
 

 

 

 

 

 

 
Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

Directoraat-generaal Gezondheidszorg 

 

Marie-Noëlle VERHAEGEN, Sophie OMBELET, Thomas VAN HIRTUM, 

Bea DESEYN, Anne MARTIN 

 

JAARVERSLAG 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurostation blok II, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel, 02/524.85.21 (Fr) - 02/524.85.20 (Nl) 



 

1 

INHOUDSOPGAVE 

 

 

INLEIDING 

 

 

  

EERSTE DEEL: 

 

CONCRETE ACTIVITEITEN UITGEVOERD BIJ DE FEDERALE 

OMBUDSDIENST “RECHTEN VAN DE PATIËNT” 

 

 

 

Inleiding: Activiteitenverdeling ................................................................................................ 8 
 

I.1. “Klachten”- en “informatie” dossiers ............................................................................. 9 
 

I.1.1. De “klachten”dossiers: cijfergegevens en commentaar ...................................12 
 

Inleiding: Algemeen overzicht van de cijfers ..................................................................12 
 

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

de patiënt” ........................................................................................................................14 
 

I.1.1.2. Wijze van aanmelding bij de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” .21 
 

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

de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” ........................................................22 
 

I.1.1.4. Type verwachting van de patiënt in de “klachten”dossiers behorend tot de directe 

bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” ............................26 
 

I.1.1.5. Sectoren waarop de “klachten”dossiers, behorend tot de directe bevoegdheid van 

de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”, betrekking hebben ........................27 
 

I.1.1.6. Beroepsbeoefenaars in de “klachten”dossiers, behorend tot de directe bevoegdheid 

van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” .................................................29 
 

I.1.1.7. De “klachten”dossiers behorend tot de bevoegdheid van diensten derde ............30 
 

I.1.1.8. Afgesloten dossiers – openstaande / lopende dossiers .........................................33 
 

I.1.1.9. Enkele cijfers in verband met de acties van de federale ombudsdienst ...............34 

 

I.1.2. De dossiers “informatie en advies” ....................................................................39 
 

 

 



 

2 

I.2. De relaties met de federale Commissie “Rechten van de patiënt” ............................. 40 
 

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

van de FOD Volksgezondheid .............................................................................................. 40 
 

I.4. Uiteenzettingen, ontmoetingen en deelnames aan symposia ....................................... 41 
 

 

 

TWEEDE DEEL: 

 

VASTSTELLINGEN, MOEILIJKHEDEN EN AANBEVELINGEN 

 

 

 

II.1. Wettelijke evoluties ....................................................................................................... 44 
 

II.1.1. De wettekst die in maart 2019 in de Kamer werd gestemd inzake de 

kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg: er werden maatregelen 

goedgekeurd met betrekking tot het “patiëntendossier” en het “delen van gegevens” 

tussen gezondheidszorgbeoefenaars ..............................................................................44 
 

II.1.2. Artikel 69 van de wet van 30 oktober 2018 houdende diverse bepalingen 

inzake gezondheid: de situatie van de therapeutische exceptie conform de 

“GDPR” ...........................................................................................................................54 
 
 

II.2. Enkele vaststellingen opgesteld in het kader van de klachtenbehandeling en gelinkt 

aan de “organisatie” van de gezondheidszorg .................................................................... 56 
 

II.2.1. Klachten in verband met het niet verstrekken van een (correct) getuigschrift 

voor verstrekte hulp ........................................................................................................57 

 

II.2.2. Klachten in verband met de Wachtdienst Algemeen Tandarts ......................58 
 

II.2.3. Klachten in verband met beroepsbeoefenaars van wie de identiteit niet gekend 

is……. ………………………………………………………………………………….. 58 

 

II.2.4. Klachten in verband met weigering van zorg door patiëntenstop en in verband 

met de wachtlijsten bij artsen en tandartsen ................................................................59 
 

 
  



 

3 

II.3. De 7 prioritaire aanbevelingen van de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” ................................................................................................................................... 61 
 

II.3.1. Voor een dringende oprichting van een Orde van tandartsen ........................61 
 

II.3.2. Voor meer opleidingsuren inzake communicatie voor de 

beroepsbeoefenaars .........................................................................................................64 
 

II.3.3. Voor doeltreffende garanties voor de bescherming van de persoonlijke 

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

gezondheidsgegevens .......................................................................................................65 
 

II.3.4. Voor het besteden van tijd aan de bespreking van de kostprijs van de 

raadpleging en van de behandeling ...............................................................................71 
 

II.3.5. Voor het verlenen van een rechtstreekse toegang tot het patiëntendossier aan 

ouders van een overleden kind .......................................................................................72 
 

II.3.6. Voor meer ombudspersonen in de sector van de rusthuizen en rust- en 

verzorgingstehuizen ........................................................................................................73 
 

II.3.7. Voor een snelle organisatie van een interministeriële conferentie op het vlak 

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

patiënt” .............................................................................................................................75 

 

 

 

 

CONCLUSIES BIJ HET JAARVERSLAG 2018 

 

 

 

I. Cijfers .................................................................................................................................. 77 
 

 

II. Vaststellingen/moeilijkheden/aanbevelingen ................................................................. 78 
 

 



 

4 

INLEIDING 

 

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

van de patiënt” tijdens het jaar 2018. Het werd in de loop van de maand april 2019 opgemaakt.  

 

Dit verslag werd opgesteld in overeenstemming met het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot 

regeling van de samenstelling en de werking van de Federale commissie “Rechten van de 

Patiënt” ingesteld bij artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van 

de patiënt.  

 

Het is het vijftiende verslag van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” (de dienst 

werd opgestart in oktober 20031). 

 

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

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” uit:  

 

 De afhandeling van de “klachten” dossiers;  

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

onderwerpen;  

 Opdrachten van de FOD Volksgezondheid; 

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

federale Commissie “Rechten van de patiënt”;  

 Onderhoud van contacten met de lokale ombudspersonen;  

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

 

- De inhoud van dit jaarverslag is, in het eerste deel, een weergave van de cijfers en 

statistieken betreffende de klachten- en informatiedossiers die gedurende het jaar 2018 

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

patiënt”. 

 

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

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

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

www.patientrights.be. 

http://www.patientrights.be/
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patiënt”. We registreerden in 2018 immers 1.184 klachten, tegenover 1.041 in 2017.  

Sinds verschillende jaren zien we een stijgende tendens in het aantal klachten.  

 

Zoals elk jaar zijn in het eerste deel van dit verslag gedetailleerde gegevens opgenomen 

omtrent het aantal klachten, de wijze van aanmelding en, voor wat de klachten betreft die 

tot de directe bevoegdheid van de federale ombudsdienst behoren (477 klachten), het 

voorwerp van de klachten (het patiëntenrecht in kwestie), de sector en de 

beroepsbeoefenaars die door de klachten worden geviseerd, alsook de verwachtingen van 

de patiënten.  

 

Daarnaast verstrekken we gedetailleerde gegevens betreffende de klachten die door de 

federale ombudsdienst doorverwezen worden naar derde diensten (334 klachten). 

 

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

door de ombudsdienst in de klachtendossiers eveneens geregistreerd. Voor het jaar 2018 

merken we onder meer dat er in 112 dossiers een contact is geweest tussen de 

ombudsdienst en de betrokken beroepsbeoefenaar; en dat in 102 van deze 

klachtendossiers een tussenkomst van de ombudsdienst heeft geleid tot minstens een 

informatie-uitwisseling tussen de twee partijen. Daarnaast hebben 20 

bemiddelingsprocedures geresulteerd in een overdracht van (elementen uit) het 

patiëntendossier. 

We kunnen eveneens vermelden dat 19 bemiddelingsprocedures hebben geleid tot een 

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

de aangifte van een schadegeval in het kader van de verzekering 

beroepsaansprakelijkheid van de betrokken beroepsbeoefenaar. 

 

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

informatiedossiers) noteren we, specifiek voor het jaar 2018, de opmaak van een 

Duitstalige brochure (de brochure van de FOD Volksgezondheid betreffende de wet 

“Rechten van de patiënt”); de druk en verzending van een nieuwe voorraad brochures 

“wet Rechten van de patiënt” (in het Frans en het Nederlands) bestemd voor de lokale 

ombudspersonen in de ziekenhuizen en de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg 

(alsook voor de eigen dienst), cf. infra. 
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- Wat het tweede deel van het verslag betreft (de vaststellingen, moeilijkheden en 

aanbevelingen), vestigt de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” de aandacht op 

volgende punten/vragen: 

 

 De recente wetswijzigingen (punt II.1.) die van invloed zijn op de Wet 

Patiëntenrechten: 

 

- De wettekst inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg die op 28 

maart 2019 in de Kamer werd gestemd.  Deze tekst bevat belangrijke bepalingen die 

specifiek verband houden met het patiëntendossier zoals bepaald in de wet betreffende 

de “Rechten van de patiënt” alsook met  de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer van de patiënt in het kader van de uitwisseling van gezondheidsgegevens 

tussen de zorgverstrekkers (II.1.1). 

 

-Het artikel 69 van de wet van 30 oktober 2018 houdende diverse bepalingen inzake 

gezondheid; dit artikel bevestigt dat het inroepen van de therapeutische exceptie (cf. 

infra) conform is met de opgenomen beperkingen inzake directe toegang tot de 

persoonsgegevens, zoals voorzien in artikel 23 van de Europese Verordening 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens (GDPR – Verordening 2016/679) (II.1.2.). 

 

 Diverse vaststellingen die werden gedaan bij de klachtenbehandeling van patiënten die 

vooral gelinkt zijn aan de “organisatie van de gezondheidszorg” en niet rechtstreeks 

aan de rechten van de patiënt op zich (II.2.). 

 

 Het zwaartepunt van het verslag, waarbij de 7 prioritaire aanbevelingen van de 

federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” aangaande de moeilijkheden die op 

het terrein worden ervaren, hernomen worden (cf. infra punt II.3.). 

 

Om deze inleiding te besluiten, wensen wij mee te geven dat onze federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” een aantal wijzigingen heeft ondergaan op het vlak van effectieven. 

 

Onze Nederlandstalige collega, Vanessa Debreyne, heeft vanaf mei 2018 een opdracht 

opgenomen in een andere dienst van de FOD Volksgezondheid. Vanaf de maand juni werd zij, 
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voor de periode van 1 jaar, vervangen door Bea Deseyn, medewerker afkomstig van een andere 

FOD (in het kader van een “talent exchange” contract). 

 

Daarnaast was onze tweede Nederlandstalige collega, Sophie Ombelet, van juli 2018 tot half 

december afwezig in het kader van moederschapsverlof.  Zij werd vanaf juli 2018 vervangen 

door Anne Martin, medewerker van een andere dienst van de FOD Volksgezondheid (op basis 

van het systeem “Flexmarkt”). 

 

Hierbij wensen wij deze twee medewerkers, Bea Deseyn en Anne Martin, oprecht te bedanken 

voor hun bijdrage in de behandeling van de klachten, alsook voor hun medewerking bij de 

vertaling van de teksten van dit verslag. 

 

 

 

April 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

26.08.2003 en 27.08.2003). 
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DEEL I: 

 

CONCRETE ACTIVITEITEN UITGEVOERD BIJ DE FEDERALE 

OMBUDSDIENST “RECHTEN VAN DE PATIËNT” 

 

 

Inleiding: Activiteitenverdeling 

 

Een globaal overzicht van de activiteitenverdeling2 voor de federale ombudsdienst “Rechten 

van de patiënt” kunnen we voorstellen via onderstaand diagram: 

 

 

 

 

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

2018:  

 

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

individuele taakverdeling van de verschillende medewerkers en de intensiteit van het verrichte werk. 

70%

5%

15%

10%

Activiteitenverdeling 2018

Dossier

Commissie

Publiek

FOD



 

9 

- 70% van haar werktijd besteed aan de afhandeling van de klachten- en informatiedossiers 

(inclusief de administratie, de registratie van dossiers, de redactie van het jaarverslag, de 

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

bemiddelingsproces). 

 

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

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

secretariaat. 

 

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

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

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

website van de FOD3); b) de herdruk en verzending van de brochures en de flyers naar 

de ombudspersonen in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms geestelijke 

gezondheidszorg (in samenwerking met de FOD Kanselarij); c) de opmaak en druk van 

de brochure van de FOD over de wet betreffende de rechten van de patiënt in het Duits 

“In einer guten Beziehung weiß man, was der Andere beitragen kann”. 

 

-Ongeveer 15% van de werktijd besteed aan publieke relaties (uiteenzettingen, meerdere 

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

infra). 

 

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

 

Voorafgaandelijk: wijze van registreren: 

 

In dit jaarverslag 2018 heeft de federale ombudsdienst dezelfde manier van registreren en 

gegevensverwerking gebruikt als in haar vorige jaarverslagen 2005 t.e.m. 2017. 

 

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

informatievragen van patiënten, alsook van verschillende instanties. In haar registratie maakt 

de dienst bijgevolg een onderscheid tussen “klachten” dossiers, waarbij de patiënt een 

ontevredenheid over een aspect in de gezondheidszorg uitte, en “informatie” dossiers, 

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

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

de wet betreffende de Rechten van de patiënt.  

 

In 2018 heeft de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in totaal 1.184 

“klachten” en 234 informatievragen (163 aan Nederlandstalige zijde en 71 aan 

Franstalige zijde) ontvangen. 

 

 

 

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

eerste instantie besproken aan de hand van de registratie bij ontvangst van de klacht op de 

federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”.  

 

Deze dossiers worden ingedeeld in drie categorieën volgens de betrokken bevoegdheid, 

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

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

genoemd4. 

 

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

direct naar de lokale ombudsdiensten doorverwezen worden; verder categorie 

“bevoegdheid lokale ombudsdienst” genoemd. Deze doorverwijzing gebeurt conform 

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

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

specifieke (lokaal opgerichte) ombudsfuncties. 

 

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

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

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

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

ombudsdiensten “Rechten van de patiënt”.  

 

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

de dossiers “bemiddeling bij bemiddeling” waarbij de federale ombudsdienst 

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

 

- de dossiers die direct werden doorverwezen naar andere diensten van 

klachtenafhandeling; verder categorie “bevoegdheid dienst derde” genoemd. 

 

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

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” geregistreerd. 

 

Bij de verdere bespreking van de “klachten”dossiers, en in het bijzonder bij de bespreking van  

het voorwerp van de klachten, de verwachtingen van de patiënt, de betrokken sectoren 

                                                           
4 De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” komt bemiddelend tussen voor de klachten waarvoor geen 

specifieke ombudsfunctie is opgericht. Op dit moment zijn er specifieke (lokaal opgerichte) ombudsfuncties 

opgericht in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg (deze overlegplatforms 

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

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

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

mei 2003. 
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en de beroepsbeoefenaars die door de klachten worden geviseerd, hebben we ons echter 

beperkt tot de dossiers die behoren tot de rechtstreekse bevoegdheid van de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. De dossiers die tot de bevoegdheid van de lokale 

ombudsdiensten behoren, zijn immers door deze diensten zelf besproken in hun jaarverslagen. 

 

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

werden naar een derde klachteninstantie, de dossiers “bevoegdheid dienst derde”. We 

verduidelijken namelijk de instanties waarnaar verwezen werd. 

 

In het punt I.1.2. van dit eerste deel bespreken we de “informatie”dossiers. 

 

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

 

Inleiding: Algemeen overzicht van de cijfers 

 

In 2018 heeft de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in totaal 1.184 “klachten” 

ontvangen: 447 aan Franstalige zijde en 737 aan Nederlandstalige zijde. 

 

Overzicht 2018 FR NL TOTAAL 

Bevoegdheid federale ombudsdienst 157 320 477 

Bevoegdheid lokale ombudsdienst 144 204 348 

(Bemiddeling bij bemiddeling) 14 11 25 

Bevoegdheid dienst derde 132 202 334 

TOTAAL 447 737 1.184 

 

Aanmelding van de klacht 2018 FR NL TOTAAL 

Brief 29 22 51 

Mail 183 418 601 

Telefoon 228 296 524 

Fax 0 0 0 

Afspraak 7 1 8 

TOTAAL 447 737 1.184 
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Voorwerp van de klacht 2018 FR NL TOTAAL 

Art. 5 Gedrag 27 136 163 

Art. 5 Technische handeling 76 121 197 

Art. 6 Vrije keuze 4 15 19 

Art. 7 Informatie gezondheidstoestand 8 13 21 

Art. 8 Vrij toestemmen met voorafgaande 

informatie – financiële gevolgen 

28 38 66 

Art. 8 Vrij toestemmen met voorafgaande 

informatie – andere informatie 

5 15 20 

Art. 8 Geen voorafgaandelijke 

toestemming gevraagd 

1 4 5 

Art 8 Niet-respecteren weigering 

toestemming 

0 1 1 

Art. 8/1 Informatie verzekeringsdekking  0 0 0 

Art. 9 §1 Zorgvuldig bijgehouden 

patiëntendossier 

0 3 3 

Art. 9 §2 Inzage dossier 1 7 8 

Art. 9 §3 Afschrift dossier 32 38 70 

Art. 9 §4 Toegang dossier overleden 

patiënt 

0 2 2 

Art. 10 Persoonlijke levenssfeer 3 6 9 

Art. 11bis Pijnbestrijding 0 1 1 

Vertrouwenspersoon / vertegenwoordiger 0 1 1 

TOTAAL 185 401 586 

 

Verwachting 2018 FR NL TOTAAL 

Financieel 55 113 168 

Dialoog 64 13 77 

Signaal/luisteren - Beroepsbeoefenaar 7 36 43 

Signaal/luisteren - Ombudsdienst 6 93 99 

Dossier 25 45 70 

Andere 0 20 20 

TOTAAL 157 320 477 

 

Sector 2018 FR NL TOTAAL 

Privé-kabinet 131 244 375 

Rusthuis 2 7 9 

Privékliniek 5 12 17 

Gevangenis & Instelling voor Sociaal 

Verweer 

0 1 1 

Controle / expert / adviserend  7 23 30 

Wijkgezondheidscentrum 2 3 5 

Centra voor geestelijke gezondheidszorg 3 0 3 

Thuiszorg 4 10 14 

Wachtdienst 0 11 11 

Ziekenvervoer 1 4 5 

CLB 0 1 1 

Labo 2 2 4 



 

14 

Andere 0 2 2 

TOTAAL 157 320 477 

 

Beroepsbeoefenaars 2018 FR NL TOTAAL 

Huisarts 19 81 100 

Tandarts 81 138 219 

Specialist 24 41 65 

Apotheker 0 4 4 

Kinesitherapeut 8 19 27 

Verpleegkundige - zelfst. / RH 7 16 23 

Controle / expert / adviserend geneesheer 6 13 19 

Klinisch psycholoog 3 4 7 

Paramedicus – bandagist 2 0 2 

Paramedicus – orthesist en prothesist 1 0 1 

Paramedicus – diëtist 0 1 1 

Paramedicus – ergotherapeut 0 0 0 

Paramedicus – technoloog medische beeldvorming  0 0 0 

Paramedicus – med. labo. technoloog 0 0 0 

Paramedicus – logopedist 4 3 7 

Paramedicus – podoloog 1 0 1 

Paramedicus – audioloog en audicien 0 0 0 

Paramedicus – orthoptist 0 0 0 

Andere 1 0 1 

TOTAAL 157 320 477 

 

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

“Rechten van de patiënt” 

 

-Totaal aantal geregistreerde klachten in 20186: 1.184 

 

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

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 We dienen hierbij op te merken dat “alle” klachtmeldingen in de registratie van de federale ombudsdienst 

opgenomen zijn. Het behoort niet tot de bevoegdheid van de ombudsdiensten “Rechten van de patiënt” om te 

oordelen of de klacht al dan niet “gegrond” is. 
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We stellen vast dat het aantal klachten, geregistreerd door de federale ombudsdienst “Rechten 

van de patiënt”, opnieuw gestegen is in 2018 (met 143 klachten tegenover 2017).  
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-Het totaal aantal klachtendossiers ontvangen in 2018 op de federale ombudsdienst, 

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

 

 

Overzicht 2018 FR NL TOTAAL 

Bevoegdheid federale ombudsdienst 157 320 477 

Bevoegdheid lokale ombudsdienst 144 204 348 

(Bemiddeling bij bemiddeling) 14 11 25 

Bevoegdheid dienst derde 132 202 334 

TOTAAL 447 737 1.184 
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-Evolutie sinds 2006 van het aantal klachten ontvangen bij de federale ombudsdienst, 

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

 

 

 

 

In 2018 merken we een belangrijke stijging op van het aantal geregistreerde klachten die tot 

onze bevoegdheid van “federale ombudsdienst” behoren (113 bijkomende dossiers ten opzichte 

van 2017, wat overeenkomt met een verhoging van 31%). 
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-Het aantal klachtendossiers per taalgedeelte ontvangen op de federale ombudsdienst in 

2018, opgedeeld volgens de dienst die bevoegd is om de klacht rechtstreeks af te handelen: 

 

 

 

 

 

Het totale aantal klachten die in 2018 door Franstalige patiënten ingediend zijn, stijgt tot 447, 

tegenover 737 bij de Nederlandstalige patiënten. 
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-Evolutie, van 2005 tot 2018, van het aantal klachtendossiers ontvangen op de federale 

ombudsdienst, opgedeeld per taalgedeelte: 

 

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

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” behoren: 
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I.1.1.2. Wijze van aanmelding bij de federale ombudsdienst “Rechten van 

de patiënt” 

 

 

Aanmelding van de klacht 2018 FR NL TOTAAL 

Brief 29 22 51 

Mail 183 418 601 

Telefoon 228 296 524 

Fax 0 0 0 

Afspraak 7 1 8 

TOTAAL 447 737 1.184 

 

 

 

 

 

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

gesprek” wou met een lid van de federale ombudsdienst.  
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I.1.1.3. Het voorwerp van de “klachten”dossiers behorend tot de directe 

bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

 

Voorwerp van de klacht 2018 FR NL TOTAAL 

Art. 5 Gedrag 27 136 163 

Art. 5 Technische handeling 76 121 197 

Art. 6 Vrije keuze 4 15 19 

Art. 7 Informatie gezondheidstoestand 8 13 21 

Art. 8 Vrij toestemmen met voorafgaande 

informatie – financiële gevolgen 

28 38 66 

Art. 8 Vrij toestemmen met voorafgaande 

informatie – andere informatie 

5 15 20 

Art. 8 Geen voorafgaandelijke 

toestemming gevraagd 

1 4 5 

Art 8 Niet-respecteren weigering 

toestemming 

0 1 1 

Art. 8/1 Informatie verzekeringsdekking  0 0 0 

Art. 9 §1 Zorgvuldig bijgehouden 

patiëntendossier 

0 3 3 

Art. 9 §2 Inzage dossier 1 7 8 

Art. 9 §3 Afschrift dossier 32 38 70 

Art. 9 §4 Toegang dossier overleden 

patiënt 

0 2 2 

Art. 10 Persoonlijke levenssfeer 3 6 9 

Art. 11bis Pijnbestrijding 0 1 1 

Vertrouwenspersoon / vertegenwoordiger 0 1 1 

TOTAAL 185 401 586 

 

Per dossier wordt er geregistreerd op welk patiëntenrecht de klacht betrekking heeft. Voor één 

dossier kan er bijgevolg meer dan één recht geregistreerd zijn. 
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Net zoals de voorgaande jaren hebben de geregistreerde klachten voor het merendeel 

betrekking op de kwaliteit van de dienstverstrekking (die verwijst naar artikel 5 van de Wet 

Patiëntenrechten). Deze klachten hebben zowel betrekking op de technische kwaliteit van de 

gestelde handelingen (197 klachten) als op het gedrag van de beroepsbeoefenaar in kwestie 

(163 klachten). 

 

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

voorkomend voorwerp van de klachten (70 klachten), net zoals (66 klachten) de informatie die 

door de beroepsbeoefenaar wordt verschaft omtrent de financiële gevolgen van een 

tussenkomst (teneinde de geïnformeerde toestemming van de patiënt te verkrijgen).  
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Aan Franstalige zijde: 

 

 

Van de klachten die in 2018 aan Franstalige zijde werden geregistreerd, waren deze die 

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

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

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

 

 

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

de beroepsbeoefenaar het talrijkst(136). We noteren ook een groot aantal klachten betreffende 

de technische kwaliteit van de zorg (121). 
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I.1.1.4. Type verwachting van de patiënt in de “klachten”dossiers behorend 

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

patiënt” 

 

Verwachting 2018 FR NL TOTAAL 

Financieel 55 113 168 

Dialoog 64 13 77 

Signaal/luisteren - Beroepsbeoefenaar 7 36 43 

Signaal/luisteren - Ombudsdienst 6 93 99 

Dossier 25 45 70 

Andere 0 20 20 

TOTAAL 157 320 477 

 

 

 

 

Wat de dossiers “signaal/luisteren” betreft, onderscheiden we de categorie 

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

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

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

dossiers waarin de patiënt vooral een signaal wenst over te maken aan onze dienst, 
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beluisterd/gehoord wil worden, en geen bemiddeling wenst te starten met de 

beroepsbeoefenaar. 

 

De Nederlandstalige ombudspersonen vermelden dat zij onder laatstgenoemde categorie een 

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

niet meer heeft gereageerd (het gaat hoofdzakelijk om dossiers waarin de patiënt een klacht per 

e-mail had neergelegd). 

 

Daarnaast zijn er enkele patiënten die verwachtingen hebben uitgedrukt die niet overeenkomen 

met één van deze categorieën. Zo hebben we bijvoorbeeld klachten geregistreerd die gericht 

zijn op het verkrijgen van getuigschriften voor verstrekte hulp, kopieën van vaccinatieattesten, 

of vragen om een “onafgewerkte” behandeling te voltooien. Deze verwachtingen bevinden zich 

hierboven in de categorie “Andere”. 

 

I.1.1.5. Sectoren waarop de “klachten”dossiers, behorend tot de directe 

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

betrekking hebben 

 

 

Sector 2018 FR NL TOTAAL 

Privé-kabinet 131 244 375 

Rusthuis 2 7 9 

Privékliniek 5 12 17 

Gevangenis & Instelling voor Sociaal 

Verweer 

0 1 1 

Controle / expert / adviserend  7 23 30 

Wijkgezondheidscentrum 2 3 5 

Centra voor geestelijke gezondheidszorg 3 0 3 

Thuiszorg 4 10 14 

Wachtdienst 0 11 11 

Ziekenvervoer 1 4 5 

CLB 0 1 1 

Labo 2 2 4 

Andere 0 2 2 

TOTAAL 157 320 477 
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De overgrote meerderheid van de geregistreerde klachten (375 op 477) betreft 

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

werden in 2018 ook 30 klachten geregistreerd met betrekking tot de expertise– 

controlegeneeskunde (inclusief de adviserende geneesheren van de mutualiteiten). 

 

Verder werden 17 klachten over privéziekenhuizen en 14 dossiers betreffende de thuiszorg 

geregistreerd.  

 

De aandachtige lezer zal opmerken dat er erg weinig klachten (9) werden geregistreerd voor 

de sectoren “ROB/RVT” (rusthuizen/rust en verzorgingstehuizen). 

  

Voor wat die sectoren betreft, werden meerdere klachten die bij de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” werden aangemeld, voornamelijk geheroriënteerd naar andere, meer 

specifieke derde diensten die beter beantwoorden aan de vraag van de patiënt: vzw Senoah in 

Wallonië, Inforhome, Woonzorglijn, de inspectiediensten van de deelstaten, … 
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Deze klachten werden aldus geregistreerd onder het type “bevoegdheid derde dienst” en 

bevinden zich niet in de tabel hierboven (die alleen de klachten weergeeft die behoren tot de 

directe bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”). 

 

We merken bovendien op dat het gering aantal klachten bij de ombudsdienst afkomstig van  de 

sectoren van de ROB/RVT, ons inziens, vooral kan worden verklaard door de afstand van de 

dienst ten aanzien van deze kwetsbare patiënten en het tekort aan middelen (geen tijd om zich 

te verplaatsen/preventieve opdracht uit te oefenen). (cf. voorgaande jaarverslagen) 

 

I.1.1.6. Beroepsbeoefenaars in de “klachten”dossiers, behorend tot de 

directe bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” 

 

 

Beroepsbeoefenaars 2018 FR NL TOTAAL 

Huisarts 19 81 100 

Tandarts 81 138 219 

Specialist 24 41 65 

Apotheker 0 4 4 

Kinesitherapeut 8 19 27 

Verpleegkundige - zelfst. / RH 7 16 23 

Controle / expert / adviserend geneesheer 6 13 19 

Klinisch psycholoog 3 4 7 

Paramedicus – bandagist 2 0 2 

Paramedicus – orthesist en prothesist 1 0 1 

Paramedicus – diëtist 0 1 1 

Paramedicus – ergotherapeut 0 0 0 

Paramedicus – technoloog medische beeldvorming  0 0 0 

Paramedicus – med. labo. technoloog 0 0 0 

Paramedicus – logopedist 4 3 7 

Paramedicus – podoloog 1 0 1 

Paramedicus – audioloog en audicien 0 0 0 

Paramedicus – orthoptist 0 0 0 

Andere 1 0 1 

TOTAAL 157 320 477 
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Ook dit jaar zijn de tandartsen de beroepsbeoefenaars die aanleiding hebben gegeven tot de 

meeste meldingen. Op zichzelf vertegenwoordigen deze meldingen meer dan 45% van de 

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

formuleren nogmaals een specifieke aanbeveling in dit verband (zie jaarverslag 2017, p.67 et 

infra). 

 

I.1.1.7. De “klachten”dossiers behorend tot de bevoegdheid van diensten 

derde 

 

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

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

bevoegdheid van een ombudsfunctie “Rechten van de patiënt”. 

 

                                                           
7 Onder de klachten die de bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” betreffen. 
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In feite kan het doorverwijzen van de patiënt naar een dienst derde rechtstreeks gebeuren, op 

het ogenblik van ontvangst van de klacht, omdat die geen betrekking heeft op de Wet 

Patiëntenrechten of omdat de patiënt onmiddellijk aangeeft dat hij niet geïnteresseerd is in de 

logica van de bemiddeling (en de voorkeur geeft aan een “controlerende” dienst of een dienst 

met sanctiebevoegdheid). 

 

Maar in andere gevallen, als de dienst de intenties van de patiënt niet onmiddellijk kent (dat is 

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

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

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

zij ter beschikking blijft van de patiënt om de best mogelijke piste te bespreken. Aangezien de 

ombudsdienst niet altijd een reactie terugkrijgt van de patiënt, registreert hij de klacht dan onder 

de rubriek van de dienst die, rekening houdende met de aard van de  klacht van de patiënt, het 

meest gepast is. 

 

Overzicht 2018 FR NL TOTAAL 

Bevoegdheid federale ombudsdienst 157 320 477 

Bevoegdheid lokale ombudsdienst 144 204 348 

(Bemiddeling bij bemiddeling)   14 11 25 

Bevoegdheid dienst derde 132 202 334 

Advocaat 21 20 41 

Provinciale Geneeskundige Commissie 17 24 41 

Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO) 16 3 19 

Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en 

Controle (RIZIV) 4 10 14 

De federale Ombudsman 0 5 5 

Ziekenfondsen 20 40 60 

Orde van artsen 10 16 26 

Inspectiediensten Gemeenschappen/Gewesten 13 10 23 

Ombudsman van de Verzekeringen 4 1 5 

eHealth 3 2 5 

Woonzorglijn 0 1 1 

Andere  24 70 94 

TOTAAL 447 737 1.184 
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Vooreerst dienen we eraan te herinneren dat de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

-als centraal contactpunt dat deel uitmaakt van een erkende overheidsinstantie- met een erg 

grote verscheidenheid aan klachten wordt geconfronteerd8. 

 

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

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

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

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

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

naar adequate ondersteunende diensten. 

 

Ook worden, in functie van de aard en de specificiteit van de klacht van de burger/patiënt, 

talrijke alternatieve instanties overwogen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de 

noden en de verwachtingen van de patiënt. 

 

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

instanties in een rubriek te voorzien, wat het grote aantal klachten (94) verklaart in de rubriek 

“Andere”. 

 

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

 

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

grensoverschrijdende gezondheidszorg, Consumentenombudsdienst, Federaal agentschap voor 

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

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

overheidsadministratie, Controledienst van de ziekenfondsen, de 

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

 

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

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

betrokken overheidsadministratie, OCMW, Consumentenombudsdienst, de 

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

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

Arbeid en Sociaal Overleg, Psychologencommissie, ombudsdienst Wit-Gele Kruis, 

Commissies voor Juridische Bijstand, arbeidsrechtbank, zorgcoördinator van het betrokken 

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

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

Algemeen Welzijnswerk (CAW), verantwoordelijke huisartsenkring, familiaal bemiddelaar, 

deurwaarderskantoor,…  

 

I.1.1.8. Afgesloten dossiers – openstaande / lopende dossiers 

 

Tijdens de redactie van het huidige verslag (maart 2019) waren er zowel aan Nederlandstalige 

als aan Franstalige zijde nog 6 dossiers van het jaar 2018 lopende.  

 

Wij noteren dat het, zowel aan Nederlands- als aan Franstalige zijde, in bepaalde afgesloten 

dossiers, voorkomt dat de betrokken patiënten de ombudsdienst blijven contacteren om hen 

van hun verdere stappen op de hoogte te houden. 
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I.1.1.9. Enkele cijfers in verband met de acties van de federale 

ombudsdienst 

 

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

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

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

en, indien mogelijk, de “resultaten” van deze acties. 

 

Zie hier een cijfermatig overzicht: 

 

Jaar 2018 (FR+NL) 

Totaal aantal afgesloten klachtendossiers op 31/03/2019 die tot de 

bevoegdheid van de federale ombudsdienst behoren. 465 

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

/ coaching van de patiënt door de ombudsdienst. 464 

2. Aantal dossiers die uiteindelijk aanleiding gaven tot een contact 

tussen de ombudsdienst en de beroepsbeoefenaar die door de 

klacht geviseerd wordt.  

 

 

112 

3. Aantal dossiers waarin de ombudsdienst er (ondanks 

meervoudige pogingen) niet in geslaagd is om in contact te 

treden met de beroepsbeoefenaar tegenover wie de patiënt een 

vraag tot bemiddeling heeft geformuleerd, en dossiers waarin de 

beroepsbeoefenaar weigerde om aan de bemiddeling deel te 

nemen. 

 

 

 

 

 

10 

4. Aantal dossiers die in de loop van de bemiddelingsprocedure 

minstens hebben geleid tot een uitwisseling van informatie over 

de feiten tussen de partijen.  102 
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*Financiële Regeling: 

 

Aantal dossiers waarbij de tussenkomst van de 

ombudsdienst heeft geleid tot een voorstel tot 

rechtstreekse financiële regeling of tot de aangifte 

van een schadegeval bij de 

aansprakelijkheidsverzekeraar van de 

beroepsbeoefenaar.  19 

 

*Patiëntendossier: 

 

Aantal bemiddelingsdossiers (met contact(en) tussen 

de ombudsdienst en betrokken beroepsbeoefenaar), 

binnen dewelke het verkrijgen van een kopie van 

zijn/haar patiëntendossier (of een deel ervan) de 

voornaamste verwachting was van de patiënt. 27 

Aantal van deze bemiddelingen die concreet hebben 

geleid tot de overdracht van een document of een 

volledig patiëntendossier.  20 

 

 

 

102

10

Contacten beroepsbeoefenaar  (n=112)

Minstens een uitwisseling van informatie Beroepsbeoefenaar weigerde bemiddeling
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We noteren dat betreffende de dossiers waarin wij geen uitwisseling van elementen van het 

patiëntendossier hebben kunnen bekomen (bv. bij verlies van dossier, origineel dossier werd 

door de beroepsbeoefenaar overgemaakt aan zijn verzekeringsmaatschappij, geen reactie van 

de beroepsbeoefenaar, enz.), de dienst de patiënt, zoals voorzien in de wetgeving, naar 

alternatieve instanties heeft verwezen (Orde der artsen, Gegevensbeschermingsautoriteit, 

provinciale geneeskundige commissies, advocaten). 

 

Gedetailleerde opmerkingen:  

 

1. Coaching - Informatiefase 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

-de bemiddelingsprocedure. 

 

20

7

Resultaat van bemiddeling : Verwachting ='Dossier'

Resultaat van bemiddeling = Overdracht van document(en)

Resultaat van bemiddeling = Geen overdracht van document(en)
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Deze coachingfase, die veel tijd in beslag kan nemen (en zelfs meerdere weken kan bestrijken), 

vormt ook de gelegenheid om: 

-de verwachtingen/vragen van de patiënt te verfijnen; 

-de patiënt, in voorkomend geval, aan te sporen om rechtstreeks in contact te treden met de 

betrokken beroepsbeoefenaar;  

-hem naar een bemiddelingsprocedure te oriënteren of nog naar andere instanties die de klacht 

op zich kunnen nemen (bijvoorbeeld als de klacht van de patiënt veeleer betrekking heeft op 

een vraag om controle/inspectie, sanctie, technisch advies, een belangrijke financiële 

compensatie voor een aanzienlijke schade die voortvloeit uit de gezondheidszorg). 

 

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

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

 

2. 112 dossiers die geleid hebben tot een contact tussen de ombudsdienst en de betrokken 

beroepsbeoefenaar 

 

In 2018 leidde ongeveer één klachtendossier op vier uiteindelijk tot een contact tussen de 

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

geviseerd werd.  

 

Na de coachingfase beslissen sommige patiënten om de bemiddelingsprocedure niet op te 

starten. Ze zijn immers, afhankelijk van hun verwachtingen, van oordeel dat andere instanties 

beter geplaatst zijn om hun klacht te behandelen (cf. supra). 

 

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

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

beroepsbeoefenaar om tot een oplossing te komen.  

 

Wat betreft die 112 dossiers, waarin onze dienst effectief contact heeft opgenomen met de 

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

meegeven: 

 

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

gewoonweg niet voortzetten?   
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102 uitwisselingen van inzichten over de feiten: 

 

In 2018 hebben 102 klachtendossiers geleid tot ( minstens) een uitwisseling van informatie 

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

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

per telefoon, brief of e-mail.  

 

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

beroepsbeoefenaar: 

 

De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft in enkele dossiers moeilijkheden 

ervaren om in contact te treden met de beroepsbeoefenaars. Na meerdere vruchteloze 

pogingen tot contact (per brief, en vervolgens per telefoon) hebben we moeten vaststellen 

dat bepaalde beroepsbeoefenaars (4) onbereikbaar bleven. 

 

Ook dienen we te vermelden dat de bemiddeling zoals bedoeld in de Wet Patiëntenrechten 

een vrijwillig proces blijft, dat de medewerking van beide partijen vereist. De 

beroepsbeoefenaar behoudt bijgevolg de mogelijkheid om te weigeren om deel te nemen 

het bemiddelingsproces, zoals het geval was in 6 dossiers. 

 

20 overdrachten van documenten uit het patiëntendossier: 

 

De tussenkomst van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft in 20 

klachtendossiers op 27 geleid tot de overdracht van elementen uit het patiëntendossier 

(kopie van het volledige patiëntendossier of van een deel ervan). 

 

19 voorstellen tot financieel akkoord / overdracht naar de verzekeringsmaatschappij: 

 

We geven ook mee dat er in 19 gevallen een voorstel tot financiële tegemoetkoming werd 

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

“Rechten van de patiënt”. Die gevallen hebben meer specifiek geleid tot ofwel een 

rechtstreekse financiële tegemoetkoming (14), ofwel tot een voorstel van aangifte van 

schade bij de verzekeringsmaatschappij van de beroepsbeoefenaar (4), ofwel tot “gratis” 

verstrekkingen die werden toegekend (1).  
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Het gebeurt ook dat de beroepsbeoefenaar een voorstel tot geste doet 10en dat dit wordt 

geweigerd door de patiënt 

  

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

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

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

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

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

 

I.1.2. De dossiers “informatie en advies” 

 

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

van de wet betreffende de rechten van de patiënt of over onderwerpen die er (on)rechtstreeks 

verband mee houden. Informatie wordt gegeven op vraag van patiënten en hun familieleden, 

van beroepsbeoefenaars, van verschillende instellingen en verenigingen, van ombudspersonen, 

enz. 

 

Het geven van informatie heeft in bepaalde gevallen tot doel klachten te voorkomen door de 

communicatie tussen de beroepsbeoefenaars en de patiënten te bevorderen. Het betreft situaties 

waarin patiënten zich tot de ombudsdienst richten, doordat zij enige vertwijfeling voelen en 

zich vragen stellen over de tussenkomst van een beroepsbeoefenaar. 

 

Het is praktisch onmogelijk om de zeer talrijke telefonische contacten of mailuitwisselingen 

verbonden met informatievragen in nauwkeurig cijfermateriaal weer te geven. Indien we ons 

op de meer uitgebreide vraagstellingen baseren, komen we voor 2018 aan 234 

informatiedossiers (163 aan Nederlandstalige zijde en 71 aan Franstalige zijde). Daartoe 

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

Volksgezondheid. 

 

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

vragen omvatten frequent uitzonderingen of heel specifieke situaties waarvoor de wet 

betreffende de rechten van de patiënt geen onmiddellijke of letterlijke oplossing brengt. Het 

                                                           
10 Ofwel omdat het financieel voorstel onvoldoende wordt geacht, ofwel, in het kader van een voorstel tot een 

nieuwe kosteloze prestatie, omdat het nodige vertrouwen niet meer aanwezig is. 
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opzoekingswerk impliceert een overleg met de medewerkers van de juridische cel om de wet 

betreffende de rechten van de patiënt in die specifieke situatie op een correcte manier te kunnen 

interpreteren. 

  

De ombudsdienst heeft tevens honderden bestellingen ontvangen van de brochure “Wet 

“Rechten van de patiënt” – In een goede relatie weet je wat je aan elkaar hebt” via 

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

Volksgezondheid11. 

 

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

 

In overeenstemming met de geldende regelgeving werd binnen de federale Commissie 

“Rechten van de patiënt” de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” opgericht12. 

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

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

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

geen Commissieleden (ze hebben geen stemrecht). 

 

In de loop van 2018 is de federale Commissie “Rechten van de patiënt” in vergadering 

bijeengekomen op 20 februari, op 24 september en op 21 november.  

Er werden twee ontwerpen van advies besproken: het eerste over de communicatie 

beroepsbeoefenaar-patiënt, het tweede over de toepassing van de Wet Patiëntenrechten in het 

kader van de expertise- en controlegeneeskunde.  

 

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

van de FOD Volksgezondheid  

 

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

patiënt” in 2018 diverse opdrachten uit.  

 

De voornaamste activiteiten worden hier beknopt voorgesteld: 

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

hebt 
12 Art. 16, § 3 Wet Patiëntenrechten. 

mailto:brochurespatient@health.fgov.be
http://www.health.belgium.be/nl/wet-rechten-van-de-patient-een-goede-relatie-weet-je-wat-je-aan-mekaar-hebt
http://www.health.belgium.be/nl/wet-rechten-van-de-patient-een-goede-relatie-weet-je-wat-je-aan-mekaar-hebt
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a) Regelmatig verzenden van brochures van de FOD naar de burgers (hoofdzakelijk na 

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

de FOD)13. 

 

b) Opmaken van de papieren brochure van de FOD over de Wet Patiëntenrechten in het Duits 

(Gesetz 'Rechte des Patienten': Gegenseitige Wertschätzung ist das Fundament einer 

guten Beziehung); drukken en opsturen van deze brochure naar de ombudspersonen van 

de ziekenhuizen van de Duitstalige Gemeenschap.   

 

c) Er werd een nieuwe voorraad brochures (in het FR en het NL) van de FOD Volksgezondheid 

over de Wet Patiëntenrechten gedrukt en verstuurd naar de ombudspersonen van de 

ziekenhuizen en overlegplatformen geestelijke gezondheidszorg (en aan onze federale 

ombudsdienst). 

 

Bovendien kunnen we voor 2019 (de precieze datum volgt nog) aankondigen dat de educatieve 

filmpjes over de patiëntenrechten die in 2015 werden ontworpen (link YouTube: 

https://www.youtube.com/user/gezondheidbelgie/videos), weldra beschikbaar zullen zijn met 

ondertitels.  

 

Op die manier zullen ze eventueel kunnen worden vertoond in wachtzalen van zorginstellingen, 

beroepsbeoefenaars, apotheken enz. (schermen zonder geluid).   

 

I.4. Uiteenzettingen, ontmoetingen en deelnames aan symposia 

 

Uiteenzettingen gegeven door leden van de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” in het kader van de preventieopdracht  

 

- Presentatie over de recente adviezen van de federale Commissie “Rechten van de patiënt” en 

over de alternatieve instanties voor klachtenafhandeling, algemene vergadering van de 

VVOVAZ14, Brussel, 26 januari 2018.  

                                                           
13https://www.health.belgium.be/nl/wet-rechten-van-de-patient-een-goede-relatie-weet-je-wat-je-aan-mekaar-

hebt 
14 Vlaamse Beroepsvereniging Ombudspersonen van alle Zorgvoorzieningen. 

mailto:brochurespatient@health.fgov.be
https://www.youtube.com/user/gezondheidbelgie/videos
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- Opleiding gegeven aan de nieuwe interculturele bemiddelaars over de wet betreffende de 

Rechten van de patiënt, FOD Volksgezondheid, 6 maart 2018.  

- Uiteenzetting over bemiddeling inzake patiëntenrechten, Louvain-la-Neuve (internationale 

studiedagen, rechtsfaculteit), maart 2018. 

- Uiteenzetting over bemiddeling inzake patiëntenrechten op het colloquium georganiseerd 

door de vzw Infor-home, juni 2018. 

- Uiteenzetting voor de collega's van de FOD Gezondheidszorg (Directoraat-Generaal 

Gezondheidszorg) over het jaarverslag 2017 van de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” tijdens een 'Lunch and Learn' van de DG Gezondheidszorg van de FOD, juni 2018. 

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

interuniversitair certificaat in bemiddeling aan de Université Saint-Louis, september 2018. 

- Uiteenzetting over het jaarverslag 2017 van de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” voor de federale Commissie “Rechten van de patiënt”, september 2018. 

- Uiteenzetting over de patiëntenrechten, gegeven aan de leden van de LUSS (Ligue des 

Usagers des Services de Santé), Luik, oktober 2019. 

- Uiteenzetting over de bemiddeling inzake patiëntenrechten tijdens een studiedag 

georganiseerd door de christelijke mutualiteit, Houffalize, november 2018. 

- Uiteenzetting over de bemiddeling inzake patiëntenrechten in het kader van een seminarie 

georganiseerd door de vzw Premisse, december 2018. 

- Deelname aan de conferentie 'Envie d’amour et santé sexuelle' in het kader van het salon 

'Envie d’amour' georganiseerd door het AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité), 27 april 2018. 

- Informatiesessies in verband met de Wet Patiëntenrechten georganiseerd door de vzw LLP 

(Ligue Libérale des Pensionnés): op 6 november in Bastogne, op 8 november in Ellezelles, op 

22 november in Schaarbeek en op 11 december in Luik.  

 

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

partners uit de gezondheidszorg 

 

- Ontmoeting met een medewerker van het kabinet van Maggie De Block, Minister van 

Volksgezondheid, in verband met de voorbereiding van een eventuele interministeriële 

conferentie over de ombudsfuncties, 18 januari 2018. 

- Ontmoeting met de Nationale Raad van de Orde van artsen over het thema 'bemiddeling', 

november 2018.  

- Ontmoeting met het Brussels Gezondheidsnetwerk Abrumet, november 2018.  
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- Ontmoetingen met de vereniging AMIS (Association francophone de médiateurs des 

institutions de soins) (verschillende algemene vergaderingen in 2018). 

 

Deelname aan colloquia en opleidingen 

 

- Tweedaags symposium georganiseerd door de vereniging AMIS (Association francophone 

de médiateurs des institutions de soins) over bemiddeling, oktober 2018. 

- Seminarie 'Open disclosure' georganiseerd door de KUL, maart 2018 (over de rol die 

gezondheidszorgbeoefenaars en verzekeraars moeten vervullen bij medische ongevallen). 

- Rondetafelgesprek georganiseerd door de LUSS (Ligue des usagers des soins de santé) in het 

Belgisch Parlement, ter gelegenheid van de Europese dag over de Rechten van de patiënt, 18 

april 2018.  

- 'Lunch and learn'-sessies georganiseerd binnen de FOD Volksgezondheid: hervormingen op 

het vlak van mentale gezondheid, de “sokkelwet”, ziekenhuisnetwerken, eHealth. 

  

Publicatie: Interview over het jaarverslag voor 2017 van de federale ombudsdienst “Rechten 

van de patiënt”, Magazine Zorgwijzer (zorgnetmagazine), november 2018: "Goede 

communicatie kan veel klachten voorkomen".  
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TWEEDE DEEL: 

 

VASTSTELLINGEN, MOEILIJKHEDEN EN AANBEVELINGEN 

 

 

II.1. Wettelijke evoluties 

 

II.1.1. De wettekst die in maart 2019 in de Kamer werd gestemd inzake de 

kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg: er werden 

maatregelen goedgekeurd met betrekking tot het “patiëntendossier” en het 

“delen van gegevens” tussen gezondheidszorgbeoefenaars 

 

- Op 28 maart 2019 werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp inzake 

de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg gestemd, een ontwerp dat al een tijdje 

de bijnaam “sokkelwet” draagt.15 

 

Met deze tekst wil men een samenhangend wettelijk kader creëren met het oog op 

kwaliteitsvolle en veilige verstrekkingen van gezondheidszorgbeoefenaars. 16 

 

Bij het schrijven van dit jaarverslag is bovenvermelde in de Kamer gestemde tekst nog niet ter 

ondertekening voorgelegd aan de Koning en dus nog niet afgekondigd noch gepubliceerd in 

het Belgisch Staatsblad. 

 

We hebben in deze wettekst vooral aandacht voor de artikelen met betrekking tot het 

patiëntendossier dat wordt beheerd door de beroepsbeoefenaar. Wat het patiëntendossier van 

de Wet Patiëntenrechten betreft (dossier aangemaakt in het kader van de individuele relatie 

beroepsbeoefenaar-patiënt), pleit onze federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” immers 

                                                           
15https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.

cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3441; Kamer, Doc 54 3441/009. 
16Door de tekst wordt in dit kader ook een federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de 

gezondheidszorg opgericht binnen het directoraat-generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, 

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (art. 44) (waardoor de provinciale geneeskundige commissies 

worden opgeheven). De Toezichtcommissie heeft als opdracht toezicht te houden op: 1° de fysieke en psychische 

geschiktheid van de gezondheidszorgbeoefenaars; 2° de naleving door de gezondheidszorgbeoefenaars van de 

bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten.  

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3441
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3441
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al een aantal jaar voor het wettelijk vastleggen van een minimuminhoud van het 

patiëntendossier17 en van een bewaartermijn, voor alle gezondheidszorgbeoefenaars. De 

federale Commissie “Rechten van de patiënt” heeft deze aanbevelingen trouwens ook vermeld 

in haar advies van 2017 over het patiëntendossier18. 

 

We hebben in onze vorige jaarverslagen ook gewezen op de noodzaak om te voorzien in 

maatregelen met betrekking tot het patiëntendossier in het geval van een “stopzetting van de 

praktijk” van de gezondheidszorgbeoefenaar. 

 

We kunnen dus enkel maar verheugd zijn over de recente goedkeuring van de wettekst inzake 

de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg:  

 

Deze wet voldoet inderdaad aan al onze bovenstaande aanbevelingen.  

 

- We zijn trouwens ook tevreden dat er rekening werd gehouden met de nieuwe realiteit van 

uitwisseling van gezondheidsgegevens onder gezondheidszorgbeoefenaars “in netwerken”. 

Vooral de formele vastlegging van de voorwaarden inzake toegang van een beroepsbeoefenaar 

tot gegevens die door andere beoefenaars ter beschikking worden gesteld, stemt ons in dit 

verband gelukkig.  

 

We stellen wel vast dat de wetgeving inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de 

gezondheidszorg pas op 1 juli 202119 in werking treedt en dat we dus nog wat geduld moeten 

oefenen vooraleer ze effectief van toepassing wordt.  

 

Ondertussen kan ze wel al dienen als “baken” voor beroepsbeoefenaars inzake de na te leven 

voorwaarden met betrekking tot de kwaliteit van hun prestaties.  

 

 

                                                           
17Zie jaarverslag 2017 (wwww.patientrights.be), p. 61 e.v. Het ontbreken van een bepaling van de inhoud van het 

patiëntendossier kan daadwerkelijk tot problemen leiden wanneer de patiënt op zoek is naar een specifiek stuk of 

gegeven (bv.: datum van de consultatie) en wanneer die info niet terug te vinden is in het dossier.  
18 Advies van 21 november 2011 over het patiëntendossier 

http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/2017.11.21_avis_le_dossier_patient

.pdf. 
19 Artikel 88 van de gestemde tekst, http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441009.pdf, p. 33. 

http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/2017.11.21_avis_le_dossier_patient.pdf
http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/2017.11.21_avis_le_dossier_patient.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441009.pdf
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II.1.1.1. De precisering van de inhoud van het patiëntendossier 

 

In het kader van het uitwerken van de basisvoorwaarden voor een kwaliteitsvolle 

zorgverstrekking- die elke gezondheidszorgbeoefenaar moet naleven -, wijzen de 

voorbereidende werken van de wet van 28 maart 2019 (memorie van toelichting) op "het 

belang van de inhoud van het patiëntendossier voor de continuïteit van de zorg of voor de 

traceerbaarheid (o.a. van geneesmiddelen, implantaten). Het patiëntendossier is met andere 

woorden meer en meer geëvolueerd naar een werkinstrument voor de 

gezondheidszorgbeoefenaar om tot een betere en kwaliteitsvollere gezondheidszorg te komen. 

Het geeft de beroepsbeoefenaar een zo volledig mogelijk beeld van de gezondheidstoestand 

van de patiënt."20 

 

Bijgevolg bepaalt artikel 33 van de wet welke gegevens minimaal moeten worden vermeld in 

het patiëntendossier dat door een gezondheidszorgbeoefenaar voor zijn patiënt wordt 

bijgehouden. 

 

De voorbereidende werken wijzen er wel op dat "dit evenwel niet betekent dat elke 

gezondheidszorgbeoefenaar verplicht al deze gegevens in het patiëntendossier zal moeten 

opnemen. Welke gegevens moeten worden opgenomen moet proportioneel worden beoordeeld 

in functie van de bevoegdheden van de gezondheidszorgbeoefenaar. Bijvoorbeeld een diagnose 

zal niet moeten worden opgenomen in het dossier van een verpleegkundige."21  

 

Behoudens vergissingen zou men hieruit dus kunnen afleiden dat elke beroepsbeoefenaar voor 

ogen moet houden wat de in artikel 33 vermelde elementen zijn, maar dat hij die enkel moet 

opnemen in het patiëntendossier indien ze effectief aanwezig zijn en relevant zijn in het licht 

van de specialisatie van de beroepsbeoefenaar.  

 

Artikel 33 preciseert als volgt22:   

"De gezondheidszorgbeoefenaar neemt in voorkomend geval en binnen zijn bevoegdheid minstens 

volgende gegevens op in het patiëntendossier:  

                                                           
20 http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441001.pdf, memorie van toelichting, p. 45.  
21 http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441001.pdf, memorie van toelichting, p. 45. 
22 DOC 54 3441/009, http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441009.pdf, p. 17. 

 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441009.pdf
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1° de identificatie van de patiënt door zijn identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ), zijn 

naam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen;  

2° de identificatie van de huisarts van de patiënt;  

3° de identificatie van de gezondheidszorgbeoefenaar zelf en in voorkomend geval van de verwijzer en 

van de gezondheidszorgbeoefenaars die eveneens bij de verstrekte gezondheidszorgen tussenkwamen;  

4° de reden van het contact of de problematiek bij de aanmelding; 

5° persoonlijke en familiale antecedenten;  

6° de resultaten van onderzoeken zoals klinische, radiologische, biologische, functionele en histo-

pathologische onderzoeken;  

7° de weergave van overleggesprekken met de patiënt, andere gezondheidszorgbeoefenaars of derden;  

8° attesten, verslagen of adviezen ontvangen van de patiënt of derden;  

9° de gezondheidsdoelen en de wilsverklaringen ontvangen van de patiënt;  

10° de diagnose vastgesteld door de betrokken gezondheidszorgbeoefenaar;  

11° de karakterisatie van de patiënt als bedoeld in artikel 12;  

12° het chronologisch overzicht van de verstrekte gezondheidszorg met opgave van type en datum;  

13° de evolutie van de aandoening indien pertinent;  

14° de doorverwijzingen naar andere gezondheidszorgbeoefenaars, diensten of derden;  

15° de pre-, peri- en postoperatieve geneesmiddelen en gezondheidsproducten inclusief het 

medicatieschema;  

16° verwikkelingen die een bijkomende behandeling vergen;  

17° bij opname van de patiënt in een ziekenhuis, indien de gezondheidszorgbeoefenaar dat pertinent 

acht, een dagelijkse evaluatienota van de gezondheidstoestand van de patiënt;  

18° de vermelding dat in toepassing van de artikelen 7, § 2, en 8, § 3, van de wet van 22 augustus 2002 

betreffende de rechten van de patiënt, informatie, met akkoord van de patiënt, werd meegedeeld aan 

een vertrouwenspersoon of aan de patiënt in aanwezigheid van een vertrouwenspersoon evenals de 

identiteit van deze vertrouwenspersoon;  

19° het verzoek van de patiënt dat informatie niet aan hem wordt verstrekt in toepassing van de artikelen 

7, § 3, en 8, § 3, van voornoemde wet van 22 augustus 2002;  

20° de motivering voor het onthouden van informatie aan de patiënt in toepassing van artikel 7, § 4, 

van voornoemde wet van 22 augustus 2002;  

21° het verzoek van de patiënt in toepassing van artikel 9, § 2, van voornoemde wet van 22 augustus 

2002 om zich te laten bijstaan door of zijn inzagerecht uit te oefenen via een door hem aangewezen 

vertrouwenspersoon evenals de identiteit van deze vertrouwenspersoon;  

22° de motivering van de gehele of gedeeltelijke weigering van inzage in of afschrift van het 

patiëntendossier aan een vertegenwoordiger van de patiënt in toepassing van artikel 15, § 1, van 

voornoemde wet van 22 augustus 2002;  
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23° de motivering van de afwijking van de beslissing van een vertegenwoordiger van de patiënt in 

toepassing van artikel 15, § 2, van voornoemde wet van 22 augustus 2002. De Koning kan de in het 

eerste lid bedoelde gegevens preciseren." 

 

Onze dienst zal de wijze waarop deze langverwachte maatregel in de praktijk wordt toegepast 

in de komende jaren, blijven opvolgen.  

 

II.1.1.2. De vastgelegde bewaartermijn van het patiëntendossier  

 

In overeenstemming met de op 28 maart in de Kamer gestemde wettekst inzake de 

kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, bedraagt de bewaartermijn van het 

patiëntendossier voortaan dertig jaar. Deze termijn was reeds voorzien voor de artsen (cf. Code 

van medische deontologie)23, maar is nu van toepassing op alle gezondheidszorgbeoefenaars24:  

Art. 35 van de wet van 28 maart 2019:  

"De gezondheidszorgbeoefenaar bewaart het patiëntendossier gedurende minimum 30 

jaar en maximum 50 jaar te rekenen vanaf het laatste patiëntencontact." 

 

 

II.1.1.3. Een nieuwe maatregel in verband met het patiëntendossier, 

vastgelegd in het kader van de continuïteit van de zorgverlening, in het 

geval van een stopzetting van de praktijk van een beroepsbeoefenaar  

 

Art. 20, § 1 van de wet van 28 maart 2019: "Wanneer de gezondheidszorgbeoefenaar zijn 

praktijk definitief stopzet, maakt hij het patiëntendossier en eventueel andere nuttige en 

noodzakelijke inlichtingen voor de continuïteit van de zorg met toestemming van de patiënt 

over aan een andere gezondheidszorgbeoefenaar.  

 

Indien de Toezichtcommissie (opgericht in de wet van 28 maart 2019) ingelicht wordt dat een 

gezondheidszorgbeoefenaar niet meer bij machte is of was de in het eerste lid bedoelde 

verplichting na te leven (bv. als de arts is overleden), neemt de Toezichtcommissie de nodige 

schikkingen voor de gepaste bewaarregeling voor de patiëntendossiers, teneinde de 

continuïteit van de zorg te kunnen verzekeren evenals voor de vrijwaring van het 

beroepsgeheim. Indien voor de betreffende gezondheidszorgbeoefenaar een deontologisch 

                                                           
23Artikel 24 van de Code van medische deontologie (www.ordomedic.be): De arts bewaart de patiëntendossiers 

veilig en met inachtneming van het beroepsgeheim gedurende dertig jaar na het laatste contact met de patiënt.  
24 http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441009.pdf, art. 35, p. 18.  

http://www.ordomedic.be/
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441009.pdf
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orgaan is ingericht licht de Toezichtcommissie dit orgaan in. Dat orgaan neemt de vermelde 

schikkingen. § 2. De Koning kan in afwijking van paragraaf 1 voor bepaalde 

gezondheidszorgbeoefenaars of categorieën van gezondheidszorgbeoefenaars specifieke 

regels vaststellen voor het verzekeren van de continuïteit bij het definitief stopzetten van de 

praktijk." 

 

II.1.1.4. De netwerken van uitwisseling van gezondheidsgegevens en de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt: formalisering 

van de voorwaarden van het gedeelde beroepsgeheim   

 

De wettekst inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg vestigt  

vervolgens de aandacht op een andere situatie dan die  van  de opmaak van het patiëntendossier 

door de zorgverlener in het kader van de individuele therapeutische relatie met zijn patiënt.  

 

In artikel 36 en volgende gaat de tekst immers over de "uitwisseling" van persoonsgegevens 

inzake gezondheid tussen beroepsbeoefenaars die zorgen verstrekken aan eenzelfde patiënt. 

 

Het is dus niet langer artikel 9 van de Wet Patiëntenrechten (artikel in verband met het 

patiëntendossier van de beroepsbeoefenaar) die hier in het geding is, maar artikel 10 van deze 

wet, die betrekking heeft op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt25 

en artikel 458 van het Strafwetboek (verplichting van het beroepsgeheim), die de 

vertrouwensrelatie tussen de beroepsbeoefenaar en de patiënt beschermt. 

 

Artikel 36 en volgende van de nieuwe goedgekeurde tekst hebben meer bepaald betrekking op 

systemen/netwerken die het mogelijk maken om verspreide gezondheidsgegevens van de 

patiënt (ingevoerd door gezondheidszorgbeoefenaars) op een georganiseerde en beveiligde 

manier ter beschikking te stellen van alle andere gezondheidszorgbeoefenaars die zorgen 

verstrekken aan de patiënt.  

 

                                                           
25 Artikel 10 van de Wet Patiëntenrechten: "De patiënt heeft recht op bescherming van zijn persoonlijke 

levenssfeer bij iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar en inzonderheid betreffende de informatie die 

verband houdt met zijn gezondheid." 
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De memorie van toelichting van de wettekst preciseert dat deze uitwisseling past binnen een 

kwalitatief hoogstaande en continue zorg26. 

 

Doordat het 'gedeeld' medisch geheim van de beroepsbeoefenaars die dit systeem gebruiken in 

het geding wordt gebracht, herhaalt de tekst de strikte voorwaarden die de toegang van een 

beroepsbeoefenaar tot de gezondheidsgegevens die door andere beroepsbeoefenaars ter 

beschikking worden gesteld, kunnen verantwoorden.  

 

We kunnen vaststellen dat uiteindelijk de voorwaarden van de “theorie van het gedeeld 

medisch geheim”, in het verleden opgesteld door de doctrine, de rechtspraak of de medische 

deontologie27, hier formeel worden vastgelegd in de wettekst en dit los van het beoogde kader 

van de zorgverstrekking (eHealth-omgeving, in een ziekenhuisomgeving, in een groepspraktijk 

van artsen enz.). 

 

 

 

                                                           
26 http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441001.pdf, p. 49 "Informatie over onder meer de 

medische voorgeschiedenis van de patiënt, zijn huidige gezondheidstoestand en eventuele zorgen die hij 

toegediend krijgt is erg belangrijk met het oog op een kwaliteitsvolle zorg. Deze informatie is evenwel vaak 

verspreid aanwezig. Er is bijgevolg nood aan een systeem dat toelaat dat de verspreide informatie op een goed 

georganiseerde en veilige manier ter beschikking staat van elke gezondheidszorgbeoefenaar die gezondheidszorg 

aan de patiënt verstrekt. De beschikbaarheid van de informatie draagt bovendien bij tot een lastenvermindering 

zowel voor patiënt (o.a. geen dubbele onderzoeken) als voor de gezondheidszorgbeoefenaar (o.a. vermindering 

van administratieve lasten zoals overmaken van gegevens)." 
27 Ter herinnering: volgens deze theorie kan de mededeling van informatie door een gezondheidszorgbeoefenaar 

aan een andere 1° enkel plaatsvinden jegens een andere beroepsbeoefenaar die eveneens is gehouden aan het 

beroepsgeheim en die dezelfde opdracht/doelstelling (zorgopdracht) nastreeft; 2° de mededeling moet in principe 

'beperkt' zijn tot de nuttige en noodzakelijke gegevens voor de opdracht van de ontvanger van de gegevens (bv.: 

een kinesitherapeut heeft a priori geen behoefte aan kennis van het volledige medische dossier van een patiënt om 

zijn zorgopdracht te vervullen). In de praktijk is het soms moeilijk om het gedeelde (gecentraliseerde) 

patiëntendossier in stukjes op te delen; 3° voor de uitwisseling is de toestemming van de patiënt vereist (de 

toestemming van de patiënt hoeft niet noodzakelijk expliciet te zijn, maar de patiënt moet 'weten' dat zijn gegevens 

kunnen worden uitgewisseld en hij moet zich ertegen kunnen verzetten als hij dat wenst). (Cf. onder meer Brussel 

(8e kamer), 23 oktober 1990, J.T., 1991, p. 496; Hof van Cassatie, arrest-Fortis van 31 maart 2012).  

De voorwaarden met betrekking tot het doorgeven van informatie door een beroepsbeoefenaar aan een andere 

beroepsbeoefenaar, in het kader van dezelfde zorgtaak, zijn uiteindelijk ook opgenomen in art. 33 van de 

gecoördineerde wet van 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (meedelen, met 

toestemming van de patiënt, van nuttige en noodzakelijke gegevens om de diagnose of de behandeling te 

vervolledigen of voort te zetten) en in art. 4 van het koninklijk besluit betreffende het Algemeen Medisch Dossier 

(1999): De huisartsbeheerder van een 'AMD' deelt, met toestemming van de patiënt, aan collega's huisartsen of 

geneesheren-specialisten die de betrokken patiënt behandelen alle nodige en nuttige gegevens mee. § 2. Bij 

behandeling van een patiënt, vragen de huisartsen of de geneesheren-specialisten naar de eventuele 

huisartsbeheerder van een AMD en delen aan deze laatste de nodige en nuttige gegevens mee.. De patiënt kan 

zich hiertegen verzetten (…)."  

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441001.pdf
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Eerste voorwaarde:  

 

Art. 36. “De gezondheidszorgbeoefenaar heeft toegang tot de persoonsgegevens betreffende 

de gezondheid van de patiënt die worden bijgehouden en bewaard door andere 

gezondheidszorgbeoefenaars op voorwaarde dat de patiënt voorafgaand zijn geïnformeerde 

toestemming voor deze toegang gaf. De patiënt kan bij het verlenen van de in het eerste lid 

bedoelde toestemming, bepaalde gezondheidszorgbeoefenaars uitsluiten.” 

 

De wetgever specificeert niet onder welke vorm deze toestemming moet worden gegeven; hij 

bepaalt dat de Koning nadere regels "kan" bepalen voor de in het eerste lid bedoelde 

toestemming.  

 

Het lijkt ons hoe dan ook essentieel dat de patiënt wel degelijk op de hoogte is van het feit dat 

zijn gezondheidsgegevens door elke andere beroepsbeoefenaar die hem zorgen toedient, 

kunnen worden geraadpleegd in het kader van een specifiek “uitwisselingssysteem” en dat hij 

zich desgewenst hiertegen kan verzetten of dat hij bepaalde beroepsbeoefenaars kan uitsluiten 

van dat systeem.  

 

We stellen vast dat deze toestemming hier ook overeenkomt met de toestemming zoals bedoeld 

in de artikelen 6.1.a.28 en 7 van de verordening 2016/679/EU van het Europees Parlement en 

de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 

met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 

(GDPR).  

 

In die zin kan de patiënt zijn toestemming weigeren of te allen tijde zijn eerder gegeven 

toestemming intrekken (zie artikel 7, lid 3 van de verordening 2016/679/EU)29. 

 

De gezondheidszorgbeoefenaar is dan wel wettelijk verplicht om een patiëntendossier aan te 

leggen met de gezondheidsgegevens van persoonlijke aard (art. 9 van de Wet Patiëntenrechten) 

en de patiënt kan zich niet verzetten tegen deze verplichting, maar de situatie is anders wanneer 

                                                           
28 In artikel 6 worden de situaties vermeld waarin de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig is. 
29 Zie in die zin de memorie van toelichting bij de wettekst inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de 

gezondheidszorg, http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441001.pdf, p. 50. 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441001.pdf
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men “het delen” (een andere verwerking) van gezondheidsgegevens met andere 

beroepsbeoefenaars voor ogen heeft.  

 

Tweede voorwaarde: 

 

Art. 37. “De gezondheidszorgbeoefenaar heeft enkel toegang tot de persoonsgegevens 

betreffende de gezondheid van een patiënt waarmee hij een therapeutische relatie heeft. Voor 

de toepassing van het eerste lid wordt onder therapeutische relatie verstaan een relatie tussen 

een patiënt en een gezondheidszorgbeoefenaar in het kader waarvan gezondheidszorg wordt 

verstrekt.” 

 

De memorie van toelichting van de wettekst specificeert: Met 'therapeutische relatie' wordt de 

vertrouwensrelatie tussen patiënt en gezondheidszorgbeoefenaar waarbinnen 

gezondheidszorg (dus zowel met een diagnostisch, therapeutisch als esthetisch doel) wordt 

verstrekt, bedoeld.30 

 

Maar de wettekst wijst ook op het volgende: 

 

De Koning kan met aanwijzing van de specifieke gevallen van uitwisseling van 

persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid van de patiënt, de categorieën 

gezondheidszorgbeoefenaars aanwijzen die ondanks dat ze in toepassing van het tweede lid 

een therapeutische relatie met de patiënt hebben, geen toegang hebben tot de uitwisseling van 

bedoelde gegevens.  

 

Hier wordt klaarblijkelijk de uitsluiting bedoeld van de verzekeringsgeneeskunde, de 

controlegeneeskunde en de gerechtelijke geneeskunde "waarbij enkel een diagnose wordt 

gesteld"31.  

 

Volgens ons zijn deze beroepsbeoefenaars-adviseurs/controleurs/experts “de facto” uitgesloten 

van een systeem van gegevensuitwisseling in het kader van de zorgverstrekking aan de patiënt, 

                                                           
30 http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441001.pdf, p. 51. De memorie van toelichting vermeldt 

ook: "Mogelijke" bewijsmiddelen zijn: de eID of SIS-kaart van de patiënt wordt gelezen, de beroepsbeoefenaar 

neemt deel aan een zorgplan (vb. identiteit in webapplicatie e-Zorgplan), de gezondheidszorgbeoefenaar is 

houder van het globaal medisch dossier, de apotheker levert een voorgeschreven farmaceutisch product af. 
31 http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441001.pdf, p. 52. 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441001.pdf
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aangezien ze niet louter in het belang van de patiënt handelen; ze handelen meestal in het kader 

van een door een derde aan hen toevertrouwde opdracht (verzekering, werkgever, rechter, 

mutualiteit, ...).32  

 

Derde, vierde en vijfde voorwaarde: 

 

Art. 38. “De gezondheidszorgbeoefenaar die een therapeutische relatie met de patiënt heeft, 

heeft enkel toegang tot de persoonsgegevens betreffende de gezondheid van deze patiënt onder 

de volgende voorwaarden: 1° de finaliteit van de toegang bestaat uit het verstrekken van 

gezondheidszorg; 2° de toegang is noodzakelijk voor de continuïteit en kwaliteit van het 

verstrekken van gezondheidszorg; 3° de toegang beperkt zich tot de gegevens die dienstig en 

pertinent zijn in het kader van het verstrekken van gezondheidszorg. “ 

 

In die zin en bij wijze van voorbeeld zou men in het licht van artikel 38, 2° kunnen zeggen dat 

een kinesitherapeut - a priori - niet noodzakelijk kennis moet nemen van alle door de artsen ter 

beschikking gestelde gegevens van een patiënt om zijn zorgtaak te kunnen uitoefenen.  

 

De noodsituatie:  

 

Art. 39. “Wanneer in een spoedgeval geen duidelijkheid aanwezig is omtrent de toestemming 

van de patiënt met betrekking tot de toegang van de gezondheidszorgbeoefenaar tot de 

persoonsgegevens die de gezondheid van de patiënt betreffen, heeft de 

gezondheidszorgbeoefenaar met het oog op het verstrekken van de noodzakelijke 

gezondheidszorg in het belang van de patiënt toegang tot bedoelde gegevens onder de in de 

artikelen 37 en 38 gestelde voorwaarden.” 

 

De mogelijkheid, voor de patiënt, om te controleren welke personen toegang hebben of 

hebben gehad tot de hem betreffende gegevens: een bijkomende voorwaarde, in het 

kader van de bescherming van de privacy van de patiënt: 

 

                                                           
32 Zie bijvoorbeeld artikel 61 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (het gedeelte met 

betrekking tot de landverzekeringsovereenkomsten), dat de strikte voorwaarden bepaalt met betrekking tot de 

relatie tussen de 'behandelende' geneesheer en de arts van de verzekeraar: de door de verzekerde gekozen arts kan 

de verzekerde (niet de arts van de verzekeraar) die erom verzoekt de geneeskundige verklaringen die voor het 

sluiten of het uitvoeren van de overeenkomst nodig zijn, afleveren. Deze verklaringen beperken zich tot een 

beschrijving van de huidige gezondheidstoestand (…). 
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“Naar aanleiding van het advies van de Raad van State, en het advies van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit, wordt voor de patiënt in de wettekst een bijkomende 

waarborg ingebouwd die het mogelijk maakt om de aantasting van het recht op eerbiediging 

van het privéleven in redelijke mate te beperken (en proportionaliteit te garanderen) en de 

uitvoering van de gegevensverwerking te controleren”33:  

 

Artikel 40: “De gezondheidszorgbeoefenaar die de persoonsgegevens betreffende de 

gezondheid van de patiënt bijhoudt en bewaart, neemt de nodige maatregelen opdat de patiënt 

kan controleren welke personen toegang hebben of hebben gehad tot de hem betreffende 

persoonsgegevens betreffende de gezondheid. De gezondheidszorgbeoefenaar die werkzaam is 

in een instelling kan desgevallend met de instelling samenwerken teneinde dergelijk 

controlemechanisme te voorzien.”  

 

We zijn aanbeland bij wat we eigenlijk het “recht van de patiënt om a posteriori de logins te 

controleren” (met name de identiteit van de personen die op een bepaald ogenblik toegang 

hebben gehad tot de gezondheidsgegevens) zouden kunnen noemen. De patiënt kan op die 

manier controleren of er is voldaan aan de voorwaarden die zijn vermeld in de artikelen 36 tot 

39 van de desbetreffende wettekst (cf. supra). 

 

II.1.2. Artikel 69 van de wet van 30 oktober 2018 houdende diverse bepalingen 

inzake gezondheid: de situatie van de therapeutische exceptie conform de 

“GDPR” 

 

Ter herinnering: de Wet Patiëntenrechten (art. 9, § 2, lid 5 met verwijzing naar art. 7, § 4) 

bepaalt dat de beroepsbeoefenaar tijdelijk kan weigeren om de patiënt “rechtstreeks” de kopie 

(of een deel van de kopie) van het patiëntendossier te geven als deze informatieverstrekking 

duidelijk een ernstig nadeel voor de gezondheid van de patiënt zou kunnen opleveren, en 

dit op voorwaarde dat de beroepsbeoefenaar een andere beroepsbeoefenaar heeft geraadpleegd 

en dat de motivering voor de weigering van het verstrekken van de kopie wordt vermeld in het 

patiëntendossier: dit betreft de situatie van de therapeutische exceptie.  

 

                                                           
33 http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441001.pdf, p. 53.  

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3441/54K3441001.pdf
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In het licht van verordening (EU) nr. 2016/679 (GDPR)34, die het basisprincipe invoert van het 

recht op rechtstreekse inzage door de burger van de persoonsgegevens die op hem betrekking 

hebben, rees de vraag of de therapeutische exceptie waarvan sprake in de Wet Patiëntenrechten 

kon worden beschouwd als een mogelijke beperking van het recht op rechtstreekse inzage, 

waarbij de “rechtmatige” beperkingen van dit recht vastgesteld zijn in artikel 23 van de 

Europese verordening. 

 

Het antwoord werd ook gegeven via artikel 69 van de wet van 30 oktober 2018 houdende 

diverse bepalingen inzake gezondheid: 

 

Art. 69. Artikel 9, § 2 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, 

gewijzigd door de wet van 13 december 2006, wordt aangevuld door een lid dat als volgt is 

opgesteld: 

“De situatie bedoeld in het vorige lid waarbij de patiënt het recht op inzage in zijn 

patiëntendossier enkel kan uitoefenen via een door hem aangewezen beroepsbeoefenaar 

wanneer het patiëntendossier een schriftelijke motivering bevat zoals omschreven in artikel 7, 

§ 4, tweede lid, die nog steeds van toepassing is, is in overeenstemming met artikel 23 van de 

verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 in 

verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 

gegevensbescherming).” 

 

-------- 

 

 

Zo sluiten we punt II.1. af van het jaarverslag 2018 gewijd aan de wettelijke evoluties met 

betrekking tot de Wet Patiëntenrechten en meer in het bijzonder: 

 

- met betrekking tot het recht van de patiënt om te kunnen rekenen op een zorgvuldig 

bijgehouden patiëntendossier (art. 9, § 1 van de Wet Patiëntenrechten): bepaling van de inhoud 

                                                           

34
 Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN, artikel 5: rechten van de 

betrokkene. 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=7&imgcn.y=3&DETAIL=2018103006%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=2018103006&table_name=LOI&nm=2018014699&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%272018-10-30%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2018&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=30&dddm=10#Art.68
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=7&imgcn.y=3&DETAIL=2018103006%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=2018103006&table_name=LOI&nm=2018014699&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%272018-10-30%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2018&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=30&dddm=10#LNK0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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van het patiëntendossier en van de bewaartermijn ervan in de wettekst inzake de 

kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg die in maart 2019 in de Kamer werd 

gestemd (punt II.1.1.1. en II.1.1.2.); 

  

- met betrekking tot het recht van de patiënt op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer 

bij iedere zorgverstrekking (artikel 10 van de Wet Patiëntenrechten): bepaling van de 

voorwaarden waaronder een gezondheidszorgbeoefenaar inzage kan krijgen in de gegevens 

die ter beschikking zijn gesteld door andere gezondheidszorgbeoefenaars in het kader van 

netwerken van uitwisseling van gegevens met het doel van zorgverstrekking - wettekst inzake 

de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg die in maart 2019 in de Kamer werd 

gestemd (punt II.1.1.4.);  

 

- met betrekking tot de situatie van de therapeutische exceptie (art. 9, § 2, lid 5 van de Wet 

Patiëntenrechten), die het recht van de patiënt op inzage van het patiëntendossier kan beperken 

met het oog op het vermijden van een ernstig nadeel voor zijn gezondheid: bevestiging van de 

rechtmatigheid van de maatregel in het licht van artikel 23 van de GDPR (punt II.1.2). 

 

----- 

 

We vervolgen ons jaarverslag 2018 met enkele diverse vaststellingen die naar voren kwamen 

bij het beheer van de klachten van patiënten en die niet rechtstreeks verband houden met de 

patiëntenrechten als dusdanig. Ze houden veeleer verband met de “organisatie” van de 

gezondheidszorg en het lijkt ons interessant deze te vermelden om zo bepaalde problemen van 

patiënten in het kader van de gezondheidszorg te schetsen. 

 

 

II.2. Enkele diverse vaststellingen opgesteld in het kader van de klachtenbehandeling en 

gelinkt aan de “organisatie” van de gezondheidszorg 

 

Zoals in het eerste deel van dit jaarverslag werd aangegeven, stijgt het aantal klachten bij onze 

dienst elk jaar opnieuw. Het is echter niet alleen het aantal klachten dat jaarlijks stijgt, ook de 

inhoud van de klachten loopt steeds meer uiteen. In wat volgt, zal de lezer een beknopt 

overzicht kunnen vinden van enkele types van klachten, waarvan we merken dat ze steeds vaker 

voorkomen en die bovendien niet altijd betrekking hebben op de wet betreffende de rechten 
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van de patiënt, waardoor het voor onze dienst vaak niet mogelijk is om deze klachten zelf te 

behandelen. 

 

II.2.1. Klachten in verband met het niet verstrekken van een (correct) 

getuigschrift voor verstrekte hulp 

 

In een eerste instantie merken we op dat meer en meer klachten betrekking hebben op het niet 

verstrekken van een getuigschrift voor verstrekte hulp door de beroepsbeoefenaar, waardoor 

het voor de patiënt niet mogelijk is om een terugbetaling te bekomen voor de tussenkomst van 

de betrokken beroepsbeoefenaar.  

  

Aan de klacht over het niet verstrekken van een getuigschrift kunnen meerdere situaties aan de 

basis liggen, zoals bijvoorbeeld: 

- het verstrekken van een foutief ingevuld getuigschrift, waardoor een 

correctieformulier dient te worden ingevuld door de beroepsbeoefenaar. De betrokken 

beroepsbeoefenaar reageert hierbij niet altijd onmiddellijk op dit verzoek, gezien dit meestal 

dient te gebeuren nadat een consultatie reeds heeft plaatsgevonden en hier bijgevolg extra tijd 

voor moet worden vrijgemaakt; 

- het stellen van voorwaarden aan het verstrekken van een getuigschrift, bv. slechts 

nadat de patiënt de consultatie zelf heeft betaald of indien de patiënt een verzuimvergoeding 

betaalt voor een eerder gemiste afspraak; 

-… 

 

In geval van een klacht met betrekking tot deze problematiek stelt onze dienst een bemiddeling 

voor op basis van artikel 8 van de Wet Patiëntenrechten en meer bepaald op basis van het recht 

op informatie over de financiële gevolgen van een tussenkomst. Indien een bemiddeling niet 

leidt tot de overdracht van een (correct) getuigschrift voor verstrekte hulp, wordt de patiënt 

naar zijn ziekenfonds doorverwezen, voor zover de patiënt deze dienst nog niet heeft 

gecontacteerd met betrekking tot zijn klacht. 
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II.2.2. Klachten in verband met de Wachtdienst Algemeen Tandarts 

 

Bij de klachten aan de Nederlandstalige zijde van onze federale ombudsdienst  “Rechten van 

de patiënt”  met betrekking tot de Wachtdienst Algemeen Tandarts35, stellen we vast dat veel 

patiënten zich onder andere vragen stellen bij de kost die het bellen naar deze dienst (via 

betaalnummer) met zich meebrengt, bij de moeilijkheden die ze hebben om een tandarts aan 

de lijn te krijgen en bij de patiëntenstop die tandartsen van wacht invoeren op drukke 

momenten.  

 

Gezien er vaak nog geen sprake is van een therapeutische relatie tussen de tandarts en de patiënt 

in deze context, en gezien de klachten vaak eerder betrekking hebben op de organisatie van 

deze wachtdienst heeft de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” niet de bevoegdheid 

om hierin op te treden. Voor onze dienst is het echter ook moeilijk om de patiënt te verwijzen 

naar een alternatieve instantie die effectief bevoegd is om de klacht af te handelen. De VVT 

(Verbond der Vlaamse Tandartsen) zou in de nabije toekomst eventueel de bovenstaande 

situaties en de mogelijke oplossingen kunnen onderzoeken. 

 

II.2.3. Klachten in verband met beroepsbeoefenaars van wie de identiteit niet 

gekend is 

 

Vooral bij klachten in verband met de wachtdiensten en de spoeddiensten van de ziekenhuizen, 

maar eveneens in de zorgsector en meer bepaald in woonzorgcentra, stellen we regelmatig vast 

dat de identiteit van de beroepsbeoefenaars, op wie de klacht betrekking heeft, niet gekend is 

bij de patiënt en/of diens familie.  

  

Bij de wachtdiensten en de spoeddiensten van de ziekenhuizen kan dit met name voorvallen 

bij telefonische oproepen tot hulp, in het kader van ziekenvervoer, en bij spoedopname, waarbij 

bijvoorbeeld de namen van de verschillende zorgverleners niet altijd worden genoteerd in het 

patiëntendossier en/of op de factuur.  

 

Ook bij de zorg voor patiënten die zelf niet meer in staat zijn om hun rechten uit te oefenen 

(bv. hoogbejaarde patiënten, patiënten met dementie, patiënten met een zware mentale 

                                                           
35 Wachtdienst georganiseerd door het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) vzw voor spoedgevallen in het 

weekend en op feestdagen. 
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handicap,…) is het voor de vertegenwoordiger van de patiënt niet altijd mogelijk om te 

achterhalen wie welke zorg wanneer heeft toegediend aan de patiënt, gezien dit meestal niet 

expliciet wordt genoteerd in het patiëntendossier.  

 

Binnen dit kader moedigen we de patiënten en/of hun vertegenwoordigers aan om de identiteit 

zelf te achterhalen door contact op te nemen met de coördinatoren / diensthoofden, 

hoofdverpleegkundigen en/of de directie van de betrokken huisartsenwachtpost, 

ambulancedienst, spoeddienst, woonzorgcentrum, enz.…. 

Indien de patiënt of de vertegenwoordiger onze dienst geen naam van de betrokken 

beroepsbeoefenaar kan meedelen, stelt onze dienst in sommige gevallen voor om in het kader 

van een bemiddelingsverzoek (en voor zover de klacht betrekking heeft op de ambulante 

sector) contact op te nemen met de hoofdverpleegkundige, het diensthoofd of de coördinator, 

voor zover zij tevens beroepsbeoefenaar zijn in de gezondheidszorg.  

 

Deze situatie is echter verre van ideaal, gezien een bemiddeling in het kader van de Wet 

Patiëntenrechten er net op gericht is om op een laagdrempelige manier de communicatie tussen 

een patiënt (of diens vertegenwoordiger) en de individuele beroepsbeoefenaar, met wie deze 

een therapeutische relatie heeft (gehad), te bevorderen. In die zin komt de inschakeling van een 

derde persoon niet ten goede aan de vertrouwensrelatie met de betrokken beroepsbeoefenaar, 

die mogelijks op het matje zal worden geroepen door zijn overste. De kans op een bemiddeling 

met een bevredigend resultaat voor de patiënt (of diens vertegenwoordiger) wordt op die 

manier ook kleiner. 

 

II.2.4. Klachten in verband met weigering van zorg door patiëntenstop en in 

verband met de wachtlijsten bij artsen en tandartsen 

 

Een volgende bedenking die we maken, betreft het stijgend aantal klachten in verband met de 

patiëntenstop die steeds meer (huis)artsen en tandartsen tijdelijk of definitief invoeren, evenals 

de wachtlijsten bij (specialist) artsen en tandartsen.  
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-Wat de patiëntenstop bij huisartsen betreft, heeft de nationale raad van de Orde der artsen 

een recent advies36 uitgebracht die de voorwaarden bepaalt, waaraan moet worden voldaan om 

een patiëntenstop te kunnen invoeren.  

 

Zoals bepaald is in artikel 10 van de Code van Medische Deontologie van 2018 herinnert de 

Orde eraan dat elke arts de deontologische plicht heeft om te streven naar een evenwicht tussen 

zijn beroepsactiviteiten en zijn privéleven. “Een overbevraagde en overbelaste arts riskeert 

gezondheidsproblemen en komt terecht in een situatie die niet bevorderlijk is voor de kwaliteit 

van de zorg”. 

 

In een eerste instantie pleit de raad ervoor om de praktijk dan ook zo te organiseren dat 

zorgcontinuïteit en permanentie verzekerd zijn en dat vooraf getrieerde dringende aanvragen 

kunnen worden beantwoord. De raad specifieert vervolgens: “Indien beslist wordt de praktijk 

in te perken of nieuwe patiënten te weigeren, dienen deze laatste doorverwezen te worden 

volgens een vooraf vastgesteld plan. De patiënten dienen op passende wijze geïnformeerd te 

worden, zowel over de inperking van de praktijk en de weigering van nieuwe patiënten als over 

de mogelijkheden tot doorverwijzing (art. 32 Code Medische Deontologie 2018)…”. 

  

Volgens de nationale raad wordt deze problematiek actief behartigd door de huisartsenkringen, 

waarbij er soms een lijst wordt bijgehouden van praktijken die nieuwe patiënten ontvangen en 

waarbij andere kringen bepaalde huisartsarme buurten of straten toewijzen aan een bepaalde 

praktijk waar patiënten “zonder huisarts” terecht kunnen.  

 

Bovendien verwijst onze dienst de patiënten, die zich in deze situatie van weigering van zorg 

bevinden, zoveel mogelijk door naar deze huisartsenkringen, gezien er in de meeste gevallen 

(nog) geen sprake is van een therapeutische relatie. 

 

De nationale raad van de Orde van artsen gaat in zijn advies verder door aan te geven dat het 

aan alle betrokken actoren is om in te grijpen; niet alleen om (startende) huisartsen aan te 

moedigen om zich te vestigen in huisartsarme regio’s, maar ook om de doeltreffendheid van 

                                                           
36 Advies van de Nationale Raad van de Orde van artsen van 20 oktober 2018 betreffende de voorwaarden voor 

een patiëntenstop in de huisartsgeneeskunde, https://www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/voorwaarden-voor-

een-patientenstop-in-de-huisartsgeneeskunde. 

https://www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/voorwaarden-voor-een-patientenstop-in-de-huisartsgeneeskunde
https://www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/voorwaarden-voor-een-patientenstop-in-de-huisartsgeneeskunde
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de huisartsengeneeskunde te verhogen door bv. administratieve hulpkrachten, verlichting van 

de administratie, deelname van de patiënten aan hun eigen behandeling, en telegeneeskunde.  

 

-De klachten met betrekking tot de wachtlijsten voor (specialist)artsen en tandartsen 

betreffen eveneens grotendeels een organisatorisch probleem, waarvoor onze dienst bijgevolg 

niet direct kan tussenkomen.  

 

Deze klachten komen meestal terecht bij onze dienst via het Contact Center van de FOD 

Volksgezondheid, dat wordt aangeschreven omdat de betrokken patiënten zelf niet weten waar 

ze met hun klacht terechtkunnen. Onze dienst verwijst de patiënten in dit verband naar de 

Planningscommissie-medisch aanbod van de FOD Volksgezondheid, dat werd opgericht met 

het doel om de behoefte inzake aanbod aan gezondheidszorgbeoefenaars te onderzoeken. 

 

---- 

 

We vervolgen hier ons jaarverslag 2018 met een herhaling van onze prioritaire aanbevelingen, 

waarvan we de meeste reeds eerder hebben geformuleerd in verband met de toepassing van de 

Wet Patiëntenrechten.   

 

----- 

 

 

II.3. De 7 prioritaire aanbevelingen van de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” 

 

II.3.1. Voor een dringende oprichting van een Orde van tandartsen 

 

- Het is bekend dat de jaarverslagen van onze federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

elk jaar opnieuw wijzen op een proportioneel aanzienlijk aantal klachten van patiënten over 

tandartsen.  

 

Het jaarverslag voor 2018 bevestigt deze situatie; het toont immers aan dat de klachten over 

”tandheelkunde” die in 2018 binnenkwamen, bijna 45 % vertegenwoordigen van het totale 

aantal klachten van patiënten die de dienst ontving (cf. supra).  
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- Zoals reeds herhaaldelijk aangegeven, valt deze situatie deels te verklaren door het beperkt 

aantal instanties voor klachtenbehandeling in de tandheelkunde.37 

 

Zelfs al kan men geen duidelijke conclusies (op het vlak van de kwaliteit van de dienstverlening 

van de tandartsen) trekken op basis van het aantal klachten “tandheelkunde” die zijn ingediend 

bij de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”, toch heeft het niet te verwaarlozen 

aandeel van deze klachten in het totale aantal klachten tot gevolg gehad dat onze dienst 

meermaals de aandacht van de overheid heeft gevestigd op de betrokken cijfers en op de 

uitdagingen voor de volksgezondheid die ermee gepaard gaan. 38  

 

- In die zin beveelt de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” al vijftien jaar aan om 

een Orde van tandartsen op te richten – we hebben het dan over een orde in de moderne 

betekenis van het woord, die in de richting gaat van de recente debatten over een toekomstige 

hervorming van de Orde van geneesheren: een instantie die bijdraagt tot het verzekeren van het 

respect voor de patiënt, die een transparante werking heeft, die erop is gericht om op 

preventieve wijze richtlijnen te geven inzake de attitude en de praktijken van 

beroepsbeoefenaars.39 

 

Een disciplinaire/deontologische instantie speelt dan wel geen directe rol met betrekking tot de 

klachten van patiënten in verband met een gebrek aan kwaliteit van de “technische” zorgen, ze 

kan wel degelijk - in haar rol van raadgever van beroepsbeoefenaars40, onderzoeker van 

klachten en, zo nodig, bestraffer - bakens uitzetten met betrekking tot “het gedrag” dat de 

tandartsen moeten aannemen ten opzichte van de patiënt en de gemeenschap.  

 

Deze instantie zou tandartsen meer bepaald bewust kunnen maken van verschillende 

patiëntenrechten die formeel werden vastgelegd in de wet van 2002 inzake de rechten van de 

patiënt en hen kunnen adviseren over de manier waarop die rechten moeten worden toegepast. 

                                                           
37 Cf. jaarverslag 2017 van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”, www.patientrights.be, p. 57 en 

58. 
38 We wijzen er namelijk op dat bijna elke burger een tandarts nodig heeft in zijn leven, dat tandzorgen erg duur 

kunnen zijn (zowel voor de patiënt als voor het RIZIV/de mutualiteiten), dat tekortkomingen in de kwaliteit van 

de dienstverlening in deze sector zware gezondheidsproblemen tot gevolg kunnen hebben: problemen in het 

dagelijkse leven, om te eten, slapen, praten enz., jaarverslag 2017, p. 58.  
39 Zie in die zin de conceptnota die de Nationale Raad van de Orde van artsen in 2015 zelf heeft opgesteld in het 

kader van een denkoefening over de hervorming van de Orde, 

https://www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/hervorming-van-de-orde-der-geneesheren-conceptnota.  
40Via het opstellen van een Deontologische code en adviezen. 

http://www.patientrights.be/
https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/rforme-de-l-ordre-des-mdecins-note-d-orientation
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We denken bijvoorbeeld aan het recht van de patiënt om op voorhand te worden geïnformeerd 

over de kenmerken van de geplande behandeling, en meer bepaald over de financiële gevolgen 

ervan (in het kader van het recht van de patiënt om vrij en geïnformeerd toestemming te geven 

voor de behandeling), aan het recht op een kopie van het dossier, aan het recht op een 

kwaliteitsvolle verzorging met respect voor de waardigheid, ...   

 

- We merken bovendien op dat het idee om een Orde van tandartsen op te richten in België 

reeds meermaals formeel naar voren werd geschoven in het Parlement. Het volstaat om het 

wetsvoorstel dat in 1999 werd ingediend door H. Brouhns, in herinnering te brengen. De 

memorie van toelichting bij de ontwikkelingen wees op het volgende: "Het gebrek aan een 

Orde van tandartsen wordt op ruime schaal als een tekort ervaren. Tijdens de hoorzittingen die 

in het najaar van 1993 in de Senaat plaatsvonden, werd dit bevestigd" (…).41  

 

Ten slotte beschikken andere landen wel over een Orde op het vlak van de tandheelkunde of 

over een gelijkaardige instantie.42      

 

- In deze omstandigheden, en ook al kan de toekomstige Commissie voor kwaliteitscontrole 

waarin de wettekst inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg voorziet 

(punt II.1.1), reeds waken over de naleving van bepaalde kwaliteitsvoorwaarden op het vlak 

van tandheelkunde, wijst onze dienst nogmaals, in het licht van het proportioneel aanzienlijk 

aantal ontvangen klachten inzake “tandheelkunde”, op de noodzaak om een Orde van 

tandartsen op te richten (deontologische instantie met als opdracht de begeleiding van 

beroepsbeoefenaars), onder wat voor vorm dan ook43, met het oog op klachtenpreventie.  

                                                           
41Kamer, Doc 84 / 1 - 1999 (B.Z.): (...) "Terwijl de meeste intellectuele beroepen tuchtorganen hebben, beschikken 

de tandartsen tot op heden nog niet over een Orde. (...) De algemene medische plichtenleer is zeker toepasselijk 

op de tandartsen, maar er zijn in hun domein toch ook heel wat specifieke situaties. Die nemen toe met de evolutie 

van de tandheelkunde en haar uitoefening. De toename van het werkvolume enerzijds, en de specificiteit van de 

beroepsuitoefening anderzijds, verantwoorden de oprichting van een aparte 'Orde van tandartsen'." 

In de laatste jaren werden nog andere wetsvoorstellen ingediend rond dit onderwerp. Ze wezen alle op de noodzaak 

om naast de Orde van geneesheren, van apothekers en dierenartsen, ook een Orde van tandartsen op te richten. 

Kamer, Doc 54 0867/001, Wetsvoorstel ingediend door Jan Vercammen c.s. tot oprichting van een Vlaamse Orde 

van tandartsen en een Orde van Franstalige en Duitstalige tandartsen, dat grotendeels het wetsvoorstel dat in 2012 

in de Senaat werd ingediend door Louis Ide en Elke Sleurs overneemt, Wetgevend document nr. 5-1555.  
42Zie bijvoorbeeld de 'Ordre des chirurgiens dentistes' in Frankrijk: http://www.ordre-chirurgiens-

dentistes.fr/code-de-deontologie/consulter-le-code-de-deontologie.html of het 'Collège médical du Grand-Duché 

du Luxembourg' (het 'Collège médical' groepeert als Orde de geneesheren, tandartsen, apothekers en 

psychotherapeuten, http://www.collegemedical.lu/).  
43 Door ofwel een afzonderlijke Orde van tandartsen op te richten, ofwel een Hogere deontologische raad voor 

alle gezondheidszorgberoepen, zoals reeds werd vooropgesteld in wetsvoorstellen.  

 

http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/code-de-deontologie/consulter-le-code-de-deontologie.html
http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/code-de-deontologie/consulter-le-code-de-deontologie.html
http://www.collegemedical.lu/
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II.3.2. Voor meer opleidingsuren inzake communicatie voor de 

beroepsbeoefenaars 

 

De ombudsdienst heeft in de vorige jaarverslagen (in het bijzonder het jaarverslag 2006, blz. 

49-50) reeds het belang benadrukt van specifieke opleidingen in communicatietechnieken, 

die aan beroepsbeoefenaars dienen aangeboden te worden, niet alleen tijdens de basisopleiding 

van de beroepsbeoefenaar (opleiding waarvan de inhoud onder de bevoegdheid van de 

deelstaten valt), maar ook tijdens de verdere loopbaan. 

 

Onze dienst stelt vast dat de Wet Patiëntenrechten, 16 jaar na de afkondiging ervan, nog geen 

courante kennis is bij de verschillende beroepsbeoefenaars. Ook willen wij er nogmaals op 

wijzen dat de toepassing van deze wet en bijgevolg het aspect “communicatie” die ze 

meedraagt (via de informatieverplichtingen over de gezondheidstoestand, over de 

behandeling,…) belangrijk is en zowel betrekking heeft op de “behandelende” artsen, als 

op de artsen uit de “controle- en expertise” geneeskunde of uit de sector van de 

“esthetische heelkunde”.  

 

De nadruk zou in deze opleiding tot een goede communicatie met de patiënt vooral moeten 

worden gelegd op de voorafgaandelijke informatie die moet worden gegeven aan de patiënt 

met betrekking tot de karakteristieken van de behandeling (het doel, de aard, de graad van 

urgentie, de duur, de frequentie, de voor de patiënt relevante tegenaanwijzingen, 

nevenwerkingen en risico’s verbonden aan de tussenkomst, de nazorg, de mogelijke 

alternatieven en de financiële gevolgen) met het oog op het geven van een geïnformeerde 

toestemming (artikel 8 van de Wet Patiëntenrechten). We merken aan de klachten aan onze 

dienst immers op dat zij vaak ontstaan door misverstanden of conflicten met betrekking tot een 

gebrek aan informatie over de voorgaande aspecten. 

 

Anderzijds willen we ook benadrukken dat deze opleiding in de communicatie tevens de 

communicatie tussen beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg moet dekken; zowel in het 

kader van een multidisciplinaire samenwerking (binnen een team en eventueel tussen meerdere 

teams onderling) als binnen het kader van de terbeschikkingstelling van patiëntengegevens via 

de grote gegevensuitwisselingsnetwerken tussen zorgverleners (cf. infra). Dit laatste type van 

communicatie is immers erg belangrijk geworden (cf. infra, punt II.3.3.). Het belang van een 
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correcte weergave van de gegevens, die via een groot netwerk worden gedeeld, kan dan ook 

moeilijk worden overschat. 

 

 

II.3.3. Voor doeltreffende garanties voor de bescherming van de persoonlijke 

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

gezondheidsgegevens 

 

a. In onze vorige jaarverslagen wezen we er al op dat onze federale ombudsdienst “Rechten 

van de patiënt” sinds twee, drie jaar meldingen/klachten ontvangt van patiënten met 

betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van de 

netwerken voor uitwisseling van gezondheidsgegevens.  

 

Deze meldingen betreffen niet enkel de gegevensuitwisseling tussen 

gezondheidszorgbeoefenaars in grote netwerken (bv.: nationaal platform eHealth, netwerk 

Santé wallon, netwerk Cozo, Brussels netwerk Abrumet)44, maar ook uitwisselingen binnen 

ziekenhuizen zelf of binnen een kleiner zorgteam. 

 

Onze dienst werd bijvoorbeeld geconfronteerd met de volgende situaties (concrete situaties  

waarover we hier als ombudspersoon geen standpunt willen innemen over de 

echtheid/gegrondheid ervan):  

 

- patiënten die verbaasd zijn wanneer ze onverwacht vernemen dat ze zijn ingeschreven in 

een systeem van gegevensuitwisseling in een groot netwerk, terwijl ze zich daar niet van 

bewust waren; 

 

- patiënten die verbaasd zijn wanneer ze onverwacht vernemen dat die inschrijving in een 

systeem van gegevensuitwisseling in een groot netwerk niet verplicht was en dat ze zich 

hiertegen zouden hebben kunnen verzetten op het ogenblik dat men hen die inschrijving zou 

hebben voorgesteld;  

 

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

metahub/algemene-voorstelling. 

https://www.ehealth.fgov.be/fr/esante/professionnels-de-la-sante/hubs-metahub
https://www.ehealth.fgov.be/fr/esante/professionnels-de-la-sante/hubs-metahub
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- melding van een toegang tot gecentraliseerde ziekenhuisgegevens van een patiënt door een 

beroepsbeoefenaar in het ziekenhuis, een familielid, die de patiënt niet behandelt; melding 

van toegang door een dame met een administratieve functie in het ziekenhuis in 

gecentraliseerde ziekenhuisgegevens van haar ex-echtgenoot; melding van een toegang door 

een gezondheidszorgbeoefenaar uit een ziekenhuis in gecentraliseerde ziekenhuisgegevens 

van een voormalige patiënte met wie hij sinds lang geen fysiek contact meer had. 

Enz.  

 

b. Het uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen gezondheidszorgbeoefenaars kan dan wel 

enkele voordelen opleveren op het vlak van de kwaliteit en de continuïteit van de zorgverlening 

(cf. supra)45, maar de oproeping van de hierboven hernomen meldingen baart ons toch zorgen.  

 

Dit heeft ons ertoe aangezet om aan de alarmbel te trekken bij de overheden en de 

verantwoordelijken/gebruikers van de verwerking van gezondheidsgegevens (gevoelige 

gegevens). 

 

We kunnen enkel aanmanen tot bijzondere voorzichtigheid en waakzaamheid in het kader 

van gegevensuitwisselingen om ontsporingen, schendingen van de persoonlijke levenssfeer 

van patiënten en, uiteindelijk, een gevoel van onveiligheid of gebrek aan loyaliteit in het kader 

van deze georganiseerde uitwisselingen te vermijden.  

 

We herinneren eraan dat de plicht om het beroepsgeheim inzake gezondheid te bewaren 

van openbare orde is: wanneer de patiënt onbedoeld, ten gevolge van ziekte of ongeval, het 

geheim van zijn intimiteit moet toevertrouwen aan een persoon die van de Staat het monopolie 

op de geneeskunst heeft ontvangen, beschermt de regel van het geheim niet enkel zijn 

persoonlijke levenssfeer; de regel vrijwaart ook zijn toegang tot zorgverlening (en wat meer 

is, tot “kwaliteitsvolle” zorg).46    

 

De patiënt moet kunnen blijven vertrouwen op de beroepsbeoefenaar en rekenen op deze 

verplichting tot geheimhouding wanneer hij iets vertelt aan deze laatste; in die zin zou hij 

met name moeten worden betrokken (dus geïnformeerd worden en toestemming verlenen) bij 

                                                           
45 Voetnoot nr. 26. 
46 Zie: P. LUCAS, "Le secret professionnel du médecin vis-à-vis de l’assurance privée", Rev. dr. U.L.B., vol. 21, 2000-1, p. 

65.  



 

67 

de eventuele uitwisseling van gegevens die door deze beroepsbeoefenaar zijn geregistreerd (cf. 

supra).  

 

De beroepsbeoefenaars die gegevens ter beschikking stellen op het netwerk, moeten ook 

kunnen rekenen op de betrouwbaarheid van het uitwisselingssysteem waaraan ze 

deelnemen; de technische veiligheidsgaranties en de garanties op naleving van de 

voorwaarden van het bewaren van het gedeeld beroepsgeheim moeten doeltreffend zijn. 

 

c. Concreet kunnen we de volgende aanbevelingen formuleren:   

 

c.1.De beroepsbeoefenaars bewustmaken van hun persoonlijke verantwoordelijkheid 

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

het raadplegen van de gezondheidsgegevens die door andere beroepsbeoefenaars ter 

beschikking zijn gesteld.  

 

De persoonlijke aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaars is immers in het geding:  

- met betrekking tot de naleving van artikel 10 van de Wet Patiëntenrechten in verband met 

het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 

- met betrekking tot de naleving van de voorwaarden van het gedeeld beroepsgeheim (die 

meer bepaald formeel zijn vastgelegd in de wettekst inzake de kwaliteitsvolle 

praktijkvoering in de gezondheidszorg die in maart 2019 in de Kamer werd gestemd, cf. 

supra punt II.1.1.4.);  

- met betrekking tot de naleving van de voorwaarden zoals geformuleerd in de “GDPR”47; 

- met betrekking tot de deontologische verplichtingen op dat vlak.48 

 

                                                           

47
 Artikel 5 van de Europese Verordening (EU) 2016/679: Persoonsgegevens moeten: a) worden verwerkt op 

een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is (NB: de “raadpleging” van 

persoonsgegevens wordt als een verwerking van gegevens beschouwd, cf. art. 4 van de GDPR); b) voor 

welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen 

vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt (...); c) toereikend zijn, 

ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt; d) juist 

zijn en zo nodig worden geactualiseerd (...). 
48 Zie artikel 27 van de Code van medische deontologie, www.ordomedic.be: "De arts eerbiedigt de finaliteit en 

de proportionaliteit bij de verwerking van gezondheidsgegevens.  

De arts bezorgt op verzoek of met toestemming van de patiënt aan een andere gezondheidszorgbeoefenaar 

relevante informatie en gegevens."  

http://www.ordomedic.be/
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De bewustmaking van de beroepsbeoefenaars van hun persoonlijke verantwoordelijkheid in 

het kader van de uitwisseling van gezondheidsgegevens zou kunnen worden nagestreefd 

binnen een basisopleiding/permanente bijscholing van beroepsbeoefenaars, via proactieve 

informatiecampagnes door beroepsverenigingen enz. 

  

c.2. In elk gegevensuitwisselingssysteem: zorgen voor doeltreffende en pragmatische 

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

gegevensuitwisseling garanderen. 

 

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

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

geïnformeerde toestemmingen van de patiënt voor de gegevensuitwisseling te vermijden: 

 

Voorbeelden:  

1. Zou men geen omzendbrieven moeten opstellen ter attentie van iedereen die de 

toestemming van de patiënt in het kader van grote netwerken van gegevensuitwisseling 

kan registreren (momenteel huisartsen, apothekers, opnamediensten van ziekenhuizen, 

mutualiteiten)49 en dit voor het geval dat de patiënt zich niet zou inschrijven via 

eHealthConsent of een ander digitaal platform van een zorgnetwerk?   

Deze omzendbrieven zouden moeten wijzen op het belang om de patiënt elementaire 

informatie/brochures te geven op het ogenblik van de registratie van de toestemming 

tot de gegevensuitwisseling via de elektronische identiteitskaart: informatie over ”wie 

inzage heeft in welke gegevens” in het desbetreffende gegevensuitwisselingssysteem; 

vermelden van de patiëntenrechten met betrekking tot zijn gezondheidsgegevens van 

persoonlijke aard (recht om de toestemming tot de gegevensuitwisseling in te trekken, 

recht om een beroepsbeoefenaar uit te sluiten van het gegevensuitwisselingssysteem, 

recht om a posteriori te controleren wie de gegevens heeft geraadpleegd) (cf. supra, 

punt II.1.1.4).  

 

2. Zou men niet kunnen voorzien in een bevestiging, die per post of per sms verstuurd 

wordt naar de patiënt, van de registratie in het gegevensuitwisselingssysteem 

                                                           
49 Zie https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/patienten/patientconsent/algemene-voorstelling. 

https://www.ehealth.fgov.be/fr/esante/patients/patientconsent
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(registratie die op een andere manier is uitgevoerd dan door de patiënt zelf via een 

digitaal platform), waarbij de patiënt ook nog wordt doorverwezen naar informatie over 

het systeem en naar beschikbare aanspreekpunten in het geval van klachten/vragen van 

patiënten in verband met de gegevensuitwisseling?  

  

c.4. In elk gegevensuitwisselingssysteem:  bijzondere waakzaamheid van de 

verwerkingsverantwoordelijken en de eventuele “DPO's” (Data Protection Officers) 50 

in verband met: 

 

- technische belemmeringen/waarschuwingen om de toegang (tot de gegevens) door 

onbevoegden te verhinderen (adviserende geneesheren, beroepsbeoefenaars zonder 

therapeutische relatie) – zelfs als de patiënt geen beroepsbeoefenaars uit het systeem 

heeft uitgesloten;  

 

- technische belemmeringen/waarschuwingen om de toegang tot de gegevens door niet-

artsen te beperken: het komt er hier dus op aan om op voorhand een duidelijke 

toegangsmatrix vast te leggen voor het gegevensuitwisselingsnetwerk waarvoor de 

patiënt zijn toestemming geeft. Deze matrix moet vastleggen wie toegang heeft (of kan 

hebben) tot welke gegevens en zou in theorie moeten worden meegedeeld aan de 

patiënt.51 

 

- technische belemmeringen/waarschuwingen om de toegang in de tijd te beperken voor 

elke beroepsbeoefenaar die contact heeft gehad met een patiënt (binnen het ziekenhuis 

zelf: login van de beroepsbeoefenaar gekoppeld aan de datum van het laatste fysieke 

contact (raadpleging) met de patiënt?).52 

 

                                                           
50

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

content/nl/TXT/?uri=CELEX:32016R0679. 
51Artikel 13 van de GDPR (informatie die aan de patiënt moet worden verstrekt door de 

verwerkingsverantwoordelijke op het ogenblik dat de gegevens worden verkregen): 1.e: in voorkomend geval, de 

ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens.  
52Bv.: In het kader van de beraadslagingen van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de 

Gezondheid (opgericht binnen de voormalige Privacycommissie, vervangen door de 

Gegevensbeschermingsautoriteit) werd beslist dat er in principe geen therapeutische relatie meer moet bestaan 

tussen een patiënt en een ziekenhuisarts vanaf drie maanden na de laatste raadpleging bij die arts: 

https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AWdemjerkOz9DrMX5-

eN?filename=Note%20relation%20therapeutique.pdf, bovenaan p. 19.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AWdemjerkOz9DrMX5-eN?filename=Note%20relation%20therapeutique.pdf
https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AWdemjerkOz9DrMX5-eN?filename=Note%20relation%20therapeutique.pdf
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- een duidelijke structuur van de gegevens die ter beschikking worden gesteld, ook 

online, die de gebruikers de mogelijkheid biedt om enkel de gegevens te 

kiezen/raadplegen die nuttig en noodzakelijk lijken.  

 

c.5. Ten behoeve van het publiek de dwingende kracht van de beraadslagingen van het 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid (opgericht binnen de 

voormalige Privacycommissie, vervangen door de Gegevensbeschermingsautoriteit) 

toelichten: het lijkt ons inderdaad zinvol om op de websites waar de beraadslagingen van het 

Sectoraal Comité worden vermeld, aan te geven op welk vlak de beraadslagingen van dit 

comité een bepaald gezag hebben, en er tegelijk op te wijzen dat de inhoud van die 

beraadslagingen, behoudens vergissingen, niet mag worden beschouwd als een ”wet”53.  

 

c.6. Streven naar de harmonisering van de werkingsvoorwaarden van de verschillende 

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

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

werking van deze netwerken.  

 

c.7. Het bekend maken van de controle/sanctionerende instanties van de 

gegevensuitwisselingssystemen en van de functie ervan (Gegevensbeschermingsautoriteit54, 

Orde van artsen, toekomstige Commissie voor kwaliteitscontrole waarin de bovenvermelde 

wettekst voorziet (punt II.1.1.), rechtbanken, …).  

 

c.8. Er moet ook worden nagegaan of de bovenvermelde instanties die controle uitoefenen en 

sancties opleggen, alsook de werkgevers van de beroepsbeoefenaars-gebruikers in 

voorkomend geval het goede voorbeeld kunnen geven door situaties die een ernstige 

schending van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt vormen, effectief te bestraffen.  

 

 

                                                           
53Het komt er in feite op aan om voorzichtig te zijn en de burgers niet de indruk te geven, met het risico hen te 

misleiden, dat de precieze en specifieke aanbevelingen van dat comité (die verder gaan dan de gemeenschappelijke 

rechtsbeginselen in verband met de uitwisseling van gezondheidsgegevens) automatisch worden opgevolgd en 

nageleefd in het kader van de gegevensuitwisselingsnetwerken, zoals dat bij wetgeving het geval is.  
54 Autoriteit gecreëerd op grond van de GDPR in de wet van 3 december 2017 (BS 10 januari 2018): instantie die 

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

persoonsgegevens.  
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II.3.4. Voor het besteden van tijd aan de bespreking van de kostprijs van de 

raadpleging en van de behandeling 

 

In het eerste deel van dit jaarverslag konden we reeds opmerken dat een grote hoeveelheid van 

het aantal klachten aan onze dienst, die onder onze bevoegdheid vallen, de voorafgaandelijke 

informatie over de financiële gevolgen van een behandeling betreffen. Dit betekent dat de 

patiënten die in dit kader een klacht indienen op voorhand door de beroepsbeoefenaar niet of 

onvoldoende op de hoogte werden gebracht van de vermoedelijke kostprijs van hun 

behandeling/tussenkomst. Dit type klacht kan voortkomen uit zeer verschillende soorten van 

situaties, bv. in de situatie van het niet meedelen van het niet-geconventioneerde statuut van de 

beroepsbeoefenaar, in de situatie van het niet meedelen van al dan niet tegemoetkoming door 

het ziekenfonds, in de situatie van het niet meedelen van het aantal behandelsessies die worden 

uitgevoerd. 

 

Wij pleiten er dan ook voor dat er eenvoudige initiatieven zouden worden genomen, zoals 

sensibiliseringsacties afkomstig van beroepsverenigingen naar de beroepsbeoefenaars toe, 

teneinde de beroepsbeoefenaars te herinneren aan hun verplichting aan de patiënt om, 

voorafgaand aan de tussenkomst, de informatie over de kostprijs op een duidelijke manier te 

communiceren.  

 

Het louter schriftelijk communiceren van deze informatie, bv. via een boodschap in de 

wachtkamer of op de website van de praktijk is immers niet voldoende. Een mogelijke 

oplossing zou er volgens ons immers reeds in kunnen bestaan om per consultatie en per 

behandeling meer tijd vrij te maken om deze informatie te geven en verder toe te lichten, zonder 

dat dit ten koste moet gaan van de kwaliteit van de behandeling. Deze extra tijdsbesteding zou 

veel misverstanden en/of conflicten tijdens en na de verdere behandeling van de patiënt kunnen 

voorkomen, wat op zijn beurt uiteindelijk de mogelijkheid geeft om vervolgens tijdbesparend 

te kunnen werken. 

 



 

72 

II.3.5. Voor het verlenen van een rechtstreekse toegang tot het patiëntendossier 

aan ouders van een overleden kind 

 

-In dit verband verwijzen we naar het vorige jaarverslag (jaarverslag 2017, p.66), waarin wij 

deze vraag voor de mogelijkheid tot directe toegang tot dossiers van overleden baby’s / jonge 

kinderen door de ouders reeds aanhaalden.  

 

We stellen ons hierbij immers nog steeds de vraag in welke mate de onrechtstreekse toegang 

tot het patiëntendossier door de naaste verwanten van een (jonge) minderjarige overleden 

patiënt (zoals voorzien in artikel 9 § 4 van de Wet Patiëntenrechten) behouden moet blijven, 

gezien de enige beweegreden om dit onrechtstreeks (via een intermediaire beroepsbeoefenaar) 

te laten uitoefenen de privacy van de overledene betreft, hetgeen ons bij jonge minderjarigen 

niet van toepassing lijkt.  

 

In verband met deze problematiek heeft de federale Commissie “Rechten van de patiënt” reeds 

een advies geformuleerd, waarin ze voorstelt om onder bepaalde voorwaarden een recht van 

“rechtstreekse” inzage van het dossier te verlenen voor de ouders van de overleden 

minderjarige55. 

 

De Commissie preciseert dat, voor een toegang tot de dossiers van minderjarigen die iets ouder 

zijn (overleden adolescenten), er de mogelijkheid moet bestaan, naar analogie met artikel 15 § 

1 van de Wet Patiëntenrechten) (begrenzing van het recht tot rechtstreekse toegang tot het 

dossier door de vertegenwoordiger van de patiënt), om een intermediaire beroepsbeoefenaar 

aan te duiden voor de toegang tot deze dossiers, indien het privéleven van de oudere overleden 

minderjarige moet worden beschermd. 

 

-Bij het recht op onrechtstreekse inzage door de naasten van een overleden patiënt (artikel 9 § 

4 van de Wet Patiëntenrechten) stellen we ons bovendien nog enkele bijkomende vragen: 

 

Een eerste vraag, die zeker ook gelinkt kan worden aan het voorgaande met betrekking 

tot de (on)rechtstreekse inzage door ouders van een jonge overleden minderjarige, is of 

                                                           
55 Advies van 23 juni 2006 van de federale Commissie “Rechten van de patiënt” betreffende de toegang tot het 

patiëntendossier door de nabestaanden van een overleden patiënt, 

http://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/federale_commissie_rechten_van_de_

patient/2006-06-23_fcrp_advies_toegang_dossier_overleden_patient.pdf. 

http://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/federale_commissie_rechten_van_de_patient/2006-06-23_fcrp_advies_toegang_dossier_overleden_patient.pdf
http://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/federale_commissie_rechten_van_de_patient/2006-06-23_fcrp_advies_toegang_dossier_overleden_patient.pdf
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het voor de vertegenwoordigers van een meerderjarige patiënt (die tijdens het leven van 

de patiënt het recht hadden om de beroepsbeoefenaar te verzoeken om een inzage en/of 

afschrift van het patiëntendossier) – en meer specifiek voor de vertegenwoordiger die 

door de patiënt werd aangewezen (de aangewezen vertegenwoordiger)- mogelijk moet 

zijn om ook na het overlijden van de patiënt het recht op rechtstreekse inzage in het 

patiëntendossier te kunnen uitoefenen?  

 

Een andere opmerking heeft vooral betrekking op de praktische implicaties van het 

recht op een onrechtstreekse inzage zoals voorzien in artikel 9 § 4 van Wet 

Patiëntenrechten: Wat indien de naasten geen intermediaire beroepsbeoefenaar vinden 

die dit onrechtstreeks inzagerecht wil uitoefenen? Vaak weigeren beroepsbeoefenaars, 

die door de naasten van de overleden patiënt worden gecontacteerd, en van wie de 

agenda’s reeds overvol zitten, immers om een verplaatsing te maken naar een andere 

praktijk of een ziekenhuis, teneinde deze toepassing van het recht op inzage mogelijk 

te maken. Bovendien is er geen nomenclatuurcode of honorarium voorzien voor 

dergelijke tussenkomsten of voor een overleg met de familie over wat er in het dossier 

werd gezien. 

 

II.3.6. Voor meer ombudspersonen in de sector van de rusthuizen en rust- en 

verzorgingstehuizen 

 

In onze vorige jaarverslagen hebben we altijd gewezen op het bijzonder ruime werkterrein voor 

de bevoegdheden van onze dienst: onze dienst ”met residuaire bevoegdheden” kan immers (via 

de bemiddeling) niet enkel klachten behandelen over beroepsbeoefenaars die in een 

privépraktijk werken, maar ook in verband met beroepsbeoefenaars die in de rusthuizen/rust- 

en verzorgingstehuizen, gevangenissen, thuiszorg, in de sector van controle- en 

expertisegeneeskunde actief zijn (dus de volledige Belgische sector buiten de ziekenhuizen56). 

 

Los van de vraag hoe ons team van vier personen zijn opdrachten zal blijven vervullen op het 

vlak van de sector “privépraktijken” (gelet op de toename van het aantal ontvangen klachten), 

stellen we vast dat het nuttig zou zijn om te voorzien in specifieke ombudspersonen, uit de 

                                                           
56 Hierbij is het wel zo dat de ombudspersonen van de overlegplatforms voor geestelijke  gezondheidszorg 

bevoegd zijn (naast hun bevoegdheid voor klachten in verband met feiten die zich hebben afgespeeld in een 

psychiatrische ziekenhuis) voor feiten die zich hebben afgespeeld in psychiatrische verzorgingstehuizen en 

initiatieven voor beschut wonen.  
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lokale nabijheid, in de sector van rusthuizen/rust- en verzorgingstehuizen, en zelfs ook in de 

thuiszorgsector.  

 

Dit is trouwens wat Minister Aelvoet al in 2002 voor ogen had.57 

 

We stellen inderdaad vast dat de kwetsbare, zwakke en afhankelijke patiënten in deze sector 

(en trouwens ook hun familie) zelden de moeite nemen om zich tot onze ombudsdienst, gelegen 

in een geografisch “verafgelegen” kantoor in Brussel, te wenden. 

 

Dit alles pleit ervoor om in dit werkdomein “outreachende” ombudsdiensten op te richten, met 

name diensten;  

- die zich kunnen verplaatsen naar de desbetreffende locaties van zorgverstrekking, met het 

oog op het vervullen van de opdracht van klachtenpreventie (informatie verstrekken over de 

Wet Patiëntenrechten);  

- die zich flexibel kunnen opstellen en een luisterend oor kunnen bieden aan patiënten die 

“gedurende een lange termijn op dezelfde plaats” verblijven, terwijl de zorgpraktijken 

klaarblijkelijk zouden moeten wijzigen;  

- die de angst van de patiënten met een klacht voor represailles een beetje kunnen afremmen, 

door het bemiddelingsproces toe te lichten en erop te wijzen dat het niet de bedoeling is om 

een fout van de beroepsbeoefenaar aan te tonen, maar om te zoeken naar een constructieve 

oplossing om negatief ervaren situaties te milderen.  

 

Het type klachten van patiënten/families waarmee we in deze sector worden geconfronteerd 

(gebrek aan aandacht voor het opvolgen van de basiszorg en in verband met het dagelijkse 

welzijn van de betrokken patiënten (voeding, wassen, toedienen van geneesmiddelen, toezicht 

                                                           
57 Cf. de discussie over de bemiddeling in de ambulante sector: Kamer, Doc 50 1642/012, p. 93 en 94 (…) "De 

minister antwoordt dat artikel 11 niet beperkt blijft tot de ombudsfunctie in de ziekenhuizen. De 

uitvoeringsbesluiten zullen in formules voorzien voor de ziekenhuizen, maar ook voor de ambulante sector. 

Bovendien voorziet artikel 16, § 3 van de Wet Patiëntenrechten in beperkte residuaire bevoegdheden voor de 

Federale Commissie" (via de eraan verbonden ombudsdienst). Zie in dit opzicht ook de opmerking van mevrouw 

Nathalie Noël in verband met de bemiddeling tijdens haar bespreking omtrent de wet betreffende de Rechten van 

de patiënt: "La création des fonctions de médiation ne se limite pas au secteur hospitalier. L’objectif du 

législateur est bien que soient créées des fonctions de médiation non seulement dans toutes les structures de 

soins de santé (maisons de repos, services de soins infirmiers à domicile, centres de revalidation autonomes, 

etc.) mais aussi dans le secteur ambulatoire. … Dans les institutions ou structures où la fonction de médiation 

n’a pas encore été créée, les patients peuvent s’adresser au service de médiation fédéral institué auprès de la 

Commission fédérale 'Droits du patient'", Zie "Droit de plainte et médiation" in Droits du patient et responsabilité 

médicale, Memento 2003-2004, Kluwer, p. 110. 
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ter voorkoming van valpartijen, enz.) of gebrek aan respect voor de waardigheid en de 

intimiteit, enz.) en de toenemende vergrijzing van de bevolking wijzen er ook op dat het 

cruciaal is om zich aan deze problematiek te wijden. 

 

II.3.7. Voor een snelle organisatie van een interministeriële conferentie op het 

vlak van de organisatie en de professionalisering van de ombudsfuncties “Rechten 

van de patiënt” 

 

Zoals werd vermeld in onze vorige jaarverslagen lijken de bepalingen in verband met de 

ombudsdienst, zoals voorzien in de Wet Patiëntenrechten, zich te situeren op het raakvlak van 

de bevoegdheden van zowel de federale staat als van de deelstaten 58. 

 

Het recht van de patiënt om een ombudsdienst in te schakelen (art. 11 van de Wet 

Patiëntenrechten) en de financiering van deze functie59 vallen immers onder de federale 

bevoegdheid, maar de manier waarop de ombudsdiensten van de ziekenhuizen en de 

overlegplatformen op het vlak van de mentale gezondheid moeten worden georganiseerd 

(vastleggen van normen voor ziekenhuizen en platformen), behoort momenteel dan weer tot 

de bevoegdheid van de deelstaten.    

 

In haar advies van 2017 60- dat grotendeels de aanbevelingen van onze federale ombudsdienst 

overneemt - 61, wijst de federale Commissie “Rechten van de patiënt” erop hoe belangrijk het 

is om tijdens een interministeriële conferentie de optimalisatie van de werking van de 

ombudsfuncties te bespreken en tot overeenkomsten te komen over de volgende punten: 

 

- een verplichte opleiding en de eventuele uitwerking van een deontologische code/code 

van goede praktijken van de ombudspersoon62, via de oprichting van een 

comité/instantie voor de externe erkenning van ombudspersonen; 

 

                                                           
58 Cf. jaarverslagen 2014, 2015 en 2016 van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. 
59 De vergoeding van ombudspersonen van een ziekenhuis of van een overlegplatform geestelijke 

gezondheidszorg, aangesteld door de beheerder van het ziekenhuis of het directiecomité van het platform, is 

grotendeels afkomstig van een budget dat door de staat is toegekend aan het ziekenhuis.  
60https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/20170519-advies-ombudsfunctie-zoals-voorzien-

de-wet-betreffende-de-rechten-van-de-patient.  
61 Cf. jaarverslag 2016 van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”, p. 42-44. 
62 De code van goede praktijken moet in voorkomend geval in eerste instantie worden opgesteld door de 

verenigingen van ombudspersonen (VVOVAZ en AMIS) voordat ze aan de bevoegde overheid wordt voorgelegd. 

http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/20170519-avis-fonction-de-mediation-prevue-dans-la-loi-relative-aux-droits-du-patient-0
http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/20170519-avis-fonction-de-mediation-prevue-dans-la-loi-relative-aux-droits-du-patient-0
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- de versterking van de onafhankelijkheid van de ombudspersonen van de ziekenhuizen 

en de overlegplatformen op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg, zo nodig via 

het creëren van een specifiek statuut van de ombudspersoon en/of via het eventueel 

oprichten van teams van ombudspersonen per ziekenhuisnetwerk; 63 

 

- het oprichten van extra aanspreekpunten “ombudsdienst” in de ambulante sector. 

 

Anderzijds vindt de federale Commissie het ook nuttig om tijdens een interministeriële 

conferentie stil te staan bij welbepaalde aspecten verbonden met de toezicht op de werking van 

de ombudsfuncties: 

 

- meer bepaald de manier waarop de jaarverslagen van de ombudspersonen - die sinds 

de zesde Staatshervorming naar de deelstaten worden gestuurd - worden geanalyseerd; 

 

- eventuele uitwisselingen op dit gebied tussen de deelstaten en de federale Commissie 

“Rechten van de patiënt”64. 

 

Op 20 november 2017 werd deze algemene aanbeveling van de Commissie met het oog op de 

bespreking van de ombudsfuncties tijdens een interministeriële conferentie opgevolgd, gezien 

eindelijk werd besloten om de 'ombudsfunctie' op te nemen op de agenda van een vergadering 

van deze interministeriële conferentie. We verheugen ons hierover. 

 

Helaas werd dit nog niet uitgevoerd, gelet op het grote aantal dossiers op de agenda en de 

werklast voor alle betrokken bevoegdheidsniveaus.  

We betreuren dit. 

 

We hopen dat het dossier weldra zal worden hernomen. We zullen ongetwijfeld de vorming 

van de nieuwe regeringen na de verkiezingen van mei 2019 moeten afwachten.  

                                                           
63 Het is wel zo dat men in het geval van de oprichting van teams van ombudspersonen voor meerdere 

ziekenhuizen (wat zou vermijden dat het steeds dezelfde ombudspersoon is die de klachten van eenzelfde 

ziekenhuis behandelt), oog moet hebben voor de waardevolle dimensie van de 'nabijheid' van de ombudspersoon 

ten opzichte van patiënten en beroepsbeoefenaars en dat die niet verloren mag gaan. 
64 Ter herinnering: de federale Commissie “Rechten van de patiënt” behoudt een algemene opdracht van evaluatie 

van de werking van de ombudsfuncties en formuleren van aanbevelingen op dat vlak. De inspectiediensten van 

de ziekenhuizen en overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg (die afhangen van de deelstaten) houden op hun 

beurt toezicht op de naleving van de voorwaarden (normen) van de ombudsfuncties van deze 

instellingen/entiteiten. 
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CONCLUSIES BIJ HET JAARVERSLAG 2018 

 

 

I. Cijfers 

 

- De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft in totaal 1.884 klachtendossiers 

ontvangen. 

 

Aan Franstalige zijde telt men 447 dossiers, waarvan er 157 rechtstreeks onder de bevoegdheid 

van deze federale ombudsdienst vallen.  

 

Aan Nederlandstalige zijde werden 737 klachtendossiers ontvangen, waarvan er 320 

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

vallen. 

 

- De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft in 2018 234 informatievragen 

ontvangen (163 aan Nederlandstalige zijde en 71 aan Franstalige zijde), afkomstig van burgers, 

diverse instanties, ombudspersonen en studenten. 

 

- Ter herinnering: naast de afhandeling van klachten en informatievragen voert de federale 

ombudsdienst eveneens verschillende taken uit als cel “Patiëntenrechten” van de FOD 

Volksgezondheid (bv.: bekendmaking van de Wet Patiëntenrechten op verschillende manieren 

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

 

In 2018 heeft onze dienst ook gezorgd voor het ontwerp en het drukken van de brochure van 

de FOD Volksgezondheid over de Wet Patiëntenrechten in het Duits (Duitstalige brochures 

werden opgestuurd naar ombudspersonen van de ziekenhuizen van de Duitstalige 

Gemeenschap). Er werd ook een nieuwe voorraad brochures (NL en FR) verstuurd naar 

ombudspersonen van de ziekenhuizen en de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg.  

 

- De dienst onderhoudt “publieke relaties” (ontmoetingen, uiteenzettingen, contacten met 

lokale ombudspersonen enz., cf. supra p.41-43), en is tevens vertegenwoordigd tijdens de 

vergaderingen van de federale Commissie “Rechten van de patiënt”. 
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II. Vaststellingen/moeilijkheden/aanbevelingen 

 

- In het tweede deel van ons jaarverslag hebben we eerst de recente wettelijke evoluties met 

betrekking tot de rechten van de patiënt vermeld. We hebben de nadruk vooral gelegd op 

de wettekst inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg die op 28 maart 

2019 in de Kamer werd gestemd (punt II.1.1.). 

 

Deze tekst beantwoordt in hoge mate aan eerdere aanbevelingen van onze dienst: hij legt een 

minimale inhoud van het patiëntendossier vast, bepaalt de bewaartermijn van het dossier voor 

alle gezondheidszorgbeoefenaars (dertig jaar), voorziet in specifieke modaliteiten in verband 

met het dossier in het geval van een stopzetting van de beroepspraktijk.  

 

Bovendien houdt de wettekst rekening met de nieuwe realiteit van uitwisseling van 

gezondheidsgegevens onder gezondheidszorgbeoefenaars (met eenzelfde zorgtaak): hij zorgt 

voor een formele vastlegging van de voorwaarden die de toegang van een beroepsbeoefenaar 

tot gegevens die door andere beoefenaars ter beschikking worden gesteld, kunnen 

verantwoorden (voorwaarden die overeenstemmen met de voorwaarden van de theorie van het 

gedeeld beroepsgeheim die in het verleden werd uitgebouwd, cf. II.1.1.4.).  

 

We zijn verheugd over al deze maatregelen, ook al moeten we nog geduld oefenen tot 2021 

voordat deze bepalingen effectief in werking treden.  

 

- Punt II.2. van ons tweede deel is een opsomming van verschillende en specifieke 

vaststellingen die werden gedaan tijdens de klachtenbehandeling van patiënten; ze 

schuiven enkele indicaties naar voren van de moeilijkheden die patiënten ondervinden in 

verband met de “organisatie van de gezondheidszorg”. 

 

- Tot slot bevat ons derde deel (II.3.) de zeven prioritaire aanbevelingen van onze dienst 

voor 2018 met betrekking tot de toepassing van de Wet Patiëntenrechten, namelijk:  

 

* de spoedige oprichting van een Orde van tandartsen (II.3.1.) 

* meer uren opleiding in communicatie voor beroepsbeoefenaars (II.3.2.) 
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* doeltreffende garanties voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de 

patiënt in het kader van netwerken voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens 

(II.3.3) 

* tijd besteden aan de bespreking van de prijs van de raadpleging en van de behandeling 

(II.3.4) 

* directe toegang tot het patiëntendossier van een overleden kind voor de ouders (II.3.5.) 

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

(II.3.6.) 

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

organisatie en de professionalisering van de ombudsfuncties inzake “Rechten van de 

patiënt” (II.3.7.) 
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