184) werd echter niet bereikt in 

2019 (we merken een lichte daling op van 40 klachten). 

 

-Het totaal aantal klachtendossiers ontvangen in 2019 op de federale ombudsdienst, 

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

 

Overzicht 2019 FR NL TOTAAL 
Bevoegdheid federale ombudsdienst 159 332 491 
Bevoegdheid lokale ombudsdienst 143 164 307 
(Bemiddeling bij bemiddeling) 13 14 27 
Bevoegdheid dienst derde 127 192 319 
TOTAAL 442 702 1.144 
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-Evolutie sinds 2006 van het aantal klachten ontvangen bij de federale ombudsdienst, 

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

  

 

 

 

In 2019 stellen we opnieuw een stijging vast van het aantal geregistreerde klachten die tot de  

bevoegdheid van onze federale ombudsdienst behoren (14 bijkomende dossiers ten opzichte 

van 2018, wat overeenkomt met een verhoging van 3%). De klachten die de bevoegdheden van 

de lokale ombudspersonen en andere diensten betreffen, zijn daarentegen aan het verminderen.  
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-Het aantal klachtendossiers per taalgedeelte ontvangen op de federale ombudsdienst in 

2019, opgedeeld volgens de dienst die bevoegd is om de klacht rechtstreeks af te handelen: 

 

 

 

 

 

Het totale aantal klachten die in 2019 door Franstalige patiënten ingediend zijn, stijgt tot 442, 

tegenover 702 bij de Nederlandstalige patiënten. 
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-Evolutie, van 2005 tot 2019, van het aantal klachtendossiers ontvangen op de federale 

ombudsdienst, opgedeeld per taalgedeelte: 

 

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

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” behoren:  

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019

Aantal klachten bevoegdheid federale ombudsdienst 2005-2019

FR
NL



 

21 

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

de patiënt” 

 

Aanmelding van de klacht 2019 FR NL TOTAAL 
Brief 29 17 46 
Mail 169 396 565 
Telefoon 234 288 522 
Fax 0 0 0 
Afspraak 10 1 11 
TOTAAL 442 702 1.144 

 

 

 

 

 

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

gesprek” wou met een lid van de federale ombudsdienst.  

 

De bereikbaarheid van de dienst voor de overgrote meerderheid van de patiënten is essentieel. 

We stellen vast dat bepaalde patiënten niet voldoende kunnen schrijven om hun klacht 

gedetailleerd weer te geven. Het is mede daarom dat wij er steeds naar streven om regelmatige 

telefonische permanenties te verzekeren.   
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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 2019 FR NL TOTAAL 
Art. 5 Gedrag 37 131 168 
Art. 5 Technische handeling 76 111 187 
Art. 6 Vrije keuze 4 30 34 
Art. 7 Informatie gezondheidstoestand 4 14 18 
Art. 8 Vrij toestemmen met voorafgaande 
informatie – financiële gevolgen 

23 53 76 

Art. 8 Vrij toestemmen met voorafgaande 
informatie – financiële gevolgen - 
getuigschriften 

7 8 15 

Art. 8 Vrij toestemmen met voorafgaande 
informatie – andere informatie 

2 13 15 

Art. 8 Geen voorafgaandelijke 
toestemming gevraagd 

0 4 4 

Art 8 Niet-respecteren weigering 
toestemming 

0 2 2 

Art. 8/1 Informatie verzekeringsdekking  0 0 0 
Art. 9 §1 Zorgvuldig bijgehouden 
patiëntendossier 

3 4 7 

Art. 9 §2 Inzage dossier 1 6 7 
Art. 9 §3 Afschrift dossier 32 34 66 
Art. 9 §4 Toegang dossier overleden 
patiënt 

2 2 4 

Art. 10 Persoonlijke levenssfeer 3 8 11 
Art. 11bis Pijnbestrijding 0 0 0 
Vertrouwenspersoon / vertegenwoordiger 0 0 0 
TOTAAL 194 420 614 
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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 (187 klachten) als op het gedrag van de beroepsbeoefenaar in kwestie 

(168 klachten). 

 

Daarnaast blijft de vraag naar informatie van de beroepsbeoefenaar in verband met de 

financiële gevolgen van een tussenkomst (art. 8) (noodzakelijk om een geïnformeerde 

toestemming van de patiënt te verkrijgen), een onderwerp van klachten dat steeds terugkomt 

(76 klachten), net zoals de vraag tot toegang van de patiënt tot een afschrift van zijn dossier 

(art. 9 §3) (66 klachten). 
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Aan Franstalige zijde: 

 

 

 

Van de klachten die in 2019 aan Franstalige zijde werden geregistreerd, waren deze die 

betrekking hebben op de “technische” kwaliteit van de zorg veruit het talrijkst (76). We merken 

bovendien een belangrijk aantal klachten op in verband met het recht van de patiënt op het 

verkrijgen van een afschrift van zijn dossier (32). 
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Aan Nederlandstalige zijde: 

 

 

 

Aan Nederlandstalige zijde zijn de klachten die gelinkt zijn aan het gedrag, aan de houding van 

de beroepsbeoefenaar het talrijkst (131). We noteren ook een groot aantal klachten betreffende 

de technische kwaliteit van de zorg (111). 

 

53 klachten hebben betrekking op de voorafgaande informatie in verband met de financiële 

gevolgen van een tussenkomst. 

 

Talrijke Nederlandstalige klachten die ons werden overgemaakt, hadden daarnaast te maken 

met beroepsbeoefenaars die geen nieuwe patiënten meer aannemen (“patiëntenstop”). Deze 

klachten werden geregistreerd onder de rubriek “art. 6 vrije keuze” (30 klachten). 
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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” 

 

In tegenstelling tot de vorige jaren hebben we besloten om dit jaar geen cijfergegevens te 

presenteren betreffende de verwachtingen van de patiënt.  

De gegevens die tot 2019 werden geregistreerd (en die bestonden uit de registratie van een 

« categorie van verwachting » voor elk klachtendossier) reflecteerden onvoldoende de 

diversiteit van de geobserveerde situaties. 

Onze ombudsdienst wordt namelijk geconfronteerd met een grote variëteit aan klachten en ook 

de verwachtingen van de patiënten zijn erg divers, wat de registratie erg bemoeilijkt.  

Hier volgen enkele voorbeelden van vastgestelde verwachtingen:   

 

- Patiënten wensen verduidelijkingen te bekomen over de feiten die zich hebben 

afgespeeld, over bijkomende informatie in verband met hun gezondheidstoestand, over 

de aard of over de kostprijs van een tussenkomst.  

 

- Patiënten die op zoek zijn naar een concrete en praktische oplossing hopen een 

financiële geste te bekomen, een akkoord voor een gratis herstelconsultatie, de 

realisatie van een nieuwe prothese zonder bijkomende kosten, een regeling van 

vermindering van het bedrag van honoraria, de opening van een schadedossier bij de 

aansprakelijkheidsverzekeraar van de beroepsbeoefenaar, een terugbetaling van een 

betaalde tussenkomst, een correctie van een getuigschrift voor verstrekte hulp of de 

afgifte van een duplicaat, de overdracht van elementen uit het patiëntendossier, de 

onrechtstreekse toegang tot het patiëntendossier van een overleden naaste, …  

 

- Sommige patiënten wensen een erkenning van hun lijden, van hun negatieve ervaring, 

door de beroepsbeoefenaar. Anderen wensen op hun beurt excuses te ontvangen van de 

beroepsbeoefenaar of deze laatste, via onze bemiddelende tussenkomst, een boodschap 

over te maken, een signaal te communiceren, ervaringen uit te wisselen, opdat de 

beroepsbeoefenaar hier rekening mee zou kunnen houden in diens toekomstige 

praktijkvoering.  
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- Tot slot wensen patiënten met klachten gewoon de dialoog met de beroepsbeoefenaar 

te hervatten of de federale ombudsdienst te waarschuwen over bepaalde handelingen, 

zonder dat andere acties worden overwogen.  

 

Zoals u kan zien, zijn de verwachtingen van patiënten bijzonder gevarieerd.  

Binnen eenzelfde dossier kan de patiënt natuurlijk meerdere van deze verwachtingen 

tegelijkertijd uitdrukken. Bovendien kunnen de verwachtingen die de patiënt in het begin van 

het proces heeft geuit, in de loop van het bemiddelingsproces evolueren.  

Om die redenen is het erg moeilijk en weinig relevant om op een kwantitatieve manier rekening 

te houden met de « verwachtingen » van patiënten.  

 

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 2019 FR NL TOTAAL 
Privé-kabinet 114 261 375 
Rusthuis 4 13 17 
Privé-ziekenhuis 8 10 18 
Gevangenis & Instelling voor Sociaal 
Verweer 

0 2 2 

Controle / expert / adviserend  10 17 27 
Wijkgezondheidscentrum 4 3 7 
Centra voor geestelijke gezondheidszorg 2 3 5 
Thuiszorg 13 9 22 
Wachtdienst 0 9 9 
Ziekenvervoer 0 0 0 
Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) 0 0 0 
Labo 4 0 4 
Andere 0 5 5 
TOTAAL 159 332 491 
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De overgrote meerderheid van de geregistreerde klachten (375 op 491) betreft 

beroepsbeoefenaars die in privé-praktijken (curatieve zorg) hun beroep uitoefenen. Daarnaast 

werden in 2019 ook 27 klachten geregistreerd met betrekking tot de expertise– 

controlegeneeskunde (inclusief de adviserende geneesheren van de mutualiteiten). 

Verder werden 18 klachten over privé-ziekenhuizen, 22 dossiers betreffende de thuiszorg en 

17 klachten over de sectoren “ROB/RVT” (rusthuizen / rust- en verzorgingstehuizen) 

geregistreerd. 
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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 2019 FR NL TOTAAL 
Huisarts 19 98 117 
Tandarts 65 125 190 
Specialist 27 45 72 
Apotheker 2 3 5 
Kinesitherapeut 13 15 28 
Verpleegkundige - zelfst. / RH 14 13 27 
Controle / expert / adviserend geneesheer 10 16 26 
Klinisch psycholoog 3 9 12 
Paramedicus – bandagist 1 1 2 
Paramedicus – orthesist en prothesist 1 0 1 
Paramedicus – diëtist 0 2 2 
Paramedicus – ergotherapeut 0 0 0 
Paramedicus – technoloog medische beeldvorming  0 0 0 
Paramedicus – med. labo. technoloog 1 0 1 
Paramedicus – logopedist 2 4 6 
Paramedicus – podoloog 0 1 1 
Paramedicus – audioloog en audicien 1 0 1 
Paramedicus – orthoptist 0 0 0 
Andere 0 0 0 
TOTAAL 159 332 491 
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Ook dit jaar zijn de tandartsen de beroepsbeoefenaars die aanleiding hebben gegeven tot de 

meeste meldingen. Op zichzelf vertegenwoordigen deze meldingen bijna 40% van de klachten 

die werden behandeld door onze ombudsdienst “Rechten van de patiënt”.7  

 

I.1.1.7. De “klachten”dossiers die werden verwezen naar derde diensten  

 

Dit onderdeel van het jaarverslag beoogt cijfergegevens aan te brengen betreffende de soort 

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 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). 

 

In andere gevallen, als de dienst de intenties van de patiënt niet onmiddellijk kent (dat is met 

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

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

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

zij ter beschikking blijft van de patiënt 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, rekening houdende met de aard van de  klacht van de patiënt, het 

meest gepast is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Onder de klachten die de bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” betreffen. 
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Overzicht 2019 FR NL TOTAAL 
Bevoegdheid federale ombudsdienst 159 332 491 
Bevoegdheid lokale ombudsdienst 143 164 307 

(Bemiddeling bij bemiddeling) 13 14 27 
Bevoegdheid dienst derde: 127 192 319 

Advocaat 20 24 44 
Provinciale Geneeskundige Commissie 18 9 27 
Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO) 5 3 8 
Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en 
Controle (RIZIV) 2 3 5 
De federale Ombudsman 2 0 2 
Ziekenfondsen 19 41 60 
Orde van artsen 9 17 26 
Inspectiediensten Gemeenschappen / 
Gewesten 10 21 31 
eHealth 4 2 6 
Woonzorglijn 0 4 4 
Andere  38 68 106 

TOTAAL 442 702 1.144 
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Vooreerst dienen we eraan te herinneren 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 geconfronteerd8. 

 

Daarnaast contacteren sommige patiënten ons terwijl ze zich in een (zeer) delicate sociale 

situatie bevinden. Hun klacht betreffende gezondheidszorg is dan slechts één van de vele 

moeilijkheden die ze ondervinden: moeilijkheden op financieel, socio-professioneel, familiaal  

vlak, in het kader van huisvesting, enz. Om die reden proberen wij deze patiënten, bijkomend 

aan de behandeling van hun klacht “rechten van de patiënt”, zo goed mogelijk te oriënteren 

naar adequate ondersteunende diensten. 

 

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 dan ook moeilijk om (in het coderingssysteem) voor elk van de bedoelde derde 

instanties in een rubriek te voorzien, wat het grote aantal klachten (106) verklaart in de rubriek 

“Andere”. 

 

Enkele van de derde instanties die zich in de rubriek “Andere” bevinden, zijn bijvoorbeeld: 

 

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

grensoverschrijdende gezondheidszorg, Consumentenombudsdienst, Federaal agentschap voor 

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

(LUSS), de arbeidsrechtbank, de verzekeringsmaatschappijen, ombudsdienst van de betrokken 

overheidsadministratie, Controledienst van de ziekenfondsen, de 

Gegevensbeschermingsautoriteit, de ombudspersoon van Réseau Santé Wallon, .... 

 

- aan Nederlandstalige zijde: griffie van het vredegerecht, huisartsenwachtpost, 

facturatiedienst van het ziekenhuis, Ombudsman van de Verzekeringen, ombudsdienst van de 

betrokken overheidsadministratie, OCMW, Consumentenombudsdienst, de 

beroepsverenigingen van de (beroeps)beoefenaar, het Verbond der Vlaamse Tandartsen, 

regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk bij de FOD Werkgelegenheid, 

 
8 Sommige klachten betreffen inderdaad voor een deel of helemaal niet het domein van de gezondheidszorg. 
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Arbeid en Sociaal Overleg, Psychologencommissie, ombudsdienst Wit-Gele Kruis, 

Commissies voor Juridische Bijstand, arbeidsrechtbank, zorgcoördinator van het betrokken 

wijkgezondheidscentrum, politie, LevensEinde InformatieForum (LEIF), Federaal Agentschap 

voor Beroepsrisico's (Fedris), Vlaamse ombudsdienst, Home-info Brussel, Centrum Algemeen 

Welzijnswerk (CAW), verantwoordelijke huisartsenkring, familiaal bemiddelaar, 

deurwaarderskantoor, …  

 

I.1.1.8. Afgesloten dossiers – openstaande / lopende dossiers 

 

Tijdens de redactie van het huidige verslag (maart 2020) waren er zowel aan Nederlandstalige 

als aan Franstalige zijde nog 16 dossiers van het jaar 2019 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 en de resultaten van de 

federale ombudsdienst 

 

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

wil de federale ombudsdienst ook gegevens opnemen met betrekking tot de afhandeling van 

deze klachten zelf, m.n. de acties die de ombudsdienst ondernomen heeft in de klachtendossiers 

en, indien mogelijk, de “resultaten” van deze acties. 
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Zie hier een cijfermatig overzicht: 

 

Jaar 2019 (FR+NL) 

Totaal aantal afgesloten klachtendossiers op 29/02/2020 die tot de 

bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” behoren. 464 

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

/ coaching van de patiënt door de ombudsdienst “Rechten van 

de patiënt”. 458 

2. Aantal dossiers die uiteindelijk aanleiding gaven tot een contact 

tussen de ombudsdienst en de beroepsbeoefenaar die door de 

klacht geviseerd wordt.  

 

 

107 

3. Aantal dossiers waarin de ombudsdienst er (ondanks 

meervoudige pogingen) niet in geslaagd is om in contact te 

treden met de beroepsbeoefenaar tegenover wie de patiënt een 

vraag tot bemiddeling heeft geformuleerd, en dossiers waarin de 

beroepsbeoefenaar weigerde om aan de bemiddeling deel te 

nemen. 

 

 

 

 

 

13 

4. Aantal dossiers die in de loop van de bemiddelingsprocedure 

door de dienst minstens hebben geleid tot een uitwisseling van 

informatie over de feiten tussen de partijen.   94 

 

 

94

13

Contacten beroepsbeoefenaar 

Minstens een uitwisseling van informatie Beroepsbeoefenaar weigerde bemiddeling
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*Financiële regeling: 

 

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.  13 

 

*Patiëntendossier: 

 

Aantal bemiddelingsdossiers (met contact(en) tussen de 

ombudsdienst en betrokken beroepsbeoefenaar), binnen dewelke 

het verkrijgen van een kopie van zijn/haar patiëntendossier (of 

een deel ervan) de voornaamste verwachting was van de 

patiënt. 24 

Aantal van deze bemiddelingen die concreet hebben geleid tot de 

overdracht van een document of een volledig patiëntendossier.  13 

 

 

 

 

 

 

 

13

11

Resultaat van bemiddeling: verwachting ='Dossier'

Resultaat van bemiddeling =  Overdracht van document(en)

Resultaat van bemiddeling =  Geen overdracht van document(en)
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Gedetailleerde opmerkingen:  

 

1. Coaching - Informatiefase 

 

In principe geven alle klachtendossiers, ontvangen bij de federale ombudsdienst “Rechten van 

de patiënt”, aanleiding tot een coaching van de patiënt. 

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

wij de patiënt om informatie vragen in verband met de feiten die in de klacht worden 

aangehaald en waarbij wij de patiënt zo veel mogelijk informatie geven over: 

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

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

-de bemiddelingsprocedure. 

 

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

vormt ook de gelegenheid om: 

-de verwachtingen/vragen van de patiënt te verfijnen; 

-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). 

 

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

en neemt niet opnieuw contact op met de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”9. 

 

2. 107 dossiers die geleid hebben tot een contact tussen de ombudsdienst en de betrokken 

beroepsbeoefenaar 

 

In 2019 leidde iets minder dan één klachtendossier op vier uiteindelijk tot een contact tussen 

de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” en de beroepsbeoefenaar die door de klacht 

geviseerd werd.  

 
9 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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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 “Rechten van de patiënt”, rechtstreeks contact opnemen met de betrokken 

beroepsbeoefenaar om tot een oplossing te komen.  

 

Voor wat betreft die 107 dossiers, waarin onze dienst effectief contact heeft opgenomen met 

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

meegeven: 

 

94 uitwisselingen van inzichten over de feiten: 

 

In 2019 hebben 94 klachtendossiers geleid tot (minstens) een uitwisseling van informatie tussen 

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

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. Die informatie-uitwisseling gebeurt bijna steeds per 

telefoon, brief of e-mail.  

 

13 weigeringen om aan de bemiddeling deel te nemen / onbereikbaarheid van de 

beroepsbeoefenaar: 

 

De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft 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 moeten vaststellen dat bepaalde 

beroepsbeoefenaars onbereikbaar bleven. 

Ook 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 aan het 

bemiddelingsproces. 
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13 overdrachten van documenten uit het patiëntendossier: 

 

De tussenkomst van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft in 13 

klachtendossiers op 24 geleid tot de overdracht van elementen uit het patiëntendossier (kopie 

van het volledige patiëntendossier of van een deel ervan). Deze verhouding is minder goed dan 

de voorgaande jaren. 

Voor wat de dossiers betreft waarin we geen uitwisseling van elementen uit het 

patiëntendossier hebben kunnen bekomen (bijvoorbeeld in geval van verlies van dossier, 

wanneer het origineel dossier werd overgemaakt door de beroepsbeoefenaar, wanneer een 

beroepsbeoefenaar onbereikbaar is, bij een weigering om mee te werken aan de bemiddeling, 

enz.) heeft de dienst de patiënt naar alternatieve instanties verwezen (Orde van Artsen, 

Gegevensbeschermingsautoriteit, provinciale geneeskundige commissies, advocaten). 

Meerdere patiënten hebben onze dienst opnieuw gecontacteerd nadat ze contact hebben 

opgenomen met deze instanties, om ons te informeren dat ze er uiteindelijk in geslaagd zijn om 

de gevraagde documenten te bekomen.  

 

13 voorstellen tot financieel akkoord / overdracht naar de verzekeringsmaatschappij: 

 

We geven ook nog mee dat er in 13 gevallen een voorstel tot financiële tegemoetkoming werd 

besproken tussen beide partijen, na de tussenkomst van de federale ombudsdienst “Rechten 

van de patiënt”. 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.  

Het gebeurt ook dat de beroepsbeoefenaar een voorstel tot geste doet en dat dit wordt geweigerd 

door de patiënt. 

  

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

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

we kunnen wel aangeven dat bepaalde dossiers hebben geleid tot andere types van 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. 

 

 



 

39 

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 

verband mee 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 2019 aan 206 

informatiedossiers (141 aan Nederlandstalige zijde en 65 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 

opzoekingswerk 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. 

De ombudsdienst heeft tevens honderden bestellingen ontvangen 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 website van de FOD 

Volksgezondheid10. 

 

 

 
10 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.2. De relaties met de federale Commissie “Rechten van de patiënt” 

 

In overeenstemming met de geldende regelgeving werd binnen de federale Commissie 

“Rechten van de patiënt” de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” opgericht11. 

Binnen dat kader worden de leden van de dienst vertegenwoordigd tijdens de vergaderingen 

van de federale Commissie “Rechten van de patiënt”, van het Bureau en van de werkgroepen 

zodat ze verslag kunnen uitbrengen van hun ervaringen op het werkveld. Zelf zijn ze echter 

geen Commissieleden (ze hebben geen stemrecht). 

 

In de loop van het jaar 2019 is de federale Commissie “Rechten van de patiënt” in vergadering 

bijeengekomen op 29 mei, op 27 juni en op 30 september. Ze heeft het volgende advies 

afgeleverd en goedgekeurd : 

  

2019.09.30: De relatie patiënt – adviserend arts van de mutualiteit 

https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/20190930-advies-over-de-

relatie-patientadviserend-artsen-van-het-ziekenfonds  

 

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 2019 diverse opdrachten uit.  

 

De voornaamste activiteiten worden hier beknopt voorgesteld: 

 

a) Regelmatige verzending van brochures van de FOD naar de burger (hoofdzakelijk na 

aanvraag via brochurespatient@health.fgov.be en via de bestelpagina op de website van 

de FOD)12. 

 

 
11 Art. 16, § 3 Wet Patiëntenrechten. 
12https://www.health.belgium.be/nl/wet-rechten-van-de-patient-een-goede-relatie-weet-je-wat-je-aan-mekaar-
hebt 
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b) Beheer van de offerteaanvraag voor de campagne “oudere patiënten” (cf. inleiding en 

infra, punt II.2.1); de offertes werden aan de Kanselarij van de Eerste Minister 

overgemaakt: in maart 2020 werd een kandidaat (reclamebureau) geselecteerd. 

 

c) De voorstelling van het jaarverslag 2018 van onze ombudsdienst voor een breed 

publiek:  

 

Op verzoek van de voorzitter van het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid 

(Pedro Facon) kreeg onze federale ombudsdienst « Rechten van de patiënt » de kans om zijn 

laatste activiteitenverslag voor te stellen tijdens een bijeenkomst die op 9 december 2019 

plaatsvond in de lokalen van Résidence Palace, in Brussel. 

 

 

 
Het doel van dit evenement was de aandacht te vestigen op de verschillende vaststellingen en 

aanbevelingen die wij formuleren op basis van onze activiteit inzake klachtenbemiddeling.  

Op deze ontmoetingsnamiddag rond het jaarverslag 2018 nodigden wij professionele partners 

en actoren uit de gezondheidszorgsector uit: beroepsverenigingen van zorgverleners, 

patiëntenverenigingen, mutualiteiten, lokale ombudscollega's, politieke vertegenwoordigers, 
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collega's van de deelstaten, van de inspectiediensten, de gespecialiseerde pers, maar ook de 

collega’s van andere diensten van de FOD Volksgezondheid, ….  

 

 

 

De bedoeling van de federale ombudsdienst was om de cijfergegevens betreffende de in 2018 

behandelde klachten voor te stellen, maar ook en vooral om voor de partners onze 7 prioritaire 

aanbevelingen (die in het voormelde verslag13 geformuleerd zijn) uiteen te zetten en deze 

uitvoerig toe te lichten. Er werd ook ingegaan op voorbeelden van klachten (« casussen ») om 

de volgende prioritaire aanbevelingen en vaststellingen op een concrete manier te 

ondersteunen:   

-de dringende oprichting van een Orde van tandartsen   

-meer opleidingsuren inzake communicatie voor de beroepsbeoefenaars   

-doeltreffende garanties voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de 

patiënt in het kader van netwerken voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens   

-het besteden van tijd aan het bespreken van de kostprijs van de raadpleging en van de 

behandeling  

 
13 https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/jaarverslag_nl_2018.pdf 
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-het verlenen van een rechtstreekse toegang tot het patiëntendossier aan ouders van een 

overleden kind  

-meer ombudspersonen in de sector van de rusthuizen/rust- en verzorgingstehuizen  

-een snelle organisatie van een interministeriële conferentie op het vlak van de 

organisatie en de professionalisering van de ombudsfuncties “Rechten van de patiënt”. 

 

De presentatie werd gevolgd door een uitwisseling met de aanwezige partners: zij kregen de 

kans om ervaringen uit te wisselen, sommige van onze aanbevelingen te ondersteunen, vragen 

te stellen over meer specifieke punten van het jaarverslag of constructieve opmerkingen te 

formuleren over de problematieken die in de presentatie aan bod kwamen. 

 

Na die bijeenkomst werden verschillende persartikels gepubliceerd, meer bepaald in « Le Soir 

»: Le dépôt de plaintes de patients augmente en Belgique, 9/12/2019. 

We merken ook op dat bepaalde thema's aan bod kwamen op televisie (in het nieuws van 13u 

en 19u op de zender RTL-TVI). 

 

Wij kregen tijdens deze bijeenkomst positieve feedback en bezorgden aan de verschillende 

partners uit de gezondheidssector een aantal denkpistes, die zij intern verder ter sprake kunnen 

brengen binnen hun instelling of hun beroepsvereniging14.   

 

Deze bijeenkomst (en de berichtgeving erover in de media) bleek ook de nodige aandacht te 

hebben gekregen van een aantal politieke mandatarissen. In de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers werden immers verschillende parlementaire vragen (in verband met 

het aantal geregistreerde klachten of met onze aanbevelingen) besproken:  

- Kattrin Jadin aan Maggie De Block (Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie) 

over "De stijging van het aantal klachten van patiënten" (55002087C) 

- Eliane Tillieux aan Maggie De Block (Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie) 

over "De klachten over tandzorg" (55002208C) 

- Dominiek Sneppe aan Maggie De Block (Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en 

Migratie) over "De oprichting van een orde van tandartsen" (55002381C). 

 

 
14 Zo denken wij hier bijvoorbeeld aan onze collega's van AVIQ, het VVT (Verbond der Vlaamse Tandartsen) 
en de Société de Médecine Dentaire, ...    
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We kunnen dan ook besluiten dat de organisatie van een dergelijk evenement om het 

jaarverslag onder de aandacht te brengen positief werd onthaald.  De berichtgeving erover in 

de media geeft aan dat het thema van de rechten van de patiënt, zowel bij de talrijke partners 

uit de sector zelf als bij het brede publiek, op belangstelling kan rekenen. Deze aandacht 

betekent ook een erkenning voor het werk dat de federale ombudsdienst dagelijks levert. Een 

soortgelijk evenement is dus zeker voor herhaling vatbaar, al zouden we er in toekomst eerder 

voor opteren om ons te focussen op één specifiek thema, waarop dieper kan worden ingegaan.   

De presentatie van alle vaststellingen en aanbevelingen in een kort tijdsbestek leidt er immers 

toe dat de verschillende problematieken slechts beknopt kunnen worden aangehaald.  

 

I.4. Uiteenzettingen, ontmoetingen en deelnames aan symposia 

 

Uiteenzettingen gegeven door één of meerdere medewerkers van de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in het kader van de preventieopdracht  

 

- Uiteenzetting over het patiëntendossier aan psychiaters in het Centre de Santé Chapelle-aux- 

Champs, 26 maart 2019; 

- Uiteenzetting over het jaarverslag 2018 van de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” voor de federale Commissie “Rechten van de patiënt”, Brussel, 27 juni 2019; 

- Opleiding gegeven over de bemiddeling inzake patiëntenrechten in het kader van een 

interuniversitair certificaat in bemiddeling  aan de Université Saint-Louis, september 2019; 

- Uiteenzetting over de bemiddeling inzake patiëntenrechten op een colloquium georganiseerd 

door Absym, Namen, 21 september 2019; 

- Uiteenzetting over de patiëntenrechten binnen het kader van de cyclus “Santé de l’Atelier des 

Droits Sociaux”, Brussel, 26 september 2019; 

- Uiteenzetting over het patiëntendossier aan psychiaters van de “Ligue de santé mentale de 

Bruxelles”, 22 oktober 2019; 

- Uiteenzetting over de vertrouwenspersoon en de vertegenwoordiger aan lokale huisartsen, 

Namen, 14 november 2019; 

- Uiteenzetting over de vertrouwenspersoon en de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt 

aan het CHU van binnen het kader van de “Journées Qualité-Sécurité” , 14 november 2019; 

- Presentatiecyclus over “De wet betreffende de rechten van de patiënt”: 7 informatiesessies 

georganiseerd door de vzw Ligue Libérale des Pensionnés in Andenne, Peruwelz, Aat, 

Quiévrain, Doornik, Namen, Alleur; 



 

45 

- Presentatie van de aanbevelingen van het jaarverslag 2018 voor verschillende partners 

(patiëntenverenigingen, beroepsverenigingen, lokale ombudspersonen, parlementairen, …), 

Residence Palace, Brussel, 9 december 2019. 

 

Ontmoetingen tussen de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” en andere 

partners uit de gezondheidszorg 

 

- Ontmoeting met medewerkers van het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke 

sektarische organisaties (IACSSO), 14 januari 2019;  

- Ontmoeting met de voorzitters van de verenigingen AMIS (Association francophone de 

médiateurs des institutions de soins) en VVOVAZ (Vlaamse beroepsVereniging 

Ombudspersonen Van Alle Zorgvoorzieningen), 19 maart 2019; 

- Ontmoeting met een medewerkster van de ‘Universal Patient Rights Association’ (UPRA) 

van Noord-Cyprus, 21 juni 2019. 

 

Deelname van één of meerdere medewerkers van de dienst aan colloquia en opleidingen 

 

-Studieavond “De zorgverlener als ondernemer”, georganiseerd door AHLEC, 19 februari 

2019; 

- Colloquium over de rechten en plichten van de patiënt, georganiseerd door Absym, 21 

september 2019;  

- Centrale dag voor de erkende bemiddelaars in het kader van de Mediation Week, 

georganiseerd door de Federale Bemiddelingscommissie, 17 oktober 2019; 

- Studiedag “Bewindvoering en de nieuwe wetswijzigingen na 1/3/2019 toegelicht vanuit 

medisch, juridisch en sociaal-economisch standpunt”, georganiseerd door Confocus, 15 

november 2019; 

- Studieavond “De kwaliteitswet”, georganiseerd door de Katholieke Universiteit Leuven  (in 

samenwerking met de Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent), 19 november 2019; 

- Informatiesessie voor de lokale ombudspersonen, georganiseerd door het Fonds voor 

Medische Ongevallen (FMO) van het RIZIV, 28 november 2019; 

-« Lunch and learn »-sessies georganiseerd binnen de FOD Volksgezondheid: De financiering 

van de ziekenhuizen voor dummies, Psychologische eerstelijnszorg, interculturele 

bemiddeling;   
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- Universitair certificaat in bemiddeling – algemene vorming georganiseerd door de Katholieke 

Universiteit Leuven, de Universiteit Saint-Louis Brussel en de Universiteit van Namen, editie  

2018-2019; 

- Gespecialiseerde en interdisciplinaire vorming in de familiale bemiddeling, georganiseerd 

door de Katholieke Universiteit Leuven, academiejaar 2019-2020. 

 

Publicatie:  

 

- Médiation des plaintes et Soins à domicile, Revue Ethica Clinica n°95 - De l'hôpital au 

domicile, december 2019 (T. Van Hirtum). 
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TWEEDE DEEL: 

VASTSTELLINGEN, MOEILIJKHEDEN EN AANBEVELINGEN 

 

 

II.1. Wettelijke evoluties 

 

II.1.1. De rol van de bewindvoerder over de persoon: wijziging van de Wet 

Patiëntenrechten 

 

-Een recente wettelijke evolutie betreft de rol van de bewindvoerder over de persoon die in het 

kader van de Wet Patiëntenrechten werd gewijzigd.  

 

Eind 2018 werd er immers, via artikel 88 in de wet van 21 december 2018 houdende diverse 

bepalingen betreffende justitie, een kleine, doch belangrijke aanpassing aangebracht in 

artikel 14 §2 van de Wet Patiëntrechten:  

 

“In artikel 14, §2, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, 

vervangen bij de wet van 17 maart 2013, worden de woorden “na machtiging door de 

vrederechter overeenkomstig artikel 499/7, § 1” vervangen door de woorden “aangewezen 

door de vrederechter overeenkomstig artikel 492/1, § 1, vierde lid,”.” 

 

Artikel 14 §2 van de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt ziet 

er sindsdien dus uit als volgt: 

“Art. 14   § 2. Heeft de patiënt geen vertegenwoordiger aangewezen of treedt de door de 

patiënt aangewezen vertegenwoordiger niet op, dan worden de rechten bepaald bij deze wet 

uitgeoefend door de bewindvoerder over de persoon, [3 aangewezen door de vrederechter 

overeenkomstig artikel 492/1, § 1, vierde lid]3, van het Burgerlijk Wetboek, voor zover en 

zolang de beschermde persoon niet in staat is om zijn rechten zelf uit te oefenen.…” 

 

In het kort betekent dit dus dat de bewindvoerder over de persoon die door de vrederechter 

wordt aangewezen (voor de uitoefening van de rechten van de patiënt) nu, net als alle andere 
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mogelijke vertegenwoordigers in de cascade, de rechten van de patiënt uitoefent in de plaats 

van de patiënt, zonder verdere tussenkomst van de vrederechter15.  

 

De bewindvoerder treedt zoals voordien slechts op voor zover en zolang de beschermde 

persoon niet in staat is om zijn rechten zelf uit te oefenen en voor zover er geen 

vertegenwoordiger door de patiënt werd aangewezen en/of indien deze niet zou optreden. 

Het oordeel over al dan niet wilsbekwaamheid van de patiënt ligt, zoals voorheen, nog steeds 

bij de betrokken beroepsbeoefenaar, ongeacht of er door de vrederechter een bewindvoerder 

over de persoon werd aangewezen of niet.  

 

-Concreet dienen volgens de patiëntenrechtenwet volgende stappen dus nog steeds te worden 

overlopen in het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt: 

 

-Het is nog steeds aan de beroepsbeoefenaar om in eerste instantie te gaan beoordelen 

of de meerderjarige patiënt al dan niet wilsbekwaam is om zelf zijn rechten als patiënt 

uit te oefenen (cf. infra). 

 

-Indien de meerderjarige patiënt niet in staat zou worden geacht om zijn rechten als 

patiënt uit te oefenen, treedt de “cascade”, zoals voorzien in artikel 14, in werking 

(cf. infra, punt II.2.2.B) (zich al dan niet richtend tot de bewindvoerder over de persoon 

die zou zijn aangewezen). 

 

-Bij gebrek aan een vertegenwoordiger uit de cascade, indien een mogelijke persoon 

dit niet wenst op te nemen, of bij conflict tussen één of meerdere vertegenwoordigers 

van hetzelfde niveau, behartigt de betrokken beroepsbeoefenaar, in voorkomend 

geval in multidisciplinair overleg, de belangen van de patiënt. 

 

 
15 De Kamer, Doc. 54-3303, https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3303/54K3303001.pdf: “Overeenkomstig 
artikel 15, § 2, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt kan de vrederechter niet 
toestaan dat de beschermde of de te beschermen persoon aan een medische handeling wordt onderworpen, enkel 
de arts zelf kan hierover beslissen, rekening houdend met het belang van de patiënt en voor zover deze handeling 
geen bedreiging van diens leven of een ernstige aantasting van diens gezondheid vormt. Bijgevolg is de verwijzing 
naar de voorafgaande toestemming van de vrederechter om een handeling te stellen zoals bedoeld in de wet van 
22 augustus 2002 opgeheven in artikel 14, § 2, van deze wet. In het kader van de rechterlijke bescherming is het 
echter de vrederechter die de bewindvoerder moet aanwijzen die de rechten van de patiënt kan uitoefenen – voor 
zover die geen persoon heeft aangewezen om die rechten uit te oefenen in zijn plaats (artikel 14, §§ 1 en 2, van 
voornoemde wet van 22 augustus 2002”.     
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-In alle gevallen blijft de patiënt zoveel als mogelijk en in verhouding tot zijn 

begripsvermogen betrokken bij de uitoefening van zijn rechten. 

 

-Artikel 15 van de patiëntenrechtenwet blijft ook integraal van toepassing, 

waardoor de betrokken beroepsbeoefenaar (in voorkomend geval in 

multidisciplinair overleg), in het belang van de patiënt en teneinde een bedreiging van 

diens leven of een ernstige aantasting van diens gezondheid af te wenden, kan afwijken 

van de beslissing van een vertegenwoordiger en dit mits schriftelijke motivering in 

het patiëntendossier.. 

 

II.1.2. Artikelen 489 en 490 van het Burgerlijk Wetboek: Uitbreiding van de 

buitengerechtelijke bescherming tot handelingen die betrekking hebben op de 

persoon: een nieuwe manier om een vertegenwoordiger van de Wet 

Patiëntenrechten aan te duiden?   

 

Sinds een aantal jaar (vanaf 2014) bestaat de mogelijkheid als burger om, via de lastgeving tot 

buitengerechtelijke bescherming, de zogenaamde zorgvolmacht, een lasthebber aan te stellen 

die zijn goederen moet beheren, meer bepaald voor het geval hij daar zelf niet meer toe in staat 

zou zijn. 

 

Sinds 1 maart 2019 kan de burger echter ook – via deze zorgvolmacht - een lasthebber 

aanduiden om beslissingen te nemen die betrekking hebben op de « persoon ». 

 

Die recente wijziging werd vastgelegd in artikel 489 van het Burgerlijk Wetboek, via de wet 

van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie (artikel 6)16.   

Deze lastgeving tot buitengerechtelijke bescherming (zorgvolmacht) betreffende daden van 

vertegenwoordiger die betrekking hebben op de persoon moet bepaalde regels in acht nemen: 

ze moet worden geregistreerd in het centraal register van de lastgevingsovereenkomsten, zodat 

ze van kracht wordt zodra de persoon niet meer wilsbekwaam is. De registratie kan gebeuren 

door de neerlegging van een voor eensluidend verklaard afschrift van de overeenkomst ter 

 
16 Art. 489. De bepalingen van deze afdeling zijn uitsluitend van toepassing op daden van vertegenwoordiging die 
betrekking hebben op de goederen en de personen, en op daden van beheer zoals bedoeld in artikel 494, g (artikel 
6 van de wet). 
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griffie van het vredegerecht van de verblijfplaats van de lastgever (en subsidiair van zijn 

woonplaats) (15 euro) of door tussenkomst van de notaris die de lastgevingsovereenkomst heeft 

opgesteld (hogere kosten). 

 

De (bijzondere of algemene) lastgeving die in het Burgerlijk Wetboek is voorzien en die moet 

worden geregistreerd, kan bovendien bepaalde « beginselen » vermelden die de lasthebber bij 

de uitoefening van zijn opdracht in acht moet nemen (artikel 490, derde lid van het Burgerlijk 

Wetboek)17.  

 

-We kunnen hierbij vaststellen dat de hierboven vermelde lastgeving van het Burgerlijk 

Wetboek (zorgvolmacht) betrekking kan hebben op situaties betreffende de uitoefening van de 

patiëntenrechten, aangezien die rechtstreeks de « persoon » van een individu beogen.   

 

De volgende vragen rijzen dus: Hoe verhoudt de voornoemde zorgvolmacht zoals 

voorzien in het Burgerlijk Wetboek zich tot de wet betreffende de rechten van de patiënt? 

Kan een lasthebber voor de bescherming van de persoon, aangesteld in het kader van de 

zorgvolmacht, beschouwd worden als zijnde de vertegenwoordiger van de Wet 

Patiëntenrechten (artikel 14 §1)?  

 

 
17  Art. 490. De bijzondere of algemene lastgeving verleend door een wilsbekwame meerderjarige of ontvoogde 
minderjarige persoon waarvoor geen enkele beschermingsmaatregel werd getroffen als bedoeld in artikel 492/1, 
en die in het bijzonder tot doel heeft om voor hem een buitenrechterlijke bescherming te regelen, en de beëindiging 
van deze lastgeving krachtens het vijfde lid worden geregistreerd in het centraal register dat wordt bijgehouden 
door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. 
   Het verzoek tot registratie gebeurt door de neerlegging van een voor eensluidend verklaard afschrift van de 
overeenkomst ter griffie van het vredegerecht van de verblijfplaats van de lastgever en subsidiair van zijn 
woonplaats, of door tussenkomst van de notaris die de lastgevingsovereenkomst heeft opgesteld.                                                  
   In deze overeenkomst kunnen een aantal beginselen worden opgenomen die de lasthebber bij de uitoefening 
van zijn opdracht in acht moet nemen. 
   Binnen vijftien dagen na het verzoek tot registratie van de lastgevingsovereenkomst laat de griffier of de notaris 
deze opnemen in het centraal register dat wordt bijgehouden door de Koninklijke Federatie van het Belgisch 
Notariaat. De Koning bepaalt de nadere regels inzake oprichting, beheer en raadpleging van het centraal 
register. Hij bepaalt welke overheden gratis toegang hebben tot het centraal register en bepaalt het tarief van de 
kosten voor de registratie van de overeenkomsten. 
   De lasthebber, de meerderjarige lastgever die wilsbekwaam is of de ontvoogde minderjarige voor wie geen 
beschermingsmaatregel werd getroffen als bedoeld in artikel 492/1, delen hun beslissing om de overeenkomst te 
beëindigen aan de in het tweede lid bedoelde griffier of notaris mee. De lasthebber deelt deze informatie mee aan 
de vrederechter.]2 De lastgever kan op dezelfde wijze ook de beginselen wijzigen die de lasthebber bij de 
uitoefening van zijn opdracht in acht moet nemen en die zijn opgenomen in die overeenkomst. De griffier of de 
notaris die in kennis is gesteld van de beslissing om de overeenkomst te beëindigen, brengt de griffier of notaris 
door wiens tussenkomst de overeenkomst werd geregistreerd hiervan op de hoogte. Deze laatste vermeldt de 
wijziging op de oorspronkelijke akte of op het afschrift. Er wordt voorts gehandeld overeenkomstig het vierde lid.  
. 
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Het is in dat opzicht essentieel te herinneren aan  de voorbereidende werkzaamheden omtrent 

het nieuwe artikel 489 van het Burgerlijk Wetboek18: 

 

“De lastgevingen die door bijzondere wetten worden omkaderd (bv. art. 14, § 1 van de 

Wet Patiëntenrechten) blijven integraal behouden en hebben voorrang als lex specialis.” 

Dat heeft ons inziens meerdere gevolgen: 

1. Opdat de aanstelling van een vertegenwoordiger, die de rechten van de patiënt 

uitoefent in het kader van de zorgrelatie met een beroepsbeoefenaar, geldig zou 

zijn, moeten enkel de voorwaarden die gepreciseerd zijn in de wet betreffende 

de rechten van de patiënt worden nageleefd.  De naleving van deze 

voorwaarden is noodzakelijk en voldoende: 

 

De aanwijzing van de vertegenwoordiger, zoals voorzien in artikel 14 §1 van de wet 

betreffende de rechten van de patiënt, geschiedt bij een bijzonder mandaat (dat de 

opdracht geeft om de patiëntenrechten van de wet betreffende de rechten van de 

patiënt uit te oefenen) - een mandaat waaruit de toestemming van de 

vertegenwoordiger blijkt - dat schriftelijk en gedagtekend en ondertekend is (door 

de patiënt en de vertegenwoordiger).    

Zie hiervoor het voorbeeldformulier dat als bijlage werd gevoegd bij de brochure 

van de FOD Volksgezondheid over patiëntenrechten, www.patientrights.be, en dat 

ook op het einde van dit rapport terug te vinden is. 

Het opstellen van deze lastgeving impliceert geen kosten, noch specifieke 

registratieformaliteiten. 

Het is aan de patiënt om de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, met wie hij 

een relatie heeft, zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van dit mandaat van de 

Wet Patiëntenrechten19.  

 

2. Indien een persoon, via de zorgvolmacht, een vertegenwoordiger wil 

aanduiden die zijn patiëntenrechten (Wet Patiëntenrechten) moet uitoefenen 

op het ogenblik dat hij daar zelf niet meer toe in staat zal zijn, dan is dat mogelijk 

(maar dan met kosten en registratie). 

 
18 https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3303/54K3303001.pdf, pagina 22. 
19 Cf. infra, punt II.2.2.B. « Vertegenwoordiger » en II.2.4. 
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Het is hierbij evenwel belangrijk om de voorwaarden van de Wet 

Patiëntenrechten in acht te nemen (lex specialis). 

Het komt er op aan om in de zorgvolmacht gebruik te maken van een specifieke 

formule voor een duidelijke aanwijzing van de persoon die de rechten van de patiënt 

zal uitoefenen, zoals voorzien in de wet van 22 augustus 2002, op het ogenblik 

waarop het individu (patiënt) die zelf niet kan uitoefenen. En het document moet de 

goedkeuring van de lasthebber alsook de handtekeningen van de patiënt en de 

voornoemde aangewezen vertegenwoordiger bevatten.   

Indien aan die basisvoorwaarden niet voldaan is, zou dat kunnen betekenen 

dat de zorgverlener niet noodzakelijk de beslissingen van de 

vertegenwoordiger, aangeduid in het kader van de zorgvolmacht, dient te 

respecteren. In het kader van de zorgbeslissingen zou de beroepsbeoefenaar zich 

dan moeten wenden tot de persoon bedoeld in de cascade van artikel 14 van de Wet 

Patiëntenrechten. 

 

3. Indien er twee mandaten (die elk een verschillende vertegenwoordiger beogen) 

in het kader van de patiëntenrechten, naast elkaar bestaan, met name een 

bijzonder schriftelijk mandaat in de zin van artikel 14 §1 van de wet van 22 augustus 

2002 en een minder volledig of minder precies opgesteld mandaat betreffende de 

persoon op basis van het Burgerlijk Wetboek (zorgvolmacht), dan primeert het 

mandaat « Rechten van de patiënt » in het kader van de zorgrelatie 

beroepsbeoefenaar – patiënt.  

 

4. Wij stellen ons hierbij de volgende vraag: wat indien de patiënt in de zorgvolmacht 

een persoon aanwijst (voor het ogenblik dat hij zelf niet meer in staat zal zijn) voor 

het uitoefenen van één enkel specifiek patiëntenrecht (bijvoorbeeld: keuze van een 

rusthuis, van een instelling, van een zorgteam - cf. recht op vrije keuze van 

beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg) en niet voor de andere rechten van de 

Wet Patiëntenrechten?  

 
Zou het dan mogelijk zijn dat de patiënt een vertegenwoordiger heeft voor één of 

twee patiëntenrechten (via de zorgvolmacht) en een andere (uit de cascade van 

artikel 14) voor de uitoefening van de andere rechten in het kader van de relatie 

beroepsbeoefenaar-patiënt? … 
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We merken nog het volgende op:  

 

-Of de patiënt de vertegenwoordiger van de Wet Patiëntenrechten duidelijk aangewezen heeft 

in een bijzonder mandaat (art. 14 §1 van de Wet Patiëntenrechten) of via de zorgvolmacht in 

het kader van het Burgerlijk Wetboek (dus met registratie en kosten): het blijft steeds de 

verantwoordelijkheid van de patiënt om de beroepsbeoefenaars met wie hij een 

therapeutische relatie heeft, zelf op de hoogte te brengen van die aanwijzing. 

 

De Wet Patiëntenrechten vereist immers geen registratie van het mandaat en de 

beroepsbeoefenaars hebben geen toegang tot het Register van de lastgevingsovereenkomsten 

van het Burgerlijk Wetboek (cf. infra, punt II.2.3). 

 

-Nog ter herinnering: in het kader van de zorgrelatie beroepsbeoefenaar-patiënt, bedoeld 

in de Wet Patiëntenrechten, blijft het de beroepsbeoefenaar die oordeelt of de patiënt al 

dan niet in staat is om zijn patiëntenrechten uit te oefenen (cf. parlementaire 

werkzaamheden van de Wet Patiëntenrechten20).  

 

Enkel indien de beroepsbeoefenaar oordeelt dat de patiënt « niet in staat » is, zal hij een beroep 

doen op de vertegenwoordiger voor de uitoefening van de patiëntenrechten, meer bepaald om 

de toestemming te krijgen voor de te verstrekken zorg. 

 

Zolang de patiënt (door de beroepsbeoefenaar) beschouwd wordt als zijnde in staat om zelf 

zijn rechten uit te oefenen, oefent hij die autonoom uit, in voorkomend geval bijgestaan door 

een vertrouwenspersoon, zoals bedoeld in de Wet Patiëntenrechten. 

 

 

 

 

 
20 Cf. De Kamer, Doc 50, 1642/001, p.41, https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/50/1642/50K1642001.pdf: « De 
concrete beoordeling van het al dan niet in staat zijn van de patiënt om zelf zijn rechten uit te oefenen, gebeurt 
door de beroepsbeoefenaar in het kader van de contacten die hij met de patiënt onderhoudt. Het is met andere 
woorden de beroepsbeoefenaar die geconfronteerd wordt met de patiënt, die oordeelt over de bekwaamheid… ». 
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II.2. Vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen van het jaar 2019 

 

II.2.1. Voor een betere kennis op het terrein van de begrippen van 

vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger zoals voorzien in de Wet 

Patiëntenrechten 

 

II.1.2.A. Vaststellingen   

 

-Binnen het kader van haar opdracht tot promotie van onderwerpen gelinkt aan de gezondheid 

van de burgers, moet de FOD Volksgezondheid de wet betreffende de rechten van de patiënt 

op regelmatige en permanente basis bekend maken.  

 

Hiertoe werden in het verleden door de FOD Volksgezondheid reeds vier campagnes rond 

patiëntenrechten gelanceerd, alsook werden brochures en affiches op regelmatige basis 

verzonden naar de partners inzake gezondheid. 

 

-We stellen echter vast dat, ondanks deze inspanningen, de kennis van de patiëntenrechten nog 

steeds eerder beperkt is.  

 

We merken enerzijds, via de klachtenregistratie, zelf op dat wij, als federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt”, niet gekend zijn bij een zeer grote en kwetsbare groep, namelijk de 

oudere patiënten.  

 

Ondanks het feit dat deze oudere patiënten erg talrijk zijn, en vaak verzwakt en afhankelijk, en 

om die reden net meer ondersteuning nodig hebben om hun patiëntenrechten en hun welzijn in 

het algemeen te garanderen, is er een gebrek aan nabijheid van onze ombudsdienst bij deze 

patiënten vanwege zijn locatie en zijn beperkte middelen. Als gevolg hiervan hebben deze 

patiënten (en hun naasten) geen weet van het bestaan van onze dienst en/of nemen ze niet de 

moeite om onze verafgelegen dienst te contacteren. 

 

Als we dit gaan vertalen in concrete cijfers, zien we dat het aantal klachten die onze federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” jaarlijks uit de sector van de rusthuizen en de rust- en 

verzorgingstehuizen ontvangt (17), absoluut niet in verhouding staat tot het aantal 
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woonzorgcentra en het aantal patiënten die hier verblijven (144.000 bedden voor langdurige 

zorg in deze woonzorgcentra begin 2019)21. 

 

Anderzijds merken we ook dat er vanuit de verschillende actoren in het veld (non-

profitorganisaties werkzaam in de ouderensector, patiëntenverenigingen) en vanuit de federale 

Commissie “Rechten van de patiënt”22 de vraag wordt gesteld om de mogelijkheid om een 

vertrouwenspersoon en een vertegenwoordiger  (aangewezen) van de patiënt beter bekend te 

maken op het terrein. 

 

-Om deze redenen hebben we er dan ook voor gekozen om de vijfde campagne van de FOD 

Volksgezondheid specifiek te richten op oudere patiënten en op de mogelijkheid voor deze 

patiënten om een vertrouwenspersoon en een vertegenwoordiger van de patiënt aan te wijzen, 

waardoor de oudere patiënten mondiger zouden worden, hun rechten makkelijker kunnen 

uitoefenen en onze dienst misschien sneller kunnen bereiken. 

 

De mogelijkheid tot aanwijzing van een vertrouwenspersoon en een vertegenwoordiger laat 

het voor deze en andere patiënten namelijk toe om te worden omringd en ondersteund bij de 

uitoefening van hun rechten als patiënt bij de beroepsbeoefenaars die hem/haar behandelen. 

 

II.1.2.B. Bekendmakingsacties: campagne "oudere patiënten" 2020 van 

de FOD Volksgezondheid 

 

-Met deze vijfde campagne willen we specifiek het bewustzijn vergroten van de oudere 

patiënten over de mogelijkheid voor de betrokken patiënten om een vertrouwenspersoon en/of 

een vertegenwoordiger aan te wijzen voor de uitoefening van de rechten die zij genieten ten 

opzichte van beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. 

 

-In een eerste instantie willen we via de campagne aantonen welke voordelen er verbonden 

zijn aan deze bovenvermelde aanwijzingen: 

 
21 https://www.gezondbelgie.be/nl/performantie-van-het-belgische-gezondheidssysteem/specifieke-
zorgdomeinen/zorg-voor-ouderen 
22 Advies van de federale Commissie “Rechten van de patiënt” van 7 juli 2010 betreffende de verbetering van de 
toegang tot een vertrouwenspersoon, p.4-5, 
https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/federale_commissie_rechten_van_de_
patient/2010-05-07_fcrp_advies_toegang_vertrouwenspersoon.pdf.  
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Het stelt de oudere patiënt namelijk enerzijds in staat om via de aanwijzing van een 

vertrouwenspersoon gebruik te maken van hulp en ondersteuning, opdat deze gemakkelijker 

met de beroepsbeoefenaar zou kunnen communiceren over zijn gezondheidstoestand, over de 

voorgeschreven behandeling en in voorkomend geval over de inhoud van het patiëntendossier. 

 

Door de aanwijzing van een vertegenwoordiger is de patiënt anderzijds in staat om een 

persoonlijke keuze te maken over de persoon die in het kader van de gezondheidszorg zal 

optreden om de rechten van de patiënt uit te oefenen, op het moment dat hij niet langer in 

staat is om op een zelfstandige manier beslissingen te nemen.  

 

Bovendien zorgt de aanwijzing van deze twee personen ervoor dat de beroepsbeoefenaars in 

de gezondheidszorg beschikken over een specifieke tussenpersoon, die werd gekozen door de 

patiënt. Op die manier kunnen ook zij er zeker van zijn dat hun communicatie goed begrepen 

wordt en kunnen misverstanden tussen patiënten en beroepsbeoefenaars of klachten van 

patiënten over de kwaliteit van de zorg worden vermeden.  

 

In een tweede instantie willen we, via deze campagne, ook de rollen van deze twee types van 

personen (vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger) en de context in dewelke zij 

kunnen tussenkomen verduidelijken (cf. infra, punt II.2.2). 

 

-Voor wat de doelgroep van de campagne betreft, zou deze zich zoals gezegd, voornamelijk 

richten op oudere patiënten, en, in een eerste fase, alleen deze patiënten die in rusthuizen en 

rust- en verzorgingstehuizen verblijven.  

 

Om deze campagne echter echt te laten werken en de oudere patiënten zelf zo goed mogelijk 

te kunnen bereiken, dienen we ons, zoals hierboven al werd aangehaald, ook te richten tot de 

professionelen die werkzaam zijn in deze rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, zoals de 

directie, de coördinatie-artsen, de (hoofd)verpleegkundigen, de zorgkundigen, de personen 

werkzaam op de sociale dienst en de ergotherapeuten.  

 

En tot slot willen we ook de naasten van de patiënt laten kennismaken met de mogelijkheid 

om zich als vertrouwenspersoon en/of vertegenwoordiger te laten aanwijzen. De naasten 

vormen immers de essentiële schakel om de dialoog over dit thema aan te gaan binnen de 

omgeving van de patiënt.  
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-We hebben ons vaak de vraag gesteld hoe we deze campagne concreet het best kunnen 

aanpakken. Op welke manier/via welke middelen kunnen we deze specifieke groep van 

patiënten en beroepsbeoefenaars het best bereiken en aanspreken? 

 

Vooreerst willen we deze sector zelf aanspreken en aanmoedigen om zoveel mogelijk mee te 

werken om deze campagne zo optimaal mogelijk bij de juiste doelgroepen te verspreiden.  

Via een mailing worden de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen gestimuleerd om 

campagnemateriaal te bestellen en hier zelf mee aan de slag te gaan met de patiënten en de 

professionelen die er werkzaam zijn. Hoe deze mailing wordt ontvangen in de sector zal dan 

ook een cruciale factor blijken in het succes van de campagne, gezien het aan de instellingen 

zelf is om te beslissen of ze het materiaal al dan niet willen gebruiken. 

 

Voor wat de patiënten/bewoners zelf betreft, denken we dat we hen het best kunnen bereiken 

via een brochure of folder die op een concrete en duidelijke manier de essentiële informatie 

over de vertrouwenspersoon en de vertegenwoordiger herneemt. Bij de opmaak van deze 

papieren drager zullen we ook aandacht besteden aan de lettergrootte en de kleuren/contrasten, 

opdat de patiënten de inhoud van de brochure zo zelfstandig mogelijk kunnen lezen. 

 

Daarnaast zullen er aan de patiënten zelf, naar analogie van de bloedgroepkaartjes en de 

LEIFkaart23, waarschijnlijk kaartjes worden uitgedeeld, die door de patiënten op hun persoon 

(bv. in hun portefeuille) of in hun kamer zouden kunnen worden bijgehouden. Deze kaartjes 

hebben als doel om aan te geven of de patiënt al dan niet een vertrouwenspersoon en/of 

vertegenwoordiger in het kader van de patiëntenrechtenwet heeft aangeduid, wie deze 

persoon/personen juist is/zijn en waar de beroepsbeoefenaars indien nodig de formulieren 

hierover kunnen terugvinden. Het invullen van deze kaartjes zou dan bij voorkeur gebeuren 

tijdens een bespreking met de betrokken personen en een beroepsbeoefenaar. Het bestaan van 

deze kaartjes zou het thema van de vertrouwenspersoon en de vertegenwoordiger vooral 

makkelijk bespreekbaar moeten maken voor beide partijen. Het zou dus dienen als een soort 

van ‘conversatiestarter’ en een ‘call-to-action’, opdat het de overgang zou kunnen maken van 

voornemens naar concrete acties. 

 

 
23 https://leif.be/leifkaart/ 
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Voor de beroepsbeoefenaars wordt er een specifieke website uitgebouwd die opnieuw deze 

informatie over de twee types van personen die kunnen tussenkomen, namelijk de 

vertegenwoordiger en de vertrouwenspersoon, herneemt (o.a. met behulp van een FAQ) en die 

in een later stadium zou kunnen worden uitgebreid met andere aspecten van de Wet 

Patiëntenrechten en eventueel met andere types van personen die de patiënten kunnen helpen 

buiten het kader van de gezondheidszorg. 

 

Tot slot zullen er via sociale media en via andere kanalen (bijvoorbeeld  via beeldschermen in 

de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen zelf) in principe ook spots worden verspreid, 

die herkenbaar kunnen worden gelinkt aan de papieren dragers en de website (bv. via de 

‘visuals’).  

Het doel is dan ook om zoveel mogelijk het netwerk van de patiënten te bereiken en deze goed 

te informeren over de rol van de vertrouwenspersoon en de vertegenwoordiger. 

Op deze manier worden ook deze naasten betrokken en kunnen zij dit thema op hun beurt 

opnieuw bespreekbaar maken met de oudere patiënten, en meer bepaald met hen die soms 

moeilijkheden ervaren om de eerste stap te zetten om hulp of ondersteuning te vragen. 

 

Alle kanalen zullen tevens een verwijzing maken naar de website www.patientrights.be, waar 

opnieuw alle informatie zal worden gebundeld en weergegeven. 

 

-In 2019 werd er voor deze campagne door de Kanselarij van de Eerste Minister een 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking opgestart en op het moment 

van publicatie van dit jaarverslag werd er een kandidaat-reclamebureau weerhouden die deze 

campagne zal uitwerken. Zoals eerder werd vermeld, werd in de initiële planning de uitwerking 

en de lancering van de campagne voorzien voor 2020. Gezien de huidige coronacrisis is het 

echter moeilijk te voorspellen wanneer en hoe dit alles verder zal verlopen. 

 

De idee is alvast om niet alle middelen gelijktijdig te lanceren, maar om de lancering over de 

tijd te verspreiden en zo elk middel optimale aandacht te geven. Wij houden uiteraard alle 

partners in de gezondheidszorg en alle geïnteresseerden op de hoogte van de verdere evolutie 

van de situatie en hopen daarnaast dat onze partners op het terrein zelf nog steeds zullen blijven 

bijdragen aan een verdere bekendmaking van de begrippen vertrouwenspersoon en 

vertegenwoordiger in het kader van de Wet Patiëntenrechten.  
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II.2.2. Voor een duidelijke leidraad voor de burger bij de veelheid van mandaten, 

aanwijzingen en voorafgaande wilsverklaringen  

 

II.2.2.A. Vaststellingen  

 

1. De patiënt kan door verschillende types van personen worden ondersteund, bijgestaan 

en/of worden vertegenwoordigd. Vanuit verschillende invalshoeken en instanties, en in tal 

van brochures wordt verwezen naar de mogelijkheid van bijstand en/of vertegenwoordiging 

van de al dan niet wilsbekwame patiënt. De begrippen vertrouwenspersoon, 

vertegenwoordiger, bewindvoerder, mantelzorger,… zijn gemeengoed geworden, maar kunnen 

uiteindelijk voor veel verwarring en onduidelijkheid zorgen. We stellen dit in onze 

dagelijkse praktijk namelijk vast via gesprekken met patiënten en met zorgverleners. Meer 

bepaald: 

 

- Het onderscheid tussen de vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger, zoals bedoeld 

in de wet betreffende de rechten van de patiënt, is nog steeds onvoldoende gekend.   

 

- Daarnaast bestaat er soms onduidelijkheid over wie de patiënt moet 

vertegenwoordigen, indien er een bewindvoerder werd aangeduid door de vrederechter. 

Er wordt te snel vanuit gegaan dat, indien de vrederechter een bewindvoerder over de 

persoon heeft aangesteld, deze bewindvoerder ook effectief de vertegenwoordiger is 

van de patiënt. In realiteit hangt alles echter af van de vraag of de patiënt voorafgaand 

een vertegenwoordiger heeft aangeduid (art. 14 Wet Patiëntenrechten) – die dan 

prioriteit heeft – of van de vraag of de vrederechter de bewindvoerder over de persoon 

al dan niet expliciet machtiging heeft gegeven voor de uitoefening van de 

patiëntenrechten (indien dit niet het geval is, valt de patiënt terug op een 

vertegenwoordiger “uit de cascade” van artikel 14 van de Wet Patiëntenrechten, cf. 

infra).  

 

- Er bestaat verder ook vaak verwarring betreffende het begrip “vertrouwenspersoon” 

dat in verschillende wetgevingen voorkomt: wet betreffende de rechten van de patiënt, 

wet betreffende euthanasie, wet tot hervorming van de regelingen inzake 

onbekwaamheid, wet betreffende de bescherming van de persoon geesteszieken,…. De 
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notie “vertrouwenspersoon” krijgt hierin namelijk telkens een andere invulling of 

opdracht, wat erg verwarrend kan zijn, voor zowel patiënten als beroepsbeoefenaars.  

 

-Met ingang van 01/03/2019 kan de buitengerechtelijke bescherming eveneens aspecten 

betreffende de persoon (i.c. patiëntenrechten) regelen. Deze uitbreiding van de 

populaire zorgvolmacht zorgt echter voor veel onduidelijkheid in verband met zijn 

relatie tot de Wet Patiëntenrechten (cf. supra, punt II.1.2 dat verder ingaat op het 

verband tussen de aangewezen vertegenwoordiger in het kader van de wet betreffende 

de rechten van de patiënt en de lasthebber aangeduid in het kader van de 

buitengerechtelijke bescherming in het Burgerlijk Wetboek). Bijkomend kunnen we 

hier aan toevoegen dat, in het kader van de zorgvolmacht over de persoon, de lastgever 

verschillende lasthebbers kan aanduiden, terwijl in het kader van de Wet 

Patiëntenrechten in principe slechts één vertegenwoordiger kan worden aangeduid,...     

  

2. Er is een toenemende aandacht voor voorafgaande zorgplanning in verband met het 

levenseinde, waarbij de patiënt regelingen treft inzake zijn toekomstige zorg, voor het moment 

waarop hij daartoe zelf niet meer in staat is. De mogelijkheid om deze diverse 

wilsverklaringen op te maken, kan eveneens voor veel onduidelijkheid zorgen bij de burger: 

 

-De patiënt kan voorafgaande wilsverklaringen opmaken betreffende verschillende 

aspecten van het leven (betreffende zijn zorg, euthanasie, orgaandonatie, 

vermogensrechtelijke belangen, beheer van aspecten van de persoon,…). Het is voor de 

patiënt niet altijd evident om daarin zijn weg te vinden (cf. infra, punt II.2.2.C). 

 

-Specifiek in verband met de regeling betreffende de toekomstige zorg en medische 

behandelingen  in zogenaamde “voorafgaande negatieve wilsverklaringen” bestaat het 

gevaar dat “algemene” niet voldoende concreet en contextgebonden geformuleerde 

wensen van de patiënt niet automatisch bindend zijn voor de beroepsbeoefenaars (cf. 

infra punt II.2.2.C). 

 

3. We stellen, als federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”, tot slot ook vast dat de 

aangeboden informatie (meer bepaald in de brochures) betreffende de begrippen 

vertegenwoordiger / vertrouwenspersoon / voorafgaande wilsverklaringen niet altijd rekening 

houdt met de specificiteit van  de Wet Patiëntenrechten (cf. infra).  Het is daarom van 
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belang dat hierover éénduidige, correcte informatie wordt verstrekt.  Samenwerking tussen de 

verschillende actoren lijkt ons hierbij essentieel. 

  

II.2.2.B. Personen die de patiënt kunnen bijstaan of vertegenwoordigen, 

zoals omschreven in de Wet Patiëntenrechten 

 

1. De vertrouwenspersoon 

 

-De vertrouwenspersoon staat de kwetsbare maar wilsbekwame patiënt bij in de uitoefening 

van welbepaalde rechten en kan ook zonder de aanwezigheid (maar met het akkoord) van de 

patiënt deze rechten uitoefenen.   

 

-De patiënt kan één of meerdere vertrouwenspersonen aanduiden en dit kan mondeling (indien 

deze de patiënt begeleidt bij een consultatie) of schriftelijk. Een schriftelijke aanduiding is 

verplicht indien de patiënt via zijn vertrouwenspersoon toegang vraagt tot het hem betreffende 

patiëntendossier. 

 

-De federale Commissie “Rechten van de patiënt” heeft een voorbeeldformulier voor de 

aanduiding van een vertrouwenspersoon opgesteld (zie bijlagen). De patiënt kan hiermee de 

persoon (personen) aanduiden die kan (kunnen) optreden om welbepaalde rechten van de 

patiënt uit te oefenen, met name: het recht op informatie over de gezondheidstoestand (art.7 

§2); het recht op inzage in het patiëntendossier en/of afschrift van het patiëntendossier 

(art.9 §§2 en 3); het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde ombudsdienst (cf. 

koninklijke besluiten tot uitvoering van artikel 11 van de wet betreffende de rechten van de 

patiënt24). De federale Commissie raadt hierbij aan om dit formulier op te maken in 3 

exemplaren: één voor de patiënt, één voor de vertrouwenspersoon en één voor de 

beroepsbeoefenaar. De patiënt kan de beroepsbeoefenaar erom verzoeken dit formulier toe te 

voegen aan zijn patiëntendossier en kan op elk ogenblik aan de beroepsbeoefenaar meedelen 

dat hij de vertrouwenspersoon niet meer wil laten optreden. 

 

 
24 KB 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; 
KB van 8 JULI 2003 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de ziekenhuizen 
moet voldoen; KB van 8 JULI 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling 
van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten. 
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-In de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt wordt de 

vertrouwenspersoon uitdrukkelijk in volgende artikels vernoemd: 

 

Artikel 7 §2 bepaalt dat de patiënt het recht heeft zich te laten bijstaan door een 

vertrouwenspersoon bij het verkrijgen van informatie die nodig is om inzicht te 

krijgen in zijn gezondheidstoestand of zijn recht op informatie kan laten uitoefenen via 

deze vertrouwenspersoon. (In deze gevallen zou de beroepsbeoefenaar de identiteit van 

de vertrouwenspersoon in het patiëntendossier dienen aan te duiden.) 

 

Voorts voorziet de wet dat de vertrouwenspersoon kan worden gehoord wanneer de 

patiënt verzoekt dat hem geen informatie wordt verstrekt (artikel 7 §3) en dat dit 

niet meedelen klaarblijkelijk een ernstig nadeel kan opleveren voor de gezondheid van 

de patiënt of derden.  

De vertrouwenspersoon kan eveneens worden  ingelicht wanneer de beroepsbeoefenaar 

bepaalde informatie, uitzonderlijk, aan de patiënt onthoudt als het meedelen ervan 

klaarblijkelijk ernstig nadeel voor de gezondheid van de patiënt meebrengt (artikel 7 

§4 eerste lid).  De zogenaamde “therapeutische exceptie”.  

In beide gevallen raadpleegt de beroepsbeoefenaar voorafgaandelijk een andere 

beroepsbeoefenaar. 

 

Artikel 8 §3 bepaalt op zijn beurt dat, in het kader van zijn recht op vrije toestemming 

in een tussenkomst met voorafgaande informatie, de bedoelde voorafgaandelijke 

informatie op dezelfde wijze wordt verstrekt zoals voorzien in artikel 7 §2, dus 

eventueel in het bijzijn van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan echter 

niet instemmen met een behandeling in de plaats van de (wilsbekwame) patiënt. 

 

Artikel 9 §2, 4e lid voorziet verder dat een patiënt zich bij de uitoefening van zijn recht 

op inzage van het dossier kan laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of dit 

recht via deze persoon kan uitoefenen. Hetzelfde geldt voor het recht op afschrift 

(artikel 9 §3). Zoals eerder vermeld is in deze situaties de “schriftelijke” toestemming 

van de patiënt vereist. 
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In de koninklijke besluiten tot uitvoering van artikel 11 van de wet betreffende de 

rechten van de patiënt (cf. supra) wordt tot slot de mogelijkheid tot bijstand van de 

vertrouwenspersoon voor het indienen van een klacht aangehaald.25 

 

-De Nationale Raad van de Orde van Artsen heeft in zijn advies van 26 juli 2003 echter een 

aantal beperkingen geformuleerd op de keuzevrijheid van de patiënt bij de aanduiding van een 

vertrouwenspersoon. In een eerste instantie haalt de Raad eventuele relationele moeilijkheden 

aan die kunnen optreden tussen de zorgverlener en de vertrouwenspersoon. Ten tweede meent 

de Raad dat enkel natuurlijke personen die in eigen naam handelen, kunnen worden 

aangewezen als vertrouwenspersoon.26 

 

-Het is tevens van belang om een duidelijk onderscheid te maken tussen het begrip 

“vertrouwenspersoon” zoals bedoeld in de Wet Patiëntenrechten en het begrip 

“vertrouwenspersoon” dat we terugvinden in andere wetgeving: 

- De vertrouwenspersoon in het kader van de Wet van 17 maart 2013 tot hervorming 

van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe 

beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid  (B.S. 14 juni 2013). 

- De vertrouwenspersoon in het kader van de Wet van 28 mei 2002 betreffende 

euthanasie (B.S. 22 juni 2002). 

- De vertrouwenspersoon in het kader van de Wet van 26 juni 1990 betreffende de 

bescherming van de persoon van de geesteszieke (B.S. 27 juli 1990). 

- De vertrouwenspersoon in het kader van de Basiswet van 12 januari 2005 betreffende 

het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden (B.S. 1 februari 2005). 

 

 
25 Zie KB 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:                                                                                                   :                                                 
  Art. 9. De persoon die klacht neerlegt kan, daarin al dan niet bijgestaan door een vertrouwenspersoon, een 
schriftelijke klacht indienen bij de ombudsdienst. 
26Zie Advies NR Orde van Artsen van 26 juli 2003 
 - In zijn advies van 16 februari 2002 stelt de Nationale Raad dat er niet alleen een vertrouwensrelatie dient te zijn 
tussen de patiënt en de aangewezen persoon maar dat er ook een vertrouwensrelatie moet kunnen ontstaan tussen 
deze persoon en de beroepsbeoefenaar. Van een beroepsbeoefenaar kan niet worden verwacht dat hij 
confidentiële informatie over een patiënt meedeelt aan een persoon die hij niet vertrouwt. Wanneer dit zich 
voordoet dient de arts dit met zijn patiënt te bespreken en indien zij tot geen vergelijk komen kan dit voor de arts 
een reden zijn om de relatie met zijn patiënt te beëindigen. 
- De Nationale Raad is van mening dat alleen natuurlijke personen die in eigen naam handelen als 
vertrouwenspersoon kunnen aangewezen worden. Zo kunnen geen bedienden van openbare besturen of 
ziekenfondsen noch personen die in naam van een vzw of een vennootschap handelen als vertrouwenspersoon 
aangeduid worden. 
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-De vertrouwenspersoon zoals bedoeld in de Wet Patiëntenrechten mag tot slot ook niet 

verward worden met de mantelzorger (van wie het statuut is geregeld door de regionale 

overheden). De mantelzorger staat de kwetsbare patiënt bij in zijn dagelijkse praktische 

bezigheden zoals diens verplaatsingen, het maken van afspraken,… Het betreft hier de 

informele hulp door personen die een verwantschaps-, vriendschaps- of buurrelatie hebben met 

de zorgontvanger.27 De mantelzorger kan als vertrouwenspersoon worden aangeduid door de 

patiënt, maar valt hier niet noodzakelijk mee samen. 

 

2. De vertegenwoordigers 

 

-De vertegenwoordiger vertegenwoordigt een patiënt die zelf niet in staat is om zijn rechten 

van de patiënt uit te oefenen en is aangewezen volgens de Wet, meer bepaald in de artikelen 

12 en 14 van de wet betreffende de rechten van de patiënt. De vertegenwoordiger treedt op in 

de plaats van de patiënt en oefent diens patiëntenrechten uit in zijn naam. 

 

-De Wet Patiëntenrechten onderscheidt immers twee categorieën van patiënten die kunnen 

worden vertegenwoordigd: 

- Een eerste categorie omvat de minderjarige patiënten (patiënten onder de 18 jaar).28 

- Een tweede categorie omvat de meerderjarige patiënten die feitelijk onbekwaam 

worden.  Deze patiënten bevinden zich feitelijk in een situatie waarin ze niet in staat 

zijn om hun patiëntenrechten zelf uit te oefenen (bijvoorbeeld de patiënt die 

bewusteloos is na een ongeval, een patiënt onder verdoving, een patiënt die verward is, 

een patiënt met een chronische mentale aandoening zoals dementie) (artikel 14). 

 

 
27 Mantelzorg is hulp aan een zorgbehoevende door iemand uit de directe omgeving van die persoon. Als 
mantelzorger bied je langdurig en onbetaald hulp aan een chronisch zieke, een persoon met een beperking, of 
een hulpbehoevende persoon uit je omgeving. Dat kan je partner, je ouder of je kind zijn. Maar je kunt ook 
mantelzorger zijn van een familielid, een vriend of een kennis. https://www.partena-ziekenfonds.be/nl/zorg-en-
comfort/sociale-dienstverlening/mantelzorg 
28 Volgens het Burgerlijk Wetboek worden zijn onbekwaam geacht om hun wil uit te drukken (artikel 12). Indien 
de patiënt minderjarig is, worden de rechten van de patiënt uitgeoefend door de ouders (die drager zijn van het 
ouderlijk gezag) of door de voogden. De patiënt wordt bij de uitoefening van zijn rechten betrokken, rekening 
houdend met zijn leeftijd en maturiteit. 
De minderjarige kan evenwel zijn rechten geheel of gedeeltelijk op zelfstandige wijze uitoefenen, indien de 
beroepsbeoefenaar oordeelt dat hij in staat is zijn belangen op redelijke wijze te beoordelen. In het geval dat de 
minderjarige patiënt dan zou wensen dat bepaalde gevoelige informatie niet zou worden meegedeeld aan de 
ouders, dient de beroepsbeoefenaar dit te respecteren. 
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-Indien de patiënt meerderjarig is en wanneer hij, volgens de beroepsbeoefenaar feitelijk 

niet in staat is om zijn rechten uit te oefenen, worden de rechten van de patiënt uitgeoefend 

door de vertegenwoordiger zoals aangeduid in de Wet betreffende de rechten van de patiënt. 

- In de wet is sprake van meerdere potentiële vertegenwoordigers: de door de patiënt 

benoemde vertegenwoordiger (artikel 14 §1), de bewindvoerder “over de persoon” 

aangewezen door de vrederechter (artikel 14 §2) en de personen die volgens “een 

cascade” worden aangeduid (artikel 14 §3). 

- Indien de patiënt geen vertegenwoordiger aangewezen heeft en indien er geen 

bewindvoerder gemachtigd is om de patiënt te vertegenwoordigen of indien deze beide 

personen niet optreden, worden de rechten van de patiënt in vervangende volgorde 

uitgeoefend door 1. de samenwonende echtgeno(o)t(e) of partner, 2. het 

meerderjarig kind, 3. een ouder, 4. een meerderjarige zus of broer, en tot slot 5. 

de beroepsbeoefenaar, in multidisciplinair overleg.  De beroepsbeoefenaar behartigt 

ook de belangen van de patiënt in geval van een conflict onder meerdere mogelijke 

vertegenwoordigers van hetzelfde niveau (bv. bij meerdere kinderen), en dit in 

multidisciplinair overleg.   

 

-De vertegenwoordiger treedt slechts op in zoverre de patiënt (door de beroepsbeoefenaar 

in de gezondheidszorg) onbekwaam wordt geacht om zelf zijn rechten als patiënt uit te 

oefenen.  

 

*De bevoegdheid van de vertegenwoordiger heeft echter grenzen: 

- Vooreerst blijft de patiënt zo veel als mogelijk en in verhouding tot zijn 

begripsvermogen betrokken (artikel 12 §2 en 14 §3) 

- Om de persoonlijke levenssfeer van de patiënt te beschermen, kan de 

beroepsbeoefenaar aan de vertegenwoordiger (volledig of gedeeltelijk) het recht op 

inzage of afschrift van het patiëntendossier weigeren. In dat geval kan de 

beroepsbeoefenaar die door de vertegenwoordiger werd aangewezen het 

patiëntendossier inzien of er een afschrift van bekomen. De beroepsbeoefenaar 

vermeldt in het patiëntendossier waarom hij de vertegenwoordiger de toegang tot het 

dossier weigert. (artikel 15 §1). 

- De beroepsbeoefenaar kan, desgevallend in multidisciplinair overleg, afwijken van de 

beslissing van de wettelijke vertegenwoordiger wanneer deze beslissing een 
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bedreiging voor het leven of een ernstige aantasting van de gezondheid van de 

patiënt zou betekenen (artikel 15 §2). 

- In een spoedgeval,  indien er geen duidelijkheid is omtrent de al dan niet voorafgaande 

wilsuitdrukking van de patiënt of zijn vertegenwoordiger,  gebeurt elke noodzakelijke 

tussenkomst van de beroepsbeoefenaar onmiddellijk in het belang van de gezondheid 

van de patiënt (artikel 8 §5 van de Wet Patiëntenrechten). 

- De beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg moet de voorafgaandelijke negatieve 

wilsbeschikking van de patiënt respecteren (cf. infra), ongeacht de beslissing van de 

vertegenwoordiger. 

 

3. De aangewezen vertegenwoordiger 

 

-In de wet betreffende de rechten van de patiënt is de vertegenwoordiger de persoon die 

aangewezen wordt volgens de modaliteiten die bepaald zijn in artikel 14, § 1, derde lid, met 

name « bij een gedagtekend en door de patiënt en deze persoon ondertekend bijzonder 

schriftelijk mandaat waaruit de toestemming van laatstgenoemde (aangewezen 

vertegenwoordiger) blijkt ».  

 

Die persoon zal optreden om de patiëntenrechten bedoeld in de Wet Patiëntenrechten uit te 

oefenen, wanneer die niet in staat zal zijn om zijn wil te uiten.  

 

-De vertegenwoordiger van de Wet Patiëntenrechten heeft zo « de prioriteit der prioriteiten » 

om de zorgbeslissingen in naam van de patiënt te nemen. Een vrederechter zou op die manier 

geen bewindvoerder over de persoon mogen aanwijzen om de rechten van een patiënt uit te 

oefenen, indien die laatste op voorhand een vertegenwoordiger daartoe heeft aangewezen.   

 

-Wij haalden reeds aan dat het opstellen van het mandaat van de Wet Patiëntenrechten  gratis 

is en dat er in dat opzicht geen specifieke registratieformaliteit is (cf. voorbeeldformulier tot 

aanwijzing van een vertegenwoordiger zoals voorgesteld door de federale Commissie “Rechten 

van de patiënt”, bijlagen). 

 

Zoals eveneens hierboven werd aangegeven, is de aanwijzing van een vertegenwoordiger van 

de Wet Patiëntenrechten via de lastgeving tot buitengerechtelijke bescherming betreffende de 

persoon van het Burgerlijk Wetboek (zorgvolmacht) mogelijk (let wel: registratiekosten). Om 
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echter niet in de problemen te komen met de Wet Patiëntenrechten (lex specialis) zou men 

erover moeten waken dat de aanwijzing in de zorgvolmacht opgesteld wordt in 

overeenstemming hiermee (cf. supra, punt II.1.2.). 

 

-Het is aan de patiënt om de aanwijzing van de vertegenwoordiger die de patiëntenrechten zal 

uitoefenen zelf bekend te maken, ongeacht de vorm van het mandaat (zorgvolmacht of 

bijzonder mandaat van de Wet Patiëntenrechten)29.   

De federale Commissie « Rechten van de patiënt » stelt in dat opzicht voor dat een exemplaar 

van het mandaat door de aangewezen vertegenwoordiger en een ander exemplaar door de 

patiënt bewaard wordt en dat een afschrift aan de huisarts of aan een andere door de patiënt 

gekozen arts bezorgd wordt (zie de verduidelijkingen daaromtrent onder punt II.2.4.). 

 

-De aangewezen vertegenwoordiger heeft een weinig gekende specificiteit ten aanzien van de 

andere potentiële vertegenwoordigers van de patiënt: volgens artikel 15 §2 in fine van de Wet 

Patiëntenrechten mag de zorgverlener niet afwijken van de beslissing van de aangewezen 

vertegenwoordiger die een bedreiging van het leven van de patiënt of een ernstige aantasting 

van zijn gezondheid zou vormen, indien deze vertegenwoordiger effectief kan aantonen dat 

zijn beslissing overeenstemt met de uitdrukkelijke wil van de patiënt.  

Indien er geen « schriftelijke » voorafgaande verklaring van de patiënt bestaat omtrent de 

weigering van een bepaalde behandeling maar de aangewezen vertegenwoordiger echter kan 

aantonen dat er een weigering/een voorafgaande verklaring op een andere manier werd 

uitgedrukt (bv.: via een opname, een video, …)30 dan dient deze te worden gerespecteerd. 

In de praktijk heeft onze dienst geen weet van de effectieve toepassing van dit artikel. 

 

4. De bewindvoerder over de persoon 

 

Sinds 201431 kan door de vrederechter een bewindvoerder over de persoon aangewezen worden 

in het kader van een beschermingsmaatregel. De bewindvoerder over de persoon treedt op in 

 
29 https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/50/1642/50K1642001.pdf, pagina 42: « Teneinde er voor te zorgen dat het 
mandaat bij de beroepsbeoefenaar bekend is op het ogenblik dat het moet uitgeoefend worden, is het aangewezen 
dat de patiënt zelf op voorhand de nodige voorzorgsmaatregelen treft. 
30 https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/50/1642/50K1642001.pdf, pagina 47 
31 Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een 
nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, B.S. 14 juni 2013 – inwerkingtreding in 
september 2014. 
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de cascade van personen die de patiënt kunnen vertegenwoordigen indien deze zelf niet meer 

in staat is om zijn patiëntenrechten uit te oefenen. 

 

Artikel 14 van de wet betreffende de rechten van de patiënt, dat betrekking heeft op de 

vertegenwoordiging van de wilsonbekwame patiënt, preciseert meer bepaald dat die 

bewindvoerder over de persoon slechts optreedt indien de vooraf door de patiënt aangewezen 

vertegenwoordiger ontbreekt:  

« § 2. Heeft de patiënt geen vertegenwoordiger aangewezen of treedt de door de patiënt 

aangewezen vertegenwoordiger niet op, dan worden de rechten bepaald bij deze wet 

uitgeoefend door de bewindvoerder over de persoon, daartoe aangewezen door de 

vrederechter, overeenkomstig artikel 492/1, § 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, voor 

zover en zolang de beschermde persoon niet in staat is om zijn rechten zelf uit te oefenen. » 

 

Er dient echter te worden benadrukt dat de door de vrederechter aangewezen bewindvoerder 

over de persoon32,  die van die laatste de bevoegdheid gekregen heeft om op te treden op vlak 

van de patiëntenrechten, voorrang heeft op de andere potentiële vertegenwoordigers van de 

patiënt die voorzien zijn in de “cascade” (partner, kind, broer of zus van de patiënt, 

beroepsbeoefenaar).  

 

De bewindvoerder over de persoon oefent de rechten van de patiënt uit en zal dus, in bepaalde 

situaties, zeer intieme en persoonlijke beslissingen of zelfs levenseindebeslissingen dienen te 

nemen.  

In die context, en ondanks het feit dat de wetgever de vrederechter aanmoedigt om bij voorkeur 

een naaste van de familie van de betrokkene33 aan te wijzen als vertegenwoordiger van de 

persoon, moeten wij vaststellen dat advocaten regelmatig gelijktijdig aangewezen worden als 

“bewindvoerder over de goederen” en “bewindvoerder over de persoon”. Dat zorgt uiteraard 

voor praktische problemen voor de uitoefening van het recht van die patiënten: de raadsman, 

die vaak niet op de zorgplaats aanwezig is en die soms moeilijk te bereiken is, blijkt niet in 

 
32 Zie hieronder: II.1.1. De rol van de bewindvoerder over de persoon: wijziging in de wet « Patiëntenrechten.» 
33 Art. 496/3 van het Burgerlijk Wetboek: … « De vrederechter kiest als bewindvoerder over de persoon bij 
voorkeur de ouders of één van beide ouders, de echtgenoot, de wettelijk samenwonende, de persoon met wie de 
te beschermen persoon een feitelijk gezin vormt, een lid van de naaste familie, een persoon die instaat voor de 
dagelijkse zorg van de te beschermen persoon of de te beschermen persoon en zijn omgeving begeleidt in deze 
zorg of een private stichting die zich uitsluitend inzet voor de te beschermen persoon [of een stichting van 
openbaar nut die voor de te beschermen personen over een statutair ingesteld comité belast met het opnemen van 
bewindvoeringen beschikt], rekening houdend met de mening van deze persoon, alsook met zijn persoonlijke 
omstandigheden, zijn leefomstandigheden en zijn gezinstoestand. » 
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staat om op een regelmatige en concrete manier de rechten van de patiënt die hij 

vertegenwoordigt, ten volle uit te oefenen. 

 

II.2.2.C. De voorafgaande wilsverklaring over weigering van zorg 

(negatieve wilsverklaring) 

 

-Een voorafgaande wilsverklaring in de zin van dit hoofdstuk is een document dat opgesteld is 

door eenieder die zijn wil, zijn keuzes en zijn persoonlijke grenzen op voorhand wil 

bekendmaken.  

 

-In de Belgische wetgeving zijn verschillende wilsverklaringen gereglementeerd, die op die 

manier rechtskracht hebben: 

-De wilsverklaring inzake euthanasie, die betrekking heeft op de patiënt die lijdt aan 

een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening, die niet 

meer bij bewustzijn is en van wie de toestand volgens de stand van de wetenschap 

onomkeerbaar is34. 

-De wilsverklaring betreffende de laatste wilsbeschikking inzake lijkbezorging en 

uitvaart (bv. begraving, crematie, bewaring of uitstrooiing van de assen; rite voor de 

begrafenisceremonie, …).35 

-De wilsverklaring betreffende de uitdrukkelijke toestemming voor orgaandonatie is 

mogelijk en op eender welk ogenblik herzienbaar; ze maakt het voor artsen mogelijk 

om organen bij een hersendode persoon snel weg te nemen en op die manier te 

voorkomen dat ze onbruikbaar worden.36 

 
34 Zie hoofstuk III van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie. De wilsverklaring kan op elk moment 
worden opgesteld. Zij moet schriftelijk worden opgemaakt ten overstaan van twee meerderjarige getuigen, van 
wie er minstens een geen materieel belang heeft bij het overlijden van de patiënt en moet gedateerd en ondertekend 
worden door degene die de verklaring aflegt, door de getuigen en, in voorkomend geval, door de 
vertrouwensperso(o)n(e)n, en zie KB van 2 APRIL 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de  
wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken. Een registratie van die 
verklaring bij de gemeente van de woonplaats van de patiënt is voorzien; ze heeft voortaan een onbepaalde 
geldigheidsduur (wet van 2020). 
35 De meeste artikelen van de wet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 20 juli 1971 vallen voortaan 
onder de bevoegdheid van de Gemeenschappen/Gewesten: Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zie 
ordonnantie van 29 november 2018 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (B.S. 27-12-2018); Voor het Waals 
Gewest, zie decreet van 4 februari 2019 tot wijziging van Hoofdstuk II van Titel III van Boek II van Deel 1 van 
het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de begraafplaatsen en de 
lijkbezorging (B.S. 20-03-2019); Voor de Vlaamse Gemeenschap, zie decreet van 16 januari 2004 op de 
begraafplaatsen en de lijkbezorging (B.S. 10-02-2004); Voor de Duitstalige Gemeenschap, zie decreet van 4 
februari 2011 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (B.S. 28-03-2011). 
36 Zie koninklijk besluit van 30 oktober 1986 tot regeling van de wijze waarop de donor of de personen bedoeld 
in artikel 10, § 2, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen hun wil 
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-De wilsverklaring betreffende de schenking van het lichaam aan de wetenschap, die 

geformuleerd wordt in een testament, dat de universiteit vermeldt die het lichaam zal 

kunnen opeisen nadat het overlijden is vastgesteld37. 

-De wilsverklaring voor weigering van zorg (negatieve wilsverklaring) zoals die 

bepaald is in artikel 8 §4 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van 

de patiënt.38 

 

Voor zover die wilsverklaringen voldoen aan de voorwaarden die in de wet voorzien zijn, 

maken ze het mogelijk om de keuzes van de betrokken persoon, op het ogenblik dat die niet 

meer in staat zal zijn om die te uiten (bij verlies van onderscheidingsvermogen/bij overlijden) 

te laten erkennen en in acht nemen. 

 

We merken bovendien op dat een individu voortaan voorafgaande wensen inzake beheer van 

goederen en bescherming van zijn persoon kan meedelen in de lastgeving tot 

buitengerechtelijke bescherming van het Burgerlijk Wetboek (artikelen 489 van het Burgerlijk 

Wetboek en volgende (zorgvolmacht)); die lastgeving heeft rechtskracht voor de lasthebber(s) 

die aangewezen is (zijn) op het ogenblik dat het individu zijn onderscheidingsvermogen 

verliest, voor zover ze geregistreerd is overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek.  

 

-Wat betreft het domein van de zorgrelatie beroepsbeoefenaar-patiënt, vestigen wij de 

aandacht op de hierboven aangehaalde wilsverklaring voor de weigering van zorg, die ook 

negatieve wilsverklaring genoemd wordt, zoals die voorzien is in artikel 8§4 van de Wet 

Patiëntenrechten.  

 

Het gaat om de mogelijkheid voor de patiënt om vooraf te weigeren om zijn toestemming te 

geven voor een welbepaalde ingreep van de beroepsbeoefenaar.   

 

Voor de negatieve wilsverklaring die voorzien is in de wet betreffende de rechten van de patiënt 

bestaat er geen register. Het is aan de patiënt zelf om die wilsverklaring bekend te maken. 

 
te kennen geven: https://www.health.belgium.be/nl/e-services/instemming-weigering-orgaandonatie. We wijzen 
erop dat als er geen wilsverklaring voor orgaandonatie is, een persoon verondersteld wordt ermee in te stemmen…  
37Hieromtrent is er geen precieze wettelijke omkadering, maar het wordt wel aangehaald in de wetgevingen op de 
begraafplaatsen en de lijkbezorging. 
38Artikel 8 §4, vierde lid: « Indien de patiënt toen hij nog in staat was de rechten zoals vastgelegd in deze wet uit 
te oefenen, schriftelijk te kennen heeft gegeven zijn toestemming tot een welomschreven tussenkomst van de 
beroepsbeoefenaar te weigeren, dient deze weigering te worden geëerbiedigd zolang de patiënt ze niet herroept 
op een moment dat hij in staat is om zijn rechten zelf uit te oefenen ». 
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“Ook hier rust er op de arts geen verplichting om na te gaan of een dergelijke wilsverklaring 

bestaat”, brengt de Nationale Raad van de Orde der Artsen in herinnering. “De patiënt zou 

bijvoorbeeld kunnen vragen dat zijn weigering tot instemming aangeduid wordt in zijn 

patiëntendossier en in voorkomend geval bij elke hospitalisatie”39.   

 

-Voor zover de patiënt zijn wens schriftelijk op een duidelijke manier geuit heeft, en zolang hij 

die niet heeft ingetrokken, zijn de zorgverleners dus verplicht om de welomschreven 

zorgweigering van de patiënt te respecteren op het ogenblik dat hij niet meer in staat zal zijn 

om zijn patiëntenrechten uit te oefenen40.   

  

In de praktijk zien we evenwel meerdere vormen van wilsverklaringen, die verder gaan dan 

een specifieke zorgweigering (weigering van therapeutische hardnekkigheid,…) en/of die 

betrekking hebben op meerdere aspecten die indirect verband houden met de zorg (bv. de 

gewenste plaats om te sterven…). Dit leidt tot de opmaak van een soort “levenseinde-

testament” dat wordt opgesplitst in meerdere documenten. 

Soms kan de patiënt/bewoner gevraagd worden om zijn « levensverhaal » op te stellen, een 

document waarin de in zijn ogen belangrijke informatie (zijn voorliefdes, passies, waarden 

enz.) genoteerd wordt, die het verzorgend personeel in staat kan stellen om beslissingen te 

nemen die aansluiten op wat zij van de patiënt/bewoner weten. Het doel van deze documenten 

bestaat er bovendien in om te vermijden dat het netwerk van de patiënt moeilijke keuzes dient 

te maken in diens plaats.  

 

Bovendien, hoewel het niet duidelijk is gedefinieerd in een wetstekst, heeft een nieuw concept 

genaamd “ACP” (Advance Care Planning) vorm gekregen in de context van palliatieve zorg 

 
39 Zie hieromtrent het advies van 12 december 2015 van de Orde der Artsen rond het stopzetten en het weigeren 
van behandelingen, https://www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/stopzetten-en-weigeringen-van-
behandelingen. De NR vestigt nog de aandacht op het feit dat ambulanciers in de praktijk die negatieve 
wilsverklaring vaak negeren; en zij hebben in urgente situaties niet de tijd om de juiste waarde van die negatieve 
wilsverklaring te beoordelen. Hierdoor kan het gerechtvaardigd zijn toch beginnen te reanimeren.  
40 Zie hieromtrent het voornoemde advies van 12 december 2015 van de Orde der Artsen rond het stopzetten en 
het weigeren van behandelingen, https://www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/stopzetten-en-weigeringen-van-
behandelingen. Zie de specifieke bepaling die voorzien is in artikel 15 §2 van de wet « patiëntenrechten » die een 
aangewezen vertegenwoordiger (van de wet patiëntenrechten) evenwel in staat zou stellen om bij de zorgverlener 
de uitdrukkelijke wil van de patiënt op een andere manier te laten gelden dan met een schriftelijke verklaring (cf. 
hierboven, rubriek vertegenwoordiger). Op het werkveld hebben wij er geen weet van dat dit artikel ooit is 
toegepast… 
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en lijkt het steeds meer te worden genoemd in politieke discussies over beslissingen over het 

levenseinde...41 

 

Het is in deze belangrijk om burgers eraan te herinneren dat, voor wat de uitoefening van de 

patiëntenrechten in de zorgrelatie betreft (zoals voorzien in de wet van 2002) en onafhankelijk 

van andere voorafgaande wilsbeschikkingen die uitdrukkelijk werden opgenomen in een wet 

(euthanasie, orgaandonatie na overlijden, schenking van het lichaam aan de wetenschap) alleen 

de voorafgaande negatieve wilsverklaring die betrekking heeft op een welomschreven 

tussenkomst in de zorg echt bindende kracht heeft voor de zorgverleners; “vage” wensen 

en verklaringen van weigering kunnen zeker een aanwijzing vormen in verband met de wil / 

gemoedstoestand van de patiënt (om deze “zo goed mogelijk” te eerbiedigen), maar ze zullen 

dus niet “noodzakelijkerwijs” worden gevolgd door voornoemde zorgverleners.   

 

Het « welomschreven » karakter dient eveneens getoetst te worden aan het actuele medische 

aanbod, preciseert de Nationale Raad van de Orde der Artsen. Wanneer de geneeskunde sterk 

geëvolueerd is waardoor tal van nieuwe tussenkomsten mogelijk zijn, kan de wilsverklaring 

hierdoor haar « welomschreven » karakter verliezen42. 

 
-Op het ogenblik dat dit jaarverslag is opgesteld, wordt door de huidige gezondheidssituatie 

(coronaviruspandemie) de anticipatie rond de wilsverklaring voor zorgweigering nog wat 

aangewakkerd. Opdat de negatieve wilsverklaring een bindend karakter zou hebben, komt het 

er voor de patiënt op aan om zo precies mogelijk te zijn voor wat betreft de behandeling(en) 

die het voorwerp uitmaakt (uitmaken) van weigering en de toepassingsvoorwaarden voor die 

weigering, teneinde bezwaren of discussie over zijn wil te vermijden.  

 
-Bovendien blijven de aanbevelingen van de Nationale Raad van de Orde der Artsen43 van 

toepassing. Uit de wilsverklaring moet blijken dat ze met kennis van zaken werd opgesteld, 

dit wil zeggen dat ze moet stroken met de vaste overtuiging van de patiënt, op een ogenblik dat 

 
41 Zie verslag 296 van december 2017 van het KCE (Federaal Kenniscentrum van de gezondheidszorg): 
https://kce.fgov.be/nl/welke-zorg-wilt-u-aan-het-einde-van-uw-leven-praat-er-op-tijd-over: “Vroegtijdige 
zorgplanning is een continu en dynamisch proces van reflectie en dialoog tussen de patiënt, zijn naasten en 
zorgverlener(s) waarbij uiteindelijk toekomstige zorgdoelen besproken en gepland kunnen worden. Het doel van 
dit proces is het expliciteren van de waarden en voorkeuren van de patiënt over zijn toekomstige zorg. Hierdoor 
dient het de besluitvorming te bevorderen op het ogenblik dat de patiënt niet meer in staat is zijn wil te uiten’. 
(Uit de richtlijn van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen). 
42 Zie hieromtrent het advies van 12 december 2015 van de Orde der Artsen rond het stopzetten en het weigeren 
van behandelingen, https://www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/stopzetten-en-weigeringen-van-behandelingen 
43 Zie het advies van de Orde der Artsen van 26 juli 2003 over de wet betreffende de rechten van de patiënt, 
https://www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/advies-pati%EBntenrechtenwet  
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de patiënt in staat was zijn rechten uit te oefenen. Verder is het aan te bevelen de negatieve 

wilsverklaring in aanwezigheid van en met het advies van een arts op te stellen, teneinde een 

eenduidige terminologie te gebruiken, met hem de inhoud van de wilsverklaring te kunnen 

bespreken en die zo nodig ook bij te werken, rekening houdend met de medische kennis en de 

beschikbare technologie . 

 

II.2.3. Voor coördinatie en overleg tussen de betrokken instellingen en overheden 

bij het beheer van het levenseinde van de burger / patiënt 

 

We haalden en toonden het hierboven aan (punt II.2.2.A):   

Hij lijkt redelijk moeilijk, zeker voor een niet-gespecialiseerde burger en zelfs voor een 

beroepsbeoefenaar, om de kwesties betreffende de begeleiding van een patiënt door een naaste 

en de kwesties betreffende de wilsbeschikking van de patiënt bij de aanpak van zijn levenseinde 

te kennen en te beheersen. 

 

De materie is complex, genuanceerd, en wordt geregeld in meerdere wetgevingen die soms 

onder verschillende bevoegde ministers vallen, voornamelijk de Minister van 

Volksgezondheid en de Minister van Justitie. 

 

Naast een aangehouden dialoog tussen de betrokken ministers inzake materies die hen allebei 

aanbelangen, is het noodzakelijk dat de instellingen / verenigingen, verantwoordelijk voor de 

brochures en informatieverstrekking betreffende beslissingen over het levenseinde, overleg 

plegen met de specialisten van de twee betrokken administraties (Volksgezondheid en Justitie) 

om te komen tot een volledige en genuanceerde informatie. 

 

Zoals bijvoorbeeld: 

 

1. De brochures die uitgegeven worden door de FOD Justitie44, de notarissen45 of andere 

actoren, betreffende de zorgvolmacht voor daden van vertegenwoordiging die 

betrekking hebben op de persoon zouden niet mogen nalaten om het mandaat, bedoeld 

in de wet betreffende de rechten van de patiënt (lex specialis), expliciet te vermelden:  

 
44 Zie de brochures op www.notaire.be / www.notaris.be (De zorgvolmacht)  
45 https://justice.belgium.be/sites/default/files/protection-beschermen-nl.pdf, Hoe jezelf en je vermogen 
beschermen 
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Volgens artikel 14 §1 van de wet betreffende de rechten van de patiënt mag een 

individu/patiënt een vertegenwoordiger aanwijzen die de rechten van de patiënt in zijn 

naam zal uitoefenen, op het ogenblik dat de voornoemde patiënt daartoe zelf niet meer 

in staat is (volgens de beoordeling van zijn beroepsbeoefenaar, cf. supra). 

Deze aanduiding is kosteloos en vereist geen formaliteiten, het dient specifiek te zijn 

(het preciseert de context van de wet betreffende de rechten van de patiënt), schriftelijk 

en ondertekend door de patiënt en de aangewezen vertegenwoordiger. 

 

2. De personen die betrokken zijn bij het opstellen en het registreren van de 

zorgvolmacht voor daden van vertegenwoordiging die betrekking hebben op de persoon 

(meer bepaald de notarissen) zouden ook waakzaam moeten zijn bij de gebruikte 

formuleringen voor aanduiding van een lasthebber voor de uitoefening van de 

patiëntenrechten. Deze dienen overeen te komen met bepalingen in de Wet 

Patiëntenrechten (lex specialis) (cf. supra, punt II.1.2). 

 

3. De brochures in verband met « negatieve wilsverklaringen » van de patiënt 

(betreffende de zorg)46 zouden in herinnering moeten brengen dat niettegenstaande  

wilsverklaringen die een indicatie geven over de wensen van de patiënt en het feit dat 

de vertegenwoordiger al het mogelijke zal doen om deze op het gepaste ogenblik door 

te spelen, de zorgverleners enkel echt verplicht zullen zijn om hiermee rekening te 

houden indien ze welomschreven behandelingen in een welomschreven context beogen 

(cf. supra, punt II.2.2.C). 

 Enz… 

 

Een volgende kwestie die ons bezighoudt en die ons inziens nog niet definitief is geregeld, 

heeft betrekking op het aantal vertegenwoordigers dat kan worden aangewezen.  De wet 

betreffende de rechten van de patiënt schrijft voor dat de patiënt slechts één vertegenwoordiger 

kan aanwijzen. In een aantal brochures over aanwijzingen / wilsverklaringen van de burger 

wordt echter voorgesteld om een tweede vertegenwoordiger aan te wijzen voor het geval dat 

de eerste niet in staat zou zijn om op te treden (in staat van onvermogen) of niet zou 

 
46 Bijvoorbeeld: “De correcte voorafgaande wilsverklaringen » https://wemmel.center/data/VZ_Diptyque_NL-
WEB.pdf 
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tussenkomen (bv. in het buitenland)47. In de zorgvolmacht zouden ook twee of meerdere 

lasthebbers in cascade aangewezen kunnen worden.     

Wat betreft de zorgrelatie zelf, vragen wij ons af of de zorgverlener de aanwijzing van die 

tweede of derde vertegenwoordiger in aanmerking moet nemen (in principe niet), aangezien de 

wet betreffende de rechten van de patiënt voorziet in een cascade van personen die de patiënt 

kunnen vertegenwoordigen indien « de » ene aangewezen vertegenwoordiger ontbreekt … 

Deze kwestie zou, ons inziens, uitgebreider onderzocht dienen te worden door de federale 

Commissie « Rechten van de patiënt ».   

 

II.2.4. Voor het zoeken naar tools om de mandaten, aanwijzingen en 

wilsverklaringen van de patiënten bekend te maken bij de beroepsbeoefenaars 

 

Het volstaat niet om een vertrouwenspersoon of een vertegenwoordiger aan te wijzen en/of een 

negatieve wilsverklaring op te stellen; men moet die aanwijzingen / wilsverklaringen ook nog 

bekendmaken bij de beroepsbeoefenaars, zodat zij als zorgverlener de wil van de patiënt zo 

goed mogelijk kunnen respecteren. 

 

1. Wat betreft de vertrouwenspersoon van een patiënt, wordt de beroepsbeoefenaar meteen 

op de hoogte gesteld als de patiënt tijdens een raadpleging bijgestaan wordt door zijn 

vertrouwenspersoon. 

 

In principe -in de praktijk is dat niet zo evident- moet de beroepsbeoefenaar dan in het 

“patiëntendossier” de identiteit van de vertrouwenspersoon aanduiden aan wie informatie werd 

gegeven over de gezondheid van de patiënt48.  

Bovendien kan de vertrouwenspersoon verschillen van raadpleging tot raadpleging, 

afhankelijk van de keuze van de patiënt. 

 

 
47 https://wemmel.center/data/VZ_Diptyque_NL-WEB.pdf, pagina 1. 
48 Zie artikel 7 §2 en 9 §2 en §3 van de wet betreffende de rechten van de patiënt: De patiënt heeft het recht zich 
te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of het recht op de in § 1 bedoelde informatie uit te oefenen via 
deze persoon. De beroepsbeoefenaar noteert in voorkomend geval in het patiëntendossier dat de informatie, met 
akkoord van de patiënt, werd meegedeeld aan de vertrouwenspersoon of aan de patiënt in aanwezigheid van de 
vertrouwenspersoon evenals de identiteit van laatstgenoemde. De patiënt kan bovendien uitdrukkelijk verzoeken 
dat voormelde gegevens in het patiëntendossier worden opgenomen.) 
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Wanneer de patiënt – verplicht schriftelijk – aan een beroepsbeoefenaar vraagt om zijn 

vertrouwenspersoon toegang te verlenen tot zijn patiëntendossier, is die laatste uiteraard ook 

gekend49. 

 

Wanneer een verzwakte maar wilsbekwame patiënt in een zorginstelling / rusthuis verblijft, is 

het van belang dat het verzorgend personeel voorafgaandelijk weet welke persoon (personen) 

beschouwd kunnen worden als vertrouwenspersoon van de patiënt, teneinde de communicatie 

met de patiënt te optimaliseren wanneer die daar nood aan heeft. 

 

In dat geval lijkt het opportuun dat de verantwoordelijken van deze instellingen zich zouden 

buigen over, enerzijds de manier waarop ze de patiënt kunnen motiveren om één/meerdere 

vertrouwenspersonen aan te duiden, en anderzijds over de manier waarop de voormelde 

vertrouwenspersoon (vertrouwenspersonen) van de patiënt bekendgemaakt kunnen worden bij 

de beroepsbeoefenaars van de instelling (bv. via een aanwijzingsformulier zoals voorgesteld 

door de federale Commissie « Rechten van de patiënt » (cf. supra), dat opgenomen is in het 

gedeelde dossier van de zorginstelling, via een “kaartje” dat kan worden bewaard in de 

portefeuille van de patiënt, enz.).  

 

Dat is met name de richting die de FOD Volksgezondheid uit wil met de publiekgerichte 

campagne “oudere patiënten” (cf. supra, punt II.2.1.B.). 

 

2. Voor wat betreft de vertegenwoordiger van de patiënt (art. 14 §1 van de Wet 

Patiëntenrechten), brengen we nog in herinnering dat deze wet geen registratie van het mandaat 

vereist en de beroepsbeoefenaars ook geen toegang hebben tot het Register van de 

lastgevingsovereenkomsten tot buitengerechtelijke bescherming rond de persoon van het 

Burgerlijk Wetboek (zorgvolmacht). 

 

De patiënt draagt dus de verantwoordelijkheid om de aanwijzing van de vertegenwoordiger 

zelf bekend te maken (cf. supra).  

 

 
49 Voor het raadplegen of het verkrijgen van de kopie van het dossier: .. « is het verzoek van de patiënt schriftelijk 
geformuleerd en worden het verzoek en de identiteit van de vertrouwenspersoon opgetekend in of toegevoegd aan 
het patiëntendossier » (art. 9 §3 van de wet « patiëntenrechten »). 
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Naast het feit dat de patiënt en de vertegenwoordiger een exemplaar van het mandaat zouden 

moeten hebben, zouden een aantal mensen op de hoogte gebracht moeten worden, te beginnen 

met een arts die dicht bij de patiënt staat (huisarts en/of zij die effectief verantwoordelijk zijn 

voor de patiënt)50. Het is ook aan te bevelen om het mandaat (origineel of kopie met aanduiding 

van de plaats waar het origineel bewaard wordt) aan het patiëntendossier toe te voegen51. 

De patiënt kan de vertegenwoordiger ook aanmoedigen om zichzelf bekend te maken bij de 

behandelende arts / het zorgteam, wanneer het moment daar is52. 

- De beroepsbeoefenaars van de zorginstellingen die geconfronteerd worden met een patiënt 

die buiten bewustzijn is, kunnen soms, afhankelijk van de mogelijkheden, (in voorkomend 

geval bij bezoekers van de patiënt) informeren naar de gezinssituatie van de patiënt, het al dan 

niet bestaan van een aangewezen vertegenwoordiger of bewindvoerder over de persoon … 

teneinde hun bevoorrechte gesprekspartner te bepalen om zorgbeslissingen te nemen.  

 

-Zou het echter niet aangewezen zijn, teneinde beter geïnformeerd te zijn over de identiteit van 

de vertegenwoordiger (aangewezen vertegenwoordiger of vertegenwoordiger van de cascade), 

om ook na te denken over nieuwe tools om de identificatie van de vertegenwoordiger van 

de patiënt die buiten bewustzijn is te vergemakkelijken (bv. voorstel voor document dat 

moet worden ingevuld door de patiënt als die nog bij bewustzijn is bij opname in een rusthuis, 

in het ziekenhuis; identificatiekaart van de vertegenwoordiger die moet worden bewaard in de 

portefeuille van de patiënt, enz., zoals aangehaald onder punt II.2.1.B)?  

 
50 Cf. supra, voorstel van de federale Commissie « Rechten van de patiënt »; Cf. advies van 26 juli 2003 van de 
Nationale Raad van de Orde der Artsen: « De Nationale Raad benadrukt dat het niet alleen aangewezen is de 
patiënten erop attent te maken dat zij tijdig van deze mogelijkheid gebruik moeten maken maar dat zij ook 
gelijktijdig een voldoende aantal personen waaronder hun huisarts of behandelaar moeten in kennis stellen van 
de aanwijzing van een “benoemde vertegenwoordiger” » (www.ordomedic.be). 
51 « Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt bekendheid te geven aan de aanwijzing van deze 
vertegenwoordiger, o.m. door de documenten te laten toevoegen aan het patiëntendossier en telkens waar nodig 
hiervan melding te maken. De zorgverlener heeft niet de verplichting te zoeken of de patiënt een 
vertegenwoordiger benoemd heeft ». (Advies van de NR van de Orde der Artsen van 12 december 2015, 
www.ordomedic.be). Zie ook voorbereidende werkzaamheden van de wet « patiëntenrechten »: « Hij kan 
bijvoorbeeld aan de huisarts meedelen dat er een mandaat gegeven werd en waar het contract bewaard wordt, 
hij kan het mandaat samen met zijn persoonlijke gegevens met zich meedragen, hij kan vragen dat het mandaat 
aan het medisch dossier wordt toegevoegd »,  https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/50/1642/50K1642001.pdf, 
pagina 42. 
52 Voorbereidende werkzaamheden van de Wet Patiëntenrechten: 
https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/50/1642/50K1642001.pdf, pagina 42 en 43 
« ...  zal een «door de patiënt benoemde vertegenwoordiger», die zoals gesteld toch een vertrouwenspersoon van 
de patiënt is en van wie verwacht mag worden dat hij zijn taak ernstig neemt, logischerwijze snel op de hoogte 
zijn van de toestand waarin de patiënt zich bevindt en van een welbepaalde tussenkomst van een 
beroepsbeoefenaar waarbij zijn tussenkomst vereist is ». 



 

78 

Zou het een optie zijn om, zoals sommigen aangeven, de patiënt (die nog bij bewustzijn is) de 

mogelijkheid te geven om de aanwijzing van de vertegenwoordiger inzake 

patiëntenrechten, in de befaamde PHV in te voegen53?  

 

In dit geval zou de in te vullen rubriek correct moeten worden aangeduid:  

 

- Aanwijzing van de vertegenwoordiger die de patiëntenrechten moet uitoefenen zoals 

voorzien in de wet betreffende de rechten van de patiënt. 

 

Het in het PHV ingevoegde mandaat zou dan de aanwijzing volgens artikel 14 §1 van de Wet 

Patiëntenrechten kunnen zijn of een deel van de zorgvolmacht die in het Burgerlijke Wetboek 

voorzien is en die specifiek betrekking heeft op de uitoefening van de rechten van de patiënt 

(cf. supra).  

 

In dat geval zou het nuttig zijn om in het PHV volgende aandachtspunten aan te duiden ten 

behoeve van de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg: 

 

- Het is niet omdat de patiënt in het PHV geen mandaat heeft ingevoegd dat er geen is.  

De patiënt heeft immers mogelijk andere voorzorgsmaatregelen getroffen om het 

mandaat bekendheid te geven. Bovendien zijn er patiënten die geen toegang hebben tot 

een PHV. 

 

- Bij gebrek aan een aanwijzing van een vertegenwoordiger, is het de omgeving van de 

patiënt en diens familiale situatie die kan uitmaken wie, volgens de cascade van artikel 

14 van de Wet Patiëntenrechten, de vertegenwoordiger van de patiënt is. 

   

-Indien er in het PHV ook een negatieve wilsverklaring van de patiënt (cf. supra) zou 

kunnen worden opgenomen, is ook hier omzichtigheid geboden bij de professionals: het feit 

dat er geen is opgenomen, betekent nog niet automatisch dat er geen wilsverklaring werd 

opgemaakt. 

 
53 Personal health viewer, op de portaalsite « Mijn gezondheid »: https://mijngezondheid.belgie.be: dit is een 
overzicht van onder zorgverleners gedeelde gezondheidsgegevens dat elektronisch beschikbaar is voor elke burger 
die vooraf ingestemd heeft met de voornoemde gegevensuitwisseling, 
https://www.health.belgium.be/nl/news/een-overheidsportaal-voor-al-uw-gezondheidsgegevens. 
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En we brengen nogmaals in herinnering: enkel de verklaringen die betrekking hebben op 

“welomschreven” zorgprestaties zijn “bindend” voor de beroepsbeoefenaars in de 

gezondheidszorg.  

 

-Om af te sluiten, vermelden we het campagneproject ACP (Advanced care planning) dat 

de FOD Volksgezondheid van plan is te lanceren om de burger ertoe aan te zetten in zijn 

omgeving de dialoog aan te gaan betreffende beslissingen te nemen in het kader van het 

levenseinde …54: eventueel kan ook via deze tool de overdracht van nuttige informatie 

(aanwijzing van een vertegenwoordiger, wilsverklaringen over weigering van zorg) naar de 

zorgverleners bevorderd worden.   

 

 

  

 
54 Cf. supra, voetnoot 41 over het concept van voorafgaande zorgplanning of “Advance Care Planning” (ACP) – 
een concept dat nog niet duidelijk bij wet werd gedefinieerd -, rapport 296 van KCE (december 2017), 
https://kce.fgov.be/nl/welke-zorg-wilt-u-aan-het-einde-van-uw-leven-praat-er-op-tijd-over: “Vroegtijdige 
zorgplanning is een continu en dynamisch proces van reflectie en dialoog tussen de patiënt, zijn naasten en 
zorgverlener(s) waarbij uiteindelijk toekomstige zorgdoelen besproken en gepland kunnen worden. Het doel van 
dit proces is het expliciteren van de waarden en voorkeuren van de patiënt over zijn toekomstige zorg. Hierdoor 
dient het de besluitvorming te bevorderen op het ogenblik dat de patiënt niet meer in staat is zijn wil te uiten” (Uit 
de richtlijn van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen)  .   
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CONCLUSIES BIJ HET JAARVERSLAG 2019 

 

 

I. Cijfers 

 

- De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft in totaal 1.144 klachten 

ontvangen. 

 

Aan Franstalige zijde telt men 442 dossiers, waarvan er 159 rechtstreeks onder de bevoegdheid 

van deze federale ombudsdienst vallen.  

 

Aan Nederlandstalige zijde werden 702 klachtendossiers ontvangen, waarvan er 332 

rechtstreeks onder de bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

vallen. 

 

- De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft in 2019 206 informatievragen 

ontvangen (141 aan Nederlandstalige zijde en 65 aan Franstalige zijde), afkomstig van burgers, 

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. In 2019 heeft onze dienst in deze hoedanigheid een oproep gedaan voor de 

uitwerking en de lancering van een campagne gericht op oudere patiënten (met het oog op een 

betere bekendmaking van de begrippen van vertrouwenspersoon / vertegenwoordiger van een 

patiënt). Begin maart 2020 werd hiervoor een kandidaat (reclamebureau) weerhouden (cf. 

supra, punt II.I.2.B).  

 

- De dienst onderhoudt “publieke relaties” (ontmoetingen, uiteenzettingen, contacten met 

lokale ombudspersonen enz., cf. supra punt I.4), en is tevens vertegenwoordigd tijdens de 

vergaderingen van de federale Commissie “Rechten van de patiënt”. 
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II. Vaststellingen/moeilijkheden/aanbevelingen 

 

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

aanbevelingen), heeft de federale ombudsdienst « Rechten van de patiënt » zich dit jaar 

gefocust op één enkel thema:  Beslissingen in het kader van het levenseinde van patiënten, 

specifiek in de context van hun zorg.  In die zin wordt specifiek gefocust op oudere 

patiënten.  

 

De kwetsbaarheid en afhankelijkheid die oudere patiënten kunnen ervaren, verdienen effectief 

al onze aandacht. De toenemende vergrijzing van de bevolking rechtvaardigt die belangstelling 

des te meer. 

 

Bij de opmaak van dit jaarverslag bevinden we ons in volle crisis ten gevolge van het 

coronavirus en realiseren we ons des te meer het belang van: 

-enerzijds het betrekken van de naasten van de kwetsbare en geïsoleerde patiënt bij zijn 

zorg 

-anderzijds de aandacht voor de voorafgaande en « welomschreven » wilsverklaringen 

van de patiënt ingeval van wilsonbekwaamheid. 

 

In die context werden in het jaarverslag eerst en vooral twee nieuwe wetgevende bepalingen 

(cf. supra, punt II.1) aangehaald:  

-de bepaling betreffende de tussenkomst van de bewindvoerder over de persoon van de 

patiënt aangewezen door de vrederechter: de voornoemde bewindvoerder treedt 

voortaan rechtstreeks op, op basis van een zorgvoorstel van de beroepsbeoefenaar, 

zonder « opnieuw langs de vrederechter te moeten gaan », en dit voor zover de 

beroepsbeoefenaar van oordeel is dat de patiënt niet in staat is om zijn rechten zelf uit 

te oefenen (punt II.1.1); 

-de bepaling betreffende de mogelijkheid voor de patiënt om een lastgeving voor 

buitengerechtelijke bescherming (zorgvolmacht) op te stellen die betrekking heeft op 

de “persoon” en bijgevolg dus ook betrekking kan hebben op de uitoefening van de 

patiëntenrechten: die nieuwe lastgeving doet vragen rijzen over de plaats van het 

mandaat van de Wet Patiëntenrechten (artikel 14 §1 van de Wet Patiëntenrechten) dat 

voorzien is in de bijzondere (prioritaire) wet en waarvan de modaliteiten voor opmaak 

dienen nageleefd te worden, ongeacht de gekozen mandaatcontext (punt II.1.2). 
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Daarna werden in het jaarverslag aanbevelingen geformuleerd in het kader van de 

onduidelijke context waarin de naasten van de patiënt in de zorgrelatie 

beroepsbeoefenaar-patiënt kunnen worden betrokken alsook voor de opmaak van de 

wilsverklaringen van de patiënt (II.2): 

 

- Voor een betere kennis op het terrein van de begrippen van vertrouwenspersoon 

en vertegenwoordiger zoals bedoeld in de Wet Patiëntenrechten (II.2.1) 

 
- Voor een duidelijke leidraad voor de burger bij de veelheid van mandaten, 

aanwijzingen en voorafgaande wilsverklaringen (II.2.2)  

 
-  Voor coördinatie en overleg tussen de betrokken instellingen en overheden bij het 

beheer van het levenseinde van de burger / patiënt (II.2.3) 

 
- Voor het zoeken naar tools om de mandaten-aanwijzingen en wilsverklaringen 

van de patiënten bekend te maken bij de beroepsbeoefenaars (II.2.4) 

 

-Tot slot noteren we dat de 7 prioritaire aanbevelingen van onze dienst, voor het jaar 2018 

en voor wat de toepassing van de Wet Patiëntenrechten betreft, actueel blijven: 

 

* Voor de spoedige oprichting van een Orde van tandartsen  

* Voor meer uren opleidingsuren inzake communicatie voor beroepsbeoefenaars  

* Voor doeltreffende garanties voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer van de patiënt in het kader van netwerken voor de uitwisseling van 

gezondheidsgegevens  

* Voor het besteden van tijd aan de bespreking van de prijs van de raadpleging en 

van de behandeling  

* Voor een directe toegang tot het patiëntendossier van een overleden kind voor 

de ouders  

* Voor meer ombudspersonen in de sector van rusthuizen en rust- en 

verzorgingstehuizen  

* Voor een snelle organisatie van een interministeriële conferentie op het vlak van 

de organisatie en de professionalisering van de ombudsfuncties inzake “Rechten 

van de patiënt”  

___________________________________________________________________________



 

 

 

BIJLAGEN 

 

Formulieren voor aanwijzing van de vertrouwenspersoon, voor aanwijzing van de 
vertegenwoordiger en herroeping van de aangewezen vertegenwoordiger, die door de federale 
Commissie “Rechten van de patiënt” werden opgesteld (www.patientrights.be) 
Deze formulieren zijn louter voorbeeldformulieren. U kan deze gebruiken of opteren voor 
een andere formulering. 

 
    Federale Commissie “Rechten van de patiënt” – 23 juni 2006 

Directoraat Generaal Gezondheidszorg 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu  
Aanwijzing van een VERTROUWENSPERSOON 
Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt  
(art. 7 §2, art. 9 §2, art. 9 §3) 

    
Ik, ……………………………………………………………………….(voornaam en naam 
patiënt), wijs hierbij de volgende persoon aan als mijn vertrouwenspersoon die ook zonder 
mijn aanwezigheid volgende rechten kan uitoefenen: 
 

o Zich informeren over mijn gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan 
Periode: ……………………………………(bijv. tot een bepaalde datum, voor onbepaalde duur) 

Naam van de beroepsbeoefenaar bij wie die recht geldt (bijv. huisarts) :  
 ……………………………………………………………………………………………………………….. 

o Mijn patiëntendossier inzien  
Periode: ………………………………………(bijv. tot een bepaalde datum, voor onbepaalde duur) 
Naam van de beroepsbeoefenaar bij wie die recht geldt (bijv. huisarts) :  
………………………………………………………………………………………………………………… 

o Een afschrift vragen van mijn patiëntendossier  
Periode: ………………………………………(bijv. tot een bepaalde datum, voor onbepaalde duur) 

Naam van de beroepsbeoefenaar bij wie die recht geldt (bijv. huisarts) : 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Identiteitsgegevens van de patiënt: 

- Adres: ………………………………………………………………………………… 
- Telefoonnummer:…………………………………………………………………… 
- Geboortedatum: ……………………………………………………………………... 

 
 Identiteitsgegevens van de vertrouwenspersoon: 

- Voornaam en naam: ………………………………………………………………… 
- Adres: …………………………………………………………………………………. 
- Telefoonnummer: ……………………………………………………………………. 
- Geboortedatum: ……………………………………………………………………… 

 
Opgemaakt te …………………… , op datum …………………….- Handtekening patiënt:  
 
Aanbeveling: Het is aangewezen om dit formulier op te maken in 3 exemplaren. Een exemplaar kan bewaard 
worden door de patiënt, één door de vertrouwenspersoon en één door de beroepsbeoefenaar bij wie de 
vertrouwenspersoon onder aanwezigheid van de patiënt informatie ontvangt, inzage heeft in het dossier of kopie 
van het dossier kan maken.  
Informatie: De patiënt kan op elk moment aan de beroepsbeoefenaar meedelen dat de vertrouwenspersoon niet 
meer mag optreden zoals hierboven werd aangegeven. 



 

 

Federale Commissie “Rechten van de patiënt” – 23 juni 2006 
Directoraat Generaal Gezondheidszorg 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 

 Leefmilieu  
Aanwijzing van een VERTEGENWOORDIGER in het kader van 
de vertegenwoordiging van de patiënt 
Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt 
(art. 14 § 1) 

 
 
- Ik ondergetekende, …………………………………………………. (voornaam en naam 
patiënt), wijs hierbij de volgende persoon aan als mijn vertegenwoordiger indien ik zelf niet 
in staat ben om beslissingen te nemen over de aan mij te verstrekken gezondheidszorgen en 
niet zelf mijn rechten als patiënt kan uitoefenen. 
 
  

 Identiteitsgegevens van de patiënt: 
- Adres: ………………………………………………………………………………… 
- Telefoonnummer: …………………………………………………………………… 
- Geboortedatum: ……………………………………………………………………... 

 
 Identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger: 

- Voornaam en naam:…………………………………………………………………. 
- Adres: …………………………………………………………………………………. 
- Telefoonnummer: ……………………………………………………………………. 
- Geboortedatum: ……………………………………………………………………… 

 
Opgemaakt te  ……………..…., op datum ……………  – Handtekening patiënt: 
 
 
- Ik aanvaard de aanwijzing als vertegenwoordiger en zal ik naar best vermogen de patiënt 
vertegenwoordigen indien hij daar zelf niet toe in staat is. 
 
Opgemaakt te  …………..……., op datum …………….  – Handtekening vertegenwoordiger: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanbeveling:  
1. Het is aangewezen dit formulier op te maken in 2 exemplaren. Een exemplaar kan bewaard worden door de 
vertegenwoordiger, een exemplaar kan bewaard worden door de patiënt en een kopie kan overgemaakt worden 
aan de huisarts of een andere arts gekozen door de patiënt:……………………………………………………….(te 
vervolledigen door de patiënt). 
2. De aanwijzing van een vertegenwoordiger kan steeds herroepen worden, door een schriftelijke, gedateerde en 
ondertekende mededeling. Indien dit gebeurt, is het aangewezen dat alle personen die kennis kregen van de 
oorspronkelijke aanwijzing hiervan op de hoogte worden gebracht. 



 

 

Federale Commissie “Rechten van de patiënt” – 19 december 2005 
Directoraat Generaal Gezondheidszorg 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
Herroeping van de aangewezen VERTEGENWOORDIGER 
in het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt 
Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt 
(art. 14 § 1) 

 
  
Ik ondergetekende, ……………………………………………... (voornaam en naam patiënt), 
herroep hierbij de aanwijzing op …../…./…… van de onderstaande persoon als 
vertegenwoordiger 
 
 

 Persoonlijke gegevens van de vertegenwoordiger wiens aanwijzing herroepen werd:  
- Voornaam en naam:………………………………………………………………….. 
- Adres: ……………………………………………………………………………….. 
- Telefoonnummer: ………………………………………………………………….. 
- Geboortedatum: ……………………………………………………………………. 

 
Opgemaakt te  …………………., op datum …………….  – Handtekening patiënt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Aanbeveling: Alle personen die de aanwijzing als vertegenwoordiger ontvangen hebben, worden best van deze 
herroeping op de hoogte gesteld. 
 

  



 

 

CONTACTGEGEVENS: 

 

 

Directoraat generaal 

Gezondheidszorg 

 

Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

Nederlandstalig 

 

Sophie OMBELET 

Bea DESEYN 

 

t +32 (0) 2 524 85 20 

f +32 (0) 2 524 85 38 

e bemiddeling-patientenrechten@health.fgov.be 

 

Franstalig 

 

Marie-Noëlle VERHAEGEN 

Thomas VAN HIRTUM 

Anne MARTIN 

t +32 (0) 2 524 85 21 

f +32 (0) 2 524 85 38 

e mediation-droitsdupatient@health.fgov.be 

 

Eurostation blok II 

Victor Hortaplein 40 bus 10 

1060 Brussel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


