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Inleiding  
 

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

van de patiënt” tijdens het jaar 2006 en werd tijdens de maand april 2007 opgemaakt. 

 

Het verslag is 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. 

 

- Als inleiding willen de ombudsvrouwen van de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” de vooruitgang schetsen, die tijdens het jaar 2006 in termen van organisatorische 

ontwikkeling geboekt werd: 

 

• In tegenstelling tot het jaar 2005 konden zowel de Nederlandstalige als de Franstalige 

patiënten gedurende het hele jaar 2006 zonder onderbreking bij de ombudsdienst terecht. 

De continuïteit van de dienst werd aan Franstalige zijde namelijk verzekerd door 

Mevr. Régine Wilmotte tijdens het zwangerschapsverlof van ombudsvrouw Mevr. 

Verhaegen (van half maart tot begin augustus 2006). 

• Beide ombudsvrouwen van de federale ombudsdienst konden vanaf april 2006 tot 

februari 2007 rekenen op de hulp van twee deeltijdse medewerksters (Vanessa 

Debreyne en Régine Wilmotte). Voor de toekomst lijkt het vast te staan dat minstens 

een voltijdse post (Vanessa Debreyne) ten dienste van beide ombudsvrouwen blijft. 

• De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft contacten kunnen leggen 

met actoren uit de wereld van de bemiddeling en/of de gezondheid (bv.: erkend 

bemiddelaar, zoals bepaald in het Gerechtelijk Wetboek; directie van de medische 

diensten van gevangenissen; verenigingen van lokale ombudspersonen; 

patiëntenverenigingen en, nog meer recent, vertegenwoordigers van de verschillende 

ziekenfondsen; een vereniging die vertegenwoordigers van verschillende 

ombudsdiensten in België groepeert). De ombudsvrouwen willen die contacten in de 

toekomst versterken, indien ze daartoe de tijd en de middelen hebben. 

 

Daarnaast hebben de ombudsvrouwen hun kennis kunnen uitbreiden of uitdiepen over 

alternatieven van bemiddeling, die aan de patiënt voorgesteld kunnen worden. 
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De ombudsdienst heeft tevens aan diverse colloquia van medisch recht deelgenomen en 

diverse uiteenzettingen gegeven over de patiëntenrechten (cf. hieronder). 

 

• Zoals in het verslag van 2005 aangekondigd werd, konden bepaalde technische fiches 

omtrent de gebieden in verband met de wet betreffende de patiëntenrechten door Régine 

Wilmotte1 opgesteld worden; die fiches – die thans intern gebruikt worden – kunnen de 

ombudsvrouwen helpen bij het uitwerken van antwoorden die aan burgers gestuurd 

moeten worden of in het kader van de afhandeling van sommige klachten.  

 

- Als medewerkers van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, hebben de 

ombudsvrouwen eveneens samengewerkt aan projecten of nota’s met betrekking tot de 

rechten van de patiënt binnen deze overheidsdienst: 

 

• Zie de analysenota van de verslagen van de lokale ombudspersonen van de FOD, 

analyse die voor de Federale commissie “Rechten van de patiënt” uitgevoerd werd door 

Régine Wilmotte en Vanessa Debreyne, medewerksters van de ombudsvrouwen tijdens 

het jaar 2006. 

 

• Zie het uitwerken van het project “uniforme registratie” van de jaarverslagen van de 

lokale ombudspersonen (in samenwerking met de dienst ICT van de FOD 

Volksgezondheid en met de vertegenwoordigers van verenigingen van 

ombudspersonen). Dit project werd uitgevoerd met de medewerking van Vanessa 

Debreyne (cf. hieronder). 

 

• Overigens hebben de ombudsvrouwen – samen met Vanessa Debreyne en Régine 

Wilmotte – meegewerkt aan het opstarten van de promotiecampagne  (die plaats zal 

vinden mei-juni 2007), die tot doel heeft de wet betreffende de patiëntenrechten en de 

ombudsdiensten beter bekend te maken. 

 

                                                
1
 Technische fiches over het patiëntendossier; de therapeutische exceptie; het medisch beroepsgeheim; de 

reglementering die op gedetineerden - geïnterneerden van toepassing is; de tandheelkunde; de geneesheer-

coördinator van RVT; de beroepsbeoefenaars die bedoeld worden door de wet betreffende de patiëntenrechten; 

de beroepsbeoefenaars van de geestelijke gezondheidszorg. 
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- Zoals dit in de jaren 2004 en 2005 reeds het geval was, zijn de diverse opdrachten / taken 

van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” (zie Deel II, activiteiten): 

 

• De afhandeling van de “klachten”dossiers; 

 

• Informatie aan de burgers omtrent de rechten van de patiënt of daarmee verbonden 

onderwerpen; 

 

• Samenwerking met de Federale commissie “Rechten van de patiënt”; 

 

• Onderhoud van de banden met de lokale ombudspersonen; 

 

• Publieke relaties; 

 

• Samenwerking met de juridische cel van DG1 van de FOD Volksgezondheid. 

 

Gezien de diversiteit van die opdrachten (die overigens administratieve taken omvatten, zoals 

het registreren van de dossiers; het maken van afspraken; het voorbereiden van vergaderingen 

en van uiteenzettingen; het opmaken van het jaarverslag, enz.); gezien de noodzaak van een 

organisatorische ontwikkeling en een optimalisering van de kwaliteit van de 

dienstverstrekking van de federale ombudsdienst; gezien de vermoedelijke toename van de 

klachten in de toekomst (reeds zichtbaar aan Nederlandstalige kant voor 2006 en voor beide 

ombudsvrouwen bijzonder duidelijk in het begin van het jaar 2007); gezien de aangekondigde 

promotiecampagne die de federale ombudsdienst in de ambulante sector en in de rusthuizen / 

verzorgingstehuizen meer bekend zal maken, lijkt het voor beide ombudsvrouwen gepast om 

het personeelsbestand van de ombudsdienst (heden 3 personen) te verhogen, of zelfs voor 

minstens een bijkomende voltijdse medewerker te zorgen. 
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 - Het huidige verslag 2006 omvat vier delen (waarin er geregeld, voor de vaststellingen die 

actueel blijven, naar de verslagen 2004 en 2005 verwezen wordt): 

 

1° het juridische kader (en zijn evolutie), waarin de federale ombudsdienst “Rechten 

van de patiënt” zich bevindt 

 

2° het overzicht van de concrete activiteiten die tijdens het jaar 2006 bij de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” uitgevoerd werden 

 

3° de vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen aangaande de toepassing van de 

wet betreffende de patiëntenrechten en aangaande de uitoefening van de ombudsfunctie 

zelf 

 

4° de besluiten van het verslag, waarin de belangrijkste aanbevelingen van de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” opgenomen zijn. 
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EERSTE DEEL: 

 

DE FEDERALE OMBUDSDIENST “RECHTEN VAN DE PATIËNT” IN HET 

KADER VAN DE WET VAN 22 AUGUSTUS 2002 BETREFFENDE DE RECHTEN 

VAN DE PATIËNT 

 

 

 

I.1 Het juridisch kader van de ombudsdienst 

 

De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” is opgericht in uitvoering van de 

bepalingen van de artikelen 11 en 16 § 3 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de 

rechten van de patiënt, B.S. 26/09/2002 (hierna verkort geciteerd “wet betreffende de 

patiëntenrechten”), en van de bepalingen van hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 1 

april 2003 (zoals gewijzigd door het K.B. van 12 januari 2006, B.S. 08/02/2006) 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. 

 

I.2 Het huishoudelijk reglement van de ombudsdienst 

 

Het huishoudelijk reglement2 van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”  

beschrijft de organisatie en de werking van de ombudsdienst. 

 

Wat de klachtenafhandeling betreft, bepaalt het huishoudelijk reglement, voor welk soort 

klachten de ombudsdienst de bevoegdheid heeft om tussen te komen en welke procedure 

gevolgd wordt. Het huishoudelijk reglement biedt in dit kader een antwoord op volgende 

vragen: 

- Wie mag een klacht indienen? 

- Op welke wijze mag een klacht geformuleerd worden? 

- Welke zijn de fasen van de bemiddelingsprocedure? 

                                                
2 Dit huishoudelijk reglement werd opgesteld door de Federale commissie “Rechten van de patiënt” krachtens 

artikel 7 § 2 van het K.B. 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 
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- Welke principes moeten er tijdens de bemiddelingsprocedure in acht genomen 

worden? 

- Wat kan men van de bemiddeling van een klacht verwachten? 

 

Het huishoudelijk reglement geeft eveneens enkele andere opdrachten van de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” weer, zoals de medewerking aan de werkzaamheden 

van de Federale commissie “Rechten van de patiënt”, het onderhouden van de banden met de 

lokale ombudspersonen en de publieke relaties. (Zie verder deel 2) 

 

Het huishoudelijk reglement werd op 15 maart 2007 ter goedkeuring voorgelegd aan de 

Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft. 

 

Het reglement van de federale ombudsdienst “Rechten van de Patiënt” zal, eens het 

goedgekeurd is door de Minister, bij het secretariaat van de Federale commissie “Rechten van 

de patiënt” ter inzage van de patiënten, de beroepsbeoefenaars en iedere belangstellende zijn: 

Mevr. Emmanuelle Riche, tel.: 02/524.85.26; e-mail: manu.riche@health.fgov.be. 

 

I.3 De evoluties van de wet betreffende de patiëntenrechten 

 

- In navolging van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen 

betreffende de gezondheid (B.S. 22 december 2006) zijn, conform artikel 48 en de artikels 

61 tot 64, enkele wijzigingen in de wet betreffende de patiëntenrechten aangebracht.  

De wijzigingen zijn de volgende: 

 

Een verduidelijking van het toepassingsgebied van de wet betreffende de patiëntenrechten: 

 

In artikel 3 § 1 van de wet betreffende de patiëntenrechten worden de woorden “contractuele 

en buitencontractuele” tussen de woorden “van toepassing op” en “privaatrechtelijke en 

publiekrechtelijke” ingevoegd. 

Het is in realiteit steeds de bedoeling geweest dat de rechtsverhoudingen tussen een patiënt en 

een beroepsbeoefenaar, die zowel contractuele als buitencontractuele rechtsverhoudingen zijn, 

onder het toepassingsgebied zouden vallen. Bovenstaande toevoeging in de wettekst heeft als 

doel te bevestigen dat de wet betreffende de patiëntenrechten ook van toepassing is op 

buitencontractuele verhoudingen tussen patiënt en beroepsbeoefenaar (bv. tussen een patiënt 
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en de beroepsbeoefenaars van een ziekenhuis dat van een OCMW afhankelijk is, bij een 

tussenkomst van een controlearts op vraag van de werkgever, verstrekte zorgen in een 

spoedgeval, enz.). 

 

Een mondeling akkoord van de patiënt volstaat voor de aanwijzing van de 

vertrouwenspersoon in het kader van het recht op informatie over de gezondheidstoestand: 

 

Art. 7 § 2, 3
e
 lid van de wet betreffende de patiëntenrechten wordt gewijzigd. Voor wat het 

recht op informatie over de gezondheidstoestand betreft, hoeft de patiënt niet langer een 

schriftelijk verzoek te formuleren, als hij wenst dat de beroepsbeoefenaar de informatie 

meedeelt aan een door hem aangewezen vertrouwenspersoon of aan de patiënt in 

aanwezigheid van de vertrouwenspersoon. Het volstaat dus dat de patiënt een mondeling 

akkoord geeft. De beroepsbeoefenaar dient het te noteren in het patiëntendossier, evenals de 

identiteit van de vertrouwenspersoon. 

 

Een schriftelijk verzoek van de patiënt blijft vereist voor de aanwijzing van de 

vertrouwenspersoon in het kader van het recht op inzage en afschrift van het patiëntendossier. 

Twee vormvereisten zijn ter benadrukking toegevoegd in art. 9 § 2, 4
e
 lid. Ten eerste dient de 

patiënt zijn verzoek schriftelijk te formuleren, indien hij wenst zich door een 

vertrouwenspersoon te laten bijstaan of indien hij wenst dit recht via een vertrouwenspersoon 

uit te oefenen. Ten tweede dient de beroepsbeoefenaar dit verzoek en de identiteit van de 

vertrouwenspersoon in het patiëntendossier op te tekenen of het schriftelijk verzoek van de 

patiënt aan het patiëntendossier toe te voegen. 

 

Een vaststelling van de kostprijs van een afschrift van het patiëntendossier: 

 

De Koning kan het maximumbedrag vaststellen dat aan de patiënt mag worden gevraagd per 

gekopieerde pagina of per drager van informatie van zijn dossier 

 

Het koninklijk besluit van 2 februari 2007 tot vaststelling van het maximumbedrag per 

gekopieerde pagina dat de patiënt mag worden gevraagd in het kader van de uitoefening van 

het recht op afschrift van het hem betreffende patiëntendossier (B.S. 7 maart 2007) bepaalt 

verder het volgende:  
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“Artikel 1. § 1. De patiënt mag per gekopieerde pagina tekst die hem op een papieren drager 

wordt verstrekt ten gevolge van de uitoefening van zijn recht op afschrift zoals bedoeld in 

artikel 9, § 3, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, 

maximaal een bedrag van 0,10 euro worden aangerekend. Indien de patiënt zijn recht op 

afschrift uitoefent met betrekking tot medische beeldvorming, dan mag hem maximaal 5 euro 

per gecopieerd beeld worden gevraagd. Indien één of meerdere pagina's zoals bedoeld in het 

eerste lid en tweede lid, op een digitale drager worden gekopieerd, dan mag de patiënt in 

totaal maximaal 10 euro worden aangerekend voor alle gekopieerde pagina's die zich op deze 

drager of op het geheel van deze dragers bevinden. § 2. Per opvraging van een afschrift zoals 

bedoeld in artikel 9, § 3, van voornoemde wet, mag bij toepassing van § 1 maximaal een 

bedrag van 25 euro worden gevraagd.” 

 

Een versoepeling van het klachtrecht: 

 

Een § 4 wordt toegevoegd in artikel 14. Naast de patiënt zelf en zijn vertegenwoordiger, 

hebben nu ook de personen die in art. 14 § 1 en § 2 van de wet betreffende de 

patiëntenrechten vermeld staan, het recht een klacht neer te leggen bij de ombudsdienst, voor 

zover zij zijn aangewezen door een koninklijk besluit, vastgesteld na overleg in de 

Ministerraad en zonder dat de in art 14 opgenomen volgorde gerespecteerd moet worden. Een 

koninklijk besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, kan eveneens nog nadere regelen 

bepalen voor de toepassing van deze § 4. 

 

Een koninklijk besluit van 15 februari 2007 houdende vaststelling van afwijkende regels met 

betrekking tot de vertegenwoordiging van de patiënt bij de uitoefening van het klachtrecht 

zoals bedoeld in artikel 11 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de 

patiënt (B.S. 20 maart 2007) bepaalt dat, in geval de patiënt feitelijk onbekwaam wordt, de 

samenwonende echtgenoot of de samenwonende (wettelijk of feitelijk) partner, een 

meerderjarig kind en een ouder tegelijkertijd een klacht kunnen neerleggen bij een bevoegde 

ombudsfunctie, zonder dat de in de wet bepaalde volgorde moet worden nageleefd. 

 

Verduidelijking van de aansprakelijkheid van het ziekenhuis betreffende de naleving van de 

rechten van de patiënt: 

 

Het 3
e
 en 4

e
 lid van art. 17novies van de wet op de ziekenhuizen worden vervangen als volgt: 
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“De patiënt heeft het recht om van het ziekenhuis informatie te ontvangen over de aard van de 

rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de er werkzame beroepsbeoefenaars. De inhoud 

van bedoelde informatie evenals de wijze waarop ze medegedeeld dient te worden, worden na 

advies van de in artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de 

patiënt bedoelde commissie, door de Koning bepaald”. 

Het ziekenhuis is aansprakelijk voor de tekortkomingen begaan door de er werkzame 

beroepsbeoefenaars in verband met de eerbiediging van de in voornoemde wet van 22 

augustus 2002 bepaalde rechten van de patiënt, tenzij het ziekenhuis in het kader van de 

informatieverstrekking bedoeld in het derde lid de patiënt duidelijk en voorafgaandelijk aan 

de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar heeft gemeld dat het er niet aansprakelijk voor is 

gelet op de aard van de in het derde lid bedoelde rechtsverhoudingen. Dergelijke melding kan 

geen afbreuk doen aan andere wettelijke bepalingen inzake de aansprakelijkheid voor 

andermans daad.” 

 

- Een koninklijk besluit van 19 maart 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 

juli 2003 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de 

ziekenhuizen moet voldoen en een koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot wijziging van het 

koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning 

van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten (B.S. 12 april 2007) 

brengen volgende wijzigingen aan: een toevoeging van de bepaling dat de ombudspersoon 

tijdens het proces van bemiddeling geen standpunt inneemt; de toevoeging van de bepaling 

dat de uitoefening van de ombudsfunctie onverenigbaar is met een leidinggevende functie of 

beheersfunctie, met de uitoefening van een functie als beroepsbeoefenaar zoals bedoeld in de 

patiëntenrechtenwet of met de uitoefening van een functie of activiteit in een vereniging die 

de verdediging van de belangen van patiënten tot doel heeft; het ziekenhuis dient er voortaan 

ook zorg voor te dragen dat de ombudsfunctie zo is georganiseerd dat de ombudspersoon 

bemiddelt tussen een patiënt en een beroepsbeoefenaar, vanaf het ogenblik dat de klacht voor 

bemiddeling wordt neergelegd tot de mededeling van het resultaat van de afhandeling. De 

ombudspersoon dient te beschikken over een eigen en exclusief telefoonnummer en e-

mailadres, een antwoordapparaat dat aangeeft gedurende welke uren men de ombudspersoon 

kan contacteren en een geëigende ontvangstruimte. Ten slotte is er een bijkomende bepaling 

dat de ombudspersoon iedere informatie kan inzamelen die hij nuttig acht in het kader van 

een bemiddeling. Hij legt deze informatie, zonder daarbij een standpunt in te nemen, voor aan 

de bij de bemiddeling betrokken partijen. 
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TWEEDE DEEL: 
 

CONCRETE ACTIVITEITEN UITGEVOERD BIJ DE FEDERALE 
OMBUDSDIENST “RECHTEN VAN DE PATIËNT” 

 
 

 

Inleiding: Activiteitenverdeling  

 

Een globaal overzicht van de activiteitenverdeling voor de federale ombudsdienst kunnen we 

voorstellen via onderstaand diagram: 

 

Activiteitenverdeling 2006

55%

5%

10%

10%

15%

dossiers

Commissie
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publiek

FOD

 

Iets meer dan de helft van de werktijd besteedt de federale ombudsdienst aan de afhandeling 

van de klachten- en informatiedossiers (incl. de administratie en registratie) (hoofdstuk II.1). 

De taken voor de Federale Commissie “Rechten van de patiënt” nemen ongeveer een vijfde 

van de werktijd in (hoofdstuk II.2). De overige taken voor de federale ombudsvrouwen zijn 

het onderhoud van de band met de lokale ombudspersonen (hoofdstuk II.3), van de publieke 

relaties (hoofdstuk II.4) en de medewerking binnen de FOD Volksgezondheid (hoofdstuk 

II.5). 
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II.1 “Klachten”- en “informatie”dossiers 

 

In dit jaarverslag 2006 heeft de federale ombudsdienst dezelfde manier van registreren en 

gegevensverwerking gebruikt als in haar vorig jaarverslag. Meer uitleg hierover kan u 

terugvinden in deel II van het jaarverslag 2005. 

 

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

 

Algemeen overzicht 

 

Overzicht 2006  FR NL 
Bevoegdheid federale ombudsdienst 40 62 

Bevoegdheid lokale ombudsdienst 80 77 

(Bemiddeling bij bemiddeling) (31) (22) 

Bevoegdheid dienst derde 20 42 

TOTAAL 141 181 

 

 

Ontvangst 2006 FR NL 
Brief 60 44 

Mail 19 79 

Telefoon 62 58 

 

 

Voorwerp van de klacht 2006 FR NL 
Art 5 gedrag 20 14 

Art 5 technische handeling 17 24 

Art 6 vrije keuze 0 0 

Art 7 info gezondheidstoestand 3 0 

Art 8 info voor toestemming 3 9 

Art 8 uitdrukkelijke toestemming 1 1 

Art 8 weigering verstrekking 0 1 

Art 9 §1 patiëntendossier 0 1 

Art 9 § 2 inzage dossier 0 2 

Art 9 §3 afschrift dossier 8 10  

Art 10 persl. levenssfeer 1 9 

Andere 3 0 
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Verwachting 2006 FR NL 
Financieel 10 17 

Dialoog 12 18 

Signaal/luisteren 5 9 

Dossier 8 12 

Andere 5 6 

 

 

Sector 2006 FR NL 
Rusthuis 8 3 

Ambulant 22 53 

Gevangenis 2 1 

Controle / expert 6 4 

Medisch centrum 2 0 

Andere 0 1 

 

 

Beroepsbeoefenaars 2006 FR NL 
Huisarts 16 29  

Tandarts 3 12  

Specialist 13 7  

Kinesitherapeut 0 3 

Verpleegkundige, zelfst. en in rusthuis 1 5 

Apotheker 0 1 

Logopediste 0 1 

Andere 10 4  

 

II.1.1.1. Aantal “klachten”dossiers ontvangen op  

de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 
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Overzicht klachten 2006 
 FR NL TOTAAL 

bevoegdheid fed ombud 40 62 102 

bevoegdheid lok ombud zonder bemidd - bemidd 49 55 104 

bemidd - bemidd 31 22 53 

bevoegdheid dienst derden 21 42 63 

 

In het totaal zijn er in 2006 322 “klachten” ontvangen op de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt”, dit zijn 141 “klachten” aan Franstalige zijde en 181 “klachten” aan 

Nederlandstalige zijde. Onder de categorie “bevoegdheid lokale ombudsdienst” behoorden in 

2006 aan de Franstalige zijde 31 van de 80 dossiers en aan de Nederlandstalige zijde 22 van 

de 77 dossiers tot de subcategorie “bemiddeling bij bemiddeling”. 

 

Vergelijking met gegevens in 2004 en 2005 
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De procentuele verdeling van de verschillende categorieën “klachten”dossiers is gelijkaardig 

voor de Franstalige zijde en de Nederlandstalige zijde. Bijgevolg kunnen we net zoals voor de 

registraties voor het jaarverslag 2005 algemeen over deze dossiers zeggen dat: 

- in 2006 de categorie “bevoegdheid federale ombudsdienst”een derde van het totaal aantal 

“klachten”dossiers inneemt (31%). 
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- de helft van de dossiers tot de categorie “bevoegdheid lokale ombudsdienst” behoort 

(50%). 

- ongeveer een vijfde van de klachten tot de categorie “bevoegdheid dienst derde” behoort 

(19%). 

 

Aan Franstalige zijde merken we ongeveer een zelfde aantal en verdeling in 

“klachten”dossiers als in het jaar 2005. 

 

Aan Nederlandstalige zijde is het aantal klachten ontvangen in het jaar 2006 algemeen 

duidelijk gestegen tegenover het jaar 2005. Het jaar 2005 was dan ook een speciaal jaar 

gegeven de maandenlange afwezigheid van een Nederlandstalige ombudsvrouw (vertrek 

voormalige ombudsvrouw in juni 2005, start opvolgende ombudsvrouw half november 2005). 

Indien we een vergelijking maken met het jaar 2004 zien we dat het aantal dossiers 

“bevoegdheid federale ombudsdienst” (58 dossiers in 2004, 62 dossiers in 2006) en het aantal 

dossiers “bevoegdheid lokale ombudsdienst” (70 dossiers in 2004, 77 dossiers in 2006) 

gelijkaardig zijn in aantal. Er is echter wel een sterke stijging in het aantal dossiers 

“bevoegdheid dienst derde” (17 dossiers in 2004, 42 dossiers in 2006) De Nederlandstalige 

ombudsvrouw is ook tegenover 2004 in een kleiner aantal dossiers “bevoegdheid lokale 

ombudsdienst” tussengekomen in het kader van een bemiddeling bij bemiddeling (44 dossiers 

in 2004, 22 dossiers in 2006) 

 

II.1.1.2. Wijze van aanmelding bij 

de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

Aanmelding klachten 2006 In % 
 FR NL FR NL TOTAAL 

Brief 60 44 43% 24% 34% 

Mail 19 79 13% 44% 29% 

Telefoon 62 58 44% 32% 38% 

TOTAAL 141 181 100% 100% 100% 
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De manier waarop patiënten een “klacht” aan de federale ombudsdienst melden, is ongeveer 

in gelijke per brief (34%), per mail (29%) of telefonisch (38 %). 

Aan Franstalige zijde gebeurt de aanmelding vooral per brief (43 %) en per telefoon (44%)en 

in veel mindere mate per mail (13%). 

Aan Nederlandstalige zijde gebeurt de aanmelding in dalende orde per mail (44%), per 

telefoon (32%) en per brief (24%). 

 

Vergelijking met gegevens in 2005 
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Over de jaren heen zien we een verschillend patroon van manier van aanmelden tussen de 

Nederlandstalige en Franstalige dossiers. Nederlandstaligen hebben meer de neiging een 

klacht te melden per mail dan de Franstaligen die eerder de telefoon of de briefwisseling 

verkiezen om een klacht te melden. 

 

II.1.1.3. Het voorwerp van de “klachten”dossiers behorend tot de directe 

bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

- Per dossier is geregistreerd op welk patiëntenrecht de klacht betrekking heeft. Voor één 

dossier kan het bijgevolg zijn dat meer dan één recht geregistreerd is. 

 

Voorwerp van de klacht FR 2006 
 FR 

art 5 gedrag 20 

art 5 technische handeling 17 

art 6 vrije keuze 0 

art 7 info gezondheidstoestand 3 

art 8 toest / info verstrekking 3 

art 8 uitdr toest  1 

art 8 weigering verstrekking 0 

art 9 patiëntendossier 0 

art 9 inzage dossier 0 

art 9 afschrift dossier 8 

art 10 pers levenssfeer 1 

andere 3 
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Voorwerp van de klacht NL 2006 
 NL 

art 5 gedrag 14 

art 5 technische handeling 24 

art 6 vrije keuze 0 

art 7 info gezondheidstoestand 0 

art 8 toest / info verstrekking 9 

art 8 uitdr toest  1 

art 8 weigering verstrekking 1 

art 9 patiëntendossier 1 

art 9 inzage dossier 2 

art 9 afschrift dossier 10 

art 10 pers levenssfeer 9 

andere 0 

 

 

20

17

0

3 3

1
0 0 0

8

1

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

Voorwerp van de klacht FR 2006

art 5 gedrag

art 5 technische
handeling

art 6 vrije keuze

art 7 info
gezondheidstoestand

art 8 toest / info
verstrekking

art 8 uitdr toest 

art 8 weigering
verstrekking

art 9 patiëntendossier

art 9 inzage dossier

art 9 afschrift dossier

art 10 pers. levenssfeer

andere

 



 23

14

24

0 0

9

1 1 1
2

10
9

0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

Voorwerp van de klacht NL 2006

art 5 gedrag

art 5 technische
handeling

art 6 vrije keuze

art 7 info
gezondheidstoestand

art 8 toest / info
verstrekking

art 8 uitdr toest 

art 8 weigering
verstrekking

art 9 patiëntendossier

art 9 inzage dossier

art 9 afschrift dossier

art 10 pers. levenssfeer

andere

 

Zowel aan Nederlandstalige als aan Franstalige zijde heeft het voorwerp van de dossiers 

“bevoegdheid federale ombudsdienst” vooral betrekking op Art. 5 van de wet betreffende de 

rechten van de patiënt, met name het recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking (Fr.: 

37 dossiers en Ndl.: 38 dossiers). We merken dat aan Nederlandstalige zijde het voorwerp 

vooral de technische handeling van de beroepsbeoefenaar betreft (24 dossiers “technische 

handeling” en 14 dossiers “gedrag”), terwijl aan Franstalige zijde er een gelijkmatige 

verdeling is (17 dossiers “technische handeling” en 20 dossiers “gedrag”). 

 

Een tweede groep dossiers heeft betrekking op Art. 9 waarbij vooral het recht op een 

afschrift van het patiëntendossier wordt aangehaald (Fr.: 8 dossiers met als voorwerp het 

recht op een afschrift en Ndl.: 13 dossiers, waarvan 10 dossiers met als voorwerp het recht op 

een afschrift). 

 

Aan Nederlandstalige zijde wordt ook in 9 dossiers het recht op bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer (Art. 10) aangehaald. 
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- Precisering van het voorwerp van de klachten die bij de federale ombudsdienst “Rechten van 

de patiënt” ingediend werden: 

 

Aan Franstalige zijde 

 

- ontevredenheid vanwege de dochter van een bewoner van een rusthuis inzake het 

gedrag van de coördinerend geneesheer en het verplegend personeel 
- ontevredenheid over het gebrek aan informatie, meegedeeld door een 

gespecialiseerd tandarts alvorens in een tussenkomst toe te stemmen 

- betwisting van de factuur betreffende de laboratoriumanalyses, uitgevoerd door een 

huisarts zonder toestemming van de patiënt 

- gebrekkige informatie over de beslissing van een raadgevend geneesheer van een 
ziekenfonds 

- vermoeden van een beoordelingsfout in de medicatie die door een diabetoloog 
voorgeschreven werd 

- verzoek om afschrift van patiëntendossier bij een raadgevend geneesheer van een 
ziekenfonds 

- ontevredenheid over de diagnose, uitgevoerd door een dokter van wacht 
- verzoek om toegang tot patiëntendossier van een overleden patiënt bij een 

coördinerend geneesheer van een rusthuis 

- verzoek om afschrift van patiëntendossier bij een geneesheer van de FOD Sociale 
Zekerheid 

- ontevredenheid over de lange wachttijd en het gebrek aan informatie over het 

opstellen van een expertiseverslag door een geneesheer-gerechtelijk deskundige 
- signaal van een gebrek aan respect van de persoonlijke levenssfeer van een 

minderjarige door een geneesheer-specialist 
- betwisting van de factuur betreffende een raadpleging bij een paramedisch 

beroepsbeoefenaar wegens een gebrek aan informatie over de erelonen van de 

beroepsbeoefenaar 
- signaal inzake de kwaliteit van de zorgverstrekking in een rusthuis 

- verzoek om van afschrift van patiëntendossier bij een huisarts 

- ontevredenheid over de kwaliteit van de zorg verstrekt door een huisarts 

- gebrek aan informatie betreffende de redactie van verslagen, waarin de 

gezondheidstoestand van de patiënt door deskundige geneesheren vastgesteld wordt 

- ontevredenheid over de kwaliteit van de technische zorgverstrekking door een 
tandarts (2x) 

- verzoek om afschrift van patiëntendossier bij een geneesheer-specialist 
- verzoek om afschrift van patiëntendossier bij een huisarts 

- ontevredenheid over de kwaliteit van de zorgverstrekking in een gevangenis 

- ontevredenheid over de zorgverstrekking van een gespecialiseerd tandarts 

- verzoek om afschrift van patiëntendossier bij een huisarts 

- signaal vanwege de zoon van een bewoonster betreffende de kwaliteit van de 
zorgverstrekking en het gebrek aan informatie over de medicatie, voorgeschreven 
door een geneesheer van een rusthuis 

- ontevredenheid over de houding van een geneesheer-specialist 
- ontevredenheid over de kwaliteit van de zorgverstrekking (behandeling door injectie) 

en over de kwestie van de vrije en geïnformeerde toestemming inzake de behandeling 

door een geneesheer, werkzaam in een instelling voor sociaal verweer 
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- ontevredenheid over niet-gerechtvaardigde (en gefactureerde) bezoeken van een 

huisarts in een rusthuis 
- verzoek (vanwege de moeder) om het patiëntendossier van een kind dat in een 

medisch pediatrisch centrum geplaatst is (dossier beheerd door een 
pedopsychiater) 

- ontevredenheid over de kwaliteit van de behandeling (“morele” manipulatie) van een 

geneesheer-psychanalist 
- signaal omtrent het gebrek aan respect voor de bewoners en omtrent de kwaliteit 

van de zorgverstrekking in rusthuis 
- verzoek om radiografieën in een Brussels centrum voor de opsporing van 

borstkanker 
- ontevredenheid over de kwaliteit van de dienstverstrekking van een 

arbeidsgeneesheer (gebrek aan opvolging in het kader van een verzoek om 

vaststelling van een gezondheidstoestand) 
- ontevredenheid over het gebrek aan opvolging, aandacht, coördinatie, kwaliteit 

van de dienstverstrekking van een equipe voor palliatieve thuiszorg 
- probleem van communicatie (informatie over de gezondheidstoestand en over de 

omstandigheden van overlijden) tussen de dochter van een overleden bewoonster en 

een coördinerend geneesheer van een rusthuis 
- vermoeden van een foute diagnose betreffende een genetische ziekte, vanwege een 

huisarts 
- probleem van het niet bijstaan en van gebrek aan opvolging van de 

zorgverstrekking van een huisarts 
- ontevredenheid over een gebrek aan informatie aan de moeder van een kind dat in 

een medisch pediatrisch centrum geplaatst is en probleem met de kwaliteit van de 

zorgverstrekking 
- problematiek van een gebrek aan informatie over erelonen van een geneesheer-

specialist 
- klacht van de ouders van een jonge adolescent betreffende de kwaliteit en de 

opvolging van de zorgverstrekking in een revalidatiecentrum (geneesheer-
specialist) 

- Probleem van taalgebruik: het op zich nemen van een Franstalige persoon door een 

Nederlandstalig controlegeneesheer van de FOD Sociale Zekerheid – 

Communicatieprobleem 
- communicatieprobleem tussen een bewoonster van rusthuis en het verzorgend 

personeel 
 

Aan Nederlandstalige zijde 

 

- vraag naar het bijhouden van een patiëntendossier, naar een afschrift, bescherming 

persoonlijke levenssfeer en de toestemming door vertegenwoordiger van de patiënt 

bij de tussenkomsten van een huisarts 

- vier dossiers omtrent ontevredenheid over niet ter plaatse komen van dokter van 
wacht na een telefonische oproep 

- twee dossiers over de vraag naar inzage van patiëntendossier na overlijden patiënt in 

een rusthuis 
- ontevredenheid over tussenkomst van huisarts zonder toestemming 

vertegenwoordiger 

- vraag naar afschrift van patiëntendossier in een rusthuis 
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- betwisting omtrent toestemming van patiënt in tussenkomst van een dermatoloog op 

basis van voldoende voorafgaandelijke informatie over mogelijke risico’s van de 

tussenkomst 

- vier dossiers over de vraag naar een afschrift van een patiëntendossier bij een 
huisarts 

- drie dossiers over een ontevredenheid over kwaliteit van de technische verstrekking 
uitgevoerd door een tandarts 

- twee dossiers over ontevredenheid over de kwaliteitsvolle dienstverstrekking door 

een tandarts specifiek omtrent het ontwerp en de plaatsing van een prothese 

- vraag omtrent weigering door een patiënt van een tussenkomst door een 
arbeidsgeneesheer 

- vermoeden van niet respecteren van beroepsgeheim door een zelfstandige 
verpleegkundige 

- betwisting omtrent toestemming van patiënt in tussenkomst van een gynaecoloog op 

basis van voldoende voorafgaandelijke informatie over de aard van de tussenkomst 

- vraag omtrent plotse stopzetting van een behandeling door een huisarts met een 

specialisatie in alternatieve geneeswijzen 

- ontevredenheid over de mate waarin een huisarts de patiënt betrekt in zijn 
behandeling 

- vraag naar afschrift van een patiëntendossier bij de tandarts naar aanleiding van 

een ontevredenheid over de kwaliteit van de behandeling 

- ontevredenheid over de houding van een radioloog die de patiënt en 

vertrouwenspersoon als ongeduldig en beledigend ervaren hebben 

- ontevredenheid over de houding van een tandarts die de patiënt als agressief ervaren 

heeft 

- twee dossiers over ontevredenheid over voorafgaandelijke informatie die aan patiënt 

werd gegeven over de financiële gevolgen van een tussenkomst door een tandarts 

- ontevredenheid over de houding van een apotheker van wacht 
- ontevredenheid over de kwaliteit van een tussenkomst door een arts in het kader van 

een bloedinzamelactie 

- vraag naar afschrift en verspreiding van een verslag opgesteld door een 

controlearts van een verzekeringsmaatschappij 

- ontevredenheid over kwaliteit van behandeling door een plastisch chirurg (geen 

verdere informatie voorhanden in hoeverre ingreep al dan niet in een ziekenhuis 

gebeurde) 

- ontevredenheid over de kwaliteit van de tussenkomst door een tandarts van wacht 

- ontevredenheid over de kwaliteit van tussenkomst door een huisarts met 

specialisatie in alternatieve geneeswijzen 

- doorverzending van een verslag naar de rechtbank door een huisarts zonder 

medeweten van ouder van minderjarige, vraag omtrent bescherming persoonlijke 
levenssfeer 

- vermoeden van een fout bij de behandeling rond het levenseinde van een patiënt 

door een zelfstandige verpleegkundige 

- vraag van een patiënt omtrent de controle door een geneesheer-inspecteur in een 

huisartspraktijk, vraag bescherming persoonlijke levenssfeer: geen verdere wens van 

patiënt 

- ontevredenheid over de kwaliteit van de tussenkomst van een tandarts naar 

aanleiding van de plaatsing van tandimplantaten 

- vermoeden van niet meedelen van onderzoeksresultaten door een huisarts aan de 

patiënt 
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- vermoeden van foute diagnosestelling door een huisarts 

- vraag naar het afschrift van een patiëntendossier bij een psychiater 

- ontevredenheid over de houding van een adviserend geneesheer bij het ziekenfonds 

- ontevredenheid over mededeling van een diagnose via de telefoon door een huisarts 

- vraag naar kwaliteit van de tussenkomst door een kinesitherapeut 
- vraag naar toestemming van patiënt in een onderzoek door een huisarts in het kader 

van een procedure voor aanstelling van een voorlopige bewindvoerder 

- vraag omtrent kwaliteit van een tussenkomst door een huisarts 

- een vermoeden van een schending van het beroepsgeheim door een huisarts 
tegenover een familielid van de patiënt 

- vermoeden van niet respecteren van persoonlijke levenssfeer en foute 

diagnosestelling door een huisarts 

- ontevredenheid met betrekking tot een kinesitherapeutenpraktijk over de 

verstrekking van voorafgaandelijke informatie over de financiële gevolgen van een 

tussenkomst en over de verzending van een verslag naar een andere 

beroepsbeoefenaar  

- vraag in verband met stopzetting van tussenkomsten door een team van 
zelfstandige verpleegkundigen 

- ontevredenheid over voorafgaandelijk informatie over financiële gevolgen die werd 

gegeven aan de patiënt met betrekking tot een tussenkomst door een huisarts 

- vraag naar informatie over behandelingsmogelijkheden door de huisarts 

- ontevredenheid over de houding van een kinesitherapeut 
- ontevredenheid over de houding van een dermatoloog en over een gebrek aan 

voorafgaandelijke informatie over de inhoud van een tussenkomst door de 

dermatoloog 
- vermoeden van de patiënt van een schending van beroepsgeheim door een huisarts 

tegenover een verzekeringsmaatschappij 

- vermoeden van foute interpretatie van onderzoeksresultaten door een huisarts 

- vermoeden van schending van beroepsgeheim door een logopedist 
- verzoek van inzage/afschrift van het medisch dossier bij de Commissie ter 

bescherming van de maatschappij 
- vraag omtrent laattijdige diagnosestelling door een huisarts 

- ontevredenheid over de informatie over financiële gevolgen van een tussenkomst 
door een huisarts met specialisatie in alternatieve geneeswijzen 
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II.1.1.4. Type verwachting van de patiënt in de “klachten”dossiers behorend 

tot de directe bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” 
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Voor beide taalgedeelten zijn de verwachting naar een financieel akkoord en een 

bevordering van communicatie (dialoog) tussen patiënt en beroepsbeoefenaar de meest 

voorkomende verwachtingen. Het verzoek van de patiënt tot inzage of afschrift komt 

vervolgens ook in een groot aantal dossiers voor. 
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II.1.1.5. Sectoren waarop de “klachten”dossiers, behorend tot de directe 

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

betrekking hebben 
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De meeste dossiers “bevoegdheid federale ombudsdienst” hebben voor het jaar 2006 

betrekking op de ambulante sector (75 dossiers). 
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II.1.1.6. Beroepsbeoefenaars in de “klachten”dossiers, behorend tot de 

directe bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt 
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II.1.1.7. “Face to face” contacten met de patiënten / beroepsbeoefenaars in 

het kader van de behandeling van de dossiers ontvangen op de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

Voor de Nederlandstalige zijde was er 1 rechtstreekse ontmoeting met een patiënt en 1 

bemiddelingsgesprek in de gebouwen van de FOD Volksgezondheid te Brussel. Alle andere 

contacten gebeurden telefonisch, per brief en fax en per mail. 

 

Aan Franstalige zijde waren er 4 rechtstreekse ontmoetingen met de patiënt in de lokalen van 

de FOD zelf; 1 ontmoeting bij een huisdokter buiten Brussel (op zijn verzoek); 1 confrontatie 

patiënt / beroepsbeoefenaar in het kabinet van de betrokken beroepsbeoefenaar (buiten 

Brussel). 
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II.1.1.8. De dossiers “klachten dienst derde” 

 

Aan Nederlandstalige zijde:  

 

- twee dossiers over vermoeden van discriminatie man/vrouw bij regeling terugbetaling 

van geneesmiddel door de RIZIV: het Instituut voor de gelijkheid van mannen en 

vrouwen voor eerste dossier, RIZIV voor tweede dossier 

- klacht over schending van privacy in het kader van ledenwervingsacties van een 

ziekenfonds: landsbond betrokken ziekenfonds 

- klacht over praktijken in Hongaarse ziekenhuizen: Europese commissie van de 

mensenrechten 

- opvangtekort in een bepaalde regio voor een persoon met dementie: plaatselijke 

dienstverleningscentrum voor huisvesting zorgbehoevenden 

- klacht over tussenkomst van een tandtechnieker (afwezigheid van tussenkomst van 

tandarts in productie prothese, geen betalingsbewijzen, buiten RIZIV reglementering): 

na onderzoek geen mogelijke instanties gevonden 

- vraag omtrent overlijden van echtgenoot in een ziekenhuis na een deelname aan een 

experiment: dienst ledenverdediging ziekenfonds 

- vermoeden medische fout door chirurg in het ziekenhuis: dienst ledenverdediging 

ziekenfonds (patiënt wenst onderzoek, geen bemiddeling, aangifte bij ziekenfonds was 

reeds gebeurd) 

- klacht over hoogte van de tarifering van tussenkomsten op een spoedafdeling volgens 

de sociale zekerheidsregelgeving: ziekenfonds en RIZIV 

- vermoeden van verkeerd gebruik van een nomenclatuurcode door een tandarts: 

ziekenfonds 

- betwisting van beslissing door een Gewestelijke commissie van de Geneeskundige 

raad voor Invaliditeit bij de RIZIV: ombudsdienst RIZIV of de arbeidsrechtbank 

- klacht tegenover een psychotherapeute (houding, stopzetting van de contacten): 

behoort niet tot toepassingsgebied wet betreffende de patiëntenrechten, persoon heeft 

zich tot een andere therapeut gericht 

- betwisting van beslissing van een adviserend geneesheer bij het ziekenfonds: 

ziekenfonds 

- vraag in verband met beslissing omtrent toekenning van tegemoetkoming van het 

Vlaams fonds voor Sociale Integratie voor Personen met een Handicap bij wijziging 

van keuze van centrum: ombudsdienst Vlaams fonds 

- oproep 100 kwam terecht in Wallonië en klacht over tussenkomst van de medewerker 

van het hulpcentrum: informatiedienst FOD binnenlandse zaken voor oproep systeem 

100 en federale gezondheidsinspectie voor tussenkomst medewerker hulpcentrum 

- twee dossiers in verband met moeilijkheden in verband met het bereiken van de 

apotheker van wacht in een bepaalde regio: secretariaat van de organiserende 

apothekersvereniging 

- vraag in verband met recht op een bepaalde uitkering: ziekenfonds 

- ontevredenheid over hoogte van kostprijs van centraal telefoonnummer in het kader 

van de organisatie van de tandarts van wacht in een bepaalde regio: provinciale 

geneeskundige commissie 

- klachten omtrent de organisatie van de zorg in een rusthuis: coördinerend geneesheer 

van dit rusthuis 
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- vraag naar rechten na ontslag als werknemer (aanwezigheid van ziekte): vakbond of 

hulpkas RVA, ziekenfonds (in verband met eventuele financiële tegemoetkomingen 

bij ziekte) 

- klacht over kwaliteit van tussenkomst en diploma van een podoloog: FOD Economie, 

algemene directie controle en bemiddeling, vermoeden van zwartwerk door podoloog: 

Rijksdienst voor pensioenen 

- vertrouwenspersoon meldt zijn bedenkingen over de inspraak van de patiënt in het 

zorgaanbod : een zorgbemiddelaar in de thuiszorg 

- weigering van een tussenkomst van een verzekeringsmaatschappij: ombudsdienst van 

de verzekeringen 

- vraag omtrent overhandiging van SIS kaart van een kind aan een in het echt 

gescheiden ouder: ombudsdienst ziekenfonds 

- vraag naar een mogelijkheid van onafhankelijk advies door een expert naar aanleiding 

van een vermoeden van een medische fout: dienst ledenverdediging ziekenfonds 

- stopzetting van een collectieve hospitalisatieverzekering na ontslag van en werknemer: 

klager had reeds alle mogelijk bevoegde overheidsinstanties op de hoogte gebracht 

- klacht over de tussenkomst van een medewerker van de administratie: federale 

ombudsmannen 

- vraag in verband met de onkostenvergoeding via de arbeidsongevallenverzekering bij 

een nieuwe schadevaststelling: ziekenfonds 

- overhandiging van een geneesmiddel waarvan de datum is verstreken voor de 

behandeling van een huisdier door een apotheker: apotheker inspecteur FOD 

Volksgezondheid en Orde van apothekers 

- invraagstelling van het verslag van een juridisch expert, vraag naar mogelijkheden om 

in beroep te gaan: eerstelijnsadvies justitiehuis, rechtsbijstand vakbond, dienst 

ledenverdediging ziekenfonds 

- aanmelding voor vergoeding door het fonds no-fault: nog geen fonds opgestart 

- vermelding van persoonsgegevens in het Staatsblad bij een beslissing voor voorlopige 

bewindvoering: privacycommissie 

- een wijziging in de regelgeving van de RIZIV voor terugbetaling van een 

geneesmiddel, nadeel voor de patiënt: ziekenfonds, RIZIV 

- onverwachte verhoging premie hospitalisatieverzekering: ombudsdienst van 

verzekeringen 

- vraag naar mogelijkheden voor rechtzetting van een beslissing van de 

pensioencommissie: Vlaamse ombudsdienst 

- dringende vraag naar kortverblijf voor een persoon met dementie: sociale dienst van 

het ziekenhuis, OCMW van de woonplaats 

- vraag naar bewaring en een afschrift van een patiëntendossier bijgehouden in een 

school voor opleiding van een alternatieve behandelingswijze: privacycommissie 

- twee dossiers in verband met vermoeden fout in ziekenhuisfactuur: ziekenfonds 

- formele klacht over de werking van een ombudspersoon in het ziekenhuis: Federale 

commissie “Rechten van de patiënt” 

- toegankelijkheid van persoonlijke gegevens door medewerkers van een ziekenfonds: 

privacycommissie 

 

Aan Franstalige zijde 

 

- oriëntatie naar de inspectiediensten van het Waalse Gewest (hygiëne in rusthuis) 

- oriëntatie naar het OCMW (vraag om bijstand in het vinden van een rusthuis) 
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- oriëntatie naar de RIZIV (nomenclatuur) 

- oriëntatie naar de inspectiediensten van het Waalse Gewest (hygiëne ziekenhuis) 

- doorverwijzing naar de brillenverkoper zelf + informatie over mogelijkheid om zich 

tot de vrederechter te wenden (dubbele factuur) 

- oriëntatie naar het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische 

organisaties (IACSSO) of de rechtbank (vermoeden van sektarische organisatie door 

therapeute en kinesioloog) 

- oriëntatie naar de Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken (aanklacht wegens 

het feit dat er in een gebied van het land geen geconventioneerde geneesheren zijn) 

- doorverwijzing van een klacht naar de inspectiediensten van de 

verzorgingsinstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (probleem van 

organisatie van diensten dat zijn weerslag heeft op de kwaliteit van de 

zorgverstrekking) 

- oriëntaties naar een advocaat (zie lijst van advocaten bij de betrokken Balie) om te 

beoordelen of het opportuun is om een rechtsvordering in te stellen (2 dossiers: 

patiënten die reeds de bemiddeling geprobeerd hebben en eveneens al bij de juridische 

dienst van hun ziekenfonds geweest zijn) 

- oriëntatie naar diensten van de Minister van Justitie (klacht betreffende een bewaker 

van een instelling voor sociaal verweer) 

- oriëntatie naar advocaten (zie lijst  van advocaten bij de betrokken Balie) (2 illegale 

patiënten) 

- oriëntatie naar ziekenfondsen (2 dossiers betreffende een vermoeden van medische 

fout) 

- oriëntatie naar het College van Federale Ombudsmannen (klacht over een dienst van 

de FOD Sociale Zekerheid) 

- oriëntatie naar de Ethische Commissie van het Belgische Federatie van Psychologen 
(klacht over een psycholoog) 

- oriëntatie naar het parket (vermoeden van verkrachting van een patiënte door twee 

verpleegkundigen) 

- oriëntatie naar de vrederechter (klacht betreffende het gedrag van een beheerder van 

goederen) 

 

II.1.1.9. Afgesloten dossiers - hangende dossiers 

 

Aan Nederlandstalige zijde waren op 31 december 2006 9 dossiers nog lopende: 5 dossiers 

“bevoegdheid federale ombudsdienst”, 4 aanmeldingen nog niet beantwoord. In de loop van 

2007 merkte de federale ombudsvrouw dat verschillende personen reageerden op mails of 

brieven die reeds maanden voorheen waren verzonden, waarop toen geen reactie meer was 

gekomen en die aldus op 31 december 2006 als afgesloten zijn geregistreerd. Deze personen 

contacteerden de ombudsvrouw (opnieuw) om verschillende redenen: de dienst waartoe zij 

zich gericht hadden, hadden het dossier afgesloten zonder dat het door de patiënt gewenste 

resultaat was bereikt; ontevredenheden over de werking van de ombudsdienst in het 

ziekenhuis; laattijdige reacties, nieuwe evoluties in de situatie, enz. 
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Aan Franstalige zijde waren er eind december 2006 nog 4 dossiers lopende (1 dossier 

betreffende een arbeidsgeneesheer; twee dossiers betreffende een huisarts; een dossier 

betreffende beroepsbeoefenaars in een rusthuis). Thans (april 2007) is er nog een dossier 

(rusthuis) “hangende”; de klager (derde die de praktijken in een rusthuis aanklaagt) heeft zich 

niet “opnieuw gemanifesteerd”, zoals overeengekomen was. De beide dossiers omtrent de 

huisartsen (geen bijstand – slechte diagnosestelling) zijn beëindigd (de ene na confrontatie 

patiënt / beoefenaar, de andere na een ontmoeting met de beroepsbeoefenaar), doch moeten 

nog “met een officiële brief” afgesloten worden. 

 

Wij noteren dat het in sommige afgesloten dossiers voorkomt dat de betrokken patiënten de 

ombudsvrouw blijven contacteren om haar van hun verdere stappen op de hoogte te houden. 

 

II.1.2. De dossiers “informatie en advies”: gegevens en commentaar 

 

Het luik “informatie”dossiers omvat het geheel van vragen naar informatie over (de 

toepassing) van de wet betreffende de patiëntenrechten of over onderwerpen die er 

(on)rechtstreeks mee verband houden. Informatie wordt gegeven op vraag van patiënten en 

hun familieleden, van beroepsbeoefenaars, van verschillende instellingen en verenigingen, 

van ombudspersonen, enz. 

 

Het geven van informatie heeft in bepaalde gevallen als doel om 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 over de tussenkomst van een beroepsbeoefenaar vragen stellen. 

 

Het is praktisch onhaalbaar 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 aan een 130-tal informatiedossiers 

per taalgedeelte (260 dossiers in totaal) 

 

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

vragen omvatten frequent uitzonderingen of heel specifieke situaties waarvoor de wet 

betreffende de patiëntenrechten geen onmiddellijke of letterlijke oplossing brengt. Het 

opzoekwerk impliceert een overleg met de medewerkers van de juridische cel teneinde de wet 
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betreffende de patiëntenrechten in die specifieke situatie op een correcte manier te kunnen 

interpreteren. Zoals u in onderhavig overzicht vaststellen zal, hebben vragen vaak ook 

betrekking op ruimere aspecten in de gezondheidszorg of op de specifieke regelgeving van de 

sociale zekerheid. Het zoeken naar contactgegevens van diensten die gespecialiseerd zijn in 

het onderwerp waarover de patiënt een vraag heeft, maakt bijgevolg vaak ook deel uit van het 

opzoekwerk. 

 

1° Voorbeelden van onderwerpen van informatievragen van patiënten of hun families: 

 

-De werking van de ombudsdiensten “Rechten van de patiënt”: bevoegdhedenverdeling, 

takenpakket (bemiddeling, preventieve opdracht, jaarverslagen, enz.). 

-Het toepassingsgebied van de wet betreffende de rechten van de patiënt: psychologen, 

beroepsbeoefenaars van niet-conventionele praktijken, enz. 

-Zijn de geneesheren-deskundigen gehouden de wet betreffende de rechten van de patiënt te 

eerbiedigen? 

-De mogelijkheden tot toegang tot het patiëntendossier in het ziekenhuis of bij een 

beroepsbeoefenaar van de ambulante sector. 

-Inzage van het dossier van een overleden patiënt door de familieleden: Hoe? 

-Het doorzenden van een afschrift van een patiëntendossier in het kader van de continuïteit 

van de zorgen. 

-De kostprijs van een afschrift van een patiëntendossier, de kostprijs voor een raadpleging 

bij inzage/ afschrift van het patiëntendossier? 

-Weigering van de patiënt van een behandeling: informatie over o.a. negatieve 

wilsbeschikking, de wilsverklaring inzake euthanasie. 

-Beroepsgeheim met betrekking tot de teamwerking (gedeeld beroepsgeheim), de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en de toegang tot het 

patiëntendossier door de medewerkers van een instelling. 

-Mogelijkheden om een patiënt bij de zorgverstrekking bij te staan als vertrouwenspersoon 

en als vertegenwoordiger, het gebruik van modelformulieren voor aanwijzingen. 

-Informatie over de afhandelingprocedure door andere instanties, zoals de Orde der 

Geneesheren, de inspecties, de dienst ledenverdediging van het ziekenfonds, enz. 

-De contactgegevens van deskundigen, zelfstandige beroepsbeoefenaars (zoals als 

zelfstandige werkende verpleegkundigen, enz.) patiëntenverenigingen en advocaten. 
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-De facturatie in het ziekenhuis: aanrekening kamer- en honorariasupplementen en diverse 

kosten. 

-De interpretatie van de nomenclatuur van de RIZIV omtrent negatieve beslissingen van 

terugbetaling (van zorgen/geneesmiddelen) en omtrent een vermoeden van discriminatie in 

de regelgeving. 

-Financiële steun voor chronische zieken. 

-Hoe weten of een arts geconventioneerd is of niet? 

-Hoe vergoed worden na een ziekenhuisinfectie te hebben opgelopen? 

-Stand van zaken van het (wets)ontwerp tot vergoeding van schade van slachtoffers van 

therapeutische ongevallen. 

-Mogelijkheden om een klacht neer te leggen aangaande de zorgverstrekking in rusthuizen? 

-Vraag naar diensten die helpen zoeken naar rusthuizen waar een bejaarde dringend tijdelijk 

kan wonen. 

-Medische experimenten: regelgeving, praktische toepassing van de regelgeving, enz. 

-Brochure en folders over de rechten van de patiënt. 

-De wet betreffende de patiëntenrechten en de wet betreffende bescherming van de persoon 

van de geesteszieke: Hoe zich voor de vrederechter verdedigen teneinde bovenvermelde 

plaatsing te vermijden?, de vrije keuze van de beroepsbeoefenaar tijdens een opname, de 

vraag naar het gebruik van dwang en isolatiemaatregelen. 

- Vragen omtrent de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder: de procedure, de 

mogelijkheden voor wijziging van bewindvoerder, het verloop van het onderzoek voor de 

opstelling van een omstandige geneeskundige verklaring (toepassing van de wet betreffende 

de patiëntenrechten bij dit onderzoek). 

 

2° Voorbeelden van vragen naar informatie van diverse instanties (verenigingen, 

mutualiteiten, scholen, enz.): 

 

-Vragen naar jaarverslagen 2004 van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. 

-Vraag naar informatie over de bemiddeling – Lijsten van ombudspersonen. 

-Multidisciplinair dossier – toegangsmodaliteiten? Gedeeld beroepsgeheim? 

-Bevoegdheden Gemeenschappen en Gewesten betreffende gezondheidszorg. 

-Stand van zaken van het (wets)ontwerp tot vergoeding van schade van slachtoffers van 

therapeutische ongevallen? 

-Mogelijkheden voor een patiënt om een klacht neer te leggen. 
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-Bestelling van folders en brochures. 

 

3° Voorbeelden van vragen naar informatie van ombudspersonen: 

 

-Redactie van de jaarverslagen: vragen tot verduidelijking 

-Hoe moeilijke patiënten, die “belagen” het hoofd bieden? Hoe de bemiddeling stopzetten? 

-Vragen van verzekeringen om afschriften van medische dossiers: Wat doen? 

-Moet de vertrouwelijkheid van het bemiddelingsproces verzekerd worden? Hoe? 

-Termijn van bewaring van bemiddelingsdossiers? 

-Bericht van ontvangst door ombudspersoon: verplicht? 

-Mag de ombudspersoon getuigen voor de Orde der Geneesheren, de politie, de rechtbank? 

-Mag de ombudspersoon een standpunt innemen in de afhandeling van het conflict? 

-Wat kan het ziekenhuis aanrekenen voor de kostprijs van een afschrift van het 

patiëntendossier, de inzage in een patiëntendossier, enz. 

-De bevoegdheden van de ombudspersonen bij de overlegplatforms geestelijke 

gezondheidszorg met betrekking tot de zorgvoorzieningen die aangesloten zijn bij deze 

overlegplatforms. 

 

4° Voorbeelden van vragen naar inlichtingen van studenten: 

 

-Inhoud wet betreffende de rechten van de patiënt, jaarverslagen van de federale 

ombudsdienst, brochures en folders. 

-Werking ombudsdiensten. 

-Stand van zaken van het (wets)ontwerp tot vergoeding van schade van slachtoffers van 

therapeutische ongevallen. 

 

II.2. De samenwerking met de Federale commissie “Rechten van de patiënt” 

 

De ombudspersonen van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” zijn geen leden 

van de Federale commissie “Rechten van de patiënt” (ze zijn niet stemgerechtigd). Echter, 

met akkoord / op vraag van de Voorzitter van deze Commissie, ondersteunen ze de 

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

de werkgroepen, en nemen ze deel aan de betrokken activiteiten. Zij kunnen ertoe gebracht 
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worden om, in functie van hun beschikbaarheid en op verzoek van de Commissie, deze te 

helpen in de uitoefening van haar diverse taken3. 

 

Gedurende het jaar 2006 zijn twee werkgroepen regelmatig bijeengekomen. De werkgroep 

“bemiddeling” reflecteert specifiek over de werking van de ombudsdiensten. De werkgroep 

“geestelijke gezondheidszorg” onderzoekt in hoeverre de wet betreffende de patiëntenrechten 

dient aangepast te worden specifiek voor de patiënt in de geestelijke gezondheidszorg (zie ook 

III.3.3) 

 

In de loop van het jaar 2006 heeft de Federale commissie “Rechten van de patiënt” volgende 

adviezen opgesteld en goedgekeurd:  

 

- 20 januari 2006 Advies art. 17novies Ziekenhuiswet 

- 17 maart 2006 Advies regels onverenigbaarheid ombudsfunctie 

- 17 maart 2006 Advies uitbreiding bevoegdheden ombudsfunctie 

- 23 juni 2006 Advies toegang dossier overleden patiënt 

- 23 juni 2006 Advies uitbreiding klachtrecht 

- 23 juni 2006 Advies aanwijzing vertrouwenspersoon en een formulier voor de 

aanwijzing van een vertrouwenspersoon 

- 15 december 2006 advies therapiebeperkings- en toestemmingsformulieren 

 

Een advies over de positie van de ombudspersoon in het ziekenhuis en een tweede advies art. 

17novies Ziekenhuiswet zijn recent goedgekeurd op 22 januari 2007 

 

De adviezen en de formulieren zijn raadpleegbaar op internet via de website 

www.health.fgov.be/patient. 

 

In uitvoering van art. 4 van het koninklijk besluit 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, richt de Commissie jaarlijks 

een verslag over haar activiteiten aan de Minister bevoegd voor de Volksgezondheid. Een 

eerste jaarverslag is opgesteld voor de activiteiten van de Commissie voor het jaar 2005. 

                                                
3
 Punt 4.2 in het huishoudelijk reglement van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” ter goedkeuring 

voorgelegd aan de Minister. 
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In het kader van de wettelijke opdracht van de Federale commissie “Rechten van de patiënt” 

om de werking van de ombudsfuncties te evalueren (art 16, § 2, 4°) hebben de twee 

medewerkers van de federale ombudsdienst, Vanessa Debreyne en Regine Wilmotte, een 

analyse opgemaakt van de jaarverslagen 2005, die volgens de wettelijke bepalingen door de 

ombudspersonen van de ziekenhuizen en de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg 

naar de Commissie verzonden zijn. 

 

II.3. De relaties met de lokale ombudspersonen 

 

Ombudspersonen van de ziekenhuizen hebben zich in beide landsgedeelten georganiseerd in 

een vereniging. Aan de Nederlandstalige zijde hebben de ombudspersonen de mogelijkheid 

om zich aan te sluiten bij de “Vlaamse Vereniging Van Ombudsfunctie Van Alle 

Ziekenhuizen” (V.V.O.V.A.Z.). Aan de Franstalige zijde is er de “Association francophone 

des Médiateurs des Institutions de Soins” (A.M.I.S.). De ombudspersonen bij de 

overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg organiseren zelf in beide landsgedeelten 

regelmatig bijeenkomsten, maar hebben de mogelijkheid zich aan te sluiten bij VVOVAZ of 

AMIS. 

 

In de mate van hun beschikbaarheid en op uitnodiging nemen de federale ombudsvrouwen 

deel aan de bijeenkomsten van de verenigingen van de ombudspersonen. 

 

In de loop van het jaar 2006 is er in samenwerking met vertegenwoordigers van de 

verenigingen van ombudspersonen een systeem voor uniforme registratie van de jaarverslagen 

van de lokale ombudspersonen uitgewerkt, onder coördinatie van de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt”. (zie hoofdstuk II.5.1) 
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II.4. Publieke relaties 

 

II.4.1. Ontmoetingen, uiteenzettingen en deelnames aan symposia 

 

Ontmoetingen 

 

De ombudsvrouwen van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” hebben tijdens 

het jaar 2006 en begin 2007 diverse actoren ontmoet uit de wereld van de gezondheid en / of 

uit de wereld van de bemiddeling / het conflictbeheer: 

 

- Ontmoeting met de vzw “medische fouten” op 2 maart 2006 

- Onderhoud met de directie van het militair hospitaal op 31 augustus 2006 

- Presentatie van het jaarverslag 2005 aan A.M.I.S. op 21 september 2006 in Godinne en aan 

de V.V.O.V.A.Z. op 21 september 2006 te Brussel 

- Bezoek van de medische dienst van de gevangenis van Lantin, in aanwezigheid van 

mevrouw Anne Vandesteene (waarneemster voor de FOD Justitie in de Federale commissie 

“Rechten van de patiënt”) en Dr. Van Mol (Geneesheer Hoofd van Dienst - Medische 

Inspectiedienst - Bestuur Strafinrichtingen) op 22 november 2006 

- Onderhoud op 8 november 2006 met een advocate, erkende bemiddelaar krachtens de nieuw 

wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake bemiddeling 

- Ontmoeting op 5 december met de vertegenwoordigers van de verschillende hulpposten van 

C.A.P.A.M. (Centre d’Aide aux Personnes Agées Maltraitées) 

- Ontmoeting in januari 2007met de vertegenwoordigers van de verschillende ziekenfondsen 

(intermutualistisch college) 

- Vergadering met het P.O.O.L. (Permanent Overleg Ombudslieden) in februari 2007 

 

Toekomstige ontmoetingsprojecten 

 

- de Ombudsman van de verzekeringen 

- de Federale ombudsman 
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Uiteenzettingen (M.-Noëlle Verhaegen) 

 

- Uiteenzetting gegeven op 6 oktober 2006 in Louvain-la-Neuve over “de bemiddeling zoals 

voorzien in de wet betreffende de rechten van de patiënt”, Colloquium “Actualiteiten en 

perspectieven van het medisch recht 2006”. 

- Uiteenzetting gegeven op 13 november 2006 in Eupen over “de vertegenwoordiging van de 

patiënten” op het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap (publiek: geneesheren en leden 

van het verzorgend personeel van rusthuizen, huisartsen, artsen van ziekenhuizen). 

- Uiteenzetting gegeven op 18 november 2006 in Bouge over het recht op informatie van de 

patiënt (publiek: verzorgend personeel van het ziekenhuis St-Luc in Bouge), symposium 

georganiseerd door het ethisch comité van het ziekenhuis St-Luc in Bouge. 

 

Deelnames aan colloquia 

 

- 12 oktober 2006, Symposium Ombudswerk: oordelen of bemiddelen bekeken vanuit 

verschillende standpunten, Congreszaal Dexia te Antwerpen, symposium georganiseerd door 

de directie en de ombudspersoon van het Sint-Vincentiusziekenhuis te Antwerpen 

- 6 en 20 oktober 2006, Colloquium “Actualiteiten en perspectieven van het medisch recht 

2006”, Auditoire Montesquieu 01, Place Montesquieu, 1348 Louvain-La-Neuve 

- 1 december 2006, 12
e
 Symposium Medische aansprakelijkheid anno 2006, ingericht door de 

Vlaamse Vereniging voor Gezondheidsrecht in het Provinciehuis Vlaams-Brabant-Leuven, 

Provincieplein 1, 3000 Leuven. 

 

II.4.2. Informatieverstrekking aan het grote publiek 
 

II.4.2.1 Webpagina’s met informatie over de rechten van de patiënt 

 

De webpagina’s aangaande de rechten van de patiënt op de portaalsite van de FOD 

Volksgezondheid zijn geactualiseerd en direct toegankelijk via de link www.patientrights.be, 

of via de vroegere link www.health.fgov.be/patient. 

 

Deze site verwelkomt de bezoeker met een startpagina die toegang biedt tot de wet 

betreffende de patiëntenrechten en tot de belangrijkste structuren, die in het kader van deze 

wet opgericht zijn, met name: de Federale commissie “Rechten van de patiënt”, de federale 
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ombudsdienst “Rechten van de patiënt” en de lokale ombudspersonen “Rechten van de 

patiënt”. 

Ook de meest gezochte informatie is raadpleegbaar: de contactgegevens van de lokale 

ombudspersonen “Rechten van de patiënt”, de adviezen van de Federale commissie en de 

door dit adviesorgaan aanbevolen formulieren, de jaarverslagen van de federale ombudsdienst 

en informatie over de uniformisering van de jaarverslagen van de lokale ombudspersonen 

(infra, II.5.1). 

Via een link op de startpagina, die naar de promotiecampagne patiëntenrechten (infra) 

verwijst, kan de geïnteresseerde een flyer en een bijgewerkte brochure downloaden. 

 

II.4.2.2 Promotiecampagne patiëntenrechten 

 

In opdracht van de FOD Volksgezondheid zal er, onder coördinatie van de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”, in mei-juni 2007 een nationale campagne omtrent de 

rechten van de patiënt gelanceerd worden. 

 

De campagne beoogt een betere bekendmaking van de werking van de ombudsfunctie en legt 

het accent op de vertrouwensrelatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar en op de 

verantwoordelijkheden die voor beide betrokkenen uit die relatie voortvloeien. 

 

De campagne richt zich bijgevolg tot patiënten en beroepsbeoefenaars, die worden 

aangeschreven met brieven, flyers, bijgewerkte brochures, affiches en een verwijzing naar de 

geactualiseerde webpagina’s over de rechten van de patiënt op de portaalsite van de FOD 

Volksgezondheid. 

 

Ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, ziekenfondsen, het Vlaams Patiëntenplatform, de 

Ligue des Usagers des Services de Santé (Vzw L.U.S.S.) en enkele nationale 

beroepsverenigingen voor verpleegkundigen zullen het informatiemateriaal aan patiënten, 

bezoekers en beroepsbeoefenaars ter beschikking te stellen. 

Tandartsen en huisartsen zullen een uitnodiging ontvangen om aan de campagne mee te 

werken door in hun wachtzalen brochures en flyers te leggen. 

 

De samenwerking tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar wordt benadrukt met de slogan: 

“Patiëntenrechten – Een uitnodiging tot dialoog”. 
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Het logo van de campagne stelt een beroepsbeoefenaar en een patiënt voor, verbonden door 

een stethoscoop. 

 

Geïnteresseerden kunnen gratis brochures, flyers en affiches bestellen met een schrijven naar 

de FOD Volksgezondheid of naar het e-mailadres brochurespatient@health.fgov.be. 

Het informatiemateriaal kan ook van de overheidssite gedownload worden. 

 

II.5. De federale ombudsdienst als deel van de Dienst “Legal Management” van de FOD 

Volksgezondheid 

 

II.5.1 Project uniformisering van de jaarverslagen van de lokale 

ombudspersonen in het kader van subsidies aan A.M.I.S. en 

V.V.O.V.A.Z. 

 

De Minister van Volksgezondheid heeft bij koninklijk besluit van 15 december 2005 een 

toelage toegekend aan de V.Z.W. “Ligue des Usagers des Services de Santé” (L.U.S.S.) ten 

voordele van A.M.I.S. en V.V.O.V.A.Z. met het oog op de ontwikkeling van een 

gemeenschappelijk systeem voor klachtenregistratie voor de jaarverslagen van de lokale 

ombudspersonen. 

 

De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft de taak op zich genomen om de 

werkzaamheden voor de uitwerking van een uniform model van het jaarverslag te coördineren 

tussen de vertegenwoordigers van A.M.I.S. en V.V.O.V.A.Z. en de Dienst ICT van de FOD 

Volksgezondheid. De coördinator van het Vlaams Interplatform Steunpunt Ombudsfunctie 

(I.P.S.O.F.) werd eveneens betrokken bij de werkzaamheden, aangezien de ombudspersonen 

bij de Vlaamse overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg reeds een eigen 

geïnformatiseerd registratiesysteem uitgewerkt hebben. 

 

Bij de ontwikkeling van een uniform model van jaarverslagen door de lokale ombudspersonen 

werd ernaar gestreefd de rubrieken van het jaarverslag zo duidelijk mogelijk te formuleren, 

niet alleen opdat de vragen eenvormig worden geïnterpreteerd en beantwoord door de 

ombudspersonen, maar ook zodat de verkregen gegevens betrouwbaar zouden zijn voor een 

globale analyse. Ook de samenwerking met de dienst ICT van de FOD Volksgezondheid heeft 
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als doel de analyse van de gegevens in de jaarverslagen door de Federale commissie “Rechten 

van de patiënt” te faciliteren. 

 

In het nieuw uitgewerkt systeem is het jaarverslag dat elke ombudspersoon aan de Federale 

commissie “Rechten van de patiënt” overmaken moet, in twee delen gesplitst, met name in: 

1) het Document Minimale Gegevens dat de wettelijke minimale vereisten beoogt, met name 

het aantal klachten, het voorwerp van de klachten en het resultaat van het optreden van de 

ombudspersoon, en 

2) het Toelichtingsformulier dat de moeilijkheden en aanbevelingen beoogt, die de 

ombudspersonen kunnen vermelden.  

 

Indien de ombudspersoon dit wenst, kan hij in bijlage van dit formulier nog verduidelijkingen 

toevoegen omtrent de specifieke werking van zijn dienst. 

 

De ombudspersonen zullen de minimale gegevens online op de site van de FOD 

Volksgezondheid invullen (cf. het online belastingsformulier), en dit via een link die naar het 

verslag voor de Federale commissie verwijst. Na afloop worden de minimale gegevens naar 

een analyseerbaar bestand van de FOD Volksgezondheid verzonden. Het 

toelichtingsformulier zal ook op de site FOD Volksgezondheid beschikbaar zijn, dat naar 

een generiek e-mailadres wordt verzonden. Beide formulieren zijn verplicht in te vullen. 

 

Het hernieuwde model voor het jaarverslag van de lokale ombudspersonen zal voor het 

jaarverslag 2007 van toepassing zijn, dat ten laatste op 30 april 2008 aan de Federale 

commissie overgemaakt moet worden. 

 

Geïnteresseerden kunnen de inhoud en een toelichting van het hernieuwde model raadplegen 

via de link: www.patientrights.be (of www.health.fgov.be/patient) - startpagina – Federale 

commissie “Rechten van de patiënt” (lees meer) – Jaarverslag 2007 Lokale ombudspersonen 

(Link rechts onder “Meer over dit thema). 
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II.5.2 Andere activiteiten 
 

- Medewerking aan de organisatie van de promotiecampagne “Rechten van de patiënt” 

voorzien voor mei-juni 2007 (zie II.4.2). 

- Deelname door de Nederlandstalige federale ombudsvrouw aan de werkzaamheden van een 

jury in het kader van de selectie van de ingezonden kandidaatdossiers voor een projectoproep 

“ombudsfunctie in ziekenhuizen” georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting4. 

- Verschaffen van informatie voor een antwoord op bepaalde parlementaire of andere 

informatievragen van de Minister van Volksgezondheid. 

                                                
4
 De koning Boudewijnstichting heeft een project voor de versterking van de ziekenhuisombudsdiensten 

opgestart. Van 2006 en 2008 ondersteunt deze Stichting verschillende actoren die meewerken aan de verbetering 

van de werking van de ombudsdiensten. Een eerste projectoproep naar de ziekenhuizen werd georganiseerd in 

2006. Zo is er ook een financiële ondersteuning voorzien van de vereniging van ombudspersonen (voor vorming 

in bemiddeling, conflicthantering,…) en voor een internationale studie. Doel is te komen tot een rapport met 

globale en concrete aanbevelingen voor en met alle betrokken partijen. Voor meer informatie zie de website 

www.kbs-frb.be < ‘al onze projecten’ < ‘ombudsdiensten’. 
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DERDE DEEL: 

VASTSTELLINGEN, MOEILIJKHEDEN EN AANBEVELINGEN 

 

 

 

Inleiding 

 

Dit deel omvat de vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen in verband met de 

toepassing van de wet betreffende de patiëntenrechten, alsook in verband met de uitoefening 

van de ombudsfunctie. 

 

Eerst verduidelijken de ombudsvrouwen de volgende positieve evoluties, in vergelijking met 

de vorige jaren: 

 

Wat de inhoud van de wetgeving betreffende de patiëntenrechten of de toepassing daarvan 

betreft: 

 

• Het toepassingsgebied van de wet betreffende de patiëntenrechten werd 

verduidelijkt (cf. eerste deel, blz. 11-12). 

 

• Er werd een versoepeling van de aanwijzing van de vertrouwenspersoon, bij de 

uitoefening van het recht van de patiënt op informatie, in de wet betreffende de 

patiëntenrechten geïntegreerd (versoepeling die samengaat met de verplichting voor de 

beroepsbeoefenaar om in het dossier te vermelden dat hij de informatie aan de 

vertrouwenspersoon meegedeeld heeft in aanwezigheid van de patiënt of met zijn 

akkoord; het betreft hier een te nemen voorzorg ten aanzien van de regel van het 

beroepsgeheim) (cf. hierboven, eerste deel, blz. 12). 

 

• De prijs van het afschrift van het dossier, dat door de patiënt gevraagd wordt, werd 

vastgelegd en zodoende voor alle patiënten geüniformeerd (cf. hierboven, eerste deel, blz. 

12-13). 
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• De toepassingsmodaliteiten van het principe van de “centrale” aansprakelijkheid van 

de ziekenhuizen werden verduidelijkt en gepreciseerd (cf. hierboven, eerste deel, blz. 13-

14). 

 

• De modellen ter aanwijzing van de vertrouwenspersoon en van de 

vertegenwoordiger werden door de Federale commissie “Rechten van de patiënt” 

uitgewerkt en kunnen sommige patiënten aldus helpen5. 

 

• De promotiecampagne met het oog op een betere bekendmaking van de wet betreffende 

de patiëntenrechten, van de logica van het partnerschap tussen de patiënt en de 

beroepsbeoefenaar en van de werking van de ombudsdiensten, werd voorbereid en zal in 

mei-juni 2007 officieel gelanceerd worden (in de vorm van brochures, flyers en affiches – 

cf. hierboven, blz. 42-43). 

 

• De reflectie over de toepassing van de wet betreffende de patiëntenrechten op het 

vlak van de geestelijke gezondheidszorg werd in een werkgroep van de Federale 

commissie “Rechten van de patiënt” voortgezet (cf. hieronder, blz. 63 e.v.). 

 

• Er is vooruitgang geboekt in het project van aansprakelijkheid zonder fout (cf. 

hieronder, blz. 98 e.v.), ook al zijn de inhoud en de stemming van dit project op het 

ogenblik van het opstellen van dit verslag nog onzeker. 

 

• De Federale commissie “Rechten van de patiënt” heeft bepaalde onderwerpen 

uitgediept en verscheidene adviezen uitgebracht betreffende de rechten van de 

patiënt (cf. hierboven, blz. 38). 

 

Wat de werking van de ombudsdiensten betreft: 

 

• De continuïteit van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” werd tijdens het 

jaar 2006 gewaarborgd en sedert april 2007 werd een voltijdse post aan de dienst 

toegevoegd. Tussen de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” en actoren uit de 

                                                
5
 Zie de site www.health.fgov.be/patient - rubrieken: de Federale commissie “Rechten van de patiënt” – meer 

weten – advies (bovenaan rechts op het scherm). 
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wereld van de bemiddeling en/of de gezondheid hebben er contacten plaatsgevonden (cf. 

hierboven, blz. 6, 39-40). 

• Er werd een concrete vooruitgang geboekt inzake de waarborgen van 

onafhankelijkheid van de “lokale” ombudspersonen (zie de adviezen van de 

Commissie ter zake; zie de recente koninklijke besluiten. over de regels van 

onverenigbaarheid tussen de ombudsfunctie en andere functies; zie ook hieronder, blz. 

80 e.v.). 

 

• De privé-initiatieven van verenigingen van lokale ombudspersonen (met name van 

A.M.I.S. en van V.V.O.V.A.Z.) geven de ombudspersonen de gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten, om hun ervaringen uit te wisselen en om zich over hun werkwijzen te 

beraden. 

 

• We noteren de belangrijke projecten van de Koning Boudewijnstichting die tot doel 

hebben om het werk van de ombudspersonen “Rechten van de patiënt”te ondersteunen, 

om bij A.M.I.S. en V.V.O.V.A.Z. mogelijkheden van opleidingen te voorzien (zoals 

opleidingen omtrent de omgang met klachten, agressiviteit, emoties – opleidingen van 

16 dagen gespreid van maart tot mei 2007) en om in een reflectie over het statuut van de 

“lokale” ombudspersonen vooruit te gaan, met name door het lanceren van een 

vergelijkende studie van de bemiddelingssystemen in verschillende landen. 

 

• Het project “uniforme registratie van de jaarverslagen van de lokale 

ombudspersonen” dat in de FOD uitgevoerd wordt, zal het mogelijk maken om de 

analyse van de genoemde verslagen voor de Federale commissie “Rechten van de 

patiënt” (cf. hierboven, blz. 43-44) te vergemakkelijken. 

 

Het vervolg van deze uiteenzetting heeft tot doel de aandacht te vestigen op de blijvende en 

nieuwe vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen in vergelijking met de vorige 

jaarverslagen van de ombudsvrouwen. 
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III.1 Communicatie als basis voor een vertrouwensrelatie tussen de patiënt en de 

beroepsbeoefenaar 

 

De slogan voor de promotiecampagne die de FOD Volksgezondheid in mei-juni 2007 

lanceert, luidt: 

“ Rechten van de patiënt, Een uitnodiging tot dialoog” 

 

Elk patiëntenrecht verwijst op een of andere manier naar de communicatie tussen de patiënt 

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

uitwisseling van informatie over de gezondheidstoestand, van zijn evolutie, van de 

behandelingsmogelijkheden en van de toestemming van de patiënt hiertoe, (eventueel) van de 

communicatie van gegevens uit het patiëntendossier en van de vertrouwelijkheid van de 

ontstane dialoog. 

 

De taak van de ombudspersonen bestaat er in eerste instantie ook in om via de bemiddeling de 

communicatie tussen patiënt en beroepsbeoefenaar te bevorderen. Een dialoog veronderstelt 

twee personen; zowel de patiënt als de beroepsbeoefenaar dragen elk hun 

verantwoordelijkheid bij het ontstaan en bij het behouden van de vertrouwensrelatie. 

 

Reeds in de vorige jaarverslagen hebben de federale ombudsvrouwen de aandacht gevestigd 

op het belang van specifieke opleidingen in de communicatietechnieken, die aan 

beroepsbeoefenaars aangeboden worden, niet alleen tijdens de basisopleiding van de 

beroepsbeoefenaar, maar ook tijdens de verdere loopbaan. Een regelmatige reflectie over de 

manier van communiceren blijft verrijkend, zowel voor de beroepsbeoefenaar zelf als voor de 

harmonisatie van de relaties die hij met patiënten aangaat (tijdens een dergelijke vorming zou 

er bijvoorbeeld gereflecteerd moeten worden over volgende vragen: Hoe zichzelf voorstellen? 

Hoe een diagnose meedelen? Hoe een patiënt op gepaste tijd en volgens zijn begripsvermogen 

informeren over de karakteristieken van de tussenkomst? Hoe luisteren naar de vragen van 

patiënten of net hun stilzwijgen interpreteren?, enz.). 

 

Op het gebied van “communicatie”, blijven de federale ombudsvrouwen signaleren dat de 

informatieplicht van de beroepsbeoefenaar over de financiële gevolgen van een 

tussenkomst een terugkerende factor is, die aanleiding geeft tot een klachtmelding van de 

patiënt. In de klachtmeldingen gaat het meer bepaald over een gebrek aan informatie omtrent: 
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- het feit dat de geraadpleegde beroepsbeoefenaar al dan niet geconventioneerd6 is en 

wat de gevolgen hiervan zijn voor de patiënt 

- de aanrekening van supplementen naar aanleiding van een opname en / of 

behandeling in een ziekenhuis, inclusief (de gevolgen van) de ondertekening van een 

opnamedocument 

- de honoraria voor tandartsen, vooral indien het gaat om complexere tussenkomsten 

voor het plaatsen van kronen, prothesen en implantaten 

 

De vraag is overigens ook tot waar de informatieplicht van de beroepsbeoefenaar reikt, 

aangezien van een beroepsbeoefenaar niet verwacht kan worden dat hij steeds op de hoogte 

zou zijn van alle details en van alle laatste wijzigingen in de regelgeving van de R.I.Z.I.V. 

omtrent terugbetalingen. De beroepsbeoefenaars dienen in elk geval aangemoedigd te worden 

tot duidelijkheid en tot transparantie over de honorariabedragen die toegepast zullen worden. 

De patiënt dient over de kennis (bijvoorbeeld kennis over het al dan niet geconventioneerd 

zijn van de beroepsbeoefenaar, over de mogelijkheid om zich te informeren bij zijn 

ziekenfonds omtrent eventuele specifieke terugbetalingscriteria, enz.) en over de tijd te 

beschikken om zich te informeren, vooraleer hij tot een tussenkomst toestemt. 

 

In antwoord op een parlementaire vraag7 in verband met de informatieverstrekking aan de 

patiënt over het statuut van een huisarts en de transparantie van honoraria heeft de Minister 

geantwoord dat er in de bestuursovereenkomst 2006-2008 met de R.I.Z.I.V. een verbintenis is 

opgenomen om informatie over zorgverleners (het al dan niet geconventioneerd zijn van de 

zorgverlener en eventuele voorwaarden ervan) voor 31 december 2007 op de website van de 

R.I.Z.I.V. ter beschikking te stellen. 

 

III.2 Toepassingsmodaliteiten van het recht tot toegang tot het patiëntendossier 

 

III.2.1 Toegang tot het dossier van de overleden patiënt 

 

- De ombudsvrouwen herhalen dat zij in hun voorgaande verslagen verschillende vragen / 

moeilijkheden gemeld hebben betreffende de toegang tot het patiëntendossier. Daartoe 

                                                
6
 Zie jaarverslag 2005, p 70-72 voor een verdere toelichting. 

7
 Vraag nr. 873 van mevrouw Annemie Roppe van 21 november 2006 aan de Minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid 
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behoorde de problematiek van de “onrechtstreekse” toegang tot het dossier van de 

overleden patiënt door nabestaanden (cf. p. 77 e.v. in het jaarverslag 2005). Sedertdien 

heeft de Federale commissie “Rechten van de patiënt” een advies aan de Minister 

overgemaakt over één van de aspecten van de problematiek: ze stelt de Minister voor om 

onder bepaalde voorwaarden een recht van “rechtstreekse” inzage van het dossier te verlenen 

voor de ouders van de overleden minderjarige en voor de persoon die de overleden patiënt 

onder het statuut van juridische onbekwaamheid tijdens zijn leven wettelijk 

vertegenwoordigde. Ten gevolge van dit advies hebben sommige personen (patiënten) zich 

afgevraagd of het er dan niet op aankomt om dit recht van rechtstreekse inzage nog verder uit 

te breiden voor de vertegenwoordiger van de patiënt die vóór zijn overlijden feitelijk 

onbekwaam geworden is… 

 

De Minister heeft nog geen reactie gegeven in verband met deze problematiek die 

onvermijdelijk verband houdt met de essentiële vraag van de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer van de overleden patiënt. 

 

- In de context van het (onrechtstreekse) toegangsrecht tot het dossier van de overleden 

patiënt vragen sommigen zich verder af of, in bepaalde omstandigheden (zoals in geval van 

vermoeden van medische fout) en onder bepaalde voorwaarden of bijzondere voorzorgen, de 

intermediaire beroepsbeoefenaar, die de nabestaanden van de overleden patiënt hebben 

aangewezen, een “afschrift” van het patiëntendossier zou moeten kunnen verkrijgen…8 

 

- Overigens roept de bepaling van de personen die in artikel 9 §4 bedoeld zijn (personen met 

een onrechtstreekse toegang tot het dossier van de overleden patiënt) tevens bepaalde vragen 

op: Slaat het begrip van “partner” (feitelijk samenwonende) aldus, bijvoorbeeld, op een 

“vriendin” (in de affectieve en niet in de intieme betekenis) van een (overleden) patiënte die 

gedurende verschillende jaren met haar samengewoond heeft (het geval van oudere personen 

die elkaar ontmoetten in de laatste fase van hun leven)? Zou ten slotte het begrip van “de 

                                                
8
 Sommige leden van de Federale commissie “Rechten van de patiënt” stellen zich aldus deze vraag, met name 

op basis van een vroeger advies van de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren (advies van 16 februari 

2002); dit advies oordeelde dat afschriften van de ter zake dienende stukken van het medisch dossier (cf. 

www.ordomedic.be) aan de aangewezen geneesheer die daarom verzoekt, overhandigd mochten worden. Dit 

advies van de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren werd vervolgens gewijzigd, na inwerkingtreding 

van de wet betreffende de patiëntenrechten (advies van 19 juni 2004), cf. verslag van de Federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” 2005, blz. 77 e.v. 
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bloedverwanten tot en met de tweede graad van de patiënt” uitgebreid moeten kunnen 

worden, indien de overleden patiënt juist geen naaste verwante had?… 

 

- Over de kwalificatie van de intermediaire beroepsbeoefenaar die door de ouders van de 

overleden patiënt gekozen wordt (om het dossier van de laatstgenoemde in te zien) werd er in 

een recent advies van de Nationale raad van de Orde van geneesheren enigszins commentaar 

geleverd: “Wat de gestelde vraag betreft, is de Nationale Raad van mening dat een 

raadgevende arts van een verzekeringsmaatschappij, in het kader van zijn opdrachten, niet de 

beroepsbeoefenaar kan zijn door wiens tussenkomst de verwant van de overledene recht zou 

kunnen hebben op inzage in het medisch dossier van deze laatste, in toepassing van artikel 9, 

§4, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt. De raadgevende 

arts van het verzekeringsorganisme kan niet tegelijkertijd gemandateerd zijn, enerzijds door 

de verzekeringsmaatschappij en, anderzijds, door de erfgenamen van de overledene, zonder 

een belangenconflict te scheppen”9
. 

 

De ombudsvrouwen ontvingen twee keer een dergelijke vraag, waarbij de 

verzekeringsmaatschappijen (via hun raadgevend geneesheer) de omstandigheden van het 

overlijden van de patiënt en / of de antecedenten van zijn gezondheid wensten te kennen… 

                                                

9
 Advies van 25 november 2006 met betrekking tot inzage van het medisch dossier van een overledene door de 

raadgevende arts van een verzekeringsmaatschappij: “Terwijl het belang van de raadgevende arts, als 

gemachtigde van de verzekeringsmaatschappij, erin bestaat de datum te kennen van de eerste symptomen van de 

ziekte die het overlijden veroorzaakte (zie het advies van de Nationale Raad van 16 juli 2005, TNR nr. 110, p. 4), 

is het belang van de naaste verwanten artikel 95 (2)
 

van de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst toegepast te zien. Dit artikel preciseert duidelijk dat de arts van de verzekerde 

enkel een verklaring moet afleveren over de doodsoorzaak en niet over de voorgeschiedenis van de ziekte die 

aan dit overlijden voorafging. De tegengestelde belangen van de partijen maken de samenvoeging van de 

mandaten in de handen van de raadgevende arts van de verzekeringsmaatschappij onmogelijk. Bovendien 

leggen de bewoordingen van het nieuwe artikel 95 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst de nadruk op 

de wil van de wetgever om de inlichtingen te beperken die aan de verzekeraar kunnen worden doorgegeven voor 

het afsluiten of het uitvoeren van het verzekeringscontract. De raadgevende arts aanduiden als 

beroepsbeoefenaar door wiens tussenkomst de verwant kennis zou kunnen nemen van het medisch dossier van de 

patiënt in toepassing van artikel 9, §4, van de wet van 22 augustus 2002, zou de bepalingen gunstig voor de 

verzekerde in artikel 95 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, in het kader van de 

levensverzekering, praktisch ontoepasbaar maken. De Nationale Raad meent dat het deontologisch 

onaanvaardbaar is dat een raadgevende arts van een verzekeringsmaatschappij zijn medewerking verleent aan 

het omzeilen van de geest van artikel 95 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst door het cumuleren van 

mandaten.” 
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III.2.2 De vraag naar de kostprijs bij inzage of de overdracht van 

patiëntendossiers 

 

- Terwijl de prijs van het door de patiënt gevraagde afschrift van het dossier voortaan 

vastgelegd is (cf. p.12), signaleren de ombudsvrouwen dat ze nog steeds vragen krijgen 

vanwege patiënten, beroepsbeoefenaars of ombudspersonen inzake de eventueel te factureren 

prijs voor de inzage van een dossier of voor de overdracht van het afschrift van een dossier 

van een beroepsbeoefenaar naar een andere, in het kader van de continuïteit van de zorgen. 

 

- Het lijkt de ombudsvrouwen dat het recht op inzage; zoals het heden in de wet betreffende 

de patiëntenrechten voorgesteld wordt, een “gratis” recht blijft, in tegenstelling tot het recht 

op afschrift. Alleen door een toekomstige reglementering, bijvoorbeeld door de instelling van 

een nomenclatuurnummer, zou in voorkomend geval een facturatie gerechtvaardigd kunnen 

worden voor de tijd die de beroepsbeoefenaar investeert in de uitleg die hij bij de inzage van 

het genoemde dossier aan de patiënt verstrekt. 

 

- Wat de situatie betreft van de overdracht van een afschrift van een patiëntendossier (op 

verzoek van de patiënt of met zijn toestemming) van een beroepsbeoefenaar naar een andere, 

in het kader van de continuïteit van de zorgen, is het eveneens duidelijk dat hier geen 

facturering van toepassing is10. 

 

- Er bestaan evenwel situaties die minder duidelijk zijn: patiënten stellen zich de vraag of het 

normaal is dat ze “zelf” het attest moeten betalen betreffende de vaststelling van de 

gezondheidstoestand (of de consultatie voor het opstellen van dit attest) dat aan de 

behandelende geneesheer gevraagd wordt voor een “derde instantie”, om bijvoorbeeld sociale 

voordelen te kunnen verkrijgen…11. 

 

                                                
10

 Art. 13 K.B. nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen: “Elk beoefenaar bedoeld bij 

de artikelen 2, 3 of 4 is gehouden, op verzoek of met akkoord van de patiënt, aan een ander behandelend 

beoefenaar door de patiënt aangeduid om hetzij de diagnose, hetzij de behandeling voort te zetten of te 

vervolledigen, alle nuttige of noodzakelijke hem betreffende inlichtingen van geneeskundige of farmaceutische 

aard mede te delen.  De raden van de Orde, waaronder de beoefenaars ressorteren, zien toe dat de bij vorig lid 

bedoelde bepaling wordt nageleefd”. 
11

 Het betreft veeleer een probleem dat geregeld moet worden tussen de patiënt en de derde die het attest 

aanvraagt, dan tussen de patiënt en de geconsulteerde beroepsbeoefenaar… 
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III.2.3 Toegang tot gecentraliseerde of multidisciplinaire dossiers 

 

De ombudsvrouwen hebben in hun voorgaande verslagen herinnerd aan de noodzaak om voor 

duidelijke en pragmatische richtlijnen te zorgen inzake de toegang tot dossiers die door 

verschillende beroepsbeoefenaars aangebracht worden, zoals de ziekenhuisdossiers (en 

waarvan men overigens weet dat ze steeds meer geïnformatiseerd worden). De  

ombudsvrouwen blijven deze aanbeveling ondersteunen, wegens de diversiteit van de in 

praktijk zijnde werkwijzen. 

 

- Ook al is het belangrijk dat de patiënten weten “tot wie” ze zich moeten richten om van het 

hele gecentraliseerde dossier het afschrift te vragen, het dossier dient ook medegedeeld te 

worden in overeenstemming met de regels van het medisch beroepsgeheim en de 

verantwoordelijkheid van de betrokken zorgverstrekkers. 

 

Door al te administratieve procedures zouden de modaliteiten die in de wet betreffende de 

patiëntenrechten voorzien zijn, hun ware zin kunnen verliezen. 

 

- Waarnaar in het verslag 2005 verwezen werd, is het advies van de Nationale Raad van de 

Orde van geneesheren. Dit advies vermeldt de noodzaak om één van de beroepsbeoefenaars, 

die aan de patiënt zorgen verstrekt heeft (en dus niet noodzakelijk de hoofdgeneesheer van 

het ziekenhuis) te laten tussenkomen in de procedure voor de communicatie van het medisch 

dossier aan de patiënt (wat met name door de regel van het medisch beroepsgeheim 

gerechtvaardigd wordt)12
. 

 

- Het nieuwe advies van de Nationale Raad van de Orde van geneesheren over “de 

rechtstreekse inzage door de patiënt in zijn elektronisch medisch dossier” (advies van 20 

januari 2007) legt nog duidelijker de nadruk op de verantwoordelijkheid van de 

tussenkomende beroepsbeoefenaar (dossierbeheerder) in het kader van de communicatie 

(via inzage of via afschrift) van een dossier. Naast de begeleiding van de patiënt waarop 

                                                
12

 Advies van 26 juli 2003 van de Nationale Raad van de Orde van geneesheren “Advies Patiëntenrechtenwet”: 

“Deze dossiers worden met een uniek nummer per patiënt bewaard in een medisch archief dat onder de 

verantwoordelijkheid van de hoofdgeneesheer wordt beheerd.  Deze kan echter geen inzage in het 

patiëntendossier toestaan daar de vraag tot inzage dient te worden gericht tot de beroepsbeoefenaar die het 

dossier samenstelde of tot zijn opvolger.” 
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aangedrongen wordt bij de kennisname van het dossier13, legt het advies ook nog de nadruk op 

de evaluatie (door de beoefenaar) van de elementen van het dossier, die uitzonderlijk niet aan 

de patiënt meegedeeld zouden moeten worden (gegevens in het kader van de therapeutische 

exceptie, gegevens over derden, persoonlijke notities), of op de evaluatie van de eventuele 

“druk” die door een derde op de patiënt werd uitgevoerd (bijvoorbeeld in het kader van een 

onderzoek bij indienstneming of een verzekeringscontract14). 

 

- Daarbij komt nog de vraag of de beroepsbeoefenaar die de communicatie van het “gedeelde” 

dossier aan de patiënt verstrekt, de andere beoefenaars die het dossier aangevuld hebben, 

daarvan moet op de hoogte brengen (cf. verslag 2005). 

 

III.2.4 De persoonlijke notities 

 

- De ombudsvrouwen stellen vast dat het begrip “persoonlijke notities” te vaak verward 

wordt met het begrip “handgeschreven aantekeningen”; ze herinneren er bijgevolg aan dat 

alle dossiergegevens - die een gezondheidstoestand of de vermoedelijke evolutie ervan 

onthullen - aan de patiënt medegedeeld moeten worden, indien hij daar om vraagt, en dit 

ongeacht het feit of die gegevens getypt of handgeschreven zijn. Het begrip “persoonlijke 

notities” slaat daarentegen op gegevens die uitsluitend voor gebruik door de 

beroepsbeoefenaar bestemd zijn, zoals een geheugensteuntje, persoonlijke opmerkingen die 

onrechtstreeks met de gezondheid van de patiënt verband houden, enz. In de voorbereidende 

werkzaamheden van de wet betreffende de patiëntenrechten worden die notities gedefinieerd 

als “de aantekeningen die door de beroepsbeoefenaar afzonderlijk werden opgeborgen, die 

voor anderen, zelfs voor medebetrokkenen van de zorgverleningsequipe, nooit toegankelijk 

zijn en die nodig zijn voor het persoonlijk gebruik van de zorgverlener”15. Zoals de Nationale 

Raad van de Orde van geneesheren in zijn advies van 26 juli 2003 opmerkt, kan uit die 

definitie worden afgeleid dat die aantekeningen van geen belang zijn voor de kwaliteit en 

                                                
13

 De Nationale Raad besluit dat de inzage door de patiënt in zijn elektronisch medisch dossier, zonder 

voorafgaand verzoek aan de arts zelf, de arts niet toelaat zijn wettelijke en deontologische verplichtingen na te 

leven. De arts - patiëntverhouding dreigt hieronder te lijden. De Nationale Raad is bovendien van mening dat de 

inzage in het medisch dossier door de patiënt moet gebeuren in aanwezigheid van de arts die het dossier 

samengesteld heeft of die de verantwoordelijkheid ervan op zich neemt 
14

 …“In dit opzicht dient opgemerkt dat een onbeperkt recht op afschrift, zonder de arts de gelegenheid te geven 

de patiënt te wijzen op de eventuele gevaren van het afschrift, de voor de patiënt gunstige bepalingen van artikel 

95 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst ondoeltreffend zou maken” 
15

 Parl. St., Kamer, 2001-2002, 1642/015, blz. 33. 
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de continuïteit van de zorgverlening en zelfs geen deel uitmaken van het 

patiëntendossier. 

 

- Nog inzake de persoonlijke notities (die alleen voor de vertrouwelijke werksfeer van de 

beroepsbeoefenaar bestemd zijn), noteren wij dat de ombudsvrouwen tweemaal aangesproken 

werden over de volgende vraag: Was het wel degelijk de wil van de wetgever om aan de 

vertrouwenspersoon van de patiënt, die beroepsbeoefenaar is, de mogelijkheid te bieden het 

“afschrift” van de persoonlijke notities te ontvangen (naast de mogelijkheid tot inzage van 

deze notities)? Artikel 9 § 3 over het recht op afschrift (en met verwijzing naar de bepalingen 

van artikel 9 § 2) lijkt dit voorrecht aan de genoemde vertrouwenspersoon te verlenen…16. 

 

III.3. Diverse activiteitssectoren of bepaalde beroepsbeoefenaars 

 

III.3.1. De controle-, arbeids-, expertisegeneeskunde 

 

- Zoals reeds in de verslagen 2004 en 2005 van de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt gesignaleerd werd, wordt de ombudsdienst ertoe gebracht om diverse klachten af te 

handelen over het gedrag of de verstrekkingen van adviserend geneesheren (geneesheren-

adviseurs van ziekenfondsen, van verzekeringsmaatschappijen); controlegeneesheren; 

arbeidsgeneesheren; geneesheren-deskundigen (3 dossiers aan Nederlandstalige zijde; 6 

dossiers aan Franstalige zijde in 2006). 

 

In deze dossiers gaat het voornamelijk om: 

- aanvragen tot toegang tot het patiëntendossier; 

- de invraagstelling van een lange wachttermijn voor het bekomen van de verslagen; 

- gebrek aan informatie over de werkinhoud van de betrokken beroepsbeoefenaar; 

- gedragingen die door de patiënt als oneerbiedig beschouwd worden (onverschilligheid, 

een gebrek aan aandacht, aan luistervaardigheid, aan “professionalisme”, brutaliteit). 

 

- De ombudsvrouwen stellen vast dat in het algemeen de beroepsbeoefenaars van de sector 

van de controle-, expertise-, en arbeidsgeneeskunde zich niet geviseerd voelen door de wet 

                                                
16

 Ook al heeft de Commissie voor de bescherming van de persoonlijk levenssfeer met sommigen aangedrongen 

op het recht op “inzage” van de persoonlijke aantekeningen uit hoofde van de vertrouwenspersoon als 

beroepsbeoefenaar (Parl. St., Kamer, 2001-2002, 1642/001, blz. 33), was het daarom nodig aan die persoon de 

mogelijkheid te bieden tot kopiëren van die aantekeningen? 
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betreffende de patiëntenrechten, en dat sommigen het toepassingsgebied van de genoemde 

wet tot het gebied van de “curatieve” geneeskunde beperken. 

 

De voorbereidende werkzaamheden van de wet en de ruime definitie van “gezondheidszorg” 

houden evenwel onvermijdelijk in dat de wet betreffende de patiëntenrechten op de betrokken 

beroepsbeoefenaars van toepassing is (zie de verslagen 2004 en 200517). De Nationale Raad 

van de Orde van Geneesheren heeft nog onlangs het toepassingsprincipe van de wet 

betreffende de patiëntenrechten aan de adviserend geneesheren van de 

verzekeringsmaatschappijen bevestigd18. 

 

De ombudsvrouwen stellen vast dat het “recht op rechtstreekse toegang tot het dossier” in de 

hier bedoelde sector soms in tegenspraak is met bepaalde werkwijzen of gedragscodes die 

vóór de inwerkingtreding de wet betreffende de patiëntenrechten bestonden (en die op een 

“onrechtstreekse” toegang tot het dossier aandrongen)19. 

 

Overigens zou de relatie zelf tussen een “patiënt” (verzekerde, werknemer, enz.) en de 

beroepsbeoefenaar-controleur, expert, enz. waarschijnlijk verduidelijkt moeten worden ten 

opzichte van de begrippen van “recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking”, “recht op 

informatie” of andere termen die in de wet betreffende de patiëntenrechten aangewend 

worden. 

 

Het is mogelijk dat, krachtens artikel 3 § 2 van de wet betreffende de patiëntenrechten, de 

wijze gepreciseerd moet worden, waarop de genoemde wet op de controle-, expertise- en 

arbeidsgeneeskunde van toepassing is. 

 

Hoe staat het bijvoorbeeld precies met de relatie “patiënt” – “adviserend geneesheer van een 

ziekenfonds”? In hoeverre kan de genoemde adviserend geneesheer een advies geven over 

                                                
17

 Zie p. 80 en volgende van het verslag 2005: www.health.fgov.be/patient - rubrieken “Federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” – Meer weten – verslagen (bovenaan rechts op het scherm). 
18

 Advies van 25 november 2006 met betrekking tot inzage van het medisch dossier van een overledene door de 

raadgevende arts van een verzekeringsmaatschappij: “De Nationale Raad herinnert eraan dat deze wet (de 

patiëntenrechtenwet) ook van toepassing is op de raadgevende arts van een verzekeringsmaatschappij (artikel 

3)”. 
19

 Zie aldus de gedragscode (daterende van vóór de wet betreffende de patiëntenrechten) inzake de de 

mededeling van sociale persoonsgegevens betreffende de gezondheid aan begunstigden van de sociale zekerheid, 

geformuleerd door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid op datum van 18 mei 1995 (cf. site van de 

Kruispuntbank van de sociale zekerheid). 
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een betwiste zorgverstrekking van een beroepsbeoefenaar (dossier “medische 

aansprakelijkheid”) zonder dat het noodzakelijk is dat hij de betrokken patiënt onderzoekt? 

 

De ombudsvrouwen zijn van oordeel dat het derhalve opportuun zou zijn om de geneesheren-

adviseurs, controleurs, experts, arbeidsgeneesheren … meer te sensibiliseren voor de 

toepassing van de wet betreffende de patiëntenrechten in hun eigen sector (de volgende 

promotiecampagne zal al een eerste stap in die richting zijn). Het zou nuttig zijn dat de 

Federale commissie “Rechten van de patiënt” (of een werkgroep daarvan) bepaalde betrokken 

beroepsbeoefenaars zou ontmoeten en, op langere termijn, zou preciseren op welke wijze de 

wet betreffende de patiëntenrechten op hen van toepassing is. 

 

III.3.2. Wachtdiensten van de geneesheren, tandartsen en apothekers 

 

De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft in 2006 verschillende klachten over 

de wachtdiensten van huisartsen, tandartsen en apothekers ontvangen. De meeste klachten 

werden bij de Nederlandstalige ombudsvrouw neergelegd. 

 

1. Inhoud van de klachtmeldingen: 

 

- Een vader belde voor zijn ziek kind naar de dokter van wacht. Deze dokter stelde 

telefonisch voor om het kind een bepaald geneesmiddel te geven. Indien het niet zou 

verbeteren, kon de vader terugbellen. De vader meldt dat hij uiteindelijk met zijn kind 

naar de spoedafdeling van het ziekenhuis is gegaan. Het kind werd gehospitaliseerd. De 

vader begrijpt niet dat de dokter van wacht geen afspraak voor een raadpleging heeft 

gemaakt naar aanleiding van zijn oproep. 

- Een patiënt met een chronische ziekte meldde zich op een zaterdag twee maal telefonisch 

bij een dokter van wacht. Bij de eerste telefonische oproep ’s morgens antwoordde de arts 

geen tijd te hebben voor een huisbezoek en dat een kabinetsbezoek mogelijk zou kunnen 

zijn in de namiddag. Bij de tweede telefonische oproep ‘s namiddags, verwees de dokter 

van wacht de patiënt telefonisch naar de spoeddienst van het ziekenhuis. De dokter van 

wacht deelde mee dat hij een ernstig gevolg van de chronische ziekte vermoedde. Op de 

spoedafdeling in het ziekenhuis kreeg de patiënt een andere diagnose te horen. 

-  Een verpleegkundige in een rusthuis telefoneerde op een zaterdagavond twee maal naar 

de dokter van wacht voor een onrustige patiënt. De dokter van wacht kwam echter niet ter 
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plaatse. Uiteindelijk besliste de verpleegkundige een ambulance te bellen om de patiënt 

naar het ziekenhuis te brengen. De dochter van deze patiënt meldt haar bezorgdheid 

omtrent het niet tussenkomen van de dokter van wacht, waardoor volgens haar de 

ziekenhuisopname van haar dementerende vader onnodig zou zijn geweest. Zij wenst de 

hospitalisatiefactuur niet te betalen. 

- De echtgenote van een patiënt belde de dokter van wacht op een weekdag ’s avonds. De 

dokter van wacht vroeg wie de huisarts is van de patiënt, waarop hij antwoordde dat de 

wachtdienst niet geldt voor deze dokter. De echtgenote zei dat het dringend was en 

antwoordde op de vragen van de dokter van wacht waarbij zij de leeftijd en de klachten 

van de patiënt diende weer te geven. De dokter van wacht verwees vervolgens telefonisch 

naar de spoeddienst van het ziekenhuis. De echtgenote begrijpt deze verwijzing niet en 

bovendien vermeldt de ziekenhuisfactuur een te betalen spoedforfait. 

- Een patiënt had hevige tandpijn. Hij meldde zich bij de spoedafdeling van het ziekenhuis 

waar volgens de procedure geen tandarts kan opgeroepen worden en waar de tandarts 

enkel op bepaalde tijdstippen in het ziekenhuis aanwezig is. De patiënt meldde zich 

vervolgens in een ander ziekenhuis waar men hem informeerde over de mogelijkheid van 

de tandarts van wacht. De tandarts van wacht stelde één mogelijkheid ter behandeling van 

de pijn voor, nl. de tand te verwijderen. De patiënt weigerde dit en de tandarts van wacht 

schreef pijnstillende medicatie voor. De patiënt vraagt zich af of de directe verwijdering 

van de tand werkelijke de enige optie was voor een tandarts van wacht, aangezien zijn 

behandelende tandarts zijn tand nadien heeft behouden en ontzenuwd. 

- Een patiënt telefoneerde naar het wachtnummer van de tandarts van wacht. Hij diende 

verschillende vragen te beantwoorden aan de telefoon vooraleer een afspraak werd 

gemaakt voor een kabinetsbezoek bij de tandarts. De patiënt vraagt zich of deze 

wachtregeling passend is voor een persoon in nood en signaleert dat het wachtnummer een 

hoge belkostprijs per minuut aanrekent. 

- Een patiënt wenste zich omstreeks 22u00 aan te melden bij een apotheker van wacht. Hij 

signaleert dat hij verschillende moeilijkheden ondervond om het wachtnummer 

telefonisch te bereiken en om de apotheker van wacht te vinden. 

- Een patiënt signaleert dat hij zich op een weekdag ’s avonds bij een apotheker van wacht 

heeft aangemeld. Deze apotheker had de deur niet geopend na herhaaldelijk aanbellen. 

- De ouder van een ziek kind meldde zich bij een apotheker van wacht met een voorschrift 

van de huisarts. Deze apotheker had de ouder ontvangen in de deuropening en had volgens 

de ouder onvoldoende informatie bij de overhandiging van het geneesmiddel gegeven. 



 60

Hoewel de huisarts aan de ouders mondeling had meegedeeld dat de apotheker best zelf 

het geneesmiddel zou bereiden, gaat de apotheker hier niet op in. 

 

2. Regelgeving voor de wachtdiensten 

 

- Art. 8 § 1 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de 

uitoefening van de gezondheidszorgberoepen bepaalt dat geneesheren en tandartsen een 

in uitvoering zijnde behandeling niet mogen onderbreken, wetens en zonder wettige reden in 

hunnen hoofde, zonder vooraf alle maatregelen te hebben getroffen om de continuïteit van de 

zorgen te verzekeren door een andere beoefenaar die dezelfde wettelijke kwalificatie heeft. De 

continuïteit van de zorg omvat tevens de palliatieve verzorging en de behandeling van de pijn 

van de patiënt. De raden van de Orde waartoe de beroepsbeoefenaars behoren, zien toe dat de 

voorziene bepaling wordt nageleefd20. Art. 8 § 2 bepaalt dat de apotheker, wetens en zonder 

wettige reden in zijnen hoofde, zijn apotheek noch tijdelijk noch definitief mag sluiten zonder 

vooraf alle maatregelen te hebben getroffen om de continuïteit te verzekeren van de uitreiking 

van de bij een in uitvoering zijnde recept voorgeschreven geneesmiddel. De raden van de 

Orde der apothekers zien toe dat de bepaling wordt nageleefd. 

 

- Art. 9 van het koninklijk besluit nr. 78 bepaalt verder dat de representatieve 

beroepsverenigingen of de daarvoor opgerichte groeperingen van de geneesheren, tandartsen 

en apothekers wachtdiensten mogen instellen, die de bevolking een regelmatige en normale 

toediening van de gezondheidszorgen, zowel in het ziekenhuis als ten huize waarborgen. De 

provinciale geneeskundige commissie controleert de werking van deze wachtdiensten, met 

inbegrip van de bevoegdheid om de huishoudelijke reglementen van de wachtdiensten goed te 

keuren en geschillen inzake de wachtdiensten te beslechten. Indien, na tussenkomst van de 

geneeskundige commissie of de gouverneur van de provincie, de wachtdiensten niet op 

voldoende wijze werken, neemt de gezondheidsinspecteur of, naargelang van het geval, de 

inspecteur van de apotheken zelf, alle maatregelen met het oog op het inrichten of het 

aanvullen van de wachtdiensten. 

 

- De tussenkomst van een geneesheer in het kader van dringende geneeskundige 

hulpverlening wordt geregeld door de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende 

                                                
20

 Er is een Orde opgericht voor de geneesheren. Voor de tandartsen bestaat er geen orde. 
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geneeskundige hulpverlening. Een taak van een Commissie voor Dringende Geneeskundige 

Hulpverlening is onder andere het bewerkstelligen van de samenwerking en het formaliseren 

van afspraken tussen alle instanties (brandweerdienst, ambulancedienst, spoedgevallendienst, 

mobiele urgentiegroep, de wachtdiensten en de hulpdienst van het Rode Kruis) met het oog op 

de organisatie en de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening21. 

 

- Specifiek voor de geneesheren bepaalt de Code van geneeskundige plichtenleer van de 

Nationale Raad van de Orde van geneesheren in Hoofdstuk III “De continuïteit van de 

verzorging, de wachtdiensten en de dringende medische hulp”, art. 113-118, dat 

wachtdiensten eensdeels worden opgericht om de geneesheer in staat te stellen de continuïteit 

van de verzorging te waarborgen en anderdeels om aan dringende oproepen gevolg te kunnen 

geven. Elke geneesheer ingeschreven op de lijst van de Orde moet, overeenkomstig zijn 

bevoegdheid, aan deze wachtdiensten deelnemen. 

 

3. Wachtdiensten van geneesheren, apothekers en tandartsen in België 

 

De artsen die volgens de Code van geneeskundige plichtenleer verplicht zijn aan de door de 

provinciale geneeskundige commissie gesuperviseerde wachtdiensten deel te nemen, doen 

meestal een beroep op deze wachtdiensten om de continuïteit van de zorgverlening voor hun 

patiënten te garanderen22. De patiënt kan de dokter van wacht in zijn buurt bereiken via een 

centraal oproepnummer. Artsen die niet wensen deel te nemen aan een wachtdienstregeling in 

het kader van de continuïteit van de zorgen, dienen een sluitende regeling voor de verzekering 

van de continuïteit van de zorg voor hun patiënten te kunnen aantonen23. De uitbouw van 

wachtdiensten is in volle reorganisatie in België24. 

De betrokken beroepsverenigingen van tandartsen en apothekers hebben een systeem van 

centrale oproepnummers uitgebouwd, waar de patiënt de contactgegevens ontvangt van de 

dichtstbijzijnde apotheker of tandarts van wacht en / of in contact wordt gesteld met deze 

beroepsbeoefenaar. 

 

                                                
21

 Art 4 K.B. 10 augustus 1998 tot oprichting van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening. 
22

 Advies van 10 mei 2003 van de Nationale Raad van de  Orde van geneesheren, Wachtdiensten en continuïteit 

van de zorg voor huisartsen en specialisten. 
23

 Advies van 10 mei 2003 van de Nationale Raad van de  Orde van geneesheren, Wachtdiensten en continuïteit 

van de zorg voor huisartsen en specialisten. 
24

 Zie hiervoor onder andere een onderzoeksproject gefinancierd door de FOD Volksgezondheid, Kwaliteit van 

de Belgische huisartsenwachtdienst in kaart gebracht, Grouwels D. e.a. , www.wachtdienstproject.be. 
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4. Vaststellingen en aanbevelingen met betrekking tot wachtdiensten 

 

- Wat de klachtmeldingen over een dokter van wacht betreft, stelt de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” vast dat de aanleiding van de klacht steeds het niet-tussenkomen 

van de dokter van wacht na een telefonische oproep is. De patiënt of de aanmelder uit zijn 

onbegrip over het feit dat de dokter van wacht geen afspraak heeft gemaakt voor een 

consultatie en dit in navolging van een volgens de patiënt dringende vraag om hulp. Sommige 

aanmelders stellen zich in dit kader vragen bij de toepassing van het spoedforfait25, waarbij de 

overheid de burger het signaal geeft om zich in dringende gevallen in eerste instantie tot de 

dokter van wacht te richten. 

De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” signaleert bijgevolg het volgende 

knelpunt: Enerzijds spoort de overheid de patiënt aan zijn verantwoordelijkheid op te nemen 

om bij dringende gevallen in eerste instantie een beroep te doen op (de wachtdiensten van) de 

huisartsen. Anderzijds leidt de ombudsdienst uit de klachtmeldingen af dat de dokter van 

wacht niet steeds een afspraak voor een consultatie voorstelt in navolging van een oproep van 

de patiënt die zich in een volgens hem dringende situatie bevindt. 

 

De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft vernomen dat de organisatie van de 

wachtdiensten op dit moment in ontwikkeling is en dat deze diensten nog niet overal binnen 

een optimale werking zijn geïnstalleerd, ge(re)organiseerd en ge(her)profileerd. Doch 

benadrukt de federale ombudsdienst het belang van het vertrouwen dat de patiënt moet 

kunnen stellen in een wachtdienst, die de patiënt een kwaliteitsvolle dienstverstrekking 

aanbiedt, waarop de patiënt recht heeft, in navolging van zijn telefonische oproep voor 

een volgens de patiënt dringend geval,. Een telefonisch advies van de arts beantwoordt 

op geen enkele wijze aan een kwaliteitsvolle zorgverlening26. 

                                                
25

 Ziekenhuizen kunnen een forfaitair bedrag aanrekenen aan patiënten die ten onrechte een beroep doen op de 

spoeddienst. Dit forfaitair bedrag dient onder andere niet betaald te worden door de patiënt indien hier naar de 

spoeddienst is doorverwezen door een arts. 
26

 Zie hiervoor onder andere het advies van 12 december 1998 van de Orde van geneesheren, wachtdiensten 

huisartsgeneeskunde: “Wat betreft het beheer van oproepen van het dienstentype, onderstreept de Nationale 

Raad bovendien nogmaals dat hij niet akkoord gaat met de organisatie van diensten die aan de patiënten enkel 

advies kunnen geven langs de telefoon (eventueel via een centraal nummer). Dergelijke praktijken zijn niet 

verenigbaar met de kwaliteit van de verzorging”. 
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De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” wenst hierbij ook het belang te 

benadrukken van de uitbouw van een eenvoudige en duidelijke regeling voor de 

wachtdiensten van artsen, tandartsen en apothekers. Indien de beroepsbeoefenaar die van 

wacht is, oordeelt dat hij niet bevoegd is om, in navolging van een oproep van een patiënt, 

tussen te komen, dan zou hij de patiënt moeten kunnen inlichten over de contactgegevens van 

de bevoegde wachtdienst of beroepsbeoefenaar. 

 

- De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” stelt zich eveneens de vraag wat de 

patiënt kan verstaan onder de inhoud zelf van een kwaliteitsvolle zorgverstrekking door 

een beroepsbeoefenaar in het kader van de continuïteit van de zorgen of dringende 

hulpverlening. Dient de patiënt derhalve niet op een duidelijkere manier geïnformeerd te 

worden over de mogelijkheden van een tandarts van wacht om bij hevige tandpijn tussen te 

komen? In hoeverre mag een patiënt, bijvoorbeeld, verwachten dat de apotheker van wacht, 

op mondelinge vraag van de huisarts van wacht, zelf een medicament bereiden zal? 

 

Ten eerste is de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” ervan overtuigd dat de 

beleidsinstanties een taak hebben om bij het informeren van de patiënt over de werking, 

het opzet en bevoegdheden van de wachtdienst in het kader van de dringende 

geneeskundige hulpverlening en de continuïteit van de zorgverlening. Een duidelijke 

informatieverstrekking aan de patiënt zal bijdragen tot een bevordering van de communicatie 

tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar die van wacht is. Een duidelijke informatie zal de 

patiënt ook aansporen om in vertrouwen, met realistische verwachtingen en op een gepaste 

manier op de wachtdiensten een beroep te doen. 

Ten tweede dient ook de beroepsbeoefenaar van wacht er, in zijn relatie tot de patiënt, zelf 

over te waken, dat hij de patiënt over zijn mogelijkheden van tussenkomst voldoende 

informeert, voor zover de graad van urgentie hem dit toelaat 

 

III.3.3. Specifieke bescherming voor patiënten in de geestelijke 

gezondheidszorg? 

 

Artikel 3 §2 van de wet betreffende de patiëntenrechten geeft aan de Koning de bevoegdheid 

om bij een besluit vastgelegd na overleg in de ministerraad en na advies van de Federale 

commissie “Rechten van de patiënt” nadere regels te bepalen inzake de toepassing van de wet 
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op de door Hem te omschrijven rechtsverhoudingen, teneinde rekening te houden met de nood 

aan specifieke bescherming”. In dit kader heeft de Minister in juli 2005 een adviesvraag over 

de “psychiatrische patiënt” tot de Federale commissie “Rechten van de patiënt” gericht. 

 

Bij de Federale commissie “Rechten van de patiënt” werd vervolgens in 2005 een werkgroep 

“geestelijke gezondheidszorg” opgericht om een advies te formuleren naar eventuele 

specifieke verfijning van de wet betreffende de patiëntenrechten in de geestelijke 

gezondheidszorg. Het advies van deze werkgroep zal na goedkeuring door de Federale 

commissie “Rechten van de patiënt” op internet raadpleegbaar zijn27. 

 

De FOD Volksgezondheid heeft tegelijkertijd een onderzoeksproject “De positie van de 

psychiatrische patiënt in de patiëntenrechtenwet” gefinancierd. Dit onderzoeksproject werd 

toegewezen aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen. Het onderzoek dat door 

mevrouw Marie-Noëlle Veys uitgevoerd werd, had als doelstelling een kader te vormen van 

bijzondere knelpunten bij de toepassing van de wet betreffende de patiëntenrechten bij 

psychiatrische patiënten. Enerzijds gebeurde dit aan de hand van een onderzoek van de 

juridische en medische literatuur, anderzijds via interviews in het juridische en medische 

werkveld. De onderzoekster heeft eveneens aan de bijeenkomsten van de werkgroep 

“geestelijke gezondheidszorg” van de Federale commissie “Rechten van de patiënt” 

deelgenomen. Van zodra het onderzoeksrapport in de Nederlandse en Franse taal beschikbaar 

is, zal er aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een vraag tot publicatie van 

het rapport gericht worden. 

Op basis van de resultaten van het onderzoeksrapport van Marie-Noëlle Veys en de 

besprekingen in de werkgroep “geestelijke gezondheidszorg” concluderen de federale 

ombudsvrouwen dat er niet zozeer een nood is aan een wijziging van de wet betreffende de 

patiëntenrechten zelf ter bescherming van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. Het is 

eerder op het terrein zelf dat bepaalde praktijken/mentaliteiten zouden moeten aangepast 

worden: aandacht voor respect voor de waardigheid van de patiënt, aandacht voor de actieve 

deelname van de patiënt bij de uitoefening van zijn rechten, de toegang tot het 

patiëntendossier. In eerste instantie achten zij het op juridisch vlak noodzakelijk dat de 

wetgever de positionering van de wet betreffende de patiëntenrechten tegenover andere 

regelgevingen in de geestelijke gezondheidszorg zou verduidelijken (cf. hieronder). 

                                                
27

 www.health.fgov.be/patiënt  < Federale commissie “Rechten van de patiënt” < “adviezen” 
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De Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke28 

 

- Hoe positioneert de wet betreffende de patiëntenrechten zich tegenover de Wet Bescherming 

Persoon Geesteszieke? Volgens het onderzoeksrapport van Marie-Noëlle Veys is de Wet 

Bescherming Persoon Geesteszieke een wet die specifiek de lokalisatie van de patiënt regelt 

(een gedwongen opname) en is tezelfdertijd de wet betreffende de patiëntenrechten van 

toepassing voor “de medische behandeling zelf” van de “psychiatrische” patiënt. Sommigen 

stellen zich de vraag in de context van de gedwongen opname, in hoeverre een “behandeling” 

fysiek gedwongen kan worden (opgelegde behandeling, ondanks weigering van de patiënt die 

al dan niet als wilsonbekwaam wordt beoordeeld) 

 

- Op basis van de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke heeft de te beschermen persoon het 

recht om zich tijdens de procedure te laten bijstaan door een arts (psychiater) naar keuze. Dit 

recht op een vrije keuze van de beroepsbeoefenaar (en zo ook de mogelijkheid voor de patiënt 

om een second opinion te vragen) staat in contrast met de onduidelijkheid in de wetgeving in 

hoeverre de patiënt de kosten voor die bijstand zelf moet betalen. Voor het bezoek van een 

door de patiënt gekozen arts tijdens de observatieperiode of het verder verblijf is er bovendien 

geen terugbetaling voorzien. 

 

- Een verzoekschrift tot in observatiestelling of verpleging in een gezin dient vergezeld te zijn 

van een omstandig medisch verslag. Het onderzoek voor het opstellen van dit verslag dient te 

gebeuren volgens de bepalingen voorzien in de wet betreffende de patiëntenrechten. Het is 

onduidelijk wat de wettelijke bepalingen zijn in geval van weigering van een patiënt om zijn 

toestemming te geven voor dit onderzoek. 

 

- De wet betreffende de patiëntenrechten vertrekt van een rechtstreeks inzagerecht, terwijl de 

Wet Bescherming Persoon Geesteszieke daarentegen in een onrechtstreeks inzagerecht 

voorziet29
. 

 

                                                
28

 Gebaseerd op het onderzoeksrapport van Marie-Noëlle Veys (Op het moment van de redactie van het 

jaarverslag is er aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid nog geen publicatie van het rapport 

gevraagd). 
29

 Art 32 § 2, 4
e
 lid Wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke: “Zij (zie 

3°lid “De door de zieke gekozen geneesheer en de advocaat van de zieke”) kunnen van een geneesheer van de 

dienst alle inlichtingen verkrijgen die nuttig zijn voor de beoordeling van de toestand van de zieke. Bovendien 

kan de door de zieke gekozen geneesheer, in tegenwoordigheid van een geneesheer van de dienst, het 

geneeskundig dossier inzien”. 
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- De vertrouwenspersoon krijgt in de wet betreffende de patiëntenrechten een andere 

taakomschrijving dan in de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke. (zie ook 

onderzoeksrapport MN Veys) Het is onduidelijk voor de patiënt hoe een vertrouwenspersoon 

kan tussenkomen in het kader van een gedwongen opname, rekening houdende met beide 

wetgevingen.  

 

De procedure voor de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder (BW. art 488 bis) 

 

- Voor de patiënt is het onduidelijk in hoeverre hij een onderzoek voor de opstelling van een 

omstandige geneeskundige verklaring kan weigeren, in hoeverre hij zich kan laten bijstaan 

door een vertrouwenspersoon tijdens dit onderzoek en welk gevolg er in de procedure wordt 

gegeven aan een weigering. 

 

- De term vertrouwenspersoon komt voor in de regeling voor een voorlopige bewindvoering 

en in de wet betreffende de patiëntenrechten, waar hij wel een ander takenpakket krijgt 

toebedeeld. (zie ook onderzoeksrapport MN Veys) Dit kan de nodige verwarring met zich 

meebrengen.  

 

Wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en 

gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten 

 

- Hoe positioneert de wet betreffende de patiëntenrechten zich tegenover de Wet Bescherming 

Maatschappij? In welke mate dient rekening gehouden te worden met eventuele andere 

regelgevingen volgens de locatie (een inrichting of afdeling voor sociaal verweer, een 

psychiatrisch ziekenhuis, een psychiatrische annex van een gevangenis30) waar de 

geïnterneerde verblijft? 

 

- Er zijn onduidelijkheden omtrent het recht van de patiënt op een rechtstreekse inzage en 

afschrift van het geneeskundig verslag van een geneesheer in het kader van de procedure voor 

de tenuitvoerlegging van de beschikking tot internering31. 

                                                
30

 Regelgeving van toepassing voor het gevangeniswezen: Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het 

gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden. 
31

 Zie hiervoor ook het jaarverslag 2004 van Willeke Dijkhoffz voor de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt”, p. 95. 
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Een recent wetsontwerp32 ter hervorming van de wet van 1 juli 1964 vermeldt uitdrukkelijk de 

mogelijkheden van de betrokkene om inzage en afschrift te verkrijgen in zijn dossier op de 

strafuitvoeringsrechtbanken die de huidige Commissie tot bescherming van de maatschappij 

zullen vervangen. In dit wetsontwerp werd dus rekening gehouden met de bepalingen rond de 

toegang tot het patiëntendossier zoals voorzien in de wet betreffende de patiëntenrechten
33

 

 

De federale ombudsvrouwen zijn bereid mee te werken in alle initiatieven die de overheid 

overweegt te nemen naar een verduidelijking van de wet betreffende de patiëntenrechten 

tegenover andere regelgevingen in de geestelijke gezondheidszorg. De praktijkervaring van de 

ombudspersonen bij de platforms geestelijke gezondheidszorg kan bij eventuele besprekingen 

niet over het hoofd gezien worden. 

 

III.3.4. De tandartsen 
 

Net zoals vermeld in de jaarverslagen 2004 en 2005, hebben de klachten die de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” ontvangen heeft in 2006 (cf. hierboven, blz. 24-27), 

voor wat betreft de tandartsen betrekking op: 

 

- verrassingen inzake het bedrag van de gevraagde honoraria 

- houdingen die door de patiënt als agressief aangevoeld worden 

- problemen van hygiëne 

- aanvragen van toegang tot het dossier 

- gebrekkige kwaliteit van de zorgverstrekking bij de technische verstrekkingen (brug, 

implantaten, enz.) 

- een vaststelling van onwettige uitoefening van de praktijk 

 

De ombudsvrouwen merken dat het beroep van tandarts tegelijkertijd zeer technisch en 

weinig gecontroleerd is, dat het minder dan de andere beroepen gesensibiliseerd is voor de 

deontologische aspecten van de beroepsuitoefening of voor de bepalingen van de wet 

betreffende de patiëntenrechten. De ombudsvrouwen zien hiervoor een verklaring in de 

                                                
32

 Wetsontwerp van 10 januari 2007 betreffende de internering van personen die lijden aan een geestesstoornis, 

Kamer, Document 2841. 

Op het moment van de redactie van het jaarverslag was het document goedgekeurd door de Kamer op 1 maart 

2007 en is het ter bespreking in de Senaat. 
33

 Onverminderd de bepalingen voorzien in de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en 

de rechtspositie van de gedetineerden 
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afwezigheid van een Orde van tandartsen en in de “strikte” bevoegdheidsomschrijving van de 

provinciale geneeskundige commissies (cf. verslag 2005 – lijst van de alternatieven voor 

bemiddeling). 

 

Het eindresultaat (nog onzeker op het ogenblik dat dit verslag opgesteld wordt)34
 van het 

wetsontwerp tot “oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de 

gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting 

en de werking van de Orden van de gezondheidszorgberoepen vastgelegd worden” is nog niet 

bekend. Vorming lijkt volgens de ombudsvrouwen in elk geval in de wereld van de 

tandheelkunde vereist, hetzij via ontmoetingen35, hetzij via informatiecampagnes, enz. 

 

De ombudsvrouwen (die in het kader van een bemiddeling geen beroep kunnen op een 

deskundige) herinneren aan de relatieve onmacht voor wat de klachten over “technische 

kwaliteit” van de verstrekkingen van tandartsen betreft. Er zijn immers grenzen aan de 

bemiddelingslogica van ‘herstel van dialoog’tussen een patiënt en een beroepsbeoefenaar36. 

 

III.3.5. De rusthuizen/RVT’s 

 

Zoals reeds in de verslagen 2004 en 2005 gemeld werd, worden de ombudsvrouwen soms 

geïnterpelleerd door bewoners van rusthuizen (of rust- en verzorgingstehuizen) of door de 

families van die bewoners (cf. hierboven, blz. 24-27). 

 

Naast de vragen in verband met de toegang tot het dossier van de (overleden) patiënt en in 

verband met de vertegenwoordiging van de patiënt, kunnen de klachten in de rusthuizen / 

rust- en verzorgingstehuizen betrekking hebben op de gedragingen van beroepsbeoefenaars 

van gezondheidszorg (het vergeten van medicijnen, niet geregeld vervangen van 

incontinentiemateriaal, ongepaste opmerkingen, gebrek aan respect, enz.) of meer 

organisatorische aspecten van de inrichting die evenwel hun weerslag hebben op het welzijn 

van de bejaarde persoon (kwaliteit van de voeding, omstandigheden inzake hygiëne, slechte 

                                                
34

 Wetsontwerp dat door de Senaat aan de Kamer overgemaakt werd, 2006-2007, Doc. 51, 2887/001 
35

 Er heeft al een ontmoeting plaatsgevonden tussen de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” en leden 

van de vereniging voor tandheelkunde vzw (cursus gegeven in januari 2007 door de federale ombudsdienst over 

de rechten van de patiënt). 
36

 Cf. jaarverslag 2005, blz. 85 e.v. 
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architectuur van de gebouwen, de indruk dat het rusthuis nog slechts een bedrijf met 

financiële opbrengst wordt, enz.). 

 

Het onderzoek van deze laatste organisatorische aspecten is in realiteit een bevoegdheid van 

de inspectiediensten van de gemeenschappen en gewesten. Aan Nederlandstalige zijde kan 

bovendien de burger (de oudere persoon zelf, familieleden, personeel en directie van het 

rusthuis,…) zich met vragen en klachten over de rechten en plichten in het rusthuis richten tot 

de Rusthuis-Infofoon37. De Franstalige ombudsvrouw neemt soms de klachten op zich die 

meer betrekking hebben op organisatorische aspecten (zie vorige alinea), daar het moeilijk is 

om voor een strikte scheiding te zorgen van de types van ingediende klachten en door het feit 

dat de service “Rusthuis- Infofoon” niet aan Franstalige zijde bestaat. 

 

De federale ombudsdienst vermeldt de volgende vaststellingen over klachten vanuit 

rusthuizen / rust- en verzorgingstehuizen: 

 

- De klachten komende van bewoners of van hun families hebben meestal weinig betrekking 

op “technische” aspecten van zorgverstrekkingen, die, zoals men die kent in de ziekenhuizen, 

het voorwerp kunnen uitmaken van gerechtelijke procedures. Meestal hebben de klachten 

betrekking op handelingen of aspecten die a priori slechts “details” uit het leven van de 

bewoner betreffen, maar die in werkelijkheid fundamenteel zijn uit het oogpunt van de 

waardigheid en het welzijn van een persoon die in min of meerdere mate verzwakt en 

“afhankelijk” is. In die context is een ombudsdienst zeker ten volle op zijn plaats. 

 

- Net zoals in de psychiatrische instellingen of in de gevangenissen, verblijven de bewoners 

van rusthuizen in een inrichting voor lange tijd en “continu”, wat de nabijheid van een 

ombudsdienst nog meer zou rechtvaardigen (mogelijkheid om bepaalde werkwijzen in de tijd 

te laten evolueren). 

 

- De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft overigens herhaaldelijk 

vastgesteld dat de bewoners schrik hadden om een klacht “in te dienen” of een beroep te doen 

op de ombudsdienst … Hun vrees voor represailles van het verzorgend personeel (waarover 

                                                
37

 Rusthuis-Infofoon: deze dienst is opgericht bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en verstrekt 

informatie en advies omtrent de rechten en de plichten in het rusthuis. De dienst werkt nauw samen met de 

bevoegde inspectiediensten. Zie www.rusthuisinfofoon.be. 
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een opmerking gemaakt wordt) is reëel … Dit personeel, dat soms “onderbemand” is, kan 

misschien onder druk en strikt toezicht van de directie van de inrichting staan… 

 

De ombudsvrouwen (die in de rusthuizen nog niet goed gekend zijn) stellen zich de vraag of 

het in de toekomst niet raadzaam zou zijn om in een specifieke ombudsdienst voor de 

rusthuizen / verzorgingstehuizen te voorzien (zie aantal inrichtingen), die geregeld bezoeken 

in de betrokken inrichtingen zou kunnen afleggen (naar het voorbeeld van de ombudsdiensten 

van de overlegplatformen in geestelijke gezondheidszorg of van sommige ombudspersonen 

die tewerkgesteld zijn in meerdere algemene ziekenhuizen). 

Bij de installatie van dergelijke specifieke ombudsdienst voor de rusthuizen dient er echter 

overwogen te worden in hoeverre men kan legitimeren dat de ombudspersoon klachten 

betreffende organisatorische aspecten kan behandelen, zonder dat dit de inspectiediensten of 

andere types diensten voor klachtenbehandeling van de deelgebieden (cf. Rusthuis-Infofoon) 

belet hun bevoegdheden uit te oefenen38. 

 

Op dezelfde wijze wordt deze vraag gesteld voor de gedetineerden; het is nauwelijks denkbaar 

in tijd en middelen dat de beide ombudsvrouwen en hun medewerkster zich op geschikte 

wijze zouden inzetten in rusthuizen en gevangenissen, zowel voor het afhandelen van de 

klachten als voor het uitvoeren van het preventiewerk in de betrokken instellingen …39 

 

In elk geval lijkt het raadzaam op korte termijn te zorgen voor een betere kennis van de wet 

betreffende de patiëntenrechten in rusthuizen / rust- en verzorgingstehuizen, niet alleen bij 

beroepsbeoefenaars, doch ook bij directeurs van die instellingen (de rol/ bevoegdheden van de 

“vertrouwenspersoon” en van de “vertegenwoordiger” van de patiënt dient in het bijzonder 

binnen deze sector goed te worden begrepen).  

 

De toekomstige promotiecampagne (mei-juni 2007) doet reeds een stap in die richting. 

                                                
38

 In analogie met de overwegingen aangehaald in het advies van 17 maart 2006 van de Federale commissie 

“Rechten van de patiënt” betreffende de uitbreiding van de bevoegdheden van de ombudspersoon in het kader 

van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. 
39

 De vraag rijst eveneens voor de instellingen voor sociaal verweer, indien men onder beschouwing neemt dat  

het niet de ombudspersonen van de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg zijn die in dergelijke 

instellingen (die afhangen van de FOD Justitie) voor de bemiddeling instaan. 
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III.4 De voorafgaande negatieve wilsverklaring en beslissingen omtrent het levenseinde 

 

- Art. 8 § 4 van de wet betreffende de patiëntenrechten formuleert op volgende wijze de 

mogelijkheid van de patiënt om voorafgaandelijk een tussenkomst te weigeren via een 

wilsverklaring: “Indien de patiënt toen hij nog in staat was de rechten  zoals vastgelegd in 

deze wet uit te oefenen, schriftelijk te kennen geeft zijn toestemming tot een welomschreven 

tussenkomst te weigeren, dient deze weigering te worden geëerbiedigd zolang de patiënt ze 

niet herroept op een moment dat hij in staat is om zijn rechten zelf uit te oefenen”. 

 

- Op basis van de vragen naar informatie afkomstig van zowel patiënten als artsen, leiden de 

federale ombudsvrouwen af dat er onduidelijkheden bestaan over de interpretatie en 

toepassing in de praktijk van de voorafgaande negatieve wilsverklaring. De patiënt vraagt 

zich af hoe hij deze wilsverklaring dient op te stellen; hoe hij de niet gewenste tussenkomst 

“welomschreven” kan formuleren; aan wie hij deze wilsverklaring best kan meedelen; in 

hoeverre hij erop kan rekenen dat zijn wilsverklaring steeds zal opgevolgd worden; in 

hoeverre zijn wilsverklaring steeds als geldig zal worden beschouwd (bijvoorbeeld patiënten 

in de geestelijke gezondheidszorg worden soms als onbekwaam beschouwd om dergelijk 

document op te stellen). Ook de artsen stellen zich vragen over de geldigheidscriteria voor een 

negatieve wilsverklaring (Hoe kan de arts weten of de patiënt wilsbekwaam was op het 

moment dat hij de wilsverklaring heeft opgesteld?; hoe is de arts zeker van een correcte 

interpretatie en toepassing van de wilsverklaring naar de wens van de patiënt; waar ligt de 

grens tussen het uitvoeren van de negatieve wilsverklaring en het niet verlenen van bijstand 

aan een persoon in nood40; in hoeverre kan en moet de arts de patiënt begeleiden in het 

opstellen van een wilsverklaring omtrent het levenseinde die door de patiënt algemeen 

geformuleerd is?). 

 

Mogelijkheden om er voor te zorgen dat er meer zekerheid bestaat over de geldigheid van de 

wilsverklaring kunnen uit bestaande regelgevingen/aanbevelingen worden afgeleid41: 

                                                
40

 Art 422 bis Sw. “Met gevangenisstraf van acht dagen tot (een jaar) en met geldboete van vijftig frank tot 

vijfhonderd frank of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die verzuimt hulp te verlenen of te 

verschaffen aan iemand die in groot gevaar verkeert, hetzij hij zelf diens toestand heeft vastgesteld, hetzij die 

toestand hem is beschreven door degenen die zijn hulp inroepen.” 
41

 Deze opsomming is gebaseerd op  MN Veys, “De positie van de  psychiatrische patiënt in de wet betreffende 

de patiëntenrechten”, Universiteit Antwerpen, 2005-2006, p 172.  Dit onderzoeksrapport kwam tot stand met 

financiering van de FOD Volksgezondheid. Op het moment van de redactie van het jaarverslag is er aan de 

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid nog geen publicatie van het rapport gevraagd). 
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• De patiënt maakt de wilsverklaring op in het bijzijn van een getuige (een willekeurige 

derde, een vertrouwenspersoon, de (aangewezen) vertegenwoordiger, de huisarts (zie 

ook verder; advies van de Orde van geneesheren), etc.); 

• De patiënt overhandigt een afschrift van de wilsverklaring aan de door de patiënt 

aangewezen vertegenwoordiger (art. 14 § 1 wet betreffende de patiëntenrechten) of 

aan de persoon die hem feitelijk zal vertegenwoordigen als hij wilsonbekwaam wordt 

(art. 14 § 2); 

• De patiënt vraagt aan de huisarts om een afschrift van de wilsverklaring in het 

patiëntendossier toe te voegen (art 9 § 1 wet betreffende de patiëntenrechten); 

• Het advies Patiëntenrechtenwet van 26 juli 2003 van de Nationale Raad van de Orde 

van geneesheren geeft als aanbeveling om de weigering in aanwezigheid van en met 

de raad van een arts op te stellen. Men wijst op het belang dat de patiënt zelf ervoor 

zorgt dat zijn behandelaars tijdig in kennis gesteld worden van zijn weigering tot 

toestemming zodat de behandelaars de inhoud van de verklaring nog met hem kunnen 

bespreken en zonodig actualiseren. Een duidelijk geformuleerde en met kennis van 

zaken opgestelde weigering tot toestemming zou volgens dit advies door de 

behandelaars meestal probleemloos aanvaard worden. 

 

- De federale ombudsvrouwen stellen vast dat heel wat vragen over de voorafgaande 

verklaring betrekking hebben op “algemeen geformuleerde” wilsuitingen van patiënten 

aangaande het levenseinde: een verzoek om niet onnodig in leven te worden gehouden door 

machines of in een verregaande toestand van dementie zou zijn; de wens van de patiënt een 

lopende behandeling stop te zetten, ook al betekent dit dat hij zal sterven; de wens van de 

patiënt thuis te kunnen sterven. Als de wilsuiting van de patiënt handelingen en 

omstandigheden rond het levenseinde omvat, dan is de wettelijke omkadering zowel 

voor de patiënt als voor de arts gecompliceerd. Naast de mogelijkheid van een weigering 

van tussenkomst (art. 8 § 4 wet betreffende de patiëntenrechten) en een voorafgaande 

negatieve wilsverklaring geformuleerd door de patiënt in het kader van de wet betreffende de 

patiëntenrechten, is er de mogelijkheid van het verzoek tot euthanasie en de “positieve” 

wilsverklaring in het kader van de wet van 22 juni 2002 betreffende de euthanasie of kan de 

patiënt via de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg opteren voor palliatieve 

zorg bij de begeleiding van het levenseinde. Het is niet eenvoudig om in het kader van een 

verzoek van de patiënt een weg te vinden in het kluwen van regelgeving en 
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administratieve verplichtingen. Ook op deontologisch vlak kan de arts met moeilijke 

overwegingen geconfronteerd worden, wanneer hij moet beslissen in hoeverre hij wil en kan 

meegaan in de wens van de patiënt (vooral als hij “onbekwaam” wordt). De Nationale Raad 

van de Orde van geneesheren heeft in dit kader een uitgebreid advies
42

 opgesteld en zij 

verwijst eveneens naar de betrokken artikels (gewijzigd in maart 2006) in de Code van 

geneeskundige plichtenleer (art. 95-98). 

 

Een interessant artikel van Dr. M. Cosyns en Mr. M. Deveugele is recent verschenen in 

Huisarts en Praktijk43. De auteurs verduidelijken het juridische kader van beslissingen rond 

het levenseinde en stellen een “levenseindetestament” voor, waarbij zij pogen de 

verschillende regelgevingen te integreren in één eenvoudig en efficiënt document. 

 

Het belang van een goede communicatie en overleg tussen de patiënt en de arts wordt in 

elk geval zowel in de regelgeving, in de Code van de geneeskundige plichtenleer, het advies 

van 22 maart 2003 van de Nationale Raad van de Orde van geneesheren en in bovengenoemd 

artikel ten volle benadrukt. Bij elke vraag over het levenseinde heeft de arts de taak de patiënt 

te informeren over de mogelijkheden van bijstand die kunnen worden verleend en de mate 

waarin de arts zelf bereid is zijn medewerking te verlenen. Dit kadert volledig binnen het 

recht van de patiënt op informatie over zijn gezondheidstoestand en het recht op de 

geïnformeerde toestemming (art. 7 en art. 8 wet betreffende de patiëntenrechten). De 

Nationale Raad van de Orde van geneesheren stelt ook uitdrukkelijk dat de arts de nodige 

adviezen dient in te winnen en/of te vragen aan een competente collega, indien de arts niet 

over voldoende kennis over de bijstand bij het naderende levenseinde beschikt44. 

                                                
42

 Advies van de Nationale Raad van de Orde van geneesheren betreffende palliatieve zorg, euthanasie en andere 

medische beslissingen omtrent het levenseinde van 22  maart 2003. 
43

 Cosyns M., Deveugele M., “De wilsverklaring bij het levenseinde, van wettelijke terminologie naar praktische 

huisarts – patiëntcommunicatie”, Huisarts en praktijk, p 568-577. Dr. M. Cosyns is een LEIFarts. Het Levens 

Einde Informatie Forum (LEIF) in Vlaanderen omvat een telefoonlijn waar iedereen terecht kan met vragen rond 

het levenseinde en een vorming van beroepsbeoefenaars over dit onderwerp (LEIFartsen en –verpleegkundigen). 

Voor meer informatie zie www.leif.be Aan Franstalige zijde is er de “association pour le droit de mourir dans la 

dignité” (ADMD) met een forum voor geneesheren “end of life” (EOL), Voor meer informatie zie 

www.admd.be. 
44

 Art. 97 van de Code van de geneeskundige plichtenleer. 
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De federale ombudsvrouwen signaleren dat in België verschillende ‘modelformulieren’ 

circuleren waarvan een juridisch correcte inhoud in vraag kan gesteld worden. Komt het er 

hier niet op aan voor de Federale commissie “Rechten van de patiënt” om een model voor 

een voorafgaande negatieve wilsverklaring in het kader van de wet betreffende de 

patiëntenrechten op te stellen? Indien het specifiek gaat om “algemeen geformuleerde” 

wilsuitingen van patiënten aangaande het levenseinde, zou een samenwerking met het 

Raadgevend comité voor Bioethiek en/of de Euthanasiecommissie hier niet aangewezen zijn? 

 

III.5. De uitoefening van de ombudsfunctie 

 

III.5.1. De moeilijkheden in verband met verloop van de bemiddeling 

 

III.5.1.1. Een gebrek aan juridische zekerheid 

 

De ombudsvrouwen van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” willen 

verschillende punten opsommen die volgens hen het voorwerp zouden moeten zijn van 

reflectie / aanbevelingen van de Federale commissie “Rechten van de patiënt” en / of van een 

wetgeving inzake het bemiddelingsproces en het statuut van de ombudspersoon. 

 

Gezien de gevoeligheid van de gegevens die in het kader van de bemiddeling uitgewisseld 

worden (gegevens met betrekking tot de gezondheid) en de onderliggende factoren die soms 

meespelen (bijvoorbeeld in verband met de aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaars), komt 

het de ombudsvrouwen voor dat de ombudsfunctie in een meer precies juridisch en dus 

veiliger kader geplaatst zou moet worden. De doeltreffendheid van het bemiddelingsproces 

hangt ervan af. 

 

• Het principe van vertrouwelijkheid van het bemiddelingsproces als garantie voor een 

betrouwbare en open dialoog is aanwezig in diverse reglementen die aan de bemiddeling 

eigen zijn. Doch is dit niet in de wetgeving betreffende de bemiddeling “rechten van de 

patiënt” ingeschreven. Het is hoogstnodig dit in te voeren, zoals reeds in het verslag 2004 

van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” gesignaleerd werd. 
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Zolang het principe niet ingeschreven is, riskeert de bemiddeling in verscheidene dossiers 

een dode letter te blijven: de beroepsbeoefenaar/patiënt durft misschien bepaalde feiten 

minder toe te vertrouwen aan de patiënt, via de ombudspersoon.  

 

Wij herinneren eraan dat dit principe van vertrouwelijkheid op de volgende wijze 

ingeschreven is in de wet van 25 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 

in verband met de bemiddeling (artikel 12): “De documenten die worden opgemaakt en de 

mededelingen die worden gedaan in de loop en ten behoeve van een 

bemiddelingsprocedure zijn vertrouwelijk. Zij mogen niet worden aangevoerd in een 

gerechtelijke, administratieve of arbitrale procedure of in enige andere procedure voor 

het oplossen van conflicten en zijn niet toelaatbaar als bewijs, zelfs niet als 

buitengerechtelijke bekentenis. De geheimhoudingsplicht kan slechts worden opgeheven 

met instemming van de partijen…” 

 

Indien deze regel van het Gerechtelijk Wetboek als dusdanig in de wetgeving betreffende 

de patiëntenrechten voorzien was, dan zou hij inhouden dat men naast het verbod om voor 

de rechtbanken stukken voor te leggen die tijdens het bemiddelingsproces uitgewisseld 

werden (behoudens akkoord van beide partijen bij de bemiddeling), ook de “niet-

gerechtelijke” instanties (bijv.: ziekenfondsen, inspectiediensten, 

verzekeringsmaatschappijen, enz.) zou moeten verhinderen diezelfde stukken te gebruiken 

in hun werkzaamheden betreffende onderzoek, aanbeveling, onderhandeling, of 

beslissing… 

 

In het verlengde van het principe van vertrouwelijkheid zouden praktische 

richtlijnen inzake uitwisseling van stukken in het kader van de bemiddeling 

gepreciseerd moeten worden. Zie bijvoorbeeld ter indicatie het huishoudelijk reglement 

dat op de Federale ombudsman (vroeger “College van federale ombudsmannen”) van 

toepassing is: art. 9, 12° over de manier om documenten te gebruiken, die aan de Federale 

ombudsman bezorgd worden45 en art. 12, 4° over de manier om een bemiddelingsvoorstel 

op te stellen46. 

                                                
45

 Huishoudelijk reglement van het college van federale ombudsmannen dat goedgekeurd is door de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers op 19 november 1998, art. 9, 12°: het respecteren van de persoonlijke levenssfeer: 

aldus, worden de documenten die in het kader van de behandeling van een dossier waarvoor de Ombudsmannen 

bevoegd zijn en die niet uitgaan van de betrokken federale administratieve overheid enkel met toestemming van 

diegene van wie ze uitgaan, overgemaakt; kunnen de documenten die aan de Ombudsmannen werden 
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Een bijzondere vraag - in het kader van de vertrouwelijke context en de confrontatie met 

dossiers met vermoedens van medische fouten (cf. hieronder) – betreft de invloed van de 

verzekeringsmaatschappijen op het bemiddelingsproces. Het is moeilijk een 

beroepsbeoefenaar te beletten tijdens een bemiddelingsproces met zijn 

verzekeringsmaatschappij te spreken, daar er financiële gevolgen zijn betreffende een 

door de patiënt geleden schade. Maar men weet ook dat de verzekeringsmaatschappijen de 

beoefenaars ontraden te spreken over een “fout” die ten aanzien van een derde en/of de 

patiënt begaan werd. Is het niet noodzakelijk – vooral indien men in een systeem van 

aansprakelijkheid wegens fout blijft (dat zal afhangen van de evolutie van het “non fault” 

ontwerp van de regering, nog niet gestemd op het moment van de redactie van het 

jaarverslag) – dat de verzekeringsmaatschappijen rekening houden met het bestaan van 

ombudsdiensten “Rechten van de patiënt” en dat ze preciseren wat de beroepsbeoefenaars 

al dan niet kunnen doen in dit dialoogproces (dat in principe vertrouwelijk zou moeten 

zijn) met de patiënt…? 

 

• Zoals reeds in het vorige punt aangekondigd werd, zou de confrontatie van de 

ombudspersoon “rechten van de patiënt” met de klachten in verband met de 

vermoedens van medische fouten het voorwerp moeten zijn van een analyse/reflectie 

(zie verslagen 2004 en 2005 van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt); het 

betreft het geven van aanbevelingen aan de ombudspersoon over hoe op te treden in 

dergelijke situatie (in hoeverre is er een gelegenheid om in die omstandigheden een 

dialoog met de beroepsbeoefenaar aan te gaan); hoe te reageren op het verzoek van de 

beoefenaar / de patiënt om de verzekeringsmaatschappij van de genoemde 

beroepsbeoefenaar te laten tussenkomen; waar eindigt het bemiddelingsproces; welke 

                                                                                                                                                   
meegedeeld in het kader van de behandeling van een dossier waarvoor zij zich niet bevoegd hebben verklaard, 

slechts worden overgemaakt aan een andere Ombudsman of indien er geen Ombudsman is, aan de vermoedelijk 

bevoegde overheid, in dat laatste geval eventueel anoniem; waken de Ombudsmannen erover dat in de 

documenten die onder hun verantwoordelijkheid aan andere dan de betrokken administratieve overheden of de 

bevoegde Ombudsman of de vermoedelijk bevoegde overheid worden meegedeeld of die worden gepubliceerd, 

geen melding wordt gemaakt van elementen die de identificatie van personen, waarvan de naam hun werd 

meegedeeld, mogelijk maken, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen; mag de identiteit 

van de klagers alsook van de personeelsleden van de federale administratieve overheden niet worden 

bekendgemaakt in het jaarverslag of in de tussentijdse verslagen die de Ombudsmannen aan de Kamer van 

volksvertegenwoordigers aanbieden, noch in andere publicaties. 
46

 Huishoudelijk reglement van het college van Federale ombudspersonen, goedgekeurd door de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers op 19 november 1998, art. 12, 4° (fase van bemiddelingsvoorstel): “…Om het 

vertrouwelijk karakter van een bemiddeling, dat absoluut noodzakelijk is voor elke partij, te waarborgen worden 

de elementen van een bemiddelingsvoorstel slechts op papier gezet wanneer elke betrokken partij al deze 

elementen heeft aanvaard en mede ondertekend. Deze elementen zijn bindend voor de betrokken partijen. Geen 

enkel ander element van de bemiddeling bindt de partijen of kan worden aangewend voor of gebruikt tegen hen, 

en dit zowel ingeval van succes als ingeval van mislukking van de bemiddeling.” 
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alternatieven / adviezen dient men aan de partijen voor te stellen naast de bemiddeling 

(andere diensten/instanties van het ziekenhuis, ziekenfondsen, …). 

 

We noteren dat de manier om te reageren op klachten in verband met vermoedens van 

medische fouten grondig zou kunnen veranderen ingeval het wetsontwerp “no fault” 

van de regering goedgekeurd zou worden en het systeem in werking zou treden (zie 

hieronder, blz. 98 e.v.). 

 

• Verschillende ombudspersonen werden reeds met de volgende situatie geconfronteerd: 

een advocaat – die zich voorstelt als vertrouwenspersoon van de eiser – wenst in het 

bemiddelingsproces tussen te komen. Ook al is er op zich geen uitdrukkelijk verbod om 

een advocaat (als vertrouwenspersoon) te laten tussenkomen in een bemiddelingsproces, 

toch stemmen het beeld en de hoedanigheid van die tussenkomst niet echt overeen met de 

geest van de bemiddeling “rechten van de patiënt”. Dit is immers meer gericht op het 

herstellen van een dialoog tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar en past dus moeilijk 

bij een tussenkomst van een persoon die veel omgang heeft met rechtbanken (des te meer 

daar het principe van vertrouwelijkheid nog niet in het bemiddelingsproces “rechten van 

de patiënt” ingeschreven is”). 

 

Is er een duidelijker richtlijn vereist om de ombudspersonen in deze situatie te helpen? 

Zou men minder terughoudend zijn om in het bemiddelingsproces een beroep te doen op 

een advocaat ingeval het wetsontwerp “no fault” aangenomen wordt? 

 

• De vraag naar de toegang tot het dossier van de ombudspersoon door de 

bemiddelingspartijen (vraag werd al vermeld in het verslag 2004) blijft actueel en zou 

het voorwerp van precieze richtlijnen moeten zijn. 

 

Zou aldus een partij van de bemiddeling (de patiënt of de beroepsbeoefenaar) “tout court” 

kennis kunnen nemen van de eventueel uitgewisselde correspondentie tussen de andere 

partij van de bemiddeling en de ombudspersoon? Zijn de stukken gegevens van 

persoonlijke aard (van de patiënt of van de beoefenaar) of eerder gegevens betreffende 

derden (betreffende de andere partij van de bemiddeling)? Het is evident dat de 

transparantie een fundamenteel principe is, dat aangaande de uitgewisselde informatie 

gevrijwaard moet worden door de ombudspersoon, met de bedoeling een oplossing voor 
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het “conflict” te vinden. Maar moet de ombudspersoon niet tegelijkertijd bepaalde 

meegedeelde informatie met “tact” behandelen, wat zou inhouden dat niet noodzakelijk 

alle elementen van de correspondentie in het dossier van ombudspersoon “letterlijk” 

medegedeeld moeten worden…? Overigens, gebruikt de ombudspersoon zelf ook geen 

“persoonlijke notities” (werknota’s, memo’s) die alleen voor zijn eigen gebruik bestemd 

zijn…? 

 

• Verscheidene ombudspersonen hebben gesignaleerd dat ze aangesproken werden door de 

politie, de Orde van geneesheren, verzekeringsmaatschappijen of andere diensten van het 

ziekenhuis, … om elementen mee te delen, waarvan ze in het kader van hun 

bemiddelingsopdracht kennis genomen hadden. Voor zover de ombudspersonen aan het 

beroepsgeheim47 gehouden zijn, komt het er voor hen op aan dat ze de gevraagde 

informatie niet meedelen. 

 

Misschien moet men de ombudspersonen meer concrete hulp bieden om aan deze situaties 

het hoofd te bieden. 

 

Overigens zal op een dag de vraag rijzen hoe een ombudspersoon kan reageren indien hij 

ertoe gebracht wordt om te getuigen op grond van een verzoek van een magistraat. Is de 

“mogelijkheid” om te getuigen, die in artikel 458 van het Strafwetboek bepaald is48, van 

toepassing op een ombudspersoon, aangezien niet alleen de patiënt, maar ook de 

beroepsbeoefenaar, deze in vertrouwen neemt?49 

 

Een andere vraag in verband met de problematiek van het beroepsgeheim betreft de 

vaststelling door de ombudspersoon, in het kader van zijn bemiddelingsopdracht, van 

                                                
47

 Artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 juli 2003 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan de 

ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen: “Hij (de ombudspersoon) is verplicht het beroepsgeheim te 

respecteren en een strikte neutraliteit en onpartijdigheid in acht te nemen.” 
48

 Art. 458 van het Strafwetboek: Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, 

vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die 

hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor 

een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht 

die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met 

geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank. 
49

 Art. 12 wet 25 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling: 

“…Onverminderd de verplichtingen die hem bij wet worden opgelegd, mag de bemiddelaar de feiten waarvan 

hij uit hoofde van zijn ambt kennis krijgt, niet openbaar maken. Hij mag door de partijen niet worden 

opgeroepen als getuige in een burgerrechtelijke of administratieve procedure met betrekking tot de feiten 

waarvan hij in de loop van zijn bemiddeling kennis heeft genomen….” 
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ernstige, repetitieve, bekeurenswaardige feiten die schadelijk zijn voor de patiënt. Hoe kan 

men het principe van het beroepsgeheim verzoenen met de opdracht van “preventie” van 

de ombudspersoon? Kan of moet de ombudspersoon de vastgestelde feiten “aanklagen” 

bij een invloedrijke instantie, zoals de directie van de inrichting waarin de 

beroepsbeoefenaar in kwestie werkzaam is? 

 

In dit verband herinneren de ombudsvrouwen aan de “zin“ van de regel inzake het 

beroepsgeheim. Deze regel waarborgt “het vertrouwen” dat de beoefenaar en de patiënt 

moeten genieten in de ombudsfunctie (de beroepsbeoefenaars zullen niet meer aan het 

bemiddelingsproces willen meewerken indien ze zich enigszins door de ombudspersoon 

bedreigd voelen). De regel van geheimhouding waarborgt bijgevolg de doeltreffendheid 

van het werk van de ombudspersoon. 

 

Het feit dat het ziekenhuis aansprakelijk kan gesteld worden voor tekortkomingen, begaan 

door de er werkzame beroepsbeoefenaars, in verband met de eerbiediging van de 

patiëntenrechten50, is volgens de federale ombudsvrouwen geen argument op zich, dat 

rechtvaardigt om de naam van de beroepsbeoefenaar mee te delen aan de directie in het 

kader van of volgend op een bemiddeling. 

 

Indien het feit van het “aanklagen” van de praktijken (en niet van de personen) bij de 

directie van een verzorgingsinstelling (via gesprekken, vergaderingen, schriftelijke 

aanbevelingen, verslagen) niet voldoende blijkt te zijn om de ernstige inbreuken op de 

rechten te voorkomen en/of te stoppen, lijkt het voor de ombudsvrouwen van de federale 

ombudsdienst “rechten van de patiënt” aangewezen dat vooreerst de patiënt 

aangemoedigd wordt om zelf de praktijken aan te klagen bij de betrokken directie of nog 

andere instanties… Nog extremere situaties – die verband houden met het begrip 

“noodtoestand” – kunnen evenwel rechtvaardigen dat de ombudspersoon zelf een 

aanklacht doet, indien er geen ander middel is om verandering in de toestand te brengen. 

 

                                                
50

 Art. 17 wet betreffende de patiëntenrechten: “Het ziekenhuis is aansprakelijk voor de tekortkomingen begaan 

door de er werkzame beroepsbeoefenaars in verband met de eerbiediging van de in voornoemde wet van 22 

augustus 2002 bepaalde rechten van de patiënt, tenzij het ziekenhuis in het kader van de informatieverstrekking 

bedoeld in het derde lid de patiënt duidelijk en voorafgaandelijk aan de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar 

heeft gemeld dat het er niet aansprakelijk voor is gelet op de aard van de in het derde lid bedoelde 

rechtsverhoudingen. Dergelijke melding kan geen afbreuk doen aan andere wettelijke bepalingen inzake de 

aansprakelijkheid voor andermans daad.” 
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• De toegang van de lokale ombudspersoon tot het patiëntendossier dat door de 

beroepsbeoefenaar, in het kader van zijn bemiddelingsopdracht, beheerd wordt, doet 

een vraag rijzen: de ombudsvrouwen van de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” stellen uiteenlopende werkwijzen vast. Hoewel sommige lokale ombudspersonen 

(nadat een klacht ingediend werd) gemakkelijk en vrijwel systematisch toegang krijgen tot 

het patiëntendossier dat door de beoefenaar beheerd wordt, verkrijgen andere slechts 

toegang tot het dossier via voorzorgen en/of bijzondere toestemmingen. 

 

Het wekt verwondering dat deze vraag van toegang tot het patiëntendossier door de 

ombudspersoon geregeld werd voor de ombudspersonen van de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” en niet voor de lokale ombudspersonen. De ombudsvrouw bij de 

federale ombudsdienst kan meer bepaald, “mits schriftelijke toestemming van de persoon 

die een klacht neerlegt, het in artikel 9 §2 van de patiëntenrechtenwet bedoelde recht op 

inzage in het patiëntendossier uitoefenen…”. 

 

Zoals reeds in het verslag 2004 gesignaleerd werd, staat één zaak vast: De (lokale of 

federale) ombudspersoon kan niet als “vertrouwenspersoon” beschouwd worden in de zin 

van de wet betreffende de patiëntenrechten. Hij “verdedigt niet” de belangen van de 

patiënt, zoals de vertrouwenspersoon dit behoort te doen. 

 

Zoals de nieuwe koninklijk besluiten van 6 maart 200751 en van 19 maart 200752 (cf. supra, 

blz. 14) preciseren: “De ombudspersoon kan daartoe alle informatie inzamelen die hij 

nuttig acht in het kader van de bemiddeling” (Wat zou betekenen dat, mits toestemming 

van de patiënt indien men rekening houdt met het medisch beroepsgeheim, de 

ombudspersoon toegang kan hebben tot het patiëntendossier?), lijkt het voor de 

ombudsvrouwen van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” dat de 

problematiek gemakkelijker en doeltreffender geregeld zou kunnen worden vanuit het 

recht van de patiënt op een afschrift van het patiëntendossier. Indien de 

ombudspersoon de indruk heeft dat de inzage van het patiëntendossier hem zou kunnen 

helpen in het kader van het bemiddelingsproces (wat niet noodzakelijk het geval is, 

aangezien het bemiddelingsproces vooral gebaseerd is op een communicatie 

                                                
51

 Art. 3 K.B. 6 maart 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende de vaststelling van 

de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten. 
52

 Art. 3 K.B. 19 maart 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2003 houdende de vaststelling van 

de voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen. 
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patiënt/beoefenaar), zou het volstaan dat de patiënt zelf het afschrift van het dossier 

aanvraagt en het dan aan de ombudspersoon doorgeeft, indien hij daarmee akkoord 

gaat. Met deze manier van handelen kan men vermijden dat de ombudspersoon toegang 

heeft tot gegevens (van persoonlijke aard) uit het dossier die de patiënt zelf niet zou 

kennen. Dit laat de beroepsbeoefenaar ook toe het beroepsgeheim te respecteren met 

betrekking tot de inhoud van het patiëntendossier. 

 

• In hun verslagen 2004 en 2005 hebben de ombudsvrouwen van de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” de vraag ter sprake gebracht omtrent de onafhankelijkheid 

van de lokale ombudspersonen, die vrijwel allen werknemers zijn van de instelling(en) 

waarin ze tewerkgesteld zijn. (zie verslag 2004 (Fr): de vraag van de cumulatie van 

functies door de ombudspersoon; de vraag van de verbondenheid aan een ziekenhuis; de 

vraag van de banden met de directie; de vrijheid, autonomie en zichtbaarheid van de 

ombudspersonen).  

 

In dit verband stellen de ombudsvrouwen de vooruitgang vast die inzake reflectie over 

die materie gemaakt is. De Federale commissie “Rechten van de patiënt” heeft een advies 

opgesteld over de regels van onverenigbaarheid tussen de functie van ombudspersoon en 

andere functies uitgeoefend binnen dezelfde instelling en over voorwaarden voor een 

goede werking van de ombudsdiensten (zie advies van 17 maart 2006). De recente 

koninklijke besluiten van 6 en 19 maart 2007 (cf. supra) hernemen grotendeels deze 

regels van onverenigbaarheid en deze regels voor een goede werking van de ombudsdienst 

(een eigen telefoonnummer, eigen e-mailadres, een antwoordapparaat dat aangeeft 

gedurende welke uren de ombudspersoon bereikbaar is, een eigen ontvangstruimte). Deze 

koninklijke besluiten herhalen tot twee maal toe dat de ombudspersoon tijdens de 

bemiddeling “geen standpunt inneemt”. 

 

Ook is er een advies door de Federale commissie “Rechten van de patiënt” opgemaakt 

over “de positie van de ombudspersoon in het ziekenhuis en zijn relatie tegenover de 

ziekenhuisbeheerder, directie en de hoofdgeneesheer” (omvang van het monopolie van de 

bemiddeling door de ombudspersoon; contact met de directie tijdens het 

bemiddelingsproces alleen indien dit nodig blijkt te zijn om het genoemde proces vooruit 

te helpen, en indien het gaat om het verkrijgen van informatie over welbepaalde vragen; 

eventuele oriëntatie van de patiënt naar de directie als alternatief voor de bemiddeling 
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(wetende dat er nog andere alternatieven zijn); contacten met de directie in het kader van 

de preventieopdracht; kwestie van zichtbaarheid en continuïteit van de ombudsdiensten 

(advies van 22 januari 2007). 

 

Sommige leden van de Federale commissie “Rechten van de patiënt” (in het advies van 22 

januari 2007) stellen voor om een specifiek statuut voor de ombudspersonen te creëren (en 

met name onder andere te voorzien in bijzondere regels inzake bescherming tegen 

onrechtmatige ontslag) en zelf een federaal orgaan op te richten dat de bevoegdheid heeft 

om de klachten te behandelen over de ombudsfuncties en de bevoegdheid om de 

ombudspersonen te erkennen… Die “federale koepel” – die de arbeidsvoorwaarden van de 

ombudspersonen zou moeten preciseren, die hen zou moeten leiden, erkennen – zou de 

indruk geven van een minder grote afhankelijkheid van de ombudspersonen ten aanzien 

van hun werkgevers. 

 

Wij noteren verder het initiatief van de Koning Boudewijnstichting, waarbij deze 

stichting een studie opgestart heeft over de bestaande bemiddelingssystemen (in de 

gezondheidszorg) in het buitenland. 

 

Deze reflectie dient dus voortgezet en uitgediept te worden. De geloofwaardigheid van de 

ombudsfunctie hangt ervan af. 

 

Er zijn nog concrete vragen die het voorwerp van richtlijnen bij de ombudspersonen 

kunnen zijn (bijv.: Hoe omgaan met de cumulatie van de ombudsfunctie met een andere 

functie (die vanuit wettelijk oogpunt verenigbaar is),  etc …)   

 

Zoals reeds gezegd, zouden de verschillende hierboven genoemde punten het voorwerp 

moeten kunnen uitmaken van aanbevelingen van de Federale commissie “Rechten van de 

patiënt” en/of van de wetgeving. 

 

Dit is misschien de gelegenheid om eraan te herinneren dat de Federale commissie “Rechten 

van de patiënt” aangegeven heeft (in haar advies van 22 januari 2007 over “de positie van de 

ombudspersoon in het ziekenhuis en zijn relatie tegenover de ziekenhuisbeheerder, directie en 

de hoofdgeneesheer”) dat ze een model van huishoudelijk reglement voor alle “lokale” 

ombudspersonen wenste voor te stellen. Daartoe heeft de Federale commissie “Rechten van 
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de patiënt” aangekondigd dat zij onder andere de medewerking zou vragen van A.M.I.S. en 

van V.V.O.V.A.Z. om dit huishoudelijk reglement uit te werken. 

 

Zouden sommige van de hierboven aangehaalde vragen niet overwogen en “geregeld” kunnen 

worden in dit algemeen huishoudelijk reglement (onder toeziend oog van de Federale 

commissie “Rechten van de patiënt”), en misschien achteraf aan de Minister voorgesteld 

kunnen worden om ze in een wetgeving op te nemen,…? Of misschien neemt de wetgever 

zelf een initiatief? 

 

III.5.1.2. De vraag over de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

In een advies van de Nationale Raad van de Orde van geneesheren (24 april 2006) alsook in 

een recente parlementaire interpellatie53
 wordt de vraag gesteld omtrent de toegankelijkheid 

van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”, namelijk: “Zou het niet raadzaam 

zijn in termen van nabijheid om te voorzien in gedecentraliseerde diensten (vanuit geografisch 

oogpunt) voor de sectoren buiten het ziekenhuis?”. 

 

Deze vraag is meer bepaald gebaseerd op het blijkbaar lage aantal klachten in verband met de 

ambulante sector, die bij de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” neergelegd 

worden. 

 

In dit verband willen de ombudsvrouwen van de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” de volgende bemerkingen overmaken: 

 

- In realiteit zijn beide ombudsvrouwen rechtstreeks via telefoon of via e-mail toegankelijk. 

Ze zijn regelmatig toegankelijk, rekening houdend met de wettelijke afwezigheden, met de 

tijd die voor andere dossiers, vergaderingen of opdrachten vereist is. (De dagelijkse uren van 

aanwezigheid worden via het antwoordapparaat vermeld). 

 

De ombudsvrouwen beheren de klachten voornamelijk via telefoon en via correspondentie. 

Maar voor zover mogelijk en indien dit noodzakelijk blijkt, is de ombudsdienst bereid om 

                                                
53

 Vraag 14633 van Mevr. A. Storms over “het recht van de patiënten om een klacht in te dienen tegen de 

ambulante zorgverstrekkers”, 12 maart 2007. 
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zich tot bij de patiënten en/of beroepsbeoefenaars te begeven, vooral wanneer het gaat om een 

confrontatie tussen patiënten/beroepsbeoefenaars die ver van Brussel wonen. 

 

- Het is goed mogelijk dat de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” nog niet 

voldoende bij het grote publiek bekend is. De promotiecampagne die tegen mei-juni 2007 

aangekondigd is, zal de kans bieden om vast te stellen in hoeverre de burgers meer de 

behoefte uiten om een beroep te doen op bemiddeling buiten het ziekenhuis. 

 

 - Het lijkt evident dat, indien het aantal klachten in die sector aanzienlijk toeneemt, het nodig 

zal zijn het personeelsbestand van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” (al dan 

niet op (geografisch) gedecentraliseerde wijze, te verhogen. De dienst heeft immers al 

verzocht om een bijkomende voltijdse medewerker met het oog op het uitvoeren van haar 

diverse opdrachten (zie hoger, inleiding). 

 

 - Zoals reeds hoger aangegeven werd, lijkt het zeker passend dat voorzien wordt in specifieke 

ombudsdiensten voor de andere instellingen dan ziekenhuizen, vooral daar waar de patiënten 

voor “langere termijn” verblijven (rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, gevangenissen, 

instellingen voor sociaal verweer). De nabijheid van dergelijke ombudsdiensten (die de 

genoemde instellingen geregeld kunnen bezoeken) zou het mogelijk maken bepaalde 

werkwijzen op preventief vlak te bevorderen … 

 

- De ombudsvrouwen van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” wijzen op een 

probleem dat ze ervaren hebben bij verplaatsingen om een bemiddelingsgesprek te 

organiseren met patiënt/beroepsbeoefenaar die ver van Brussel wonen. Daar ze niet over een 

eigen lokaal/kantoor buiten Brussel beschikken, dienen de ombudsvrouwen die (nog vrij 

zeldzame) ontmoetingen thuis bij de patiënt of in het kabinet van de betrokken 

beroepsbeoefenaar te organiseren. Dit is niet gepast in het licht van het evenwicht waarin een 

bemiddelingsproces dient te gebeuren. In dergelijke omstandigheden voelen noch de beide 

partijen, noch de ombudspersoon dat ze zich in een “neutrale” plaats bevinden. Het is dus 

belangrijk in de toekomst oplossingen te vinden (vooral indien de ontmoetingen meer 

frequent gebeuren) om dat gevoel van onbehagen tijdens de dialoog te voorkomen: Moet men 

gaan denken aan akkoorden met de ziekenhuizen, overlegplatformen, gemeentehuizen of 

andere types van instellingen om de bovengenoemde omstandigheden te verbeteren en 

“neutrale” lokalen buiten Brussel te kunnen gebruiken? 
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III.5.1.3. Vragen in verband met het recht om bij een bevoegde 

ombudsfunctie klacht neer te leggen 

 

- Zoals we verder zullen zien, rijzen er vragen over de verdeling van de bevoegdheden tussen 

de federale ombudsdienst en de ombudsdiensten bij de overlegplatformen geestelijke 

gezondheidszorg (III.5.3). “De exacte officiële plaats”,waar de betrokken patiënten hun 

recht om een klacht neer te leggen kunnen uitoefenen, dient te worden verduidelijkt. 

 

- Een bijzondere vraag heeft betrekking op het militair hospitaal. Dit ziekenhuis heeft een 

bijzonder statuut54 en is niet onderworpen aan de basiswetgeving op de ziekenhuizen. De 

vraag is nu in hoeverre de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” nauwe banden 

onderhouden moet met de cel “kwaliteit van de zorgverstrekking” van het genoemde hospitaal 

en zijn diensten aanbieden moet (binnen de perken van zijn beschikbare middelen…). In dit 

verband heeft een eerste ontmoeting plaatsgevonden tussen de federale ombudsdienst en de 

directeur van het militair hospitaal. Er werd informatie verstrekt over de brochures “rechten 

van de patiënt” van de FOD en over de werking van de ombudsdiensten van de ziekenhuizen 

en van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. Verdere reflectie over het 

klachtrecht zal hier nog nodig zijn. 

 

- Zoals reeds herhaaldelijk gesignaleerd werd in de verslagen 2004 en 2005 moet men wel 

vaststellen dat de ombudspersonen “rechten van de patiënt” in werkelijkheid talrijke klachten 

beheren die niet strikt tot het toepassingsgebied van de wet betreffende de 

patiëntenrechten behoren: klachten over beroepsbeoefenaars die niet door de wet bedoeld 

zijn (vooral in de geestelijke gezondheidszorg: psychologen, psychotherapeuten, opvoeders, 

sociale assistenten, …); klachten betreffende rechten die niet door de wet bedoeld zijn (bijv. 

betreffende de werking of de organisatie van de ziekenhuizen: kwaliteit van de voeding, 

omstandigheden inzake hygiëne, organisatie van bijzondere ziekenhuisdiensten, …); klachten 

neergelegd door  personen die niet door de wet bedoeld zijn (klachten van nabestaanden van 

de overleden patiënten die de omstandigheden van het overlijden willen begrijpen; klachten 

vanwege naasten van verzwakte of “onbekwame” patiënten die zich niet als 

vertrouwenspersoon of als vertegenwoordiger van de patiënt voorstellen). 

                                                
54

 Artikel 1 van de wet op de ziekenhuizen van 7 augustus 1987 sluit het Militair Hospitaalcentrum Koningin 

Astrid uit zijn toepassingsgebied uit. Dit hospitaal is niet voorzien van rechtspersoonlijkheid; het hangt af van de 

Medische Component van Landsverdediging (medische dienst van Landsverdediging). 
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In dit opzicht zijn velen het erover eens dat men de ombudspersonen geenszins kan verbieden 

en/of verwijten dat ze zich bezig houden met die klachten die niet rechtstreeks bedoeld 

worden door de wet betreffende de patiëntenrechten, voor zover die ombudspersonen over tijd 

en middelen beschikken om ook de klachten in de strikte zin van de “rechten van de patiënt” 

te af te handelen … 

 

Maar zou het niet passend zijn om die feitelijke toestand officieel te maken (via wetgeving, 

een samenwerkingsakkoord,…) en dit met het oog op de verantwoordelijkheid, op de 

juridische duidelijkheid omtrent de bevoegdheden van de ombudspersonen “rechten van de 

patiënt”, op de duidelijkheid voor de patiënt (en eventueel ook in termen van financiering van 

de ombudsfunctie)? 

 

Wij herinneren eraan dat de Federale commissie “Rechten van de patiënt” verzocht heeft om 

de organisatie van een Interministeriële conferentie om de vraag van de bevoegdheden van de 

ombudspersonen “rechten van de patiënt” te regelen op het gebied waar de tussenkomst van 

de ombudspersoon gedeeltelijk samenvalt met de bevoegdheden van de Gemeenschappen en 

Gewesten (namelijk de inspectiediensten van de verzorgingsinstellingen)55. 

 

Tevens herinneren wij er aan dat de Federale commissie “Rechten van de patiënt” een advies56 

uitgebracht heeft over de manier waarop een ombudspersoon “rechten van de patiënt” de 

afhandeling van klachten op zich neemt die afkomstig zijn van andere personen dan de 

vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon van de patiënt (misschien is het meer gepast om te 

spreken over “mogelijkheid om een vaststelling ter sprake te brengen” dan over de 

“mogelijkheid om klacht neer te leggen” uit hoofde van die derde personen). 

 

Wat betreft de uitbreiding van het begrip “klachtmelder” lijkt het recente koninklijk besluit 

van 15 februari 2007 (zie hierboven, blz. 13) nogal vreemd. Dit koninklijk besluit biedt de 

mogelijkheid aan de verschillende “potentiële” vertegenwoordigers (die in artikel 14 §2 van 

de wet betreffende de patiëntenrechten omschreven staan) om bij een ombudsdienst klacht 

neer te leggen zonder dat de hiërarchische volgorde tussen hen dient gerespecteerd te worden, 

                                                
55

 Advies van 17 maart 2006 betreffende de uitbreiding van de bevoegdheden van de ombudspersoon en in het 

kader van een Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. 
56

 Advies van 23 juni 2006 betreffende de uitbreiding van het klachtrecht. 
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met uitzondering van de broers en zussen van de betrokken patiënt. Het is moeilijk de zin en 

het doel van die uitsluiting te begrijpen. 

 

- Een andere bijzondere vraag inzake het “recht een klacht neer te leggen bij een bevoegde 

ombudsfunctie” betreft het verzoek om bemiddeling dat – niet van de patiënten zelf komt 

– maar van de beroepsbeoefenaars (er heeft zich reeds een dergelijk geval voorgedaan bij 

de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”). Ook hier kan men een ombudspersoon 

niet verhinderen aan dergelijk verzoek van een beroepsbeoefenaar gevolg te geven, indien de 

patiënt akkoord gaat om aan het bemiddelingsproces deel te nemen … 

 

Moet men de mogelijkheid waarbij de beroepsbeoefenaars van de gezondheidszorg zich tot 

een ombudsdienst kunnen richten, “officieel maken”? Wat zouden de voor- en nadelen van 

een dergelijke ontwikkeling zijn? 

 

- Tot slot herinneren wij in dit hoofdstuk nog aan het voorstel van de ombudsvrouwen van de 

federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” om de oprichting van specifieke 

ombudsdiensten (dicht bij de patiënt) te overwegen voor de rusthuizen en de 

gevangenissen (en/of nog voor de instellingen voor sociaal verweer indien men oordeelt dat 

deze laatste niet vallen onder de bevoegdheid van de ombudspersonen bij de overlegplatforms 

geestelijke gezondheidszorg). 

 

III.5.2. Wie voert controle uit over de ombudsdiensten? 

 

De federale ombudsvrouwen ontvingen verschillende vragen van ombudspersonen in de 

ziekenhuizen en bij de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg in hoeverre en op welke 

manier de werking van een ombudsdienst “Rechten van de patiënt” wordt gecontroleerd door 

instanties extern aan het ziekenhuis. Enerzijds heeft de Federale commissie “Rechten van de 

patiënt” volgens art. 16 § 2, 4° en 5° wet betreffende de patiëntenrechten de taken de werking 

van de ombudsdiensten te evalueren en klachten over deze werking te behandelen. Anderzijds 

hebben de inspectiediensten van de gemeenschappen en gewesten een controlerende 

bevoegdheid in hoeverre de erkenningsnormen voor een ombudsfunctie zijn nagevolgd. 
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Volgende vragen worden gesteld:  

- Welke procedure volgen de inspectiediensten en de Commissie indien het gaat om een 

de behandeling van een klacht over de werking van een ombudsdienst? 

- In welke mate dient een ombudspersoon een controlerende instantie (op haar vraag) op 

de hoogte te brengen van het precieze verloop, de inhoud en het resultaat van een 

lopende of afgesloten bemiddelingsprocedure? Waar grenst het beroepsgeheim 

waaraan de ombudspersoon zich strikt dient te houden? 

- Hoelang kan een controle worden uitgevoerd na het sluiten van een dossier? De 

persoonsgegevens mogen immers door de ombudspersonen slechts worden bewaard 

gedurende de tijd nodig voor de behandeling van de klacht en voor het opstellen van 

het jaarverslag. 

 

In dit kader achten de federale ombudsvrouwen het wenselijk om de mogelijkheden na te 

gaan in hoeverre een bijeenkomst georganiseerd kan worden met de betrokken instanties en 

vertegenwoordigers van ombudspersonen voor een verduidelijking van de hierboven 

aangehaalde vragen. Deze verduidelijking over de werking van de controlerende instanties is 

eveneens belangrijk voor de patiënt indien hij zich wenst te informeren over verdere stappen 

die hij zou kunnen ondernemen, indien hij niet tevreden is over de tussenkomst zelf van de 

ombudspersoon. 

 

III.5.3. De bevoegdheidsverdeling tussen de federale ombudsdienst “Rechten 

van de patiënt” en de ombudspersonen bij de overlegplatformen 

geestelijke gezondheidszorg 

 

- Wat de ombudsdiensten “Rechten van de patiënt” betreft, heeft de wetgever een 

bevoegdheidsverdeling vastgelegd. De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” dient 

een ontvangen klacht, die betrekking heeft op een tekortkoming in de naleving van de rechten 

van de patiënt, waarvoor in uitvoering van artikel 11 van de wet betreffende de 

patiëntenrechten een specifieke ombudsfunctie ingesteld werd, door te sturen naar deze 

bevoegde ombudsfunctie. Indien er geen specifieke ombudsfunctie ingesteld werd, behandelt 

de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt zelf de klacht. 

 

De doorverwijzing naar een specifieke ombudsdienst is duidelijk wat de ombudsdiensten in 

de algemene ziekenhuizen betreft. Wat de psychiatrische ziekenhuizen en de andere 
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voorzieningen betreft, die bij een overlegplatform geestelijke gezondheidszorg aangesloten 

zijn, lijkt de doorverwijzing in bepaalde situaties in de praktijk heel wat minder duidelijk: 

 

- De bevoegdheid van de ombudsfunctie bij het overlegplatform geestelijke gezondheidszorg 

wordt wettelijk geregeld volgens het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende de 

vaststelling van de normen voor erkenning van samenwerkingsverbanden van 

psychiatrische instellingen en diensten, op volgende wijze: 

 

“Art. 11. § 1. Elk erkend samenwerkingsverband moet beschikken over een ombudsfunctie 

zoals bedoeld in artikel 11 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de 

patiënt, verder "patiëntenrechtenwet" genoemd, die voldoet aan de hiernavolgende 

voorwaarden. 

Bedoelde ombudsfunctie is bevoegd voor de klachten in verband met de uitoefening van de 

rechten toegekend door de patiëntenrechtenwet, vanwege patiënten aan wie gezondheidszorg 

wordt verstrekt in de bij het samenwerkingsverband aangesloten instellingen en diensten 

(bedoeld in artikel 8, § 3, 2°, 3° en 5°). <KB 2004-06-15/35, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 

01-11-2003> 

Bedoelde ombudsfunctie is bevoegd voor de klachten in verband met de uitoefening van de 

rechten toegekend door de patiëntenrechtenwet, vanwege patiënten aan wie gezondheidszorg 

wordt verstrekt in de bij het samenwerkingsverband aangesloten instellingen en diensten 

bedoeld in artikel 8, § 3, 4°, voorzover die opdracht aan de ombudsfunctie wordt verleend 

door een overheid bedoeld in de artikelen 128, 130 of 135 van de Grondwet. 

§ 2. De leiding van de ombudsfunctie wordt toevertrouwd aan een door het in artikel 10 

bedoelde comité benoemde persoon, hierna "ombudspersoon" genoemd.” 

 

Uit de wettekst valt af te leiden dat de ombudspersoon bij een overlegplatform geestelijke 

gezondheidszorg bevoegd is tussen te komen in klachten die betrekking hebben op de 

psychiatrisch ziekenhuizen, psychiatrisch verzorgingstehuizen (PVT) en initiatieven van 

beschut wonen (IBW) die aangesloten zijn bij de overlegplatforms. 

 

In de volgende hoofdstukken worden deze verschillende instellingen en diensten overlopen 

wat betreft vaststellingen in de praktijk, knelpunten en aanbevelingen.  
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III.5.3.1 De psychiatrische ziekenhuizen: combinatie van een “interne” en 

een “externe” ombudspersoon? 

 

- Het koninklijk besluit van 8 juli 2003 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan de 

ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen stelt dat een ziekenhuis, om te voldoen aan 

de wettelijke verplichting over een ombudsfunctie te beschikken, volgens art. 1 §1 en § 2, de 

mogelijkheid heeft om zelf een ombudsdienst op te richten of om de ombudsfunctie met 

meerdere ziekenhuizen gemeenschappelijk te organiseren. Specifiek voor de psychiatrische 

ziekenhuizen is er volgens art. 1 § 3 een derde mogelijkheid: “Teneinde te voldoen aan de 

voorwaarde gesteld in artikel 70quater van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 

augustus 1987, volstaat het dat de psychiatrische ziekenhuizen het klachtrecht van de patiënt 

zoals bedoeld in artikel 11 van de patiëntenrechtenwet, garanderen via de ombudsfunctie van 

het samenwerkingsverband van psychiatrische instellingen en diensten als overlegplatform 

zoals bedoeld in de artikelen 11 tem 21 van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende 

vaststelling van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van 

psychiatrische instellingen en diensten”. 

In de praktijk doen de meeste psychiatrische ziekenhuizen een beroep op de tussenkomst van 

de ombudspersoon bij het overlegplatform (verder “externe” ombudspersoon genoemd). 

Enkele psychiatrische ziekenhuizen hebben gekozen om een eigen ombudsdienst in het 

ziekenhuis op te richten of een ombudsdienst met meerdere ziekenhuizen gemeenschappelijk 

te organiseren (verder “interne” ombudspersoon genoemd). 

 

- In de praktijk stellen de federale ombudsvrouwen vast dat sommige psychiatrische 

ziekenhuizen, in Vlaanderen, opteren voor de combinatie van een “interne” en een 

“externe” ombudspersoon. 

 

- Volgens de federale ombudsvrouwen lijkt het dat de expliciete keuze van een psychiatrisch 

ziekenhuis voor een combinatie van een interne en externe ombudspersonen wettelijk niet 

voorzien is. Bovendien dient de federale ombudsdienst de patiënt door te sturen naar de 

specifieke ombudsfunctie die is ingesteld. De doorverwijzing is geheel onduidelijk indien 

de patiënt geïnformeerd wordt over twee specifiek bevoegde ombudsfuncties. Ook de 

registratie van de klachten en de opstelling van het jaarverslag voor een bepaald ziekenhuis 

kunnen niet betrouwbaar en correct de realiteit weergeven, indien deze rapportering gebeurt 
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door twee ombudspersonen (een “interne” ombudspersoon en een ombudspersoon bij het 

overlegplatform). 

 

De federale ombudsvrouwen menen dat de psychiatrisch ziekenhuizen een uitdrukkelijke 

keuze zouden moeten maken voor een ‘interne’ of een ‘externe’ ombudspersoon “Rechten 

van de patiënt”, zoals dit wettelijk voorzien lijkt. Een transparanter financieringssysteem van 

de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg zou deze uitdrukkelijke keuze volgens hen 

kunnen ondersteunen en stimuleren. (zie ook hoofdstuk III.5.1.2) 

 

Indien toch een discussie mogelijk zou zijn over de interpretatie van de wettekst, stellen de 

federale ombudsvrouwen voor deze wettekst te wijzigen in: “Teneinde te voldoen aan de 

voorwaarde gesteld in artikel 70quater van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 

augustus 1987, hebben  de psychiatrische ziekenhuizen eveneens een derde mogelijkheid, 

namelijk het klachtrecht van de patiënt zoals bedoeld in artikel 11 van de 

patiëntenrechtenwet, te garanderen via de ombudsfunctie van het samenwerkingsverband van 

psychiatrische instellingen en diensten als overlegplatform …”. 

 

III.5.3.2 De bemiddeling in de initiatieven van beschut wonen en 

psychiatrische verzorgingstehuizen: verplichte bevoegdheid van de 

ombudsdiensten van de overlegplatforms? 

 

- De financiering aan de overlegplatformen geestelijke gezondheidszorg voor de kosten die 

betrekking hebben op de ombudsfunctie wordt geregeld via het koninklijk besluit van 25 april 

2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van 

de ziekenhuizen, art 52, 1°, “(c) een budget van 516.742,67 EUR (index 1 januari 2004) 

wordt verdeeld onder de samenwerkingsverbanden, op basis van de benadeelde populatie, 

teneinde de kosten die betrekking hebben op de ombudsfunctie te dekken.) <KB 2004-03-

16/37, art. 5, 007; Inwerkingtreding : 01-01-2004; de wijzigingsbepaling werd 

geïnterpreteerd>” en 3° “het bedrag van deze financiering wordt toegekend aan één van de 

erkende psychiatrische ziekenhuizen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband. 

Deze financiering wordt aan het samenwerkingsverband overgemaakt. Een schriftelijke 

overeenkomst tussen het samenwerkingsverband en het ziekenhuis regelt de wijze waarop de 

financiering wordt overgemaakt”. 
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De overheid bepaalt het budget voor de ombudsfunctie op basis van de populatie waarop de 

werking van het overlegplatform geestelijke gezondheidszorg betrekking heeft. Het budget 

wordt uitgekeerd aan één psychiatrisch ziekenhuis dat is aangesloten bij het overlegplatform 

(dat ziekenhuis dient het budget over te dragen aan het overlegplatform). De schriftelijke 

overeenkomst tussen het ziekenhuis en het samenwerkingsverband regelt de financiering voor 

de ombudsfunctie op het platform. 

 

- De federale ombudsvrouwen stellen vast dat deze overeenkomsten in de praktijk niet de 

financiering van de ombudsfunctie in alle initiatieven van beschut wonen en alle 

psychiatrische verzorgingstehuizen die zijn aangesloten bij het platform geestelijke 

gezondheidszorg omvatten. Zij stellen vast dat de ombudspersonen bij het overlegplatform 

enkel (mogen) tussenkomen in de initiatieven van beschut wonen en psychiatrische 

verzorgingstehuizen die de tussenkomst van de ombudspersoon nadrukkelijk wensen en 

waarvoor een overeenkomst is gemaakt op financieel vlak tussen het psychiatrisch ziekenhuis 

en het overlegplatform. 

 

- Enerzijds heeft de wetgever voorzien dat de ombudspersoon bij het overlegplatform de 

specifieke ombudsfunctie is die bevoegd is voor de initiatieven van beschut wonen en voor 

de  psychiatrische verzorgingstehuizen die aangesloten zijn bij een overlegplatform 

geestelijke gezondheidszorg. Anderzijds stellen de federale ombudsvrouwen vast dat de 

ombudspersonen bij de overlegplatforms op basis van het huidig financieringssysteem de 

ombudsfunctie niet vanzelfsprekend kunnen uitoefenen in alle instellingen en diensten die zijn 

aangesloten bij een overlegplatform en dat niet alle initiatieven van wonen het koninklijk 

besluit interpreteren in de zin dat de ombudspersoon bij het overlegplatform de 

ombudsfunctie uitoefent in de initiatieven van beschut wonen die zijn aangesloten bij een 

overlegplatform geestelijke gezondheidszorg. 

 

In het kader van haar doorverwijzingsfunctie naar bevoegde specifieke ombudsfuncties, 

vragen de federale ombudsvrouwen een grotere duidelijkheid en transparantie omtrent de 

bevoegdheid en de effectieve tussenkomst van de ombudspersonen bij de 

overlegplatformen in alle initiatieven van beschut wonen en P.V.T.’s die bij het 

overlegplatform aangesloten zijn. 
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Zou de bevoegde Minister dit eventueel kunnen verduidelijken via een ministeriële 

omzendbrief gericht aan de betrokken initiatieven van beschut wonen en de 

psychiatrische verzorgingstehuizen? 

 

De federale ombudsvrouwen zijn van mening dat een transparanter financieringssysteem van 

de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg de praktische uitvoering van de specifieke 

bevoegdheid van de ombudspersonen bij het overlegplatforms alvast zou ondersteunen. 

Eventueel dient gereflecteerd te worden over de specifieke situaties waarin initiatieven van 

beschut wonen en psychiatrisch verzorgingstehuizen functioneel verbonden zijn aan 

psychiatrische ziekenhuizen die opteren voor een “interne” ombudsfunctie. 

 

III.5.3.3 De bemiddeling in de centra geestelijke gezondheidszorg: 

bevoegdheid van de ombudspersonen bij de overlegplatforms of van de 

federale ombudsdienst? 

 

- Volgens art 11, § 1, 3° lid van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende de 

vaststelling van de normen voor erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische 

instellingen en diensten, is de ombudspersoon bij het overlegplatform bevoegd wat betreft de 

Centra geestelijke gezondheidszorg die aangesloten zijn bij een overlegplatform “voorzover 

die opdracht aan de ombudsfunctie wordt verleend door een overheid bedoeld in de artikelen 

128, 130 of 135 van de Grondwet”. De Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap en de 

overheden voor het tweetalige gebied van Brussel-Hoofdstad bepalen bijgevolg of de 

ombudspersoon bij het platform eveneens de bevoegdheid heeft tussen te komen in het 

kader van de wet betreffende de patiëntenrechten in de Centra geestelijke 

gezondheidszorg. 

 

Bij afwezigheid van een verleende opdracht van de bevoegde overheden, is op dit moment de 

federale ombudsdienst wettelijk bevoegd tussen te komen in de centra geestelijke 

gezondheidszorg die aangesloten zijn bij een overlegplatform. 

 

- De federale ombudsvrouwen merken op dat overlegplatformen geestelijke gezondheidszorg 

in Vlaanderen, voor wat betreft de ombudsfunctie, een overeenkomst hebben gesloten met 

Centra geestelijke gezondheidszorg en centra met een RIZIV –conventie die zijn aangesloten 

bij de overlegplatforms, wat niet het geval is voor de Franstalige overlegplatforms. 
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Op basis van signalen van de ombudspersonen bij de overlegplatforms vernamen de federale 

ombudsvrouwen dat de Centra geestelijke gezondheidszorg zelf vragende partij zijn voor 

de tussenkomst van de ombudspersoon bij het overlegplatform in deze voorzieningen.  

 

- De federale ombudsvrouwen stellen een bevoegdheidsverschuiving voor, nl. dat de 

bevoegde overheden de ombudspersoon bij het overlegplatform (die ervaring heeft in de 

geestelijke gezondheidszorg) als specifieke ombudsfunctie aanduiden voor de centra 

geestelijke gezondheidszorg die zijn aangesloten bij de overlegplatforms. De ombudspersoon 

bij het overlegplatform is vanuit zijn beroepsuitoefening meer vertrouwd met de werking van 

de centra geestelijke gezondheidszorg (en “fysiek” dichterbij deze centra). Ook de patiënt 

kent dikwijls reeds de ombudspersoon bij het overlegplatform vanuit zijn tussenkomsten in 

andere instellingen en diensten die aangesloten zijn bij het overlegplatform. 

 

Op basis van bovenstaande vaststellingen en argumenten vragen de federale ombudsvrouwen 

de bevoegde overheden dat ze de vraag naar de mogelijkheid onderzoeken, om de 

ombudspersoon bij de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg de opdracht te verlenen 

om bevoegd te zijn in de centra geestelijke gezondheidszorg, die bij het overlegplatform 

geestelijke gezondheidszorg aangesloten zijn. 

 

III.5.3.4 De bemiddeling in de centra met een RIZIV-conventie: bevoegdheid 

van de ombudspersonen bij de overlegplatforms of van de federale 

ombudsdienst? 

 

- Voor de voorzieningen met een RIZIV–conventie vermeldt de bestaande wetgeving geen 

mogelijkheid voor een tussenkomst van een ombudspersoon bij het overlegplatform 

geestelijke gezondheidszorg. Nochtans kunnen volgens art 8 § 3 van het koninklijk besluit 

van 10 juli 1990 houdende de vaststelling van de normen voor erkenning van 

samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten, voorzieningen met een 

RIZIV–conventie die tot opdracht hebben een specifiek aanbod binnen de geestelijke 

gezondheidszorg te organiseren, deel uitmaken van de overlegplatforms geestelijke 

gezondheidszorg. 
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Momenteel is de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” bevoegd tussen te komen in 

deze centra met een RIZIV-conventie en die bij een overlegplatform geestelijke 

gezondheidszorg aangesloten zijn. 

 

Op basis van dezelfde vaststellingen en argumenten als voor de centra geestelijke 

gezondheidszorg (zie hoofdstuk III.5.4.4.), stellen de federale ombudsvrouwen een 

bevoegdheidsverschuiving voor, namelijk dat de ombudspersoon bij het overlegplatform 

(vertrouwd met en dicht bij de geestelijke gezondheidszorg en als specifieke ombudsfunctie) 

zou worden aangeduid voor de centra die een RIZIV-conventie hebben en die zijn aangesloten 

bij een overlegplatform. 

 

III.5.4. De jaarverslagen van de ombudspersonen bij de overlegplatforms voor 

de initiatieven van beschut wonen die bij het overlegplatform 

aangesloten zijn 

 

- Volgens art 20 §1 van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende de vaststelling van 

de normen voor erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en 

diensten dient de ombudspersoon jaarlijks een verslag op te stellen. Dit artikel bepaalt dat het 

verslag een overzicht van het aantal klachten, het voorwerp van de klachten en het resultaat 

van het optreden van de ombudsfunctie, moeilijkheden en aanbevelingen dient weer te geven. 

De gegevens worden opgesplitst per aangesloten instelling of dienst. Het verslag mag geen 

elementen bevatten waardoor één van de natuurlijke personen, betrokken bij de afhandeling 

van de klacht, kan worden geïdentificeerd. 

 

- Het nieuwe uniforme registratiesysteem voor de jaarverslagen, waarvan de inwerkingtreding 

voor 2008 voorzien is (opstelling en doorsturing van het jaarverslag 2007) (zie hiervoor 

hoofdstuk II.5.1,p.43), veronderstelt, conform de wettelijke bepalingen, dat elke 

ombudspersoon per aangesloten initiatief van beschut wonen een afzonderlijk jaarverslag 

dient op te stellen en naar de Federale commissie “Rechten van de patiënt” dient door te 

sturen. 

De federale ombudsvrouwen ontvingen herhaaldelijk het signaal van de ombudspersonen bij 

de overlegplatforms dat de opstelling van een apart jaarverslag voor elk initiatief beschut 

wonen dat is aangesloten bij een overlegplatform verschillende moeilijkheden met zich 

meebrengt. Ombudspersonen bij de overlegplatforms merken op dat heel weinig 
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klachtmeldingen in deze initiatieven van beschut wonen direct betrekking hebben op de wet 

betreffende de patiëntenrechten, aangezien er weinig beroepsbeoefenaars tewerkgesteld zijn 

die behoren tot het toepassingsgebied van deze wet. De opstelling van een apart jaarverslag 

met vermelding van een enkele klacht kan het mogelijk maken dat een persoon die betrokken 

was geïdentificeerd kan worden. Niet elk aangesloten initiatief van beschut wonen doet 

bovendien in de praktijk een beroep op de ombudspersoon bij het overlegplatform. (zie 

hiervoor hoofdstuk III.5.3.2, p.91) Met deze argumenten uitten ombudspersonen bij de 

overlegplatforms hun bedenkingen dat de opstelling van een apart jaarverslag voor elk 

initiatief van beschut wonen in de praktijk niet haalbaar en zinvol lijkt. 

 

De federale ombudsvrouwen vragen de wetgever en de Federale commissie “Rechten van de 

patiënt” te reflecteren over de door de ombudspersonen gesignaleerde moeilijkheden in 

verband met de verplichting tot opstelling van een apart jaarverslag voor elk aangesloten 

initiatief van beschut wonen. 

 

III.6. Probleemstellingen die onrechtstreeks met de wet betreffende de patiëntenrechten 

verband houden 

 

III.6.1. Het geregeld in vraag stellen van het medisch beroepsgeheim 

 

Bij de afhandeling van de klachten van patiënten, bij het ontmoeten van verschillende actoren 

uit de wereld van de gezondheidszorg of bij het beantwoorden van de informatievragen van 

burgers, werden de ombudsvrouwen herhaaldelijk geconfronteerd met het begrip van het 

medisch beroepsgeheim. 

 

Dit begrip wordt geregeld in vraag gesteld, of zelfs “bekritiseerd”, op grond van de volgende 

elementen en / of realiteiten: 

 

- het grote aantal actoren die een zelfde patiënt begeleiden (beroepsbeoefenaars, sociale 

assistenten, … en hun “vereiste” medewerkers (secretaressen, enz.) 

- de informatisering van de gezondheidsgegevens 

- de groeiende aanwezigheid van gezondheidsgegevens in de sociale wereld (aanvraag 

van bijzondere uitkeringen, …); in de gerechtelijke wereld (exploitatie van medische 

attesten in scheidingsprocedures, betwistingen van testamenten, enz.); in de context 
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van verzekeringen; bij controles van werkwijzen van beroepsbeoefenaars 

(belastingcontroles57, controles door het R.I.Z.I.V.58, enz.) bij het vastleggen van 

statistieken en onderzoeken, enz. 

 

De contouren van het begrip van het medisch beroepsgeheim moeten geregeld opnieuw 

onderzocht worden inzake de “zin” zelf van het medische beroepsgeheim59 en de 

uitdrukkelijke “wettelijke” afwijkingen daarvan60. 

 

Het begrip van “gedeelde geheimhouding” moet eveneens vaak door de ombudsdienst 

uiteengezet en uitgelegd worden bij informatievragen61. 

                                                
57

 Zie de vragen van tandartsen die zich verwonderen over de werkwijzen van de Belastingadministratie die 

weinig aandacht besteden aan het begrip van beroepsgeheim, waardoor deze laatste gegevens verneemt die niet 

anoniem gemaakt zijn en/of verband houden met andere gegevens van persoonlijke aard. Het advies van de 

Nationale Raad van de Orde van geneesheren van april 1994 levert elementen om die vragen te beantwoorden.   
58

 Zie de vragen - dit keer afkomstig van patiënten – waarbij niet het begrip van beroepsgeheim in vraag gesteld 

wordt doch wel het begrip van bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Die patiënten verwonderen zich 

over het feit dat de controlediensten en medische diensten van het RIZIV aan hun persoonlijke vragen stellen 

(aangaande werkwijzen van beroepsbeoefenaars) zonder dat ze precies weten wat ze kunnen antwoorden, zonder 

te weten waarvoor die toevertrouwde informatie zal dienen, zonder te weten of ze al dan niet kunnen weigeren te 

antwoorden uit hoofde van het principe van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer… 
59

 In dit verband herinneren de ombudsvrouwen eraan dat het beroepsgeheim van de beoefenaar van de 
gezondheidszorg dat in ons Strafwetboek bepaald is, van essentieel belang is voor onze maatschappij. Dee 

regel van beroepsgeheim beschermt niet enkel de persoonlijke levenssfeer van de patiënt; het beschermt 

eveneens zijn toegang tot de zorgverstrekking. De patiënt “weet vooraf” dat hij altijd kan rekenen op het 

stilzwijgen van de beroepsbeoefenaar en hij weet dat de regel van geheimhouding van toepassing zal zijn zonder 

dat hij de aandacht hoeft te vestigen op de vertrouwelijke aard van zijn ziekte of van de omstandigheden waarin 

hij ertoe gebracht op de zorgverlening een beroep te doen.   
60

 Het verbod om beroepsgeheimen te onthullen is niet geldig in geval van “getuigenis in rechte” of “een 

getuigenis voor een parlementaire commissie” of wanneer “de wet ertoe verplicht deze geheimen bekend te 

maken”. Volgens H. NIJS “Seule une loi au sens formel du terme peut prévoir des exceptions au devoir de 

garder le secret. Mais elle peut confier au Roi la tâche de préciser ces exceptions” in La médecine et le droit, 

Kluwer, 1995, blz. 363. In het algemeen vermeldt men als wettelijke uitzonderingen op het principe van de 

beroepsgeheim: artikel 150 al.1 van de wet ZIV (mededelingen aan de geneesheren-inspecteurs van de dienst 

voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV); de aangifte van besmettelijke ziekten; de aangifte van 

bevalling en geboorte extern aan het ziekenhuis; artikel 95 van de wet op de landverzekeringsovereenkomsten. 

Wij vermelden nog de bijzondere bepalingen betreffende mishandeling van kinderen alsook de situaties van 

noodtoestand. Wij merken op dat de code voor geneeskunidge plichtenleer bovendien voorziet in situaties 

waar het mededelen van medische informatie toegestaan wordt, zonder dat het evenwel om echte toepassingen 

van een verplichting gaat (zie met name artikel 58 f: aangiften van arbeidsongevallen; artikel 58 g: afleveren van 

verslagen en medische attesten in uitvoering van wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van de 

persoon van de geesteszieke; artikel 58 h: afleveren van medische verslagen in uitvoering van de wetten 

betreffende beroepsziekten, artikel 62: mededelingen, binnen de absoluut vereiste strikte grenzen, aan de 

wettelijke vertegenwoordigers van de patiënt, aan de geneesheer-gerechtelijk deskundige, aan instellingen voor 

wetenschappelijk doel onder anonieme vorm; artikel 67: verlenen van attesten aan de patiënt). 
61

 Het gedeeld beroepsgeheim is een bijzondere afwijking van de regel van beroepsgeheim. De theorie van het 

gedeeld beroepsgeheim (ontwikkeld door de rechtspraak en de rechtsleer) laat toe informatie mede te delen 
onder vertrouwde beoefenaars met dezelfde opdracht, zoals de opdracht van zorgverlening, en dit met 

naleving van verschillende voorwaarden: het mededelen van informatie door een beroepsbeoefenaar mag 

slechts gebeuren in het belang van de patiënt, ten aanzien van een andere beoefenaar die aan het geheim 

gehouden is en die ermee belast is het uitwerken van de diagnosestelling of de zorgverlening van de patiënt 

voort te zetten; de mededeling moet beperkt worden tot de gegevens die nuttig en noodzakelijk zijn voor de 
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III.6.2. Het wetsontwerp “No-fault” van de regering 

 

In de voorbereidende werkzaamheden van de wet betreffende de patiëntenrechten staat 

weergegeven dat een reglementering betreffende de vergoeding voor de schade, ongeacht of 

ze al dan niet veroorzaakt werd door een fout van een beroepsbeoefenaar, logischerwijze 

volledig past in het kader van een wet betreffende de patiëntenrechten. 

 

Dit systeem van vergoeding van slachtoffers van therapeutische ongevallen – waarbij de 

slachtoffers niet meer verplicht zijn een fout te bewijzen en/of voor de rechtbank te 

verschijnen om een schadeloosstelling te verkrijgen – wordt reeds lang door de politieke 

wereld overwogen en bestaat overigens reeds in verscheidene andere landen. 

 

Op het ogenblik dat dit jaarverslag opgesteld wordt (begin april 2007), werd het wetsontwerp 

“betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorgen” in de commissie 

“Gezondheid” van de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd62. 

 

Zonder enigszins in een precieze technische en/of juridische analyse te treden van de in de 

Kamer voorgelegde (en reeds geamendeerde) tekst, wensen de ombudsvrouwen van de 

federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” zich hier te beperken tot sommige 

vaststellingen / vragen omtrent de eventuele gevolgen van die tekst en dit zowel inzake de 

invraagstelling van de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaars in het kader van de wet 

betreffende de patiëntenrechten als inzake het werk van de ombudspersonen “rechten van de 

patiënt”. 

 

- Aldus maken de ombudsvrouwen de volgende opmerkingen: 

 

Het is hoogstnodig dat verschillende slachtoffers van therapeutische ongevallen een 

vergoeding kunnen genieten zonder via de lastige weg van het “bewijs van de fout” te moeten 

gaan (de ombudspersonen “rechten van de patiënt” hebben geregeld te maken met slachtoffers 

van therapeutische ongevallen van wie de gezondheid, de carrière of het gezinsleven gebroken 

werden…). De recente berichtgeving rond het aangekondigde wetsontwerp heeft reeds talrijke 

                                                                                                                                                   
opdracht (van dat ogenblik) van de bestemmeling van de gegevens; het mededelen mag slechts gebeuren indien 

de patiënt er zich niet tegen verzet (wat inhoudt dat hij ervan op de hoogte is). 
62

 Doc.51, Kamer, wetsontwerp nr. 3012/005  



 99

patiënten doen reageren, en deze laatsten hebben zich al tot de federale ombudsdienst 

“rechten van de patiënt” gericht om te vernemen wat ze moeten doen om de genoemde 

vergoeding te kunnen genieten… De hoop en de verwachtingen zijn groot… Het feit dat de 

toepassing van het vergoedingssysteem “zonder fout” slechts geldt voor de feiten gebeurd na 

1 januari 2008, zonder terugwerkende kracht (wat begrijpelijk kan zijn), kan op zich alleen al 

aanleiding geven tot teleurstellingen… 

 

- De ombudsvrouwen stellen zich volgende vragen: 

 

• Het wetsontwerp verhindert de patiënt om persoonlijk de beroepsbeoefenaar in de 

gezondheidszorg aansprakelijk te stellen voor de burgerlijke rechtbanken 

(uitgezonderd in geval van opzettelijke of zware fout van de zorgverstrekker)63 indien 

hij het slachtoffer is van een therapeutisch ongeval. Loopt men niet het risico dat hier 

frustraties verwekt worden bij sommige patiënten64? 

 

• Het wetsontwerp lijkt vooral tot doel te hebben de personen te vergoeden die een 

lichamelijke of morele schade geleden hebben ten gevolge van een “technische 

medische handeling”. Men kan zich afvragen of het wetsontwerp ook de vergoeding 

van patiënten viseert die het slachtoffer zouden zijn van de niet-naleving van de wet 

betreffende de patiëntenrechten (bijv.: schadevergoeding voor niet-naleving van het 

recht op informatie over de gezondheidstoestand, van het recht op vrije en 

geïnformeerde toestemming in de tussenkomst, van het recht op inzage van het 

patiëntendossier, van het recht op pijnbestrijding, van het recht op eerbied voor de 

waardigheid bij de zorgverstrekking,…). 

 

Met andere woorden, zijn de verplichtingen van de beroepsbeoefenaar, zoals in de wet 

betreffende de patiëntenrechten bedoeld, in de definitie van “verlenen van 

gezondheidszorg”, zoals bedoeld door het “no fault” wetsontwerp65, inbegrepen? 

                                                
63

 Art.7, §1 van het wetsontwerp 3012/005. 
64

 De mogelijkheid om zich burgerlijke partij te stellen in het kader van een strafrechtelijke vordering is evenwel 

ontvankelijk… doch alleen indien zij gericht is op een veroordeling tot een morele schadevergoeding van een 

symbolische euro (art.7, §2). 
65

 Het ontwerp voorziet in een mogelijke vergoeding wegens (abnormale schade) die het gevolg is van “het 

verlenen van gezondheidszorg”: a door een zorgverlener aangeboden diensten in het kader van de uitoefening 

van zijn beroep met het oog op het bevorderen, bepalen, bewaren, herstellen of verbeteren van de 

gezondheidstoestand of de esthetiek van de patiënt”. 
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Indien dit het geval is, wil dat zeggen dat men geen rechtsvordering voor burgerlijke 

aansprakelijkheid meer kan instellen wegens niet-naleving van de wet betreffende de 

patiëntenrechten en dat men vergoed kan worden door het fonds voor vergoeding van 

ongevallen bij gezondheidszorgen dat in het wetsontwerp bepaald is? Zou dit de 

kracht en de zin van de wet betreffende de patiëntenrechten uithollen, in termen van 

aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar? Het komt erop aan zeer duidelijk te zijn 

omtrent het type van handelingen die het vergoedingssysteem in het wetsontwerp 

bedoeld worden. De ombudspersonen “Rechten van de patiënt” dienen deze 

definiëring immers te kennen, bij de informering en oriëntering van de patiënt. 

 

• De situatie van de vergoeding van patiënten die slachtoffer zijn van “abnormale” 

schade (hetzij ten gevolge van een technische medische handeling, hetzij eventueel 

door een inbreuk op een ander recht van de patiënt) en het feit dat het niet mogelijk 

gemaakt wordt om de burgerlijke aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar in te 

roepen, zal dit met zich meebrengen dat de rol van de ombudsdiensten “rechten 

van de patiënt” nog groter wordt? Worden de ombudsdiensten “rechten van de 

patiënt” uiteindelijk een van de laatste plaatsen (naast eventuele disciplinaire 

instanties66) waar de patiënt met de beroepsbeoefenaar kan spreken over wat is 

fout gegaan, wat hij gevoeld heeft, wat zijn vragen om uitleg zijn, wat zijn 

verwachtingen zijn wat betreft uitingen van verontschuldigingen of spijt, 

erkenning van aansprakelijkheid… In dat geval zouden de arbeidsvoorwaarden van 

de ombudspersonen en het recht van de patiënt om klacht neer te leggen bij een 

bevoegde ombudsfunctie onvermijdelijk grote aandacht moeten krijgen van de 

politieke wereld. 

                                                
66

 De burgerlijke rechtbanken kunnen evenwel nog een « aansprakelijkheid » onderzoeken indien er een verwijt 

is van zware of opzettelijke fout. 
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CONCLUSIES BIJ HET JAARVERSLAG 2006 

 

I. Activiteiten uitgevoerd bij de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

(Zie Deel II, blz. 15-45) 

 

-De federale ombudsdienst heeft in 2006 in totaal 322 klachten ontvangen. Aan Franstalige 

zijde telt men 141 “klachten”dossiers, waarvan 40 dossiers direct behoren tot de bevoegdheid 

van deze ombudsdienst. De verdeling van het aantal dossiers is ongeveer gelijkaardig als in 

2005. Aan Nederlandstalige zijde werden 181 “klachten”dossiers geopend, waarvan 62 

dossiers behoren tot de bevoegdheid van de ombudsdienst zelf. De stijging in het aantal 

dossiers tegenover 2005, geeft een ongeveer gelijkaardig beeld als in 2004 (cf. blz. 18). 

 

Het recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking, het recht op een afschrift van het 

patiëntendossier en vooral voor de Nederlandstalige zijde, het recht op bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer worden vaakst aangehaald in de “klachten”dossiers die direct tot de 

bevoegdheid van de ombudsdienst behoren (cf. blz. 22-23). 

 

-De federale ombudsvrouwen stellen een merkbare stijging vast in het aantal 

informatievragen (ongeveer 250 vragen) vragen afkomstig van patiënten, diverse instanties, 

ombudspersonen en studenten (cf. blz. 34 e.v.). 

 

- Naast de afhandeling van klachten en informatievragen, voeren de federale ombudsvrouwen 

eveneens taken uit in verband met de werkzaamheden van de Federale commissie “Rechten 

van de patiënt”, het onderhoud van de banden met de lokale ombudspersonen en van de 

publieke relatie en de werkzaamheden binnen de FOD Volksgezondheid. 

 

II. Positieve ontwikkelingen 

 

De ombudsvrouwen vermelden verschillende positieve ontwikkelingen als gevolg van acties 

die ondernomen werden door de wetgever, de FOD Volksgezondheid, de Federale commissie 

“Rechten van de patiënt” en privé-instanties. 
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Deze acties antwoorden voor een deel op diverse aanbevelingen die geformuleerd werden in 

jaarverslagen van 2004 en 2005 van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”: 

 

a) Wat de regelgeving van de patiëntenrechten in het algemeen betreft: 

 

Acties van de wetgever: (zie Hoofdstuk I.3, blz.11-14) 

 

• Een verduidelijking van het toepassingsgebied van de wet betreffende de patiëntenrechten. 

• Een versoepeling in de aanwijzing van de vertrouwenspersoon bij de uitoefening door de 

patiënt van het recht op informatie. 

• Een vaststelling van de kostprijs van een afschrift van een patiëntendossier dat werd 

overhandigd op verzoek van de patiënt. 

• Verduidelijking en precisering van het beginsel van “centrale” 

ziekenhuisaansprakelijkheid. 

 

Werkzaamheden van de Federale commissie “Rechten van de patiënt” 

(voor een deel met de medewerking van de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt”): (zie Hoofdstuk II.2, blz.37 39) 

 

• Uitwerking van modelformulieren voor de aanwijzing van een vertrouwenspersoon en een 

vertegenwoordiger. 

• Verschillende adviezen, deze zijn weergegeven op de website www.health.fgov.be/patient 

(Versoepeling van de aanwijzing van de vertrouwenspersoon, toegang tot het dossiers van 

de overleden patiënt, precisering van het principe van de “centrale 

ziekenhuisaansprakelijkheid” en van de informatie verstrekt aan de patiënt in verband met 

dit onderwerp) 

• Een reflectie die is aangevat over de toepassing van de wet betreffende de 

patiëntenrechten in het domein van de geestelijke gezondheidszorg. 
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Initiatieven van de FOD Volksgezondheid (met de medewerking van de 

federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”): (zie Hoofdstuk II.4.2.2, 

blz. 42-43) 

 

• Promotiecampagne ter bekendmaking van de wet betreffende de patiëntenrechten en van 

de werking van de ombudsdiensten “Rechten van de patiënt”, voorzien voor mei-juni  

2007. 

 

b) Wat de werking van de ombudsfuncties “Rechten van de patiënt” betreft: 

 

Acties van de wetgever: (zie Hoofdstuk I.3, blz. 14) 

 

• Concrete vooruitgang op het niveau van de garantie voor een onafhankelijkheid van de 

lokale ombudspersonen: twee recente koninklijke besluiten (één voor de ziekenhuizen en 

één voor de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg) stellen ondermeer regels vast 

in verband met onverenigbaarheden van functies en in verband met een goede werking 

van de ombudsfunctie). 

 

Werkzaamheden van de Federale commissie “Rechten van de patiënt” 

(voor een deel met de medewerking van de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt”):  

(zie Hoofdstuk II.2, blz. 37-39 en www.health.fgov.be/patient) 

 

• Advies uitbreiding bevoegdheden ombudsfunctie 

• Advies uitbreiding klachtrecht 

• Advies regels van onverenigbaarheid ombudsfunctie  

• Advies over de positie van de ombudspersoon in het ziekenhuis 

 

Initiatieven van de FOD Volksgezondheid (met de medewerking van 

de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”): 

 

• Verzekerde continuïteit in de dienstverlening van de federale ombudsdienst “Rechten van 

de patiënt” in het jaar 2006 (zie Inleiding, blz.6) 



 104

• Project “uniforme registratie van de jaarverslagen van de lokale ombudspersonen” (zie 

Hoofdstuk II.5.1, blz.43-45) 

 

Privé-initiatieven: 

 

• Initiatieven van verenigingen van lokale ombudspersonen (namelijk V.V.O.V.A.Z. et 

A.M.I.S.) voor ontmoeting, uitwisseling van ervaringen en reflectie over de 

praktijkuitvoering 

• Projecten van de Koning Boudewijnstichting gericht op een ondersteuning van het werk 

van lokale ombudspersonen « Rechten van de patiënt” en op een vooruitgang in de 

reflectie over hun statuut. (zie Hoofdstuk II.5.2, blz. 45) 

 

III. De aanbevelingen in dit jaarverslag 200667 

 

1. Specifieke opleidingen in communicatietechnieken, niet alleen tijdens de 

basisopleiding van de beroepsbeoefenaars, maar ook tijdens de verdere loopbaan. (zie 

Hoofdstuk III.1, blz. 49) 

 

2. Een grotere transparantie over de financiële gevolgen die verbonden zijn met een 

behandeling (het al dan niet geconventioneerd zijn van de beroepsbeoefenaar, de kosten 

voor een behandeling bij tandarts,…) en met de aanrekening van supplementen in geval 

van een ziekenhuisopname en/of een behandeling in een ziekenhuis. (zie Hoofdstuk 

III.1, blz. 49-50) 

 

3. Uniforme en duidelijke richtlijnen voor de toegang tot multidisciplinaire 

patiëntendossiers, zoals ziekenhuisdossiers. Deze richtlijnen dienen rekening te houden 

met de bepalingen betreffende de toegangsmodaliteiten zoals voorzien in de 

patiëntenrechtenwet en met de regels van het beroepsgeheim. (zie Hoofdstuk III.2.3, blz. 

54-55) 

 

4. Een betere integratie en kennis van de wet betreffende de patiëntenrechten binnen het 

domein van de controle, arbeids-, expertisegeneeskunde. 

                                                
67

 Deze aanbevelingen zijn blijvend of nieuw ten opzichte van de vorige jaarverslagen 2004 en 2005. 
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Een reflectie over een eventuele precisering van de wet in dit domein. 

(zie Hoofdstuk III.3.1, blz. 56-58) 

 

5. In het kader van het recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking, een 

informatieverstrekking aan de patiënt over de werking van de wachtdiensten in het 

kader van de dringende geneeskundige hulpverlening en de continuïteit van de 

zorgverlening, enerzijds door de bevoegde beleidsinstanties, anderzijds door de 

beroepsbeoefenaar die door de patiënt in dit kader aangesproken wordt. (zie Hoofdstuk 

III.3.2, blz. 58-63) 

 

6. Een positionering van de wet betreffende de patiëntenrechten tegenover de andere 

regelgevingen die van toepassing zijn in de geestelijke gezondheidszorg. (zie 

Hoofdstuk III.3.3, blz. 63-67) 

 

7. De oprichting van een tuchtinstantie (deontologische controle) voor de tandartsen. 

(zie Hoofdstuk III.3.4, blz. 67-68) 

 

8. Een reflectie over de opportuniteit om specifieke ombudsdiensten “Rechten van de 

patiënt” op te richten voor de rusthuizen, gevangenissen et instellingen voor sociaal 

verweer; voorzieningen waar mensen voor langere tijd verblijven. (zie Hoofdstuk 

III.3.5, blz. 68-70) 

 

9. Een reflectie over de opportuniteit, voor de federale Commissie, een model formulier 

voor de toepassing van de voorafgaande wilsverklaring van de patiënt zoals voorzien 

in de wet betreffende de patiëntenrechten op te stellen ; een reflectie over de 

opportuniteit om de situatie van “algemeen geformuleerde” wilsuitingen van patiënten 

aangaande het levenseinde te onderzoeken (zie Hoofdstuk III.4., blz. 70-73). 

 

10. Het voorzien van een meer gepreciseerd en dus veiliger juridisch kader, meer bepaald in 

verband met: 

(zie Hoofdstuk III.5.1.1.) 

- de vertrouwelijkheid van het bemiddelingsproces (blz. 74) 

- de afhandeling van klachten betreffende een vermoeden van een medische fout 

verbonden met een technische handeling (blz. 76) 
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- de tussenkomst van een advocaat tijdens het bemiddelingsproces (blz. 76) 

- de toegang tot het dossier van de ombudspersoon door de partijen in de 

bemiddeling (blz. 77) 

- het beroepsgeheim van de ombudspersoon in verband met vragen van de politie, 

de Orde van geneesheren, verzekeringsinstellingen en andere diensten binnen het 

ziekenhuis (blz. 78) 

- de toegang van de lokale ombudspersoon tot het patiëntendossier dat beheerd 

wordt door de beroepsbeoefenaar (blz. 79) 

- de onafhankelijkheid van de ombudspersonen (blz. 80) 

 

Deze elementen zouden in een eerste instantie kunnen aangehaald worden in een 

huishoudelijk reglement voor de ombudsdiensten dat zal worden uitgewerkt door de 

Federale commissie “Rechten van de patiënt” in samenwerking met de ombudspersonen 

(blz. 82).  Of misschien neemt de wetgever zelf een initiatief? 

 

11. Betreffende de werking van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”: 

(zie Hoofdstuk III.5.1.2., blz. 83-84) 

- de noodzaak van een uitbreiding van het team van de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt”, in het kader van de uiteenlopende opdrachten van deze 

dienst 

- de reflectie over de mogelijkheden van aangepaste voorzieningen (ontvangstlokalen) 

voor de uitvoering van bemiddeling buiten Brussel 

 

12. Een verduidelijking voor de patiënt en de ombudspersonen van de specifieke rol van 

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

de gemeenschappen) die instaan voor de controle van de werking van 

ombudsdiensten “Rechten van de patiënt” (zie Hoofdstuk III.5.2., blz. 87-88) 

 

13. Precisering van de wettelijk bevoegde ombudspersoon in bepaalde voorzieningen 

binnen de geestelijke gezondheidszorg: 

(zie Hoofdstuk III.5.3.) 

- de keuze van de psychiatrische ziekenhuizen voor een “interne” of “externe” 

ombudspersoon (blz. 89) 
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- de bevoegdheid van de ombudspersoon voor alle initiatieven van beschut wonen 

en psychiatrische verzorgingstehuizen die aangesloten zijn bij een overlegplatform 

(blz. 91) 

- de tussenkomst van de ombudspersoon bij het overlegplatform in de aangesloten 

centra geestelijke gezondheidszorg (blz. 93) 

- de tussenkomt van de ombudspersoon bij het overlegplatform in de aangesloten 

centra met een RIZIV-conventie (blz. 94) 

 

14. Een haalbare praktische regeling voor de opstelling van de jaarverslagen voor de 

initiatieven van beschut wonen door de ombudspersonen bij de overlegplatforms 

geestelijke gezondheidszorg. (zie Hoofdstuk III.5.4., blz. 95-96) 

 

15. Een verduidelijking over het verband tussen het wetsontwerp “betreffende de 

vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorgen” en de wet betreffende de 

patiëntenrechten: de vraag stelt zich in hoeverre het wetsontwerp (nog niet 

goedgekeurd op het moment van de redactie van dit jaarverslag) een vergoeding toelaat 

van schade die niet resulteert uit een technische handeling, maar resulteert uit het niet 

respecteren van de bijzondere verplichtingen die voorzien zijn in de wet betreffende de 

patiëntenrechten, zoals het niet respecteren van het recht op informatie over de 

gezondheidstoestand, van het recht op een vrije en geïnformeerde toestemming in de 

tussenkomst, van het recht op pijnbestrijding, het recht op respect voor de waardigheid 

tijdens de zorgverstrekking, enz. 

(zie Hoofdstuk III.6.2., blz. 98-100) 

 

IV Andere moeilijkheden die zijn vastgesteld in dit jaarverslag 200668 

 

De ombudsvrouwen stellen, op basis onder meer van geuite frustraties van burgers, 

moeilijkheden bij de toepassing of interpretatie van de wet betreffende de patiëntenrechten op 

verschillende domeinen. 

 

- Wat de toegang tot het dossier van de overleden patiënt betreft: moeilijkheden bij het vinden 

van een intermediaire beroepsbeoefenaar die bereid is om het dossier van de overleden patiënt 

                                                
68

 Deze moeilijkheden zijn blijvend of nieuw ten opzichte van de vorige jaarverslagen 2004 en 2005. 



 108

in te zien (al dan niet kosteloos); frustraties van vertegenwoordigers van onbekwame 

patiënten (feitelijke of juridische onbekwaamheid), die na overlijden van de patiënt geen 

rechtstreekse toegang meer hebben tot het patiëntendossier; frustraties van sommige 

nabestaanden dat zij geen kopie van het dossier kunnen verkrijgen, ook niet via de 

intermediaire beroepsbeoefenaar (zoals in geval van vermoeden van een medische fout); 

moeilijkheden in interpretatie van het begrip “partner” zoals voorzien in artikel 9 § 4 over de 

toegang tot het dossier van een overleden patiënt (gaat het ook om een samenwonende vriend 

die geen intieme partner is?); vragen naar de mogelijkheid van een verruiming van het begrip 

“bloedverwanten tot en met de tweede graad” in het geval er geen dergelijke verwanten van 

de overleden patiënt meer zijn (zie Hoofdstuk III.2.1., blz. 50-52). 

 

- Wat de afgifte van een afschrift van een patiëntendossier en de kostprijs ervan betreft: 

verwarring tussen de overdracht van een afschrift van een dossier van een beroepsbeoefenaar 

naar een andere beroepsbeoefenaar in het kader van de continuïteit van de zorgen (gratis 

overdracht) et de afgifte van een afschrift van een dossier aan de patiënt of zijn 

vertrouwenspersoon (een kostprijs wordt aangerekend voor het afschrift); moeilijkheden om 

te weten wie het afschrift van het dossier of het attest dient te betalen als derden dit afschrift 

opgevraagd hebben (arbeidsgeneesheer, FOD Sociale Zekerheid,…) (zie Hoofdstuk III.2.2. 

blz. 53) 

 

- Wat de persoonlijke notities betreft: soms verwarring tussen het begrip van “handgeschreven 

gegevens” en het begrip “persoonlijke notities”; verrassende vaststelling van velen over de 

mogelijkheid voor de vertrouwenspersoon (die beroepsbeoefenaar is) van de patiënt om een 

afschrift van de persoonlijke notities te verkrijgen.(zie Hoofdstuk III.2.4., blz. 55-56) 

 

- Wat het recht een klacht neer te leggen bij een bevoegde ombudsfunctie betreft: gebrek aan 

duidelijkheid over de identiteit van de bevoegde ombudsfunctie in verschillende domeinen 

van de geestelijke gezondheidszorg (cf. supra, aanbeveling 11); zou men het recht om klacht 

neer te leggen bij een bevoegde ombudsfunctie “officieel” moeten toekennen voor de ouders 

van een overleden patiënt?; zou men de mogelijkheid voor derde personen om een 

ombudsdienst op de hoogte te brengen van feiten “officieel” moeten toekennen (de 

ombudspersoon kan wel enkel tussenkomen met toestemming van de patiënt of zijn 

vertegenwoordiger)?; in hoeverre zou men wettelijk moeten regelen dat ombudspersonen 

klachten behandelen die niet bedoeld zijn in de wet betreffende de patiëntenrechten? (zie 
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hoofdstuk III.5.1.3., blz. 85-87) (zie advies van de Federale commissie “Rechten van de 

patiënt” voor de twee laatste punten, www.health.fgov.be/patient). 

 

- Wat het medisch beroepsgeheim betreft: frequente invraagstelling in de praktijk van de 

toepassing van het medisch beroepsgeheim (en de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer van de patiënt); noodzaak van de zin van deze regel regelmatig te herhalen. 

(zie Hoofdstuk III.6.1., blz. 96-97) 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------- 
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CONTACTGEGEVENS: 

 
 

Directoraat generaal 

Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen 

 

Ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

Franstalige ombudspersoon Nederlandstalige ombudspersoon 

Marie-Noëlle VERHAEGEN Sylvie GRYSON 

t +32 (0) 2 524 85 21 t +32 (0) 2 524 85 20 

f +32 (0) 2 524 85 38 f +32 (0) 2 524 85 38 

e marienoelle.verhaegen@health.fgov.be e sylvie.gryson@health.fgov.be 

 

Medewerker 

Vanessa DEBREYNE 

t +32 (0) 2 524 85 18 

f +32 (0) 2 524 85 38 

e vanessa.debreyne@health.fgov.be 

 

Eurostation, blok 2 

Victor Hortaplein 40, bus 10 

1060 Brussel 

 

Contactpersoon secretariaat Federale Commissie “Rechten van de patiënt” 

 

Emmanuelle RICHE 

t +32 (0) 2 524 85 26 - e emmanuelle.riche@health.fgov.be 
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