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INLEIDING 

 

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

van de patiënt” tijdens het jaar 2020. Het werd in de loop van de maand april 2021 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 zeventiende verslag van de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” (de dienst werd opgestart in oktober 2003) 1. 

 

- 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;  

• Aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de dienst bij de bijeenkomsten van de  

     federale Commissie “Rechten van de patiënt”;  

• Opdrachten van de FOD Volksgezondheid; 

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

• Onderhouden van contacten met de lokale ombudspersonen. 

 

- 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 2020 

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

patiënt”. 

 

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

geregistreerd door de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”: 1277 klachten in totaal. 

 

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 

 
1 De jaarverslagen van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” zijn beschikbaar op 

www.patientrights.be. 

http://www.patientrights.be/
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tot de directe bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

behoren (595 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 2020 merken we onder meer dat er in 123 klachtendossiers een contact is 

geweest tussen de ombudsdienst en de betrokken beroepsbeoefenaar; en dat in 103 van 

deze klachtendossiers een tussenkomst van de ombudsdienst heeft geleid tot minstens 

een informatie-uitwisseling tussen de twee partijen. Daarnaast hebben 17 

bemiddelingsprocedures geresulteerd in een overdracht van (elementen uit) het 

patiëntendossier. 

 

We kunnen eveneens vermelden dat 18 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 als onderdeel van de FOD 

Volksgezondheid (naast de afhandeling van klachten- en informatiedossiers) noteren 

we, specifiek voor het jaar 2020, de volgende twee activiteiten: 

 

- De opvolging van de voorbereiding van een campagne (FOD 

Volksgezondheid) gericht op de “oudere patiënten”.  Ter herinnering, 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 woonzorgcentrum verblijven) en de 

professionelen werkzaam in deze sector (cf. jaarverslag 2019, p.54 et infra, punt 

II.2.1). 
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De lanceringsdatum voor de campagne is voorzien op maandag 19 april 2021 

(de dag na de Europese dag van de rechten van de patiënt). 

 

- Het bijwerken van de brochure van de FOD Volksgezondheid betreffende 

de rechten van de patiënt en de verzending naar de ombudspersonen in de 

ziekenhuizen en bij de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg (eind 

december 2020). 

 

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

aanbevelingen): 

 

Onze federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft zich in eerste instantie gebogen 

over de covid-pandemie (die in februari-maart 2020 in België opdook) en de impact ervan op 

ons werk als ombudsdienst (punt II.1). 

 

In tweede instantie wilden we gedeeltelijk teruggrijpen naar het thema van ons vorige 

jaarverslag (de beslissingen omtrent het levenseinde van patiënten, specifiek in het kader van 

de zorg), dat onvermijdelijk in het gedrang kwam door de situatie met betrekking tot de 

pandemie. 

Meer in het bijzonder zijn er opnieuw vragen opgedoken betreffende zowel de 

“vertrouwenspersoon” van de kwetsbare patiënt als de “vertegenwoordiger” van de patiënt 

die niet bekwaam is. Dit bracht ons ertoe om onze aanbeveling te herhalen om deze 

begrippen beter bekend te maken bij burgers/patiënten en beroepsbeoefenaars, en om de 

inhoud van de campagne ‘oudere patiënten’, zoals opgesteld door onze dienst in 2020 te 

specificeren (lancering van de campagne gepland voor 19 april 2021) (punt II.2). 

 

Ten slotte is het laatste deel van dit rapport gewijd aan nieuws over onze aanbevelingen, of 

het nu gaat om zorgpraktijken of de wet betreffende de rechten van de patiënt (punt II.3). 

 

Dit biedt de gelegenheid om: 

 

-nogmaals te herinneren aan onze terugkerende en prioritaire aanbevelingen (II.3.1); 

-te verwijzen naar de toelichting die onze dienst heeft gegeven tijdens hoorzittingen in de 

Kamer van Volksvertegenwoordigers betreffende het voorstel tot resolutie van 19 
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februari 2020 n° 1040 inzake de wijziging van de wet betreffende de rechten van de patiënt 

(Doc 55, De Kamer, n° 1040/001 (II.3.2) 

 

 

 

 

 

Ons team bestaat momenteel uit vijf personen. 

Onze collega Bea Deseyn, ambtenaar van de FOD Financiën en sinds 2018 voor bepaalde duur 

werkzaam bij onze dienst, zal deze verlaten in juni 2021. We danken haar oprecht voor alles 

wat ze bijbracht en nog dagelijks bijbrengt in ons werk. 

Ze wordt vervangen door onze nieuwe collega, Ellen Van Gompel, die in januari 2021 in dienst 

is getreden: we heten haar van harte welkom! 

 

 

 

April 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2020:  

 

- 73% 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. 

73%

2%

5%

20%

Activiteitenverdeling 2020

Dossier

Commissie

Publiek

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

bemiddelingsproces). 

 

-Ongeveer 2% 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. 

 

-20% van de werktijd laten uitgaan naar opdrachten van de FOD Volksgezondheid, en in 

het bijzonder naar:  

a) de aanpassing van de brochure van de FOD (voornamelijk aangevraagd via 

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

verzending van deze brochures naar de ombudspersonen in de ziekenhuizen en bij de 

overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg;  

b) de voorbereiding van de campagne “oudere patiënten” met betrekking tot de 

vertrouwenspersoon en de vertegenwoordiger (cf. infra, punt II.2.1). 

 

-Ongeveer 5% van de werktijd besteed aan publieke relaties: uiteenzettingen, bijeenkomsten 

(voornamelijk virtueel) 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 2020 heeft de federale ombudsdienst dezelfde manier van registreren en 

gegevensverwerking gebruikt als in haar vorige jaarverslagen 2005 t.e.m. 2019. 

 

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 

mailto:brochurespatient@health.fgov.be
https://www.health.belgium.be/nl/wet-rechten-van-de-patient-een-goede-relatie-weet-je-wat-je-aan-mekaar-hebt
https://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 2020 heeft de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in totaal 1.277 

“klachten” en 154 (102 Nl. + 52 Fr.) 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 bij 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 

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

verzorgingstehuizen). 
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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 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 de lokale ombudsdiensten behoren, 

worden immers door deze diensten zelf besproken in hun jaarverslagen. 

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

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

mei 2003. 
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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 2020 heeft de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in totaal 1.277 “klachten” 

ontvangen: 505 aan Franstalige zijde en 772 aan Nederlandstalige zijde. 

 

Overzicht 2020 FR NL TOTAAL 

Bevoegdheid federale ombudsdienst 210 385 595 

Bevoegdheid lokale ombudsdienst 171 166 337 

(Bemiddeling bij bemiddeling) 19 7 26 

Bevoegdheid dienst derde 105 214 319 

TOTAAL 505 772 1.277 

 

Aanmelding van de klacht 2020 FR NL TOTAAL 

Brief 11 13 24 

Mail 272 487 759 

Telefoon 221 271 492 

Fax 0 0 0 

Afspraak 1 1 2 

TOTAAL 505 772 1.277 
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Voorwerp van de klacht 2020 FR NL TOTAAL 

Art. 5 Gedrag 61 128 189 

Art. 5 Technische handeling 93 138 231 

Art. 6 Vrije keuze 7 33 40 

Art. 7 Informatie gezondheidstoestand 8 13 21 

Art. 8 Vrij toestemmen met voorafgaande 

informatie – financiële gevolgen 19 60 79 

Art. 8 Vrij toestemmen met voorafgaande 

informatie – financiële gevolgen - 

getuigschriften 24 16 40 

Art. 8 Vrij toestemmen met voorafgaande 

informatie – andere informatie 7 14 21 

Art. 8 Geen voorafgaandelijke 

toestemming gevraagd 4 7 11 

Art 8 Niet-respecteren weigering 

toestemming 0 4 4 

Art. 8/1 Informatie verzekeringsdekking  0 0 0 

Art. 9 §1 Zorgvuldig bijgehouden 

patiëntendossier 0 7 7 

Art. 9 §2 Inzage dossier 0 8 8 

Art. 9 §3 Afschrift dossier 41 42 83 

Art. 9 §4 Toegang dossier overleden 

patiënt 6 4 10 

Art. 10 Persoonlijke levenssfeer 2 8 10 

Art. 11bis Pijnbestrijding 2 2 4 

Vertrouwenspersoon / vertegenwoordiger 2 2 4 

TOTAAL 276 486 762 

 

Sector 2020 FR NL TOTAAL 

Privé-kabinet 148 314 462 

Rusthuis 12 13 25 

Privé-ziekenhuis 8 8 16 

Gevangenis & Instelling voor Sociaal 

Verweer 4 6 10 

Controle / expert / adviserend  11 18 29 

Wijkgezondheidscentrum 7 2 9 

Centra voor geestelijke gezondheidszorg 1 1 2 

Thuiszorg 12 13 25 

Wachtdienst 3 3 6 

Ziekenvervoer 1 2 3 

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) 0 1 1 

Labo 3 2 5 

Andere 0 2 2 

TOTAAL 

210 385 

 595 
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Beroepsbeoefenaars 2020 FR NL TOTAAL 

Huisarts 44 116 160 

Tandarts 90 150 240 

Apotheker 0 4 4 

Specialist 31 38 69 

Kinesitherapeut 18 19 37 

Verpleegkundige - zelfst. / RH 7 18 25 

Controle / expert / adviserend geneesheer 9 15 24 

Klinisch psycholoog 4 9 13 

Paramedicus – bandagist 0 1 1 

Paramedicus – orthesist en prothesist 0 0 0 

Paramedicus – diëtist 0 1 1 

Paramedicus – ergotherapeut 1 0 1 

Paramedicus – technoloog medische beeldvorming  0 0 0 

Paramedicus – med. labo. technoloog 0 0 0 

Paramedicus – logopedist 2 2 4 

Paramedicus – podoloog 1 1 2 

Paramedicus – audioloog en audicien 0 0 0 

Paramedicus – orthoptist 0 0 0 

Andere 3 11 14 

TOTAAL 210 385 595 
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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 20206: 1.277 

 

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

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”: 

 

 

 

We stellen vast dat het totale aantal van de door onze dienst geregistreerde klachten opnieuw 

gestegen is en een nieuw record heeft bereikt met 1.277 klachten in 2020, ofwel 133 klachten 

meer dan het voorgaande jaar (wat op jaarbasis een verhoging van 11,6% inhoudt). 

 

We moeten opmerken dat deze stijging deel uitmaakt van de algemene stijgende trend die sinds 

2010 wordt waargenomen, met een gemiddelde stijging van 9% per jaar.  

 
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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Ook hebben we, hoewel het aantal geregistreerde klachten in 2020 historisch hoog ligt, geen 

spectaculaire explosie opgemerkt van het aantal klachten dat werd neergelegd in de loop van 

dit speciale jaar. 

 

-Jaar 2020: aantal klachten die elke maand werden geregistreerd door de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”:   

 

 

 

In 2020 werd het grootste aantal klachten geregistreerd in de maand september (134 klachten). 

Deze grafiek stelt ons eveneens in staat om de vertraging op te merken van het aantal klachten 

dat werd geregistreerd in de maanden maart (89) en april (82). Gedurende deze « lockdown »-

periode was het aantal ontvangen klachten vergelijkbaar met dit van de maand augustus (80).  

 

-Het totaal aantal klachtendossiers ontvangen in 2020 op de federale ombudsdienst, 

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

 

Overzicht 2020 FR NL TOTAAL 

Bevoegdheid federale ombudsdienst 210 385 595 

Bevoegdheid lokale ombudsdienst 171 166 337 

(Bemiddeling bij bemiddeling) 19 7 26 

Bevoegdheid dienst derde 105 214 319 

TOTAAL 505 772 1.277 
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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: 

  

 

 

 

595

337

26

319 Bevoegdheid federale
ombudsdienst

Bevoegdheid lokale
ombudsdienst

(Bemiddeling bij bemiddeling)

Bevoegdheid dienst derde

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Overzicht klachten 2005-2020 NL + FR

bevoegdheid fed ombud

bevoegdheid lok ombud
zonder bemidd bij
bemidd

bemiddeling bij
bemiddeling

bevoegdheid dienst
derden



 

18 

 

In 2020 merken we een duidelijke stijging op van het aantal geregistreerde klachten die tot 

onze bevoegdheid van « federale ombudsdienst » behoren (104 bijkomende dossiers ten 

opzichte van 2019, wat overeenkomt met een verhoging van 21%).  

 

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

2020, opgedeeld volgens de dienst die bevoegd is om de klacht rechtstreeks af te handelen: 

 

 

 

 

 

Het totale aantal klachten die in 2020 door Franstalige patiënten ingediend zijn, stijgt tot 505, 

tegenover 772 bij de Nederlandstalige patiënten. 
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-Evolutie, van 2005 tot 2020, 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:  
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I.1.1.2. Wijze van aanmelding bij de federale ombudsdienst “Rechten van 

de patiënt” 

 

Aanmelding van de klacht 2019 FR NL TOTAAL 

Brief 11 13 24 

Mail 272 487 759 

Telefoon 221 271 492 

Fax 0 0 0 

Afspraak 1 1 2 

TOTAAL 505 772 1.277 

 

 

 

 

 

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 2020 FR NL TOTAAL 

Art. 5 Gedrag 61 128 189 

Art. 5 Technische handeling 93 138 231 

Art. 6 Vrije keuze 7 33 40 

Art. 7 Informatie gezondheidstoestand 8 13 21 

Art. 8 Vrij toestemmen met voorafgaande 

informatie – financiële gevolgen 19 60 79 

Art. 8 Vrij toestemmen met voorafgaande 

informatie – financiële gevolgen - 

getuigschriften 24 16 40 

Art. 8 Vrij toestemmen met voorafgaande 

informatie – andere informatie 7 14 21 

Art. 8 Geen voorafgaandelijke 

toestemming gevraagd 4 7 11 

Art 8 Niet-respecteren weigering 

toestemming 0 4 4 

Art. 8/1 Informatie verzekeringsdekking  0 0 0 

Art. 9 §1 Zorgvuldig bijgehouden 

patiëntendossier 0 7 7 

Art. 9 §2 Inzage dossier 0 8 8 

Art. 9 §3 Afschrift dossier 41 42 83 

Art. 9 §4 Toegang dossier overleden 

patiënt 6 4 10 

Art. 10 Persoonlijke levenssfeer 2 8 10 

Art. 11bis Pijnbestrijding 2 2 4 

Vertrouwenspersoon / vertegenwoordiger 2 2 4 

TOTAAL 276 486 762 

 

 

 



 

22 

 

 

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 (231 klachten) als op het gedrag van de beroepsbeoefenaar in kwestie 

(189 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 

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

(art. 9 §3) (83 klachten). 
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Aan Franstalige zijde: 

 

 

 

Van de klachten die in 2020 aan Franstalige zijde werden geregistreerd, waren deze die 

betrekking hebben op de “technische” kwaliteit van de zorg veruit het talrijkst (93). 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 (41). 
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Aan Nederlandstalige zijde: 

 

 

 

Aan Nederlandstalige zijde zijn de klachten die gelinkt zijn aan de technische kwaliteit van de 

zorg het talrijkst (138). We noteren ook een groot aantal klachten betreffende het gedrag, de 

houding van de beroepsbeoefenaar (128). 

 

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

gevolgen van een tussenkomst. 
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I.1.1.4. Sectoren waarop de “klachten”dossiers, behorend tot de directe 

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

betrekking hebben 

 

Sector 2020 FR NL TOTAAL 

Privé-kabinet 148 314 462 

Rusthuis 12 13 25 

Privé-ziekenhuis 8 8 16 

Gevangenis & Instelling voor Sociaal 

Verweer 4 6 10 

Controle / expert / adviserend  11 18 29 

Wijkgezondheidscentrum 7 2 9 

Centra voor geestelijke gezondheidszorg 1 1 2 

Thuiszorg 12 13 25 

Wachtdienst 3 3 6 

Ziekenvervoer 1 2 3 

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) 0 1 1 

Labo 3 2 5 

Andere 0 2 2 

TOTAAL 

210 385 

 595 

 

 

 

 

 

De overgrote meerderheid van de geregistreerde klachten (462 op 595) betreft 

beroepsbeoefenaars die in privépraktijken (curatieve zorg) hun beroep uitoefenen. Daarnaast 

werden in 2020 ook 29 klachten geregistreerd met betrekking tot de expertise– 

controlegeneeskunde (inclusief de adviserend artsen van de mutualiteiten). 
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Verder werden 16 klachten over privé-ziekenhuizen, 25 dossiers betreffende de thuiszorg en 

25 klachten over de woonzorgcentra geregistreerd. 

 

 

I.1.1.5. Beroepsbeoefenaars in de “klachten” dossiers, behorend tot de 

directe bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” 

 

 

Beroepsbeoefenaars 2020 FR NL TOTAAL 

Huisarts 44 116 160 

Tandarts 90 150 240 

Apotheker 0 4 4 

Specialist 31 38 69 

Kinesitherapeut 18 19 37 

Verpleegkundige - zelfst. / RH 7 18 25 

Controle / expert / adviserend geneesheer 9 15 24 

Klinisch psycholoog 4 9 13 

Paramedicus – bandagist 0 1 1 

Paramedicus – orthesist en prothesist 0 0 0 

Paramedicus – diëtist 0 1 1 

Paramedicus – ergotherapeut 1 0 1 

Paramedicus – technoloog medische beeldvorming  0 0 0 

Paramedicus – med. labo. technoloog 0 0 0 

Paramedicus – logopedist 2 2 4 

Paramedicus – podoloog 1 1 2 

Paramedicus – audioloog en audicien 0 0 0 

Paramedicus – orthoptist 0 0 0 

Andere 3 11 14 

TOTAAL 210 385 595 
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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 meer dan 40% van de 

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

 

I.1.1.6. 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”. 

 

 
7 Onder de klachten die de bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” betreffen. 
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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. 

 

Overzicht 2020 FR NL TOTAAL 

Bevoegdheid federale ombudsdienst 210 385 595 

Bevoegdheid lokale ombudsdienst 171 166 337 

(Bemiddeling bij bemiddeling) 19 7 26 

Bevoegdheid dienst derde: 105 214 319 

Advocaat 15 16   31 

Provinciale Geneeskundige Commissie 9 15   24 

Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO) 3 2   5 

Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en 

Controle (RIZIV) 2 8   10 

De federale Ombudsman 3 3   6 

Ziekenfondsen 17 35   52 

Orde van artsen 4 17   21 

Inspectiediensten Gemeenschappen / 

Gewesten 15 27   42 

eHealth 2 10   12 

Woonzorglijn 0 3   3 

Ombudsman van de Verzekeringen 4 5   9 

Andere  31 73   104 

TOTAAL 505 772 1.277 
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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 (104) verklaart in de rubriek 

“Andere”. 

 

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

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

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, Gegevensbeschermingsautoriteit…  

 

I.1.1.7. 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 2020 (FR+NL) 

Totaal aantal afgesloten klachtendossiers op 28/02/2021 die tot de 

bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” behoren. 567 

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

/ coaching van de patiënt door de ombudsdienst “Rechten van 

de patiënt”. 564 

2. Aantal dossiers die uiteindelijk aanleiding gaven tot een contact 

tussen de ombudsdienst en de beroepsbeoefenaar die door de 

klacht geviseerd wordt.  

 

 

123 

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. 
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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.   103 

 

 

 

103

20

Contacten Beroepsbeoefenaar

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

 

Aantal dossiers waarbij de tussenkomst van de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft geleid tot een 

voorstel tot rechtstreekse financiële regeling (aanvaard door de 

patiënt), tot een gratis tussenkomst of tot de aangifte van een 

schadegeval bij de aansprakelijkheidsverzekeraar van de 

beroepsbeoefenaar. 18 

 

*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. 25 

Aantal van deze bemiddelingen die concreet hebben geleid tot de 

overdracht van een document of een volledig patiëntendossier.  17 

 

 

 

 

 

 

17

8

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. 

 

 

 

 

 
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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2. 123 dossiers die geleid hebben tot een contact tussen de ombudsdienst en de betrokken 

beroepsbeoefenaar 

 

In 2020 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.  

 

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 123 dossiers, waarin onze dienst effectief contact heeft opgenomen met 

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

meegeven: 

 

103 uitwisselingen van inzichten over de feiten: 

 

In 2020 hebben 103 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.  

 

20 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. 
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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. 

 

17 overdrachten van documenten uit het patiëntendossier: 

 

De tussenkomst van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft in 17 

klachtendossiers op 25 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.  

 

18 voorstellen tot financieel akkoord / overdracht naar de verzekeringsmaatschappij: 

 

We geven ook nog mee dat er in 18 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. 
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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. 

 

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 2020 aan 154 

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

Volksgezondheid10. 

 

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 2020 is de federale Commissie “Rechten van de patiënt” 4 keer in 

vergadering bijeengekomen: op 14 februari, 30 juni, 9 oktober en 14 december. De 

Commissie heeft geen officieel advies uitgebracht aan de federale Minister van 

Volksgezondheid, maar heeft wel twee werkgroepen opgericht op basis van de vaststellingen 

en aanbevelingen van onze federale ombudsdienst « Rechten van de patiënt »: één over de 

tandheelkunde; de andere over de rechten van de patiënt en de bemiddeling in de ouderensector. 

Deze werkgroepen hadden echter niet de gelegenheid om hun werk af te ronden vóór de 

lancering van de oproep tot het indienen van kandidaten voor de vernieuwing van de 

samenstelling van de genoemde Commissie. 

  

 De federale Commissie « Rechten van de patiënt” werd onvermijdelijk opgeroepen om de 

covid-pandemie te bespreken, in navolging van de zorgen die in het veld werden gehoord. Ze 

heeft overwegingen overgemaakt aan het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek 

binnen het kader van de opmaak van een advies dat als volgt werd getiteld “Ethische aspecten 

betreffende de prioritering van zorg in tijden van COVID-19” – Aanbeveling van 21 

december 2020.12 De Commissie heeft zich echter niet officieel bij dit advies aangesloten.  

 

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

hebt 
11Art. 16, § 3 wet betreffende de rechten van de patiënt. 
12https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/aanbevelingcovid19_ethi

sche_aspecten_prioritering_zorg.pdf 

 

mailto:brochurespatient@health.fgov.be
http://www.health.belgium.be/nl/wet-rechten-van-de-patient-een-goede-relatie-weet-je-wat-je-aan-mekaar-hebt
http://www.health.belgium.be/nl/wet-rechten-van-de-patient-een-goede-relatie-weet-je-wat-je-aan-mekaar-hebt
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/aanbevelingcovid19_ethische_aspecten_prioritering_zorg.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/aanbevelingcovid19_ethische_aspecten_prioritering_zorg.pdf


 

38 

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 2020 volgende opdrachten uit: 

 

- De opvolging van de voorbereiding van een campagne (FOD Volksgezondheid) gericht 

op de “oudere patiënten”.  Ter herinnering, deze campagne is specifiek bedoeld om de 

begrippen vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger beter bekend te maken bij deze 

patiënten (in een eerste fase enkel de patiënten die in een woonzorgcentrum verblijven) en de 

professionelen werkzaam in deze zorgsector (cf. jaarverslag 2019, p.54 et infra, punt II.2.1). 

De lanceringsdatum voor de campagne is voorzien op maandag 19 april 2021 (de dag na de 

Europese dag van de rechten van de patiënt). 

 

- Het bijwerken van de brochure van de FOD Volksgezondheid betreffende de rechten 

van de patiënt en de verzending van een voorraad van deze brochure naar de 

ombudspersonen in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg 

(eind december 2020). 

 

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 de federale ombudsdienst « Rechten van de patiënt », Zorginspectie 

Vlaanderen, Brussel, 23 januari 2020  

-Vorming over het klachtrecht bij de ombudsfuncties « Rechten van de patiënt” in het kader 

van de postgraduaat “Gezondheidsrecht en gezondheidsethiek” van de Universiteit van 

Antwerpen, online, 1 december 2020  

-Deelname aan een radio-uitzending over de rechten van de patiënt en de bemiddeling, Radio 

Panik, 17 februari 2020)  
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Ontmoetingen tussen de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” en andere 

partners uit de gezondheidszorg: 

 

-De federale ombudsdienst « Rechten van de patiënt » heeft via Skype een ontmoeting gehad 

met de directrice van het Fonds voor Medische Ongevallen (midden september 2020): 

bespreking over de types van dossiers die door beide diensten worden behandeld, alsook over 

de opdrachten van onze diensten.  

 

-Ontmoeting van de leden van de dienst met de leden van de werkgroep « Rechten van de 

patiënt en bemiddeling binnen de sector van de ouderenzorg » van de federale Commissie 

« Rechten van de patiënt », juli 2020.  

 

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

 

-Deelname aan een « Lunch and Learn »-sessie over ongelijkheden in de zorg, georganiseerd 

door de FOD Volksgezondheid, 18 februari 2020.  

-Deelname aan een evenement over de impact van de pandemie op de zorg en de rechten van 

de patiënt en belangenbehartiging, georganiseerd door het LUSS (Ligue des usagers des soins 

de santé), 6 oktober 2020.  

-Vorming over “Bemiddelingsgericht werken in de zorg: praten werkt!”, georganiseerd door 

MEDIV (Mediation Instituut Vlaanderen), Gent, 20 oktober 2020.   

-Studiedag “De Maakbare Mens VZW: euthanasiewet in de praktijk en grenzen aan de 

autonomie: hoever moeten zorgverleners meegaan in de wens van de patiënt ?”, Dag van De 

Maakbare Mens in het teken van zorg en ethiek bij het levenseinde. 2 online debatten en de 

uitreiking van de Prijs De Maakbare Mens aan LEIF, 25 oktober 2020. 

-Voor een lid van de cel: gespecialiseerde en interdisciplinaire vorming in familiale 

bemiddeling aan de UCL-LLN, academiejaar 2019-2020.  

-Deelname aan het interuniversitair webinar over Covid-19 en gezondheidsrecht, 

georganiseerd door AHLEC (Antwerp Health Law and Ethics Chair), 3 december 2020.  
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TWEEDE DEEL: 

VASTSTELLINGEN, MOEILIJKHEDEN EN AANBEVELINGEN 

 

 

II.1.  De impact van de Covid-pandemie op het werk van de federale ombudsdienst 

“ Rechten van de patiënt ”  

 

II.1.1. Continuïteit van de ombudsdiensten en aandachtspunten betreffende de 

wet “Rechten van de patiënt” 

 

-Tijdens deze crisisperiode met betrekking tot de Covid-pandemie, waarbij sommige 

patiëntenrechten werden uitgedaagd, zagen de ombudsdiensten van de ziekenhuizen en de 

overlegplatforms voor geestelijke gezondheidszorg, evenals de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” erop toe dat hun activiteit en hun bereikbaarheid behouden bleven. 

 

De bevoegde ombudspersoon bleef, voor patiënten die dat wensten, bereikbaar voor eventuele 

klachten over de ontvangen / niet ontvangen zorg, en boden een luisterend oor, oriëntatie en 

bemiddeling aan waar mogelijk. 

 

Tijdens recente hoorzittingen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers over het voorstel tot 

resolutie van 19 februari 2020 tot wijziging van de wet betreffende de rechten van de patiënt13 

(zie punt II.3.2 van dit verslag) heeft de Franstalige vereniging van ombudspersonen binnen de 

ziekenhuizen en van de overlegplatformen voor geestelijke gezondheidszorg (AMIS) gewezen 

op de moeilijke context van de zorg in tijden van een pandemie en de bijzondere ondersteuning 

die geboden is en nog geboden kan worden door de ombudspersonen “rechten van de patiënt’ 

gedurende deze crisisperiode (zie onderstaande voetnoot14). 

 
13 https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1040/55K1040001.pdf 
14 Fragment van de hoorzitting van 10 februari 2020 (www.dekamer.be - videovergaderingen) van AMIS: " De 

gezondheidscrisis die we hebben meegemaakt en nog meemaken heeft een onevenwicht in de zorgrelatie 

veroorzaakt. Het recht op kwaliteitszorg staat tijdens deze crisis zwaar onder druk. Het recht om zich te laten 

bijstaan door een vertrouwenspersoon ontbreekt.  Patiënten zijn geïsoleerd. Meestal moeten ze zich alleen 

aanbieden, zelfs als er regelingen zijn getroffen in bepaalde situaties: zware behandelingen (chemo ...), opvolging 

van zwangerschappen, noodsituaties ... Families en familieleden werden uitgesloten, verhinderd om het familielid 

te ondersteunen dat in het ziekenhuis werd opgenomen: geen bezoeken, beperkte aanwezigheid op het moment 

van overlijden. Zorgverleners zijn uitgeput, moe, geschokt in hun menselijke waarden en twijfelen soms aan hun 

rol en het beroep dat ze hebben gekozen. Agressief gedrag komt voor en de uiting van emoties heeft vaak bepaalde 

grenzen overschreden (beledigingen, bedreigingen). 

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1040/55K1040001.pdf
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-Zoals we weten, werden onze autoriteiten gedwongen om de individuele rechten en vrijheden 

van burgers - patiënten te beperken om de hogere belangen van de Volksgezondheid te 

beschermen en zo levens te redden en een overbevraging van de ziekenhuizen te voorkomen. 

Zo werden, naast de situaties waarin patiënten zich geïsoleerd voelden, niet-dringende zorgen  

uitgesteld, de behandelingen van chronische patiënten tijdelijk onderbroken, sommige tests 

verplicht, enz. 

 

Zonder hier te willen overgaan tot complexe overwegingen of analyses van deze moeilijke en 

gevoelige beslissingen, lijkt het ons zo dat er altijd rekening moet gehouden worden met de 

beginselen van de wet "Rechten van de patiënt” bij het beheren van de gezondheidscrisis:  het 

gaat erom op zijn best en tegelijkertijd de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg voor 

patiënten, de autonomie van patiënten in hun keuze om een voorgestelde behandeling te 

aanvaarden of te weigeren en de therapeutische vrijheid (persoonlijke verantwoordelijkheid) 

van beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg te waarborgen. 

 

De autoriteiten en belanghebbenden op het gebied van gezondheid zullen zeker tijd nodig 

hebben om, enerzijds beter te begrijpen hoe de zorg tijdens deze pandemie ter plaatse werd 

ervaren, en om anderzijds maatregelen op te sporen, die moeten worden behouden / vermeden, 

indien zich opnieuw een soortgelijke situatie zou voordoen. 

 

II.1.2. Klachten en informatievragen met betrekking tot Covid ontvangen door de 

federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

-Dit onderdeel van het rapport is bedoeld om klachten/vragen van patiënten (of naasten van 

patiënten), gerelateerd aan de Covid-context en ontvangen binnen onze dienst, te bespreken. 

-Hoewel deze klachten mogelijks kunnen worden gebruikt om door de patiënten gemelde 

problemen m.b.t. Covid in kaart te brengen, blijft het moeilijk om hieruit duidelijke conclusies 

te trekken. Het gaat erom van deze met de nodige voorzichtigheid te hanteren. 

De onderstaande lijst van klachten omvat namelijk niet de vragen die gemeld zijn bij de 

ombudsdiensten in de ziekenhuizen en de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg. 

 
De (interne) bemiddelaar moest een beroep doen op de menselijkheid van eenieder om het onaanvaardbare 

aanvaardbaar te maken en om de beperkingen die door de overheid worden opgelegd uit te leggen ... » 
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Verder herhalen we dat onze dienst niet bevoegdheid heeft om zich uit te spreken over de 

grondslag of de legitimiteit van de ontvangen klachten en dat zij vooral naar oplossingen zoekt 

voor de grieven die patiënten uiten.  

 

In dit verband moet worden opgemerkt dat de moeilijkheden van beroepsbeoefenaars - die in 

bijzonder stressvolle omstandigheden werken tijdens deze pandemieperiode - niet voorkomen 

in onderstaande lijst met klachten. Desalniettemin zijn deze wel een aantal maal aan bod 

gekomen in de verschillende verhalen van belanghebbenden in het kader van 

bemiddelingsdossiers. 

 

- De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” behandelde in het jaar 2020 in totaal 91 

klachten gerelateerd aan Covid-19. Hiervan kwamen er 58 binnen aan Nederlandstalige zijde 

en 33 aan Franstalige zijde. 

 

a. Voor wat betreft het voorwerp van de ontvangen klachten met een link naar de pandemie, 

kunnen we deze indelen in volgende thematische categorieën: 

 

 Uitgestelde zorg: 

 

17 klachten hadden te maken met uitstel van geplande zorg, minimale dienstverlening of een 

weigering van een behandeling omwille van Covid-19. 

Het ging hierbij meestal om het niet willen of kunnen verlenen van niet-dringende zorg. 

 

Specifieke voorbeelden zijn het uitstel van tandheelkundige behandelingen (5 klachten), een 

ontslag uit het psychiatrisch ziekenhuis om daar meer ruimte te creëren, een thuiszorgdienst 

die in minimale dienstverlening ging of huisartsen of ziekenhuisafdelingen die omwille van de 

grote drukte moeilijk bereikbaar waren of behandelingen moesten weigeren of uitstellen. 

 

Sommige van de patiënten die ons contacteerden vreesden voor ernstige gevolgen voor hun 

gezondheid. Denk hierbij dan bijvoorbeeld aan pijnbestrijding die niet kon plaatsvinden of het 

uitstellen van een chirurgische ingreep voor een oudere patiënt (waarbij de afweging moest 

gemaakt worden of het risico om tussen te komen tijdens de pandemie op dat moment niet 

groter was dan de risico’s van het niet tussenkomen). 
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 Schending van de voorzorgsmaatregelen: 

 

De federale ombudsdienst ontving 20 klachten over het schenden van de 

voorzorgsmaatregelen.  

 

Patiënten klaagden vooral aan dat hun beroepsbeoefenaar geen beschermingsmateriaal droeg. 

In 11 gevallen ging het om het niet dragen van een mondmasker. Bij enkele klachten betrof het 

beroepsbeoefenaars die ook hun patiënt vroegen om hun mondmasker af te zetten en / of de 

(risico’s van) de pandemie ontkenden. 

 

In enkele door ons gekende situaties zou de beroepsbeoefenaar zo mogelijks ook patiënten 

besmet hebben, dit -volgens de klager- in één geval met fatale afloop. 

 

Problemen inzake bezoek (-regeling): 

 

In 12 klachten maakten patiënten (of hun naasten) gewag van problemen met aangepaste (en 

sterk beperkte) bezoekregelingen. Het ging hierbij dan zowel over Covid-positieve patiënten 

als over Covid-negatieve patiënten. 

 

Het gebrek aan bezoek van naasten werd aangekaart met betrekking tot patiënten in residentiële 

voorzieningen voor ouderenzorg, maar ook in ziekenhuizen, psychiatrische centra en 

voorzieningen voor personen met een handicap. Het volledige verbod op bezoek dat op 

sommige momenten van kracht was, vonden klagers vaak inhumaan. Een schrijnend voorbeeld 

hiervan was een dochter die niet bij het overlijden van haar vader in een woonzorgcentrum 

mocht aanwezig zijn. 

 

We ontvingen ook klachten over het gebrek aan bezoek van zorgverstrekkers, bijvoorbeeld een 

thuisverpleger of huisarts die hun patiënten in een woonzorgcentrum op bepaalde momenten 

niet meer konden bezoeken. 

 

 De organisatie van de zorg en de opvolging: 

 

18 klachten hadden te maken met wat we de organisatie van de zorg en de opvolging ervan 

kunnen noemen. 
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Voorbeelden hiervan zijn:  

-aangerekende “corona-supplementen” om kosten, die de extra hygiënevoorschriften met zich 

meebrachten, te dekken; 

-consultaties die niet konden doorgaan of soms net consultaties die wel dienden door te gaan, 

ondanks corona gerelateerde bezwaren van de patiënt; 

-patiënten (ook minderjarigen) die alleen op consultatie moeten gaan; 

-communicatie met een zorgvoorziening die stokt;… 

 

 Problemen met betrekking tot tests: 

 

14 patiënten contacteerden de federale ombudsdienst met klachten inzake testing en triage- en 

testcentra. 

Het gaat dan o.m. over klachten inzake beroepsbeoefenaars die een doorverwijzing voor een 

test weigeren, of resultaten van tests die te laat gecommuniceerd werden. Sommige patiënten 

gaven aan foute informatie gekregen te hebben m.b.t. de te volgen richtlijnen. Eén patiënt liet 

weten niet akkoord te gaan met het feit dat zijn arts hem wou testen en hem desgevallend 

quarantaine wou aanraden.  

 

Er kwamen ook enkele klachten binnen inzake de facturering en kosten van tests. Zo zou een 

test driemaal gefactureerd zijn, vroeg een huisarts een extra consultatie (met bijhorende kosten) 

om de resultaten van een test op papier te zetten en kreeg een patiënt, die zich liet testen terwijl 

de arts dit niet nodig achtte, geen terugbetaling voor deze test. 

 

Verder waren er 4 klachten inzake de verplichting om in quarantaine te gaan en één klacht 

inzake contact tracing, welke de klager een inbreuk vond op zijn privéleven. 

 

b. Wat de behandeling van de Covidgerelateerde  klachten / vragen door de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” betreft: 

 

Waar de “zorgrelatie” in het gedrang kwam, is de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt”  proactief tussenbeide gekomen. Hierbij hebben we vooral informatie verstrekt en aan 

coaching van de patiënt of diens naaste gedaan: we moedigden de patiënt meestal aan om eerst 

zelf in communicatie te treden met de zorgverlener en legden de werking van de bemiddeling 
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en de alternatieven uit. In 7 klachten werd een bemiddeling met de beroepsbeoefenaar 

voorgesteld en/of opgestart. 

 

Bij vragen betreffende de verschillende geldende voorzorgsmaatregelen inzake Covid-19 

raadden we klagers ook aan de officiële websites (Scienscano, info-coronavirus.be) te 

raadplegen of rechtstreeks hun vraag te stellen via de coronalijn en/of het callcenter.  

 

We verwezen ook regelmatig door naar de bevoegde lokale ombudsdiensten van de 

gemeenschappen. Inzake 37 klachten oriënteerden we patiënten en hun naasten na het uitklaren 

van hun verwachtingen naar andere diensten. Hierbij gaat het dan bijvoorbeeld om 

doorverwijzingen naar de provinciale geneeskundige commissie, de Orde van artsen of de 

politie als het ging over flagrante schendingen van de voorzorgsmaatregelen of over 

beroepsbeoefenaars die de (ernst van) de pandemie minimaliseerden of ontkenden. Enkele 

vragen inzake de richtlijnen in of organisatie van de zorg in woonzorgcentra werden 

doorverwezen naar de inspectiediensten van de gemeenschappen of de Woonzorglijn. 

 

II.1.3. Vragen betreffende de organisatie van de vaccinatie en de naleving van de 

wet “ rechten van de patiënt ” 

 

-Tijdens de voorbereidende fase van de vaccinatiecampagne in de woonzorgcentra hebben 

de autoriteiten onze dienst bevraagd over de rechten van de patiënt die hieromtrent in rekening 

gebracht moesten worden: 

 

Zo hebben we de aandacht gevestigd op de volgende bepalingen van de wet betreffende de 

“rechten van de patiënt”: 

 

1.Het recht van de patiënt om vrij toe te stemmen in de zorgverstrekking (hier 

vaccinatie) met voorafgaande informatie over de kenmerken van deze tussenkomst 

("informed consent", artikel 8 van de Wet Patiëntenrechten). 

 

In dit verband konden we eraan herinneren dat het niet nodig is om de toestemming van 

de patiënt (of zijn vertegenwoordiger) voor vaccinatie schriftelijk vast te leggen. 
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Het belangrijkste is namelijk dat de behandelaar de patiënt op een passende en 

gepersonaliseerde manier informeert over de zorgverstrekking en dat de patiënt op 

een duidelijke manier instemt met de tussenkomst.15 

 

2. In het geval de patiënt wilsonbekwaam is, moeten we ons wenden tot het hoofdstuk 

van de Wet Patiëntenrechten betreffende de vertegenwoordiger van de patiënt  die 

niet in staat is om zijn of haar rechten zelf uit te oefenen. 

Dit hoofdstuk geeft aan wie de persoon is die de patiënt mogelijks kan 

"vertegenwoordigen" en dus ook kan instemmen met de vaccinatie namens de patiënt 

die wilsonbekwaam is (gebrek aan onderscheidingsvermogen). 

Zie punt II.2. hieronder en FAQ in bijlage, p.74. 

 

-Er moet ook worden opgemerkt dat we, op het moment dat we dit verslag schrijven, ook 

vragen krijgen van burgers over de vrijheid van keuze voor een bepaald vaccin: "Is het 

normaal dat ik als patiënt mijn vaccin tegen covid niet vrij kan kiezen"?    

 

In dit verband hebben we het volgende in herinnering gebracht:  

 

-Op grond van het recht op "vrije en geïnformeerde" toestemming in iedere tussenkomst 

van een beroepsbeoefenaar (artikel 8 van de wet betreffende de rechten van de patiënt) 

kan de patiënt de voorgestelde vaccinatie aanvaarden of weigeren. 

 

-Als de patiënt er echter mee instemt om te worden gevaccineerd, heeft hij of zij op dit 

moment niet de "keuze" van het type vaccin dat wordt toegediend. De 

tussenkomsten van de vaccinatiecentra zijn momenteel afhankelijk van de beschikbare 

voorraad en de vaccinatiestrategieën van de autoriteiten binnen het kader van de 

vaccinatiecampagne. 

In principe hangt de toediening van de zorg altijd af van de technieken en middelen die 

op de markt beschikbaar zijn; de beroepsbeoefenaar heeft hier geen controle / 

beslissingsrecht over.   

 
15 De wet geeft de voorkeur aan de mondelinge toestemming of aan toestemming die duidelijk af te leiden is uit 

het gedrag van de patiënt (bv: de patiënt ontbloot de arm voor een injectie). Dit belet niet dat de toestemming 

schriftelijk vastgelegd kan worden als de beroepsbeoefenaar en de patiënt het hierover eens zijn: cfr. art. 8 §1 al 

3 van de wet betreffende de rechten van de patiënt: Op verzoek van de patiënt of van de beroepsbeoefenaar en 

met instemming van de beroepsbeoefenaar of van de patiënt, wordt de toestemming schriftelijk vastgelegd en 

toegevoegd aan het patiëntendossier) 
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De kwestie van de "vaccinkeuze" heeft dus geen betrekking op de individuele 

zorgrelatie tussen beroepsbeoefenaar en patiënt. 

 

-De vaccins tegen covid die aan burgers in België worden aangeboden, zijn allemaal 

goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap.  Verschillende Belgische 

autoriteiten (waaronder de  taskforce vaccinatie) nemen beslissingen over het al dan 

niet aanbieden van bepaalde vaccins aan specifieke leeftijdsgroepen/doelgroepen, 

gezien de mogelijke risico’s die ze kunnen meebrengen voor deze groepen mensen.   

 

Met betrekking tot dit onderwerp, raden we aan de officiële website, 

www.infocoronavirus.be, te consulteren. 

 

-Aangezien er geen verplichting is om te worden gevaccineerd, is het altijd mogelijk 

voor een patiënt om de vaccinatie uit te stellen en te wachten tot het moment dat er 

voldoende vaccins beschikbaar zullen zijn, waardoor een keuze voor een specifiek 

vaccin mogelijk wordt (zonder natuurlijk te weten "wanneer" deze keuzemogelijkheid 

er effectief zal zijn). 

 

 

II.2. Het belang van een betere kennis van de begrippen vertrouwenspersoon en 

vertegenwoordiger en de campagne 2021 “oudere patiënten” van de FOD 

Volksgezondheid 

 

II.2.1. Doel van de campagne 2021 “oudere patiënten” van de FOD 

Volksgezondheid  

 

In ons vorige jaarverslag (2019) hebben we vastgesteld dat de noties van vertrouwenspersoon 

en vertegenwoordiger van een patiënt niet voldoende gekend zijn op het terrein en soms worden 

verward of verkeerd worden begrepen (zie jaarverslag 2019, p. 54). 

 

Deze vaststelling is nu ook opnieuw opgedoken tijdens de omstandigheden van de Covid-

pandemie, en dan vooral in de ouderensector.  

 

Binnen dit onderwerp heeft onze dienst in het jaarverslag van 2019 reeds aangekondigd dat er 

een campagne van de FOD Volksgezondheid – ontworpen door onze dienst in samenwerking 

http://www.infocoronavirus.be/
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met een reclamebureau - zou komen die zich specifiek richt tot oudere patiënten. Het doel van 

deze campagne bestaat erin om deze patiënten te gaan sensibiliseren over de mogelijkheid om 

een vertrouwenspersoon en/of een vertegenwoordiger aan te wijzen voor de uitoefening van de 

rechten die zij hebben ten opzichte van beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. 

 

De keuze voor een aanwijzing van een vertrouwenspersoon of een vertegenwoordiger in het 

kader van de gezondheidszorg kan immers zowel voordelen hebben voor de patiënt zelf als 

voor de beroepsbeoefenaar: 

Enerzijds kan de vertrouwenspersoon een patiënt ondersteunen en zo de communicatie met de 

beroepsbeoefenaar faciliteren.  

Anderzijds weet de patiënt, door de bewuste aanwijzing van een vertegenwoordiger, zeker dat 

de  “persoon van zijn keuze” zijn rechten zal uitoefenen op het moment dat hij zelf niet meer 

in staat is om dit te doen en weet de beroepsbeoefenaar tot wie hij zich in dat laatste geval moet 

richten. 

Ondertussen kunnen we met enige trots aankondigen dat de campagne op 19 april 2021 werd 

gelanceerd (daags na de Europese dag van de rechten van de patiënt op 18 april). Op deze 

datum werd er namelijk een e-mailbericht  van de FOD Volksgezondheid verzonden naar de 

verschillende woonzorgcentra in België, waarin de campagne wordt toegelicht en waarin de 

woonzorgcentra worden aangespoord om het campagnemateriaal te bestellen. Dit materiaal 

stelt de woonzorgcentra in staat om zelf aan de slag te gaan en hun bewoners, hun naasten en 

de zorgverleners die er werken te sensibiliseren over dit onderwerp. 

 

In een tweede fase zal deze campagne uitgebreid worden naar andere sectoren, gelinkt aan de 

ouderenzorg, zoals de thuiszorg, geriatrische afdelingen in de ziekenhuizen, revalidatiecentra 

enz.  

 

II.2.2. Het ontworpen campagnemateriaal 

 

Het campagnemateriaal, dat tevens voor (online) bestelling (via www.patientrights.be of 

https://www.health.belgium.be/nl/campagne-oudere-patienten) beschikbaar is, bestaat uit 

affiches, een informatiebrochure, en een vertegenwoordigerskaartje dat als geheugensteun kan 

worden gebruikt.  

 

http://www.patientrights.be/
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Via deze campagne werd daarnaast ook opnieuw de aandacht gevestigd op de 

voorbeeldformulieren ter aanwijzing van een vertrouwenspersoon en een vertegenwoordiger, 

die op dezelfde website ter beschikking worden gesteld en die, naast het andere 

campagnemateriaal, ook apart besteld kunnen worden. 

 

De “beelden” die voor de affiches van de campagne worden gebruikt, tonen de patiënt en 

respectievelijk diens vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger, en zien eruit als volgt:  
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II.2.3. De vragen - antwoorden die meer specifiek gericht zijn op de 

beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, geïntegreerd op de website van de 

FOD Volksgezondheid  

 

Nog binnen het kader van de campagne “oudere patiënten” wordt op de website van de FOD 

Volksgezondheid (www.patientrights.be of https://www.health.belgium.be/nl/campagne-

oudere-patienten) concrete informatie over het onderwerp gebundeld via de FAQ.  

 

Deze FAQ, die door onze dienst werd opgesteld, richt zich vooral op de beroepsbeoefenaars in 

de gezondheidszorg, maar kan uiteraard ook dienen als belangrijke informatiebron voor andere 

geïnteresseerden, zoals bv. patiënten zelf, naasten, directieleden van een zorginstelling, enz…. 

 

Om die reden stellen we voor om deze ter informatie te hernemen in bijlage van dit 

jaarverslag. 

 

 

http://www.patientrights.be/
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Als wijze van introductie vermelden de FAQ het volgende op de website: 

 

De communicatie met een kwetsbare patiënt is niet altijd gemakkelijk. Hoe kunnen we samen 

met deze patiënt goede beslissingen nemen omtrent diens zorg en hierover met hem 

communiceren? Hoe kan de patiënt ondersteund worden in de zorgrelatie? Hoe kan deze 

vertegenwoordigd worden wanneer hij zelf niet in staat is om zijn rechten als patiënt uit te 

oefenen? Als zorgverlener dient u regelmatig het gesprek aan te gaan met de 

vertrouwenspersoon of met de wettelijke vertegenwoordiger van een patiënt. Wat moet u 

hierover weten? 

 

In deze «FAQ» vindt u concrete en gedetailleerde antwoorden terug, gebaseerd op het geldende 

wettelijke kader. 

Een eerste verduidelijking: 

De vertrouwenspersoon staat de nog bekwame patiënt bij en helpt deze bij de uitoefening 

van een aantal van zijn rechten. 

terwijl 

Een vertegenwoordiger in naam van een onbekwame patiënt handelt en al diens rechten in 

zijn plaats uitoefent. 

 

Vragen over de vertrouwenspersoon van de patiënt (zie antwoorden in bijlage van dit 

verslag):  

 

1. Wat is de algemene rol van de vertrouwenspersoon van de patiënt? 

2. In welke specifieke omstandigheden kan de vertrouwenspersoon van een patiënt optreden? 

3. Wat is het voordeel voor de zorgverlener om in contact te staan met een vertrouwenspersoon 

van een patiënt? 

4. Moet de vertrouwenspersoon verplicht aangewezen worden d.m.v. een schriftelijk 

formulier? 

5. Wanneer mag een zorgverlener mondeling informatie verstrekken aan de 

vertrouwenspersoon over de gezondheidstoestand of de voorgestelde behandeling? 

6. Onder welke voorwaarden mag de zorgverlener de vertrouwenspersoon inzage verlenen in 

het patiëntendossier of hem een afschrift van het patiëntendossier bezorgen? 

7. Kan een patiënt meerdere vertrouwenspersonen hebben? 

8. Kan een zorgverlener vertrouwenspersoon van een patiënt zijn? 
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9. Welke houding moet de zorgverlener aannemen als de vertrouwenspersoon niet handelt in 

het belang van de patiënt of als de vertrouwenspersoon de relatie zorgverlener-patiënt 

bemoeilijkt?    

 

Vragen over de vertegenwoordiger van de patiënt (zie antwoorden in bijlage van dit 

verslag): 

 

1. Wat is de rol van de vertegenwoordiger van de patiënt? 

2. Wie stelt de wilsbekwaamheid van de patiënt vast? 

3. Waarom is het voor een zorgverlener belangrijk om de vertegenwoordiger van zijn 

wilsonbekwame patiënt te kennen? 

4. Wie is de vertegenwoordiger van een patiënt die onbekwaam is om zijn rechten uit te 

oefenen? 

5. Waarom de patiënt aanmoedigen om een vertegenwoordiger naar keuze aan te duiden op het 

moment dat hij nog bekwaam is om dit te doen? 

6. Hoe moet de patiënt een vertegenwoordiger naar keuze aanduiden? 

7. Kan ik, als beroepsbeoefenaar, gekozen worden als vertegenwoordiger van de patiënt? 

8. Hoe dient de zorgverlener om te gaan met de vertegenwoordiger van de patiënt?  

Zijn er grenzen aan de tussenkomst van de vertegenwoordiger? 

 

II.3. Ontwikkelingen met betrekking tot de aanbevelingen van de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” 

 

II.3.1. De terugkerende en prioritaire aanbevelingen van de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

Onze dienst herhaalt hier de 7 prioritaire aanbevelingen die werden opgesomd in zijn 

jaarverslag 2018: 

 

1)Voor de dringende oprichting van een instantie ter begeleiding en deontologische 

controle voor de tandartsen (een “Orde van tandartsen” in de moderne zin van het 

woord) 

 

Zie de ontwikkelingen hieromtrent in het jaarverslag 2018, p. 61. 
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2)Voor meer opleidingsuren inzake communicatie voor de beroepsbeoefenaars 

 

Zie de ontwikkelingen hieromtrent in het jaarverslag 2018, p. 64. 

 

3)Voor doeltreffende garanties voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 

de patiënt in het kader van netwerken voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens 

 

Zie de ontwikkelingen hieromtrent in het jaarverslag 2018, p. 65. 

 

In verband hiermee lijkt het ons opportuun om hier nogmaals de aandacht op te vestigen, 

aangezien ook in 2020 klachten hieromtrent werden geformuleerd. 

 

In onze vorige jaarverslagen wezen we er al op dat onze federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” meldingen/klachten ontvangt van patiënten met betrekking 

tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van de netwerken voor 

uitwisseling van gezondheidsgegevens. Deze meldingen betreffen niet enkel de 

gegevensuitwisseling tussen gezondheidszorgbeoefenaars in grote netwerken (bv.: 

nationaal platform eHealth, netwerk Santé wallon, netwerk Cozo, Brussels netwerk 

Abrumet)16, maar ook uitwisselingen binnen ziekenhuizen zelf of binnen een kleiner 

zorgteam. 

 

Ook in 2020 stellen we vast dat de meldingen vooral te maken hebben met 

ongeautoriseerde toegang tot de gezondheidsgegevens van de patiënt en de wijze 

waarop hiermee in het ziekenhuis wordt omgegaan bij klachten; moeilijkheden bij 

uitsluiting van welbepaalde beroepsbeoefenaars bij gegevensdeling; onduidelijkheid 

omtrent welke informatie er wordt gedeeld, enz. 

 

Onze dienst werd bijvoorbeeld geconfronteerd met de volgende situaties (concrete 

situaties  waarover we hier als ombudspersoon geen standpunt willen innemen over de 

echtheid/gegrondheid ervan):  

 
16https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/beroepsbeoefenaars-in-de-gezondheidszorg/hubs-

metahub/algemene-voorstelling. 

https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/beroepsbeoefenaars-in-de-gezondheidszorg/hubs-metahub/algemene-voorstelling.
https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/beroepsbeoefenaars-in-de-gezondheidszorg/hubs-metahub/algemene-voorstelling.
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- melding van een patiënt die aan vier verschillende ziekenhuizen vroeg om de 

logingegevens (lijst van personen die toegang hadden tot de gedeelde gegevens) te 

bekomen. Bij twee van de vier ziekenhuizen zou de patiënt hierbij moeilijkheden 

hebben ondervonden. In één ziekenhuis zou de patiënt het antwoord hebben gekregen 

dat ‘in eerste instantie geen namen konden worden vrijgegeven gelet op de privacy van 

de werknemers van het ziekenhuis’. 

-vraag van een patiënt inzake logingegevens (lijst van personen die toegang hadden tot 

de gedeelde gegevens): er werd enkel de regionale HUB vermeld waarbij de patiënt dus 

niet kon zien welke beroepsbeoefenaar van de HUB zijn gezondheidsgegevens had 

bekeken. 

-melding van een patiënt betreffende de toegang tot zijn gedeeld elektronisch dossier 

door een beroepsbeoefenaar in het ziekenhuis waarmee de patiënt geen therapeutische 

relatie had of had gehad. 

-vragen omtrent welke gegevens van de patiënt er worden gedeeld:  de patiënt vroeg 

zich af welke gegevens zichtbaar zijn voor andere beroepsbeoefenaars en of de patiënt 

dezelfde gegevens te zien krijgt als de beroepsbeoefenaars. Wie houdt welke gegevens 

bij? Heb ik een GMD? Beroepsbeoefenaars zouden hun patiënten hier onvoldoende 

over informeren.  

-verschillende vragen van patiënten met een psychiatrische problematiek betreffende 

de informatie die kan worden opgeladen.  Het gaat hier vaak om gevoelige informatie 

waarvan de patiënt verkiest dat deze niet zou worden gedeeld: er wordt hierbij gevreesd 

dat hun gezondheidsklachten door andere beroepsbeoefenaars niet ernstig zouden 

worden genomen of anders zouden worden geïnterpreteerd omwille van een 

‘stigmatisering’ van de psychiatrische patiënt. 

-melding van patiënt dat hij zou verplicht zijn geweest om zijn toestemming te geven 

tot delen omdat hij anders niet behandeld zou worden. 

-vraag van een patiënt over wanneer er juist sprake is van een therapeutische relatie, 

die maakt dat een welbepaalde beroepsbeoefenaar zijn gegevens kan inkijken. Is er 

reeds een therapeutische relatie bij het maken van een afspraak? 

-melding van een patiënt dat er een persoonsverwisseling zou zijn gebeurd waardoor 

informatie (een verslag) van een andere patiënt van een beroepsbeoefenaar, met wie de 

patiënt geen therapeutische relatie had, in zijn digitaal dossier zou zijn terecht gekomen. 

-vraag van een patiënt of een ziekenhuisarts gegevens van een bloedonderzoek kan 

raadplegen zonder de toestemming van de patiënt? 
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-verschillende meldingen van patiënten die geen toestemming hadden gegeven tot het 

delen van hun gezondheidsgegevens of deze toestemming hadden ingetrokken en die 

hierdoor  zelf ook geen toegang meer hadden en dus de eigen gegevens ook zelf niet 

meer konden raadplegen. 

-praktische problemen bij het inloggen als vertegenwoordiger van minderjarige 

kinderen zonder e-ID in bepaalde regionale platformen. 

-vraag van een patiënt of bij expliciete uitsluiting van een bepaalde arts tot het netwerk 

voor uitwisseling van gegevens deze arts nog gegevens kan uploaden in het gedeeld 

dossier van de patiënt. 

 

De aanbevelingen die we in het jaarverslag van 2018 hieromtrent hebben geformuleerd, zijn 

dan ook nog steeds van toepassing. Hieronder vatten we ze als volgt samen:  

 

1. De beroepsbeoefenaars bewustmaken van hun persoonlijke verantwoordelijkheid 

in het kader van hun deelname aan netwerken voor gegevensuitwisseling, meer bepaald 

bij het raadplegen van de gezondheidsgegevens die door andere beroepsbeoefenaars 

ter beschikking zijn gesteld.  

 

2. In elk gegevensuitwisselingssysteem: zorgen voor doeltreffende en pragmatische 

voorwaarden die de informatie en de toestemming van de patiënt voor de 

gegevensuitwisseling garanderen. 

 

3. In het kader van de grote netwerken voor gegevensuitwisseling (eHealth-omgeving): 

specifieke maatregelen die moeten worden genomen om niet-bewuste of niet-

geïnformeerde toestemmingen van de patiënt voor de gegevensuitwisseling te 

vermijden. 

 

4. In elk gegevensuitwisselingssysteem: bijzondere waakzaamheid van de 

verwerkingsverantwoordelijken en de eventuele “DPO's” (Data Protection 

Officers)17 in verband met technische belemmeringen/waarschuwingen om de toegang 

(tot de gegevens) door onbevoegden te verhinderen (zie ontwikkelingen in het 

jaarverslag 2018, p. 69 en volgende). 

 
17DPO's zoals bedoeld in artikel 37 van https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/nl/TXT/?uri=CELEX:32016R0679. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
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5. Streven naar de harmonisering van de werkingsvoorwaarden van de verschillende 

gegevensuitwisselingsnetwerken (eHealth-platform, netwerk Santé Wallon, Abrumet, 

Cozo), anders zullen slechts weinigen (patiënten of beroepsbeoefenaars) wijs raken uit 

de werking van deze netwerken.  

 

6. Het bekend maken van de controlerende / sanctionerende instanties van de 

gegevensuitwisselingssystemen en van hun functie (Gegevensbeschermingsautoriteit18, 

Orde van artsen, toekomstige Commissie voor kwaliteitscontrole voorzien in de wet van 

22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, 

rechtbanken, …).  

 

7.  Er moet ook worden nagegaan of de bovenvermelde instanties die controle 

uitoefenen en sancties opleggen, alsook de werkgevers van de beroepsbeoefenaars-

gebruikers in voorkomend geval het goede voorbeeld kunnen geven door situaties, die 

een ernstige schending van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt vormen, effectief 

te bestraffen.  

 

De problematiek inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van de 

netwerken voor uitwisseling van gezondheidsgegevens werd ook opgenomen in het voorstel 

van resolutie voor wijziging van de wet betreffende de rechten van de patiënt die verder in dit 

verslag wordt besproken (cf. punt II.3.2).19  

 

De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft hierbij gepreciseerd dat het niet 

aangewezen is om in de wet betreffende de rechten van de patiënt bijkomende waarborgen te 

voorzien inzake de bescherming van de privacy van de patiënt.  De Wet Patiëntenrechten 

 
18 Autoriteit gecreëerd op grond van de GDPR in de wet van 3 december 2017 (BS 10 januari 2018): instantie die 

verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de fundamentele principes van de bescherming van de 

persoonsgegevens.  
19 Het voorstel roept met name op tot meer duidelijkheid over a) welke beroepsbeoefenaars al dan niet toegang 

hebben tot het elektronisch medisch dossier; b) informatie die aan patiënten moet worden overgemaakt wanneer 

medische gegevens die op hen betrekking hebben, worden gedeeld of worden verzameld in databases en registers; 

c) sancties opgelegd aan artsen die het wettelijk kader niet naleven wat betreft toegang tot dossiers of hun plicht 

om de patiënt over dit onderwerp te informeren, p. 19 van het document van de Kamer 55-1040/001  

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1040/55K1040001.pdf.  

 

 

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1040/55K1040001.pdf
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betreft de “individuele” zorgrelatie patiënt-beroepsbeoefenaar en niet de context van 

gegevensdeling tussen zorgverleners.   

Deze waarborgen kunnen het best verder worden opgenomen in de wet van 22 april 2019 

inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (in de artikelen 36 en volgende 

die de voorwaarden bepalen onder dewelke zorgverleners toegang kunnen krijgen tot de 

gegevens in de netwerken voor uitwisseling van gezondheidsgegevens die noodzakelijk en 

pertinent zijn voor het verstrekken van gezondheidszorg); zie infra, punt II..3.2. 

 

Wat betreft de waarborgen, denken we meer bepaald aan een nadere precisering van de 

“toestemmingsmodaliteiten” voor het delen van de gezondheidsgegevens, preciseringen 

omtrent de informatie die aan de patiënt dient te worden verstrekt (toekomstige 

bestemmelingen van de gegevens, toegangsmatrix naargelang de discipline van de 

beroepsbeoefenaars, enz.),  technische garanties om niet-geautoriseerde toegang te vermijden.  

Er zou hier ook verduidelijking kunnen komen betreffende de modaliteiten voor online-

toegang voor de patiënt tot de gegevens die gedeeld worden. 

 

4)Voor het besteden van tijd aan de bespreking van de kostprijs van de raadpleging en 

van de behandeling 

 

Zie de ontwikkelingen hieromtrent in het jaarverslag 2018, p. 71. 

 

5)Voor een rechtstreekse toegang tot het patiëntendossier aan ouders van een overleden 

kind (en een onderzoek van de vraag naar rechtstreekse toegang tot het patiëntendossier 

van een meerderjarige patiënt door diens vertegenwoordiger) 

 

Zie de ontwikkelingen hieromtrent in het jaarverslag 2018, p. 72. 

Binnen dit kader kunnen we een recent wetsvoorstel van 29 maart 2021 vermelden die deze 

aanbeveling opneemt20. 

 

 

 

 
20 https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1890/55K1890001.pdf,  wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 

22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt en tot wijziging van de wet van 22 april 2019 inzake de 

kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (ingediend door mevrouw Nawal Farih, CD&V) 

https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1890/55K1890001.pdf
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6)Voor meer ombudspersonen in de sector van de woonzorgcentra 

 

Zie de ontwikkelingen hieromtrent in het jaarverslag 2018, p. 73. 

 

7)Voor de snelle organisatie van een interministeriële conferentie op het vlak van de 

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

 

Zie de ontwikkelingen hieromtrent in het jaarverslag 2018, p. 75 

 

II.3.2. Hoorzittingen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers betreffende het 

voorstel tot resolutie 1040/001 van 19 februari 2020 over de wijziging van de wet 

van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt   

 

Onze federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” werd uitgenodigd door de commissie 

Gezondheid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers om tijdens een hoorzitting (op 3 

februari 2021) diens standpunt te geven op het “voorstel tot resolutie van 19 februari 2020 over 

de wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt (ingediend 

door de dames Laurence Hennuy en Barbara Creemers (Groen-Ecolo) c.s.)21. 

 

Andere sprekers werden eveneens gehoord over dit onderwerp22. 

 

We hernemen hier de tekst, die aan de leden van de commissie werd overgemaakt, met de 

overwegingen en aanbevelingen die we wilden overbrengen tijdens de betreffende 

hoorzittingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (voorstelling door M.-N. 

Verhaegen):  

  

 

 

 
21https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1040/55K1040001.pdf  - amendementen: 

https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1040/55K1040002.pdf     
22Hoorzittingen van 3 februari: van Professor Herman Nys, KU Leuven; van mevrouw Marie-Noëlle Verhaegen, 

FOD Volksgezondheid, federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”; van mevrouw Ilse Weeghmans, Laura 

Jame en Annet Wauters, Vlaams Patiëntenplatform; van de heer Fabrizio Cantelli en mevrouw Rachida 

Essannarhi, LUSS; van Professor Michel Dupuis, FOD Volksgezondheid, federale Commissie “Rechten van de 

patiënt” / Hoorzittingen van 10 februari: van mevrouw Martine Van Hecke en Julie Frère, Test-Aankoop; van 

Professor Michel Deneyer en mevrouw Anne-Sophie Sturbois, Orde van Artsen; van de heer Peter Backx, 

ABSyM; van dr. Reinier Hueting, ASGB; van de heer Mathieu Vanderheyden, Francoise Claessens en de heer 

Grégory Simon, AMIS; van de heer Johan Behaeghe, VVOVAZ / Zie www.dekamer.be - videovergaderingen 

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1040/55K1040001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1040/55K1040002.pdf
http://www.dekamer.be/
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“Dames en heren gedeputeerden, 

 

De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”, die ik hier vertegenwoordig, wil de 

commissie Gezondheid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers erg bedanken voor de 

uitnodiging om diens vaststellingen omtrent het voorstel tot resolutie 1040/001 “over de 

wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt” met u te 

delen. Onze dienst stelt verheugd vast dat de in het voorliggende voorstel van resolutie 

opgenomen bedenkingen meermaals verwijzen naar de verslagen die de dienst op grond van 

zijn ervaringen op het terrein jaarlijks opmaakt. Die jaarverslagen worden officieel 

overgemaakt aan de voor Volksgezondheid bevoegde minister en aan de federale Commissie 

“Rechten van de patiënt”; zij zijn bovendien beschikbaar via de webstek www.patientrights.be. 

Zoals u ongetwijfeld weet, is de voornaamste opdracht van de federale ombudsdienst “Rechten 

van de patiënt” (die uit 5 personen bestaat en zich situeert bij de FOD Volksgezondheid) het 

behandelen van klachten van patiënten over beroepsbeoefenaars in de extramurale 

gezondheidszorg door middel van bemiddeling. Wat het voorstel van resolutie betreft, zal ik 

mij voornamelijk focussen op de laatste bladzijden van dit document, die een aantal concrete 

verzoeken aan de federale regering behelzen. 

 

1.Men moet er beslist naar streven de wet betreffende de rechten van de patiënt steeds 

opnieuw bekendheid te geven bij de burgers, zowel via de FOD Volksgezondheid als via 

andere gezondheidsactoren. Er moet echter worden erkend dat de burger in de praktijk pas echt 

wil weten wat de wet van 2002 inhoudt wanneer hij rechtstreeks wordt geconfronteerd met een 

bijzondere of problematische zorgsituatie. Derhalve is het bovenal noodzakelijk de 

instrumenten te ontwikkelen die hem in staat stellen om op dat ogenblik zijn weg te 

vinden naar passende informatie. In dat opzicht kan onder meer het aan de patiëntenrechten 

gewijde onderdeel van de website van de FOD Volksgezondheid (www.patientrights.be) een 

nuttig basisinstrument vormen.  

Grootschalige bewustmakingscampagnes inzake de patiëntenrechten (zowel ter attentie van de 

burgers/patiënten als van de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg) hebben uiteraard een 

specifiek nut; als ambtenaren van de FOD Volksgezondheid hebben de medewerkers van de 

federale ombudsdienst trouwens meerdere van die campagnes uitgewerkt en opgestart. De 

volgende campagne zal gelanceerd worden in maart of april 2021 en zal beogen de doelgroep 

van de oudere patiënten beter vertrouwd te maken met de begrippen “vertrouwenspersoon” en 

“vertegenwoordiger” van de patiënt. Die informatie- en preventiedoelstelling wordt eveneens 

http://www.patientrights.be/
http://www.patientrights.be/
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verwezenlijkt door regelmatig een voorraad van door de FOD gepubliceerde brochures over de 

wet betreffende de rechten van de patiënt te bezorgen aan de ombudsdiensten van de 

ziekenhuizen en de overlegplatformen geestelijke gezondheidszorg. Hoewel het geen kwaad 

kan de regering of de FOD Volksgezondheid ertoe aan te moedigen nog meer campagnes te 

voeren, moet in dat geval het nodige budget daarvoor worden toegekend (televisie- of 

radiospots zijn heel duur) en moet daartoe voldoende beschikbaar personeel worden gevonden. 

Het lijkt ons niet bijzonder wenselijk om naast de wet van 2002 een officieel handvest van de 

patiëntenrechten te overwegen, aangezien dit verwarring teweeg zou kunnen brengen. De 

wetgeving uit 2002 is vrij duidelijk geformuleerd en heeft wetskracht; daarom zou ze de 

referentie inzake patiëntenrechten moeten blijven. Het staat elke speler binnen de 

gezondheidszorg vrij die wetgeving op pedagogische wijze en naar eigen inzicht toe te lichten. 

 

2. Meer opleiding inzake communicatietechnieken voor de zorgverleners is een 

prioritaire aanbeveling die de FOD Volksgezondheid al meer dan 15 jaar elk jaar 

opnieuw formuleert. Elk patiëntenrecht behelst het aspect “communicatie”. Het is in het 

bijzonder van het grootste belang de patiënt zo duidelijk mogelijk te informeren over zijn 

gezondheidstoestand en over de voorgestelde behandeling; luisteren naar de behoeften en de 

vragen van de patiënt is dat al evenzeer. Goede communicatie voorkomt misverstanden; 

bovendien zorgt ze ervoor dat de patiënt beter meewerkt en zich meer verantwoordelijk voelt 

voor zijn eigen gezondheid. Er moet echter op worden gewezen dat opleiding inzake 

communicatie zowel een bevoegdheid van de Federale Staat is (in zoverre het de bijscholing 

van de beroepsbeoefenaars betreft), als van de deelstaten (inzake de basisopleiding). De vraag 

rijst dus of zulks binnen de interministeriële conferentie moet worden besproken, teneinde de 

beleidsdoelstellingen ter zake op elkaar af te stemmen. Dat lijkt in elk geval wenselijk. 

 

3. Met betrekking tot het patiëntendossier is het een goede zaak dat (in overeenstemming 

met één van onze eerdere aanbevelingen) in de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle 

praktijkvoering in de gezondheidszorg (ook “kwaliteitswet” genoemd) de inhoud van dat 

dossier wordt omschreven, teneinde beroepsernst en transparantie voor de patiënten te 

waarborgen. Men zal bovendien oog moeten blijven hebben voor de rol en de betrokkenheid 

van de nieuwe, eind 2017 opgerichte Gegevensbeschermingsautoriteit, aangezien die in theorie 

de klachten kan behandelen van de burgers die moeilijkheden ondervinden om toegang tot het 

voormelde patiëntendossier te krijgen. Die Autoriteit kan de beroepsbeoefenaar die het dossier 

beheert, na onderzoek van het specifieke voorgelegde geval, zelfs een financiële sanctie 
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opleggen op basis van het in de AVG vervatte recht op toegang tot de persoonsgegevens. De 

toekomstige in de “kwaliteitswet” vermelde federale toezichtscommissie zal wellicht eveneens 

een verantwoordelijkheid krijgen inzake toezicht op de kwaliteit van de inhoud van de 

patiëntendossiers. Het zou dus goed zijn af te wachten hoe al die reeds aangenomen nieuwe 

wetgevingen zullen evolueren.  

Een omschrijving van het in de wet betreffende de rechten van de patiënt vervatte begrip 

“persoonlijke notities” is wellicht niet meer echt aan de orde, omdat de rechtstreekse toegang 

tot het dossier op grond van de AVG alleen zou worden beperkt wanneer sprake is van 

gegevens betreffende derden en van gegevens die onder de therapeutische exceptie vallen (cf. 

artikel 69 van de wet van 30 oktober 2018 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, 

alsook het jaarverslag 2018, blz. 54). Het begrip “gegevens betreffende derden” (waartoe de 

patiënt dus geen toegang heeft), zou daarentegen wél nog kunnen worden verduidelijkt (cf. 

jaarverslag 2016, blz. 39).  

Het zou ten volle gerechtvaardigd zijn de wet betreffende de rechten van de patiënt 

dusdanig te wijzigen dat de ouders van een overleden minderjarig kind rechtstreeks 

toegang zouden krijgen tot diens dossier (zoals toen dit kind nog in leven was). Een 

voorstel tot wetswijziging ter zake – met de nuances die moeten worden aangebracht 

betreffende de toegang tot het dossier van een overleden adolescent wanneer bepaalde stukken 

al te persoonlijk zouden zijn (verwijzing naar artikel 15, § 1 van de wet) – werd opgenomen in 

de jaarverslagen (cf.in het bijzonder het jaarverslag 2018), evenals in het op 23 juni 2006 

uitgebrachte advies van de federale Commissie “Rechten van de patiënt”. In dat advies wordt 

bovendien voorgesteld te voorzien in een mogelijkheid tot rechtstreekse toegang tot het dossier 

van een overleden meerderjarige onbekwame patiënt door de diegene die tijdens het leven van 

die patiënt voogdij over hem uitoefende. In andere situaties lijkt de regel betreffende de 

onrechtstreekse toegang tot het dossier van de overleden patiënt daarentegen steek te houden, 

met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken patiënt. 

 

4. Met het voorliggende voorstel van resolutie wordt aangestuurd op wetgevende 

verduidelijkingen met betrekking tot de uitwisseling van de gezondheidsgegevens van 

patiënten tussen gezondheidszorgbeoefenaars. Ter herinnering, de artikelen 36 en volgende 

van de voormelde “kwaliteitswet” hebben reeds betrekking op de netwerken voor de 

uitwisseling van gegevens tussen zorgverstrekkers. Indien men de waarborgen inzake de 

inachtneming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt wil aanscherpen en nog meer 

voorwaarden inzake het gedeelde medisch geheim wil inbouwen, zou zulks naar onze mening 
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moeten gebeuren in die wet, veeleer dan in de wet betreffende de rechten van de patiënt. In dat 

verband wordt onder meer gedacht aan de nadere regels inzake de instemming van de patiënt 

met de gegevensuitwisseling, aan eventuele verduidelijkingen aangaande de aan de patiënten 

mee te delen informatie (mogelijke ontvangers van de gegevens, toegangsmatrix voor de 

gezondheidswerkers naargelang van hun specialiteit enzovoort), aan eventuele technische 

waarborgen om ongeoorloofde toegang te verhinderen, aan de nadere regels voor online 

toegang van de patiënt tot de uitgewisselde gegevens (onderzoek van het vraagstuk inzake de 

termijn) enzovoort.  

 

5. De ombudsfunctie in de Belgische zorgsector buiten de ziekenhuizen wordt momenteel 

vervuld door de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” van de FOD Volksgezondheid 

(vijf medewerkers), die 1000 tot 1200 klachten per jaar ontvangt. Zoals onze dienst 

herhaaldelijk in zijn jaarverslagen heeft aangegeven, is het kennelijk noodzakelijk in die sector 

te zorgen voor ombudspersonen die dicht bij de patiënt staan, inzonderheid voor de kwetsbare 

patiënten die langdurig in instellingen zoals woonzorgcentra verblijven. De federale 

ombudsdienst beschikt immers niet over de middelen om naar de sector toe te gaan en aldus de 

ombudsman/-vrouw de gelegenheid te bieden zich beter bekend te maken bij de patiënten en 

de zorgverleners in de ambulante sector, dichter bij de betrokkenen te staan én zijn of haar 

preventietaak uit te bouwen.  

Net daarom zou moeten worden geanticipeerd op het organisatorische aspect van een 

dergelijk project om lokale ombudskantoren voor de sector buiten de ziekenhuizen op te 

richten: wie zou dan de werkgever van de ombudsperso(o)n(en) in de lokale antennes zijn? 

Wie zou die regeling financieren? Zou in één kantoor per provincie moeten worden voorzien? 

Zouden de lokale kantoren uitsluitend bevoegd zijn voor de zorg in de instellingen en voor de 

thuiszorg, dan wel ook voor de privépraktijken? Aangezien de deelstaten bevoegd zijn inzake 

de normen en de organisatie van de woonzorgcentra, rijst de vraag of een en ander niet op een 

interministeriële conferentie moet worden besproken. Kan een proefproject met een lokaal 

kantoor worden opgestart om vervolgens de doeltreffendheid ervan te evalueren, alvorens 

wetgevend wordt opgetreden? 

 

6. Het vraagstuk van de professionalisering van de in de patiëntenrechtenwet bedoelde 

ombudspersonen lijkt ons cruciaal, in het belang van de patiënten en van de 

beroepsbeoefenaars die met hen in aanraking komen. Zowel de jaarverslagen als het advies van 

19 mei 2017 van de federale Commissie “Rechten van de patiënt” gaan nader op dat punt in; 
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zij onderstrepen het belang van de rol en van het bestaan van de ombudsdiensten, maar wijzen 

tegelijk ook op de kwetsbaarheden ervan. Het is een belangrijke troef als de ombudspersonen 

in de ziekenhuizen en van de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg dichtbij de 

patiënten en de beroepsbeoefenaars staan. Aangezien de Federale Staat de ombudsdienst in de 

ziekenhuizen financiert, is die dienstverlening ook kosteloos voor de partijen. Niettemin lijkt 

het wenselijk de volgende bijkomende elementen te overwegen: een bijzonder statuut voor de 

ombudspersoon dat nauw aanleunt bij dat van een preventieadviseur en waardoor zijn of haar 

onafhankelijkheid wordt aangescherpt; een verplichte opleiding en een handleiding voor goede 

praktijken die zouden kunnen worden uitgewerkt door een erkennings- en begeleidingscomité 

voor de ombudspersonen (in voorkomend geval samengesteld uit vertegenwoordigers van de 

federale overheid (eventueel van de federale ombudsdienst), van de deelstaten en de voorzitters 

van de verenigingen van de ombudsdiensten in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms 

geestelijke gezondheidszorg). Gezien de wisselwerking tussen de bevoegdheden ter zake 

van de Federale Staat en die van de deelstaten, moet over dat onderwerp een 

interministeriële conferentie worden gehouden. 

 

7. Het thans ter bespreking voorliggende voorstel van resolutie betreft de eventuele oprichting 

van een bijkomende sanctionerende instantie (van welk type?) in geval van niet-naleving 

(hoe wordt zulks beoordeeld?) van de wet betreffende de rechten van de patiënt. Dat lijkt ons 

niet realistisch. Naast de ombudsdiensten bestaan er al veel instanties voor de 

klachtenbehandeling van patiënten die over aanzienlijke middelen beschikken en waarvoor 

specifieke procedures23 zijn vastgelegd. Daarentegen zou het zeker nuttig kunnen zijn die 

diverse instanties beter bekend en transparanter te maken, zodat de gezondheidsactoren, 

de ombudspersonen en de patiëntenverenigingen (LUSS, VPP, enzovoort) de patiënten 

daaromtrent correct kunnen informeren, of zodat de patiënten makkelijker zelf hun weg hierin 

kunnen vinden.  

Op de webpagina van de FOD Volksgezondheid zou men bijvoorbeeld een overzicht kunnen 

geven van de instanties en van hun respectieve taak. Mocht ten behoeve van de ombudsfunctie 

in de zorgsector buiten de ziekenhuizen in lokale kantoren worden voorzien (zie supra), dan 

zou de huidige federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”, een orgaan van de FOD 

 
23 Orde van artsen / apothekers, provinciale geneeskundige commissies (die zullen worden vervangen door de 

Toezichtscommissie van de ‘kwaliteitswet’), inspectiediensten van de zorginstellingen, Psychologencommissie, 

Gegevensbeschermingsautoriteit, Diens voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV, dienst 

ledenverdediging van de ziekenfondsen, Fonds Medische Ongevallen RIZIV, burgerlijke – en correctionele 

rechtbanken,… 
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Volksgezondheid, zijn rol als nationaal contactpunt voor 

informatieverstrekking/begeleiding/bewustmaking ten behoeve van de patiënten en de 

beroepsbeoefenaars verder kunnen uitbouwen. 

 

 

-------------------- 
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CONCLUSIES BIJ HET JAARVERSLAG 2020 

 

 

I. Cijfers 

 

- De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft in 2020 totaal 1.277 klachten 

ontvangen. 

 

Aan Franstalige zijde telt men 505 dossiers, waarvan er 210 rechtstreeks onder de bevoegdheid 

van deze federale ombudsdienst vallen.  

 

Aan Nederlandstalige zijde werden 772 klachtendossiers ontvangen, waarvan er 385 

rechtstreeks onder de bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

vallen. 

 

- De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft in 2020 154 informatievragen 

ontvangen (102 aan Nederlandstalige zijde en 52 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 2020 heeft onze dienst in deze hoedanigheid meer bepaald de brochure 

van de FOD over de wet betreffende de “rechten van de patiënt” up-to-date gebracht24 en de 

campagne voorbereid (gelanceerd op 19 april 2021) gericht op oudere patiënten (met het oog 

op een betere bekendmaking van de begrippen van vertrouwenspersoon / vertegenwoordiger 

van een patiënt)25 (cf. supra, punt II.1.2). 

 

- 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”. 

 

 
24 https://www.health.belgium.be/nl/brochure-patientenrechten  
25 https://www.health.belgium.be/nl/campagne-oudere-patienten  

https://www.health.belgium.be/nl/brochure-patientenrechten
https://www.health.belgium.be/nl/campagne-oudere-patienten


 

66 

 

II. Vaststellingen/moeilijkheden/aanbevelingen 

 

-Wat betreft het tweede deel van het verslag heeft de federale ombudsdienst “ Rechten van de 

patiënt ” zich in eerste instantie gebogen over de situatie van de Covid-pandemie (die in 

februari-maart 2020 in België is opgedoken). Hierbij werd gepreciseerd welke de impact was 

van deze pandemie op ons werk als ombudspersoon door de covidgerelateerde 

klachten/meldingen van patiënten bij onze dienst te vermelden en door de vragen op te werpen 

die bij onze dienst werden gesteld in verband met de vaccinatie tegen covid (punt II.1).  

 

In tweede instantie hebben we opnieuw herinnerd aan de aanbeveling die we in ons jaarverslag 

2019 hebben gedaan om de begrippen van vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger van 

de patiënt beter bekend te maken; wij hebben zo de context van de campagne “oudere 

patiënten” gepreciseerd die in die zin werd voorbereid in 2020 en werd gelanceerd op 19 april 

2021 (punt II.2). 

 

Tot slot hebben we ons gebogen over onze aanbevelingen die zich situeren op het niveau van 

de praktijk van de zorg of de wet betreffende de rechten van de patiënt (punt II.3).  

 

Zo deed de mogelijkheid zich voor om: 

 

1.-nogmaals onze terugkerende en prioritaire aanbevelingen op te werpen die in ons 

jaarverslag 2018 werden herhaald (II.3.1): 

* Voor de oprichting van een Orde van tandartsen  (in de moderne zin van het woord) 

* Voor meer 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 (en voor een onderzoek van de vraag naar rechtstreekse toegang tot het 

patiëntendossier van een overleden meerderjarige patiënt door de persoon die deze 

vertegenwoordigde tijdens diens leven) 
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* Voor meer ombudspersonen in de sector van de woonzorgcentra 

* Voor een snelle organisatie van een interministeriële conferentie op het vlak van de 

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

 

2.-de uiteenzetting van onze dienst te vermelden die werd voorgesteld tijdens de hoorzittingen 

van de Kamer van volksvertegenwoordigers betreffende het voorstel tot resolutie van 19 

februari 2020 n°1040 over de wijziging van de wet betreffende de rechten van de patiënt (Doc 

55, De Kamer, n°1040/001) (II.3.2). 

 

 

___________________________________________________________________________
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BIJLAGE 

 

  

FAQ opgesteld door de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in het kader 

van de campagne “oudere patiënten” – Zie www.patientrights.be  

 

FAQ over DE VERTROUWENSPERSOON VAN DE PATIENT: 

 

 

1.Wat is de algemene rol van de vertrouwenspersoon van de patiënt? 

 

Bij de tussenkomst van een vertrouwenspersoon is  de patiënt nog in staat om zelf zijn rechten 

uit te oefenen, zelfs indien de patiënt verzwakt is. 

 

De vertrouwenspersoon is een persoon gekozen door de patiënt om hem te helpen of te 

ondersteunen bij het uitoefenen van sommige van zijn rechten. 

 

Deze persoon heeft geen beslissingsrecht. Hij kan de patiënt als volgt helpen: 

 

* De vertrouwenspersoon kan de patiënt vergezellen naar een raadpleging bij een 

beroepsbeoefenaar en kan hem helpen om zijn gezondheidstoestand, alsook de voorziene 

behandeling beter te begrijpen. 

De patiënt kan er echter mee in stemmen dat ook in zijn afwezigheid de hem betreffende 

informatie wordt overgemaakt aan de vertrouwenspersoon.  

Concreet kan de vertrouwenspersoon de patiënt helpen bij het onthouden van bepaalde 

informatie, vragen stellen aan de beroepsbeoefenaar, verduidelijking vragen,… 

 

* De vertrouwenspersoon kan de patiënt helpen bij de inzage van zijn dossier 

De vertrouwenspersoon kan het patiëntendossier inzien in bijzijn van de patiënt of zelfs zonder 

diens aanwezigheid; een schriftelijke vraag van de patiënt is hier nodig. 

 

* De vertrouwenspersoon kan ook een afschrift van het patiëntendossier ontvangen. 

Hiervoor is eveneens een schriftelijke vraag van de patiënt nodig. 

 

http://www.patientrights.be/
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Betreffende de algemene rol van de vertrouwenspersoon, zie artikel 7 §2 , artikel 8 §3, artikel 9 §§2 en 3 van de 

wet betreffende de rechten van de patiënt.  

 

2. In welke specifieke omstandigheden kan de vertrouwenspersoon van een patiënt 

optreden? 

 

1) Het recht om niet te weten 

 

Als de patiënt bepaalde informatie betreffende zijn gezondheidstoestand weigert te kennen en 

als de beroepsbeoefenaar overweegt om deze, tegen zijn wil, toch mee te delen (omdat het niet 

meedelen mogelijks een ernstig nadeel voor de gezondheid van de patiënt of derden kan 

veroorzaken), dient de beroepsbeoefenaar eerst een andere beroepsbeoefenaar te raadplegen en 

de eventueel door de patiënt aangewezen vertrouwenspersoon te horen. 

 

2) De therapeutische exceptie  

 

Uitzonderlijk, voor zover de beroepsbeoefenaar van oordeel is dat het meedelen van informatie 

(m.b.t. de gezondheidstoestand) een ernstig gevaar kan inhouden voor de gezondheid van de 

patiënt, kan deze tijdelijk beslissen om deze informatie niet te verstrekken. In dat geval moet 

hij een andere beroepsbeoefenaar raadplegen, zijn beslissing in het patiëntendossier motiveren 

en de eventueel door de patiënt aangestelde vertrouwenspersoon hierover informeren. 

 

3) Het recht om klacht neer te leggen 

 

De patiënt kan bij het neerleggen van een klacht m.b.t. zijn patiëntenrechten bij de bevoegde 

ombudsdienst bijgestaan worden door zijn vertrouwenspersoon. 

 

Betreffende het recht van de patiënt op ‘niet  weten’: zie artikel 7, §3, van de wet betreffende de rechten van de 

patiënt 

Betreffende de therapeutische exceptie: zie artikel 7, §4, van de wet betreffende de rechten van de patiënt 

Betreffende het recht om klacht neer te leggen, zie de koninklijke besluiten ter uitvoering van artikel 11 van de 

wet betreffende de rechten van de patiënt 
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3. Wat is het voordeel voor de zorgverlener om in contact te staan met een 

vertrouwenspersoon van een patiënt? 

 

De vertrouwenspersoon die de patiënt vergezelt tijdens een raadpleging kan ervoor zorgen dat 

de patiënt zich sterker en beter op zijn gemak voelt: de patiënt wordt op die manier meer actief 

betrokken in zijn relatie met de zorgverlener. 

Als steun voor de patiënt, kan de vertrouwenspersoon onrechtstreeks de dialoog met de 

zorgverlener vergemakkelijken: hij kan vragen stellen over de gezondheidstoestand van de 

patiënt en de voorgestelde zorg, en de behoeften van de patiënt verwoorden naar de 

zorgverlener toe. 

 

De vertrouwenspersoon kan mogelijks meer informatie onthouden dan de patiënt; hij kan deze 

informatie terugkoppelen naar de patiënt en zo bijdragen tot een beter begrip door de patiënt. 

 

Tot slot kan de vertrouwenspersoon, in delicate situaties en heel uitzonderlijk (in het geval van 

de therapeutische exceptie of in het geval dat de patiënt ‘niet wil weten’), een bevoorrechte 

gesprekspartner zijn voor de zorgverlener. 

 

4. Moet de vertrouwenspersoon verplicht aangewezen worden d.m.v. een schriftelijk 

formulier? 

 

Nee, de patiënt is niet verplicht om een schriftelijk formulier in te vullen om een 

vertrouwenspersoon aan te wijzen, maar het maakt zijn wens wel duidelijk en zichtbaar 

wanneer de patiënt bijvoorbeeld gedurende langere tijd in een rusthuis of een andere 

zorginstelling verblijft. 

 

Op www.patientrights.be vindt u een voorbeeld terug van een formulier ter aanwijzing van een 

vertrouwenspersoon met daarin een omschrijving van de rollen die de patiënt aan hem wenst 

toe te bedelen. 

Een exemplaar van dit formulier kan toegevoegd worden aan het patiëntendossier. Het 

formulier dient verplicht aan het patiëntendossier te worden toegevoegd  indien de patiënt 

hierom verzoekt. 

 

http://www.patientrights.be/
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Opgelet: een geschreven document  is «verplicht» indien de patiënt erom verzoekt dat een 

vertrouwenspersoon tussenkomt bij de inzage / afschrift van zijn patiëntendossier (zie vraag 1 

en 6). 

 

Zie artikel 7 §2 al. 3 , artikel 9 §2 al. 4 en artikel 9 §3 van de wet betreffende de rechten van de patiënt  

 

5. Wanneer mag een zorgverlener mondeling informatie verstrekken aan de 

vertrouwenspersoon over de gezondheidstoestand of de voorgestelde behandeling? 

 

-De behandelende beroepsbeoefenaar kan de informatie over de gezondheidstoestand van de 

patiënt en over de aard van de beoogde behandeling meedelen aan de vertrouwenspersoon in 

volgende gevallen: 

-in aanwezigheid van de patiënt, indien de vertrouwenspersoon deze vergezelt tijdens de 

raadpleging of bij een afspraak met de zorgverlener en wanneer de patiënt ermee instemt dat 

de informatie wordt uitgewisseld in het bijzijn van voornoemde vertrouwenspersoon. 

-in afwezigheid van de patiënt, indien de zorgverlener zeker is van diens voorafgaande 

toestemming. 

 

Deze toestemming van de patiënt voor het verstrekken van (soms gevoelige) informatie aan 

zijn vertrouwenspersoon, in afwezigheid van de patiënt, moet niet noodzakelijk schriftelijk 

gegeven worden. 

 

Met het oog op het beroepsgeheim is het evenwel nuttig om over een schriftelijke toestemming 

van de patiënt te beschikken (zie het voorbeeldformulier voor de aanwijzing van een 

vertrouwenspersoon). 

Dit formulier kan dan bij het patiëntendossier gevoegd worden en moet op aanvraag van de 

patiënt ter beschikking worden gesteld. 

 

- De wet verduidelijkt dat de zorgverlener in het patiëntendossier aanduidt dat de informatie, 

met toestemming van de patiënt, werd meegedeeld aan de vertrouwenspersoon.  

De identiteit van de vertrouwenspersoon wordt dan ook genoteerd in het dossier. 

 

Zie artikel 7, §2 al. 3; artikel 8 §3 van de wet die verwijst naar artikel 7 §2 van de wet betreffende de rechten van 

de patiënt 
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6. Onder welke voorwaarden mag de zorgverlener de vertrouwenspersoon inzage 

verlenen in het patiëntendossier of hem een afschrift van het patiëntendossier bezorgen? 

 

-Indien de patiënt wenst dat zijn vertrouwenspersoon het dossier kan inzien, moet hij deze wens 

schriftelijk kenbaar maken. 

Een voorbeeldformulier voor de aanwijzing van een vertrouwenspersoon is hier beschikbaar 

en kan daarvoor gebruikt worden.  

De zorgverlener moet zich ervan verzekeren dat de wil van patiënt (om de vertrouwenspersoon 

inzage te verlenen in zijn dossier) nog steeds geldt. 

 

- Indien de patiënt wenst dat een afschrift van zijn dossier overgemaakt kan worden aan zijn 

vertrouwenspersoon, moet hij dit schriftelijk aanvragen. 

Een voorbeeldformulier is hier beschikbaar en kan daarvoor gebruikt worden.  

De zorgverlener moet zich ervan verzekeren dat de wil van patiënt ook op dat moment nog 

steeds geldt. 

 

-Wanneer de beroepsbeoefenaar aan de vertrouwenspersoon inzage verleent in het 

patiëntendossier of hem een afschrift bezorgt, dient het verzoek van de patiënt  en de 

identiteit van de vertrouwenspersoon te worden vastgelegd in of toegevoegd aan het 

patiëntendossier. 

 

Zie artikel  9 §§2 & 3 van de wet betreffende de rechten van de patiënt 

 

7. Kan een patiënt meerdere vertrouwenspersonen hebben? 

 

De patiënt kan één of meerdere vertrouwenspersonen aanstellen. Zo kunnen bijvoorbeeld bij 

een langdurige chronische behandeling zowel familieleden als vrienden afwisselend de patiënt 

ondersteunen bij consultaties.    

 

8. Kan een zorgverlener vertrouwenspersoon van een patiënt zijn? 

 

In artikel 9, § 2 , van de patiëntenrechtenwet  is voorzien dat een vertrouwenspersoon, die 

beroepsbeoefenaar is, inzage kan hebben in de persoonlijke notities van de dossier houdende 

beroepsbeoefenaar. 
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De wetgever heeft dus rekening gehouden met de mogelijkheid van de beroepsbeoefenaar  als 

vertrouwenspersoon . 

 

Uiteraard kan de beroepsbeoefenaar, net als alle andere personen, weigeren om op deze vraag 

van de patiënt in te gaan, of zijn aanwijzing als vertrouwenspersoon ongedaan maken, indien 

hij/zij dit zou wensen, bijvoorbeeld bij een belangenconflict. 

 

Zie artikel 9, § 2, van de wet betreffende de rechten van de patiënt 

 

9. Welke houding moet de zorgverlener aannemen als de vertrouwenspersoon niet 

handelt in het belang van de patiënt of als de vertrouwenspersoon de relatie zorgverlener-

patiënt bemoeilijkt?     

 

De wetgever voorziet geen voorwaarden waaraan een vertrouwenspersoon bij zijn aanwijzing 

moet voldoen. De beroepsbeoefenaar dient echter niet zonder meer de door de patiënt gemaakte 

keuze te aanvaarden; in het advies van 16 februari 2002 stelt de Nationale Raad van de Orde 

der Artsen dat er niet alleen een vertrouwensrelatie dient te zijn tussen de patiënt en de 

aangewezen vertrouwenspersoon, maar dat er ook een vertrouwensrelatie moet kunnen 

ontstaan tussen de door de patiënt aangewezen vertrouwenspersoon en de 

beroepsbeoefenaar. Van een beroepsbeoefenaar kan niet worden verwacht dat hij 

vertrouwelijke informatie over een patiënt meedeelt aan een persoon die hij niet vertrouwt. 

Wanneer zich dit voordoet dient de arts dit met zijn patiënt te bespreken en indien zij niet tot 

een vergelijk komen, kan dit voor de arts een reden zijn om de relatie met zijn patiënt te 

beëindigen.  

Dit advies kan naar analogie worden toegepast op alle andere beroepsbeoefenaars. 
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FAQ over DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE PATIENT 

 

1.Wat is de rol van de vertegenwoordiger van de patiënt? 

 

Bij de tussenkomst van een vertegenwoordiger is de  patiënt  zelf niet in staat zijn rechten als 

patiënt uit te oefenen (bv. in geval van een coma, bij bepaalde vormen van dementie,…). In dat 

geval zal de vertegenwoordiger van de patiënt alle rechten van deze patiënt uitoefenen in 

naam van de patiënt.  De patiënt wordt echter nog zoveel als mogelijk en in verhouding tot 

zijn begripsvermogen betrokken bij de uitoefening van zijn rechten. 

 

Zie artikel 14 van de wet betreffende de rechten van de patiënt 

 

2. Wie stelt de wilsbekwaamheid van de patiënt vast? 

 

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. M.a.w. het is de beroepsbeoefenaar die aan de patiënt gezondheidszorg 

verstrekt, die oordeelt over de bekwaamheid. 

 

Om de wilsbekwaamheid van de patiënt te bepalen is er in België voor de beroepsbeoefenaars 

geen concreet stappenplan uitgewerkt. Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek lijkt aan te 

sturen op een collegiale besluitvorming. Volgens de Nationale Raad  dient de arts te handelen 

volgens de huidige stand van de wetenschap en dient deze hiervoor indien nodig het advies in 

te winnen van collega-artsen en/of andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. Zie 

https://www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/inschatten-van-de-wilsbekwaamheid-van-een-

patient-zorgvolmacht) 

 

Zie de voorbereidende werkzaamheden: wetsontwerp betreffende de rechten van de patiënt, DOC 50 1642/001 

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, p. 41. 

 

 

 

https://www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/inschatten-van-de-wilsbekwaamheid-van-een-patient-zorgvolmacht)
https://www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/inschatten-van-de-wilsbekwaamheid-van-een-patient-zorgvolmacht)
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3. Waarom is het voor een zorgverlener belangrijk om de vertegenwoordiger van zijn 

wilsonbekwame patiënt te kennen? 

 

De vertegenwoordiger kan wettelijk de rechten van de patiënt, die wilsonbekwaam is, 

uitoefenen en beslissingen nemen betreffende de  gezondheidszorg die aan hem wordt 

verstrekt. 

 

Indien de zorgverlener de vertegenwoordiger van de onbekwame patiënt kent, weet hij wie van 

de naasten van de patiënt de juiste persoon  is tot wie hij zich kan richten. Hij moet  onder meer 

de toestemming  van die vertegenwoordiger verkrijgen voor een beoogde behandeling voor de 

patiënt. 

 

4. Wie is de vertegenwoordiger van een patiënt die onbekwaam is om zijn rechten uit te 

oefenen? 

 

- Indien de meerderjarige patiënt, volgens het oordeel van de beroepsbeoefenaar feitelijk niet 

in staat is om zijn rechten uit te oefenen, is zijn vertegenwoordiger in eerste instantie die 

persoon die hij, toen hij nog bekwaam was, heeft aangewezen via een schriftelijk mandaat, 

dat specifiek geldt  voor de rechten van de patiënt. 

 

- Indien de (onbekwaam geworden) patiënt geen vertegenwoordiger had aangewezen of indien 

de door de patiënt aangewezen vertegenwoordiger niet optreedt, bepaalt de wet een duidelijke 

volgorde van opeenvolgende personen die hem kunnen vertegenwoordigen, het gaat hierbij 

om een «cascade» van vertegenwoordigers: 

 

- de bewindvoerder, aangewezen door de vrederechter om de rechten van de patiënt uit 

te oefenen 

- de samenwonende echtgeno(o)te, de wettelijk of feitelijk samenwonende partner 

- een meerderjarig kind (indien de hierboven beschreven echtgenoot of partner dat niet 

wenst te doen of ontbreekt) 

- een ouder (indien het meerderjarig kind zoals hierboven omschreven dat niet wenst te 

doen of ontbreekt) 

- een meerderjarige zus of broer (indien de ouder zoals hierboven omschreven dat niet 

wenst te doen of ontbreekt) 
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In geval van een conflict tussen meerdere mogelijke vertegenwoordigers van hetzelfde niveau 

(bijvoorbeeld meerdere kinderen) of bij het ontbreken van een vertegenwoordiger, is het de 

beroepsbeoefenaar die in voorkomend geval in overleg met het multidisciplinaire team waakt 

over de belangen van de patiënt. 

 

- In principe kan een beroepsbeoefenaar via de omgeving van de patiënt of via de patiënt zelf 

(als deze nog wilsbekwaam is) te weten komen wie de vertegenwoordiger van de patiënt is. 

 

Eens de vertegenwoordiger bepaald en gekend is,  is het aangewezen om zijn identiteit in het 

patiëntendossier op te nemen, ook al is dit niet voorzien in de wet. Het moet zeker opgenomen 

worden wanneer de patiënt hierom vraagt. 

 

Zie artikel 14 van de wet betreffende de rechten van de patiënt  

 

5. Waarom de patiënt aanmoedigen om een vertegenwoordiger naar keuze aan te duiden 

op het moment dat hij nog bekwaam is om dit te doen? 

  

 Het is aangewezen de patiënt aan te moedigen een vertegenwoordiger naar keuze aan te wijzen 

om zijn patiëntenrechten uit te oefenen op het moment dat hij hiertoe zelf niet meer in staat zal 

zijn. 

 

Door zelf een vertegenwoordiger aan te duiden is de patiënt er zeker van dat hij zal 

vertegenwoordigd worden door de persoon van zijn keuze en niet door een persoon die 

aangewezen wordt door het systeem van de ‘cascade van vertegenwoordigers’ (vraag 5) die 

mogelijks niet de meest geschikte persoon is (bv. iemand die niet dicht genoeg bij hem staat).  

 

Bovendien weet de zorgverlener dan zeker dat de aangewezen vertegenwoordiger beantwoordt 

aan de persoonlijke keuze van de patiënt, wat voor hem een geruststelling kan zijn. 

Door tussenkomst van de door de patiënt aangewezen vertegenwoordiger zal de zorgverlener 

beter op de hoogte zijn van de behoeften en wensen, die de patiënt kenbaar heeft gemaakt toen 

hij nog in staat was om zijn wensen uit te drukken. 
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6. Hoe moet de patiënt een vertegenwoordiger naar keuze aanduiden? 

 

De patiënt kan zijn vertegenwoordiger op twee verschillende manieren aanduiden: 

Door een  specifiek mandaat zoals bedoeld in artikel 14, §1, 2e lid van de wet betreffende 

de rechten van de patiënt: 

 

De patiënt wijst op die manier, op het moment dat hij nog wilsbekwaam is, de 

vertegenwoordiger van zijn keuze aan door middel van een eenvoudig schriftelijk, gedagtekend 

en ondertekend mandaat, specifiek voor het uitoefenen van de rechten van de patiënt.  

Het mandaat wordt ondertekend door zowel de patiënt als de aangewezen vertegenwoordiger. 

De toestemming van deze laatste moet bovendien duidelijk blijken uit het mandaat. 

Op www.patientrights.be vindt u een voorbeeld van dit mandaat terug. 

 

Of 

 

Door een mandaat bedoeld in het artikel 489 van het Burgerlijk Wetboek: 

 

Sinds 1 maart 2019 is het mogelijk om een lasthebber aan te duiden die de beslissingen kan 

nemen inzake aspecten betreffende  « de persoon».   Deze lastgeving wordt zorgvolmacht 

genoemd. De toepasselijke regels zijn in het Burgerlijk Wetboek vastgelegd.  

 

Dit mandaat, dat moet voldoen aan een aantal vormelijke vereisten (waaronder een registratie) 

en bepaalde kosten met zich meebrengt, kan ook betrekking hebben op de uitoefening van 

de rechten van de patiënt.  

 

In dat geval is het dan belangrijk om aan te stippen dat, indien men opteert voor deze lastgeving 

voorzien in  het Burgerlijk Wetboek, ook de voorwaarden, vastgelegd in de 

patiëntenrechtenwet (lex specialis), gerespecteerd moeten worden: Er moet sprake zijn van een 

specifiek mandaat aan een bepaalde  persoon voor het uitoefenen van de rechten van de patiënt, 

zoals voorzien in de wet van 22 augustus 2002, op het moment dat de persoon (patiënt) deze 

niet meer zelf kan uitoefenen. Het document moet gedagtekend zijn en ondertekend worden 

door de lastgever en de lasthouder. De toestemming van deze laatste moet er bovendien 

duidelijk uit blijken.   

 

http://www.patientrights.be/


 

78 

 

Wat ook de vorm van het gekozen mandaat is, het is altijd aan de patiënt zelf er over te 

waken dat zijn naasten, met inbegrip van zijn behandelende artsen/zorgverleners, van 

het  bestaan van dit mandaat afweten, en weten waar ze hiervan een exemplaar kunnen 

terugvinden (bijvoorbeeld in het patiëntendossier bij de huisarts, bij een kennis (bv. de 

vertegenwoordiger),…). 

 

De patiëntenrechtenwet vereist inderdaad geen registratie van het mandaat en de 

beroepsbeoefenaars hebben geen toegang tot het centraal register voor lastgevingen van het 

Burgerlijk Wetboek, waarin de zorgvolmacht moet worden geregistreerd om geldig te zijn. 

 

7. Kan ik, als beroepsbeoefenaar, gekozen worden als vertegenwoordiger van de patiënt? 

 

Omtrent deze vraag werd in de wet of in de voorbereidende werkzaamheden van de wet 

betreffende de rechten van de patiënt niets specifiek opgenomen. 

 

Er werd op 16 maart 2019 echter een advies uitgebracht door de Nationale Raad van de Orde 

van Artsen betreffende de buitengerechtelijke bescherming-lasthebber van de patiënt 

(https://www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/buitengerechtelijke-bescherming-lasthebber-

van-een-patient), waarin volgende vraag wordt behandeld: “Kan een behandelend arts of een 

coördinerend en raadgevend arts van het rusthuis waar zijn patiënt verblijft als lasthebber van 

zijn patiënt optreden in geval van een buitengerechtelijke bescherming (art. 489 e.v. Burgerlijk 

Wetboek)?”:“…De nationale raad is van mening dat het deontologisch niet wenselijk is dat, 

bij een buitengerechtelijke bescherming, een arts een lastgeving over de goederen of de 

personen van een patiënt aanvaardt. Of hij behandelend arts, dan wel coördinerend arts van 

het rusthuis is waar zijn patiënt verblijft, doet niet ter zake….”. 

 

Uit het advies van de Nationale Raad kan worden afgeleid dat het deontologisch niet adequaat 

wordt geacht voor een arts (of naar analogie andere beroepsbeoefenaars) om een aanwijzing 

als vertegenwoordiger van de patiënt in het kader van de patiëntenrechtenwet te aanvaarden. 

 

 

 

 

https://www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/buitengerechtelijke-bescherming-lasthebber-van-een-patient
https://www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/buitengerechtelijke-bescherming-lasthebber-van-een-patient
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8. Hoe dient de zorgverlener om te gaan met de vertegenwoordiger van de patiënt? 

Zijn er grenzen aan de tussenkomst van de vertegenwoordiger? 

 

Het is de taak van de beroepsbeoefenaar om te beoordelen of de patiënt al dan niet in staat is 

om zijn rechten van de patiënt zelf uit te oefenen.  Hij zal zich daarbij onder meer volgende 

vragen moeten stellen. Is de patiënt in staat om zijn wensen uit te drukken? Is hij in de 

mogelijkheid om zijn belangen inzake zijn gezondheid te begrijpen en te beoordelen?  

 

Zodra hij geconfronteerd wordt met een patiënt in een toestand van onbekwaamheid, 

richt de beroepsbeoefenaar zich tot de vertegenwoordiger van de patiënt en 

communiceert hij met hem op dezelfde manier als hij dit met de patiënt zelf zou doen. 

 

De vertegenwoordiger oefent alle rechten van de patiënt uit in naam van de patiënt. Zijn 

tussenkomst is echter afgebakend en beperkt op de volgende manier: 

 

* Zelfs in het geval van onbekwaamheid, betrekt de beroepsbeoefenaar de patiënt altijd 

zoveel als mogelijk bij het uitoefenen van zijn rechten, rekening houdend onder meer met diens 

leeftijd, maturiteit (minderjarige patiënt) en zijn begripsvermogen (art. 14 § 4 van de wet betreffende 

de rechten van de patiënt).  

 

* Wanneer er, in geval van nood, onzekerheid bestaat over het al dan niet bestaan van een 

voorafgaande wilsuitdrukking van de patiënt of zijn vertegenwoordiger, dan worden alle 

noodzakelijke interventies onmiddellijk uitgevoerd door de beroepsbeoefenaar in het belang 

van de patiënt (art. 8 § 5 van de wet betreffende de rechten van de patiënt).  

 

* Om de persoonlijke levenssfeer van de patiënt te beschermen, kan de beroepsbeoefenaar 

de vertegenwoordiger de toegang tot het patiëntendossier weigeren of deze toegang beperken. 

Alleen de door de vertegenwoordiger aangewezen intermediaire beroepsbeoefenaar kan dan 

inzage krijgen in het patiëntendossier of er een afschrift van verkrijgen. De beroepsbeoefenaar 

vermeldt in het patiëntendossier de motivering waarom hij aan de vertegenwoordiger de 

toegang tot het dossier geweigerd heeft (art. 15 § 1 van de wet betreffende de rechten van de patiënt).  

 

* Om een bedreiging van het  leven van de patiënt of een ernstige aantasting van zijn  

gezondheid af te wenden, wijkt  de beroepsbeoefenaar af van de beslissing van de 
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vertegenwoordiger (bv. de vertegenwoordiger weigert een levensnoodzakelijke behandeling). 

Deze beslissing om af te wijken van de beslissing  van de vertegenwoordiger moet altijd 

genomen worden in het belang van de patiënt en in voorkomend geval in het kader van een 

multidisciplinair overleg. De beroepsbeoefenaar moet de motivering waarom hij de beslissing 

van de vertegenwoordiger niet gerespecteerd heeft, vermelden in het patiëntendossier (art. 15 § 

2 van de wet betreffende de rechten van de patiënt).  

Indien de vertegenwoordiger, die uitdrukkelijk is aangewezen door de patiënt, het bewijs levert 

dat zijn beslissing overeenstemt met de uitdrukkelijke wil van de patiënt, kan de 

beroepsbeoefenaar niet afwijken van deze beslissing (art. 15 § 2 van de wet betreffende de rechten van 

de patiënt).  

 

* De vertegenwoordiger kan nooit ingaan tegen een voorafgaande wilsverklaring die de 

patiënt opgesteld heeft op het ogenblik dat hij in staat was om zijn rechten uit te oefenen 

(voorafgaande weigering van een bepaalde tussenkomst) (art. 8 van de wet betreffende de rechten van 

de patiënt).  
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