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INLEIDING 

 

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

van de patiënt” tijdens het jaar 2007 en werd tijdens de maand april 2008 opgemaakt. 

 

Het verslag is opgesteld in overeenstemming met het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot 

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

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

de patiënt. 

 

- De twee federale ombudsvrouwen, Marie-Noëlle Verhaegen (Franstalig) en Sylvie Gryson 

(Nederlandstalig) kunnen bij de uitvoering van het takenpakket van de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” op organisatorisch vlak op de ondersteuning van een medewerker, 

Vanessa Debreyne, rekenen. 

 

Tijdens het zwangerschapsverlof van ombudsvrouw Marie-Noëlle Verhaegen (van half 

oktober 2007 tot eind april 2008) werd de continuïteit van de dienstverlening aan Franstalige 

zijde verzekerd door Guido Schmitz. 

 

- Zoals dit in de jaren 2004, 2005 en 2006 reeds het geval was, zijn de diverse opdrachten / 

taken van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” (zie Deel II van dit jaarverslag, 

activiteiten): 

 

• De afhandeling van de “klachten”dossiers; 

 

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

onderwerpen; 

 

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

 

• Onderhoud van de contacten met de lokale ombudspersonen; 

 

• Publieke relaties (ontmoetingen, uiteenzettingen,...); 
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• Samenwerking met de juridische cel van DG1 van de FOD Volksgezondheid. 

 

- Deel uitmakende van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, hebben de 

medewerkers van de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” meegewerkt aan 

volgende projecten of nota’s: 

 

• de analysenota van de verslagen van de ombudspersonen bij de ziekenhuizen en de 

overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg (sinds 2006 wordt deze nota voor de 

Federale commissie “Rechten van de patiënt” opgesteld door Vanessa Debreyne, 

medewerkster bij de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”) 

 

• het finaliseren van het informaticasysteem voor uniforme registratie van de 

jaarverslagen van de ombudspersonen bij de ziekenhuizen en de overlegplatforms 

geestelijke gezondheidszorg (project uitgevoerd in samenwerking met de dienst ICT 

van de FOD Volksgezondheid en met de vertegenwoordigers van verenigingen van 

ombudspersonen). Aan dit project heeft voornamelijk Vanessa Debreyne meegewerkt. 

Het systeem is in januari 2008 in werking getreden. 

 

• het lanceren van de promotiecampagne “Uitnodiging tot dialoog” in juni 2007, in 

samenwerking met Vanessa Debreyne en Régine Wilmotte (medewerkster FOD 

Volksgezondheid, dienst legal management). Deze campagne had tot doel de wet 

betreffende de patiëntenrechten en de ombudsdiensten “Rechten van de patiënt” beter 

bekend te maken. (organisatie van een persconferentie; verzending van brochures, 

posters, flyers naar talrijke beroepsbeoefenaars, patiëntenverenigingen, ziekenhuizen, 

rusthuizen, ziekenfondsen, OCMW’s, bibliotheken, scholen,... ; uitwerking en op 

puntsstelling van de overheidssite www.patientrights.be). 

 

- De beide ombudsvrouwen blijven benadrukken dat een verhoging van het 

personeelsbestand van de ombudsdienst (heden 3 personen) passend zou zijn, omwille 

van de diversiteit van de opdrachten: administratieve taken (het maken van afspraken, het 

voorbereiden van vergaderingen en van uiteenzettingen, het registreren van de dossiers, het 

opmaken van het jaarverslag, enz.); de noodzaak van een organisatorische ontwikkeling en 

een optimalisering van de kwaliteit van de dienstverstrekking van de federale ombudsdienst; 

de toename van de meldingen bij de ombudsdienst, de blijvende noodzaak om de 
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patiëntenrechtenwet vanuit de overheid bekend te maken bij het publiek (via de organisatie 

van grootscheepse verzending van brochures en het geven van presentaties). 

 

- Het huidige verslag 2007 omvat vier delen: 

 

1° het juridische kader waarin de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” zich 

bevindt; 

 

2° het overzicht van de concrete activiteiten die tijdens het jaar 2007 bij de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” uitgevoerd werden; 

 

3° de vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen in verband met de toepassing 

van de wet betreffende de patiëntenrechten; 

 

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

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” opgenomen zijn. 

 

Dit jaarverslag is inhoudelijk eerder beperkt tot een weergave en interpretatie van de 

cijfergegevens uit de registraties van de dossiers 2007 en een stand van zaken van lopende 

projecten (promotiecampagne, uniforme registratie van de jaarverslagen van de 

ombudspersonen bij de ziekenhuizen en de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg,....), 

waarbij de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” betrokken werd.  

 

De evoluties in de regelgeving patiëntenrechten die eind 2006, begin 2007 werden 

doorgevoerd, werden reeds overzichtelijk aangehaald in het jaarverslag 2006 van de federale 

ombudsdienst. Sinds dit jaarverslag zijn geen nieuwe evoluties in de regelgeving te melden.  

 

De ombudsvrouwen verwijzen en onderstrepen het belang van het opvolgen en / of 

bespreken van hun aanbevelingen die zij reeds formuleerden in hun jaarverslag 2006 

van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”.  

 

Aangezien de items “voorafgaandelijke informatie over de financiële gevolgen van een 

tussenkomst” en “inhoud van het patiëntendossier” in de voorgaande jaarverslagen 

terugkerende aandachtspunten waren, en aangezien deze onderwerpen opnieuw naar voor 
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komen in de klachtendossiers voor het jaar 2007, werd in Deel III getracht om deze te 

verduidelijken en enigszins uit te werken. Verder worden in dit jaarverslag nieuwe 

vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot de 

toepassing van de recente koninklijke besluiten van 2007 (de kostprijs van het afschrift van 

het patiëntendossier en de versoepeling van het recht om een klacht neer te leggen bij een 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”). 

 

 

 

 

Brussel, april 2008 

 

Marie-Noëlle Verhaegen en Sylvie Gryson 

Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

26.08.2003 en 27.08.2003). 
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EERSTE DEEL: 

 

DE FEDERALE OMBUDSDIENST “RECHTEN VAN DE PATIËNT” IN HET 

KADER VAN DE WET VAN 22 AUGUSTUS 2002 BETREFFENDE DE RECHTEN 

VAN DE PATIËNT 

 

 

I.1. Het juridisch kader van de ombudsdienst 

 

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

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

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

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

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

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

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

de patiënt. 

 

Het koninklijk besluit van 27 januari 2008 tot wijziging van 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 voegt volgende bepalingen toe met betrekking tot de 

werking van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”: 

 

- Vanaf het ogenblik dat de klacht voor bemiddeling wordt neergelegd tot de mededeling van 

het resultaat van de afhandeling, bemiddelt de ombudspersoon tussen patiënt en de betrokken 

beroepsbeoefenaar, tenzij de ombudsdienst de tussenkomst van andere instanties of personen 

noodzakelijk acht. 

- De ombudsdienst neemt tijdens het proces van de bemiddeling geen standpunt in. 

- De ombudsdienst kan daartoe iedere informatie inzamelen die hij nuttig acht in het kader 

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

aan de bij de bemiddeling betrokken partijen. 
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Deze bijkomende bepaling voor de werking van de ombudsdienst is in analogie met de 

werking van de ombudsdiensten van de ziekenhuizen en de overlegplatforms geestelijke 

gezondheidszorg
1
. 

 

Een overzicht van de regelgeving betreffende patiëntenrechten en de ombudsdiensten 

“Rechten van de patiënt” is raadpleegbaar via www.patientrights.be (klik op “wetgeving” 

rechts op de website). 

 

 

I.2. Het huishoudelijk reglement van de ombudsdienst 

 

Het huishoudelijk reglement
2
 van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

beschrijft de organisatie en de werking van de ombudsdienst. 

 

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

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

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

vragen: 

- Wie mag een klacht indienen? 

- Op welke wijze mag een klacht geformuleerd worden? 

- Welke zijn de fasen van de bemiddelingsprocedure? 

- Welke principes moeten er tijdens de bemiddelingsprocedure in acht genomen 

worden? 

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

 

Het huishoudelijk reglement geeft eveneens enkele andere opdrachten van de federale 

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

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

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

                                                
1
 Zie K.B. 19 maart 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2003 houdende vaststelling van de 

voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen en K.B. 6 maart 2007 tot wijziging 

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

samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten, B.S. 12 april 2007. 
2 Dit huishoudelijk reglement werd opgesteld door de Federale commissie “Rechten van de patiënt” krachtens 

artikel 7 § 2 van het K.B. van 1 april 2003 tot regeling van de samenstelling en de werking van de Federale 

commissie “Rechten van de Patiënt” ingesteld bij artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de 

rechten van de patiënt. 
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Het huishoudelijk reglement werd op 15 maart 2007 ter goedkeuring voorgelegd aan de 

Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft. 

 

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

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

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

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

 

CONCRETE ACTIVITEITEN UITGEVOERD BIJ DE FEDERALE 

OMBUDSDIENST “RECHTEN VAN DE PATIËNT” 

 

 

Inleiding: Activiteitenverdeling 

 

Een globaal overzicht van de activiteitenverdeling voor de federale ombudsdienst (de twee 

federale ombudsvrouwen en de medewerkster) kunnen we voorstellen via onderstaand 

diagram: 

Activiteitenverdeling 2007

60%

10%

5%

15%

10%

dossiers

Commissie

lokale ombud

publiek

FOD

In 2007 heeft de federale ombudsdienst twee derde van de werktijd besteed aan de 

afhandeling van de klachten- en informatiedossiers (incl. de administratie en registratie). 

(Hoofdstuk II.1) 

 

De federale ombudsdienst besteedde ongeveer vijftien procent van de werktijd aan 

publieke relaties (organisatie en lancering van de promotiecampagne op initiatief van de 

FOD Volksgezondheid; ontmoetingen; deelname aan colloquia; bijwerking van de inhoud 

van de website www.patientrights.be. (Hoofdstuk II.4) 
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Zo’n tien procent van de werktijd werd besteed aan opdrachten voor de Federale 

Commissie “Rechten van de patiënt” onder de vorm van de opmaak van een analyse van 

de jaarverslagen van de ombudspersonen bij de ziekenhuizen en de overlegplatforms 

geestelijke gezondheidszorg en de deelname aan de bijeenkomsten van deze Commissie. 

(Hoofdstuk II.2) 

 

Eveneens tien procent van de werktijd ging uit naar opdrachten voor de FOD 

Volksgezondheid, waaronder de finalisering van het uniform systeem voor de registratie van 

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

geestelijke gezondheidszorg. (Hoofdstuk II.5) 

 

Ten slotte bleef ongeveer vijf procent van de werktijd voor het onderhoud van de band 

met de ombudspersonen in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms geestelijke 

gezondheidszorg. (Hoofdstuk II.3) 

 

 

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

 

In dit jaarverslag 2007 heeft de federale ombudsdienst dezelfde manier van registreren en 

gegevensverwerking gebruikt als in haar vorige jaarverslagen 2005 en 2006. Meer uitleg 

hierover kan u terugvinden in deel II van het jaarverslag 2005 (zie www.patientrights.be - 

Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” (Lees meer) – Jaarverslagen federale 

ombudsdienst). 

 

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

 

Inleiding: Algemeen overzicht van de cijfers 

 

In 2007 heeft de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in totaal 530 “klachten” 

ontvangen, namelijk 233 “klachten” aan Franstalige zijde en 297 “klachten” aan 

Nederlandstalige zijde. 
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Overzicht 2007  FR NL 
Bevoegdheid federale ombudsdienst 44 108 

Bevoegdheid lokale ombudsdienst 138 142 

(Bemiddeling bij bemiddeling) 21 44 

Bevoegdheid dienst derde 51 47 

TOTAAL 233 297 

 

 

Ontvangst 2007 FR NL 
Brief 77 44 

Mail 33 116 

Telefoon 123 137 

 

 

Voorwerp van de klacht 2007 FR NL 
Art 5 gedrag 13 22 

Art 5 technische handeling 18 50 

Art 6 vrije keuze 0 1 

Art 7 info gezondheidstoestand 2 1 

Art 8 info voor toestemming 4 18 

Art 8 uitdrukkelijke toestemming 0 1 

Art 8 weigering verstrekking 0 1 

Art 9 §1 patiëntendossier 1 2 

Art 9 § 2 inzage dossier 0 1 

Art 9 § 3 afschrift dossier 10 15 

Art 10 persl. levenssfeer 0 6 

Andere 5 1 

 

 

Verwachting 2007 FR NL 
Financieel 17 32 

Dialoog 8 21 

Signaal/luisteren 8 30 

Dossier 10 17 

Andere 1 8 

 

 

Sector 2007 FR NL 
Rusthuis 2 4 

Ambulant 27 95 

Gevangenis 2 1 

Controle / expert/ adviserend/... 12 7 

Labo 1 1 
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Beroepsbeoefenaars 2007 FR NL 
Huisarts 13 23 

Tandarts 5 37 

Specialist 12 18 

Kinesitherapeut 1 4 

Verpleegkundige, zelfst. / RH 0 5  

Apotheker 0 9 

Andere 13 12  

 

II.1.1.1. Aantal “klachten”dossiers ontvangen op de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” 

 

Zoals we hierboven reeds vermeld hebben, heeft de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” in 2007 530 “klachten” ontvangen (233 “klachten” aan Franstalige zijde en 297 

“klachten” aan Nederlandstalige zijde). 

 

In onderstaande grafiek zijn de ontvangen klachten weergegeven volgens opsplitsing per 

dienst die bevoegd is om de klacht rechtstreeks af te handelen: 
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Aan de Franstalige zijde behoorden in 2007 21 van de 138 dossiers van de categorie 

“bevoegdheid lokale ombudsdienst” tot de subcategorie “bemiddeling bij bemiddeling”. Aan 

Nederlandstalige zijde behoorden 44 van de 142 dossiers van de categorie “bevoegdheid 

lokale ombudsdienst” tot deze subcategorie “bemiddeling bij bemiddeling”. 

 

 FR NL TOTAAL 

bevoegdheid fed ombud 44 108 152 

bevoegdheid lok ombud zonder bemidd - bemidd 117 98 215 

bemidd - bemidd 21 44 65 

bevoegdheid dienst derden 51 47 98 

 

 

- Vergelijking met de absolute cijfergegevens van het totaal aantal klachten in 2005 en 

2006 
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- Het totaal aantal “klachten” die op de federale ombudsdienst ontvangen zijn, is over de 

jaren heen toegenomen. In vergelijking met het jaar 2006 is het totaal aantal meldingen met 

64% gestegen (64% aan Nederlandstalige zijde en met 65% aan Franstalige zijde). 

 

We dienen hierbij evenwel op te merken dat, zoals in 2005 en 2006, “alle” klachtmeldingen in 

de registratie van de federale ombudsdienst hernomen zijn. Het behoort niet tot de 

bevoegdheid van een ombudsdienst “Rechten van de patiënt” om te oordelen of de klacht al 

dan niet “gegrond” is.  

 

- De procentuele verdeling van de verschillende categorieën “klachten”dossiers (NL + 

FR) is in vergelijking met de registraties voor de jaren 2005 en 2006 gelijkaardig gebleven. 

 

Bijgevolg kunnen we zeggen dat in 2007: 

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

“klachten”dossiers inneemt (29%); 

- de helft van de dossiers tot de categorie “bevoegdheid lokale ombudsdienst” behoort 

(53%); 

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

behoort (18%). 

 

- Aan Franstalige zijde stellen we echter vast dat het percentage van dossiers “bevoegdheid 

federale ombudsdienst” gedaald is (27% in 2005, 28% in 2006 en 19% in 2007) in 

tegenstelling tot het percentage van dossiers “bevoegdheid lokale ombudsdienst” (57% in 

2005 en 2006, 59% in 2007) en in tegenstelling tot deze van de dossiers “bevoegdheid dienst 

derde” (16% in 2005, 15% in 2006 en 22% in 2007). 

 

In dit verband zal men opmerken dat aan Franstalige zijde vrij veel klachten (een dertigtal) die 

onder “de bevoegdheid van de lokale ombudsdienst” vallen, door de Minister van 

Volksgezondheid naar de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” doorgestuurd 

werden, opdat de ombudsdienst de klacht adequaat zou oriënteren. (Aan Nederlandstalige 

zijde gaat het om vier dossiers die doorgestuurd werden door de Minister van 

Volksgezondheid (3 dossiers “bevoegdheid lokale ombudsdienst”, 1 dossier “bevoegdheid 

federale ombudsdienst”).) 



 

18 

Voor de Franstalige dossiers kunnen we eveneens de aandacht vestigen op het feit dat een 

tiental klachten die a priori onder de bevoegdheid van een lokale ombudspersoon (bv. het 

vermoeden van een technische fout van een beroepsbeoefenaar in een ziekenhuis), of onder de 

bevoegdheid van de federale ombudsdienst (bv. 5 dossiers in verband met een vermoeden van 

een technische fout van een tandarts) kunnen vallen, in de categorie “bevoegdheid dienst 

derde” ondergebracht werden. In deze dossiers leek een poging tot dialoog van het begin af 

niet of niet meer overweegbaar (bv. indien de patiënt het niet zinvol achtte, op basis van 

voorgaande contacten met de betrokken beroepsbeoefenaar; indien een andere procedure 

reeds in gang was gezet; een te “technisch” dossier (dikwijls voor de tandartsen)). In deze 

situaties heeft de federale ombudsvrouw de patiënt onmiddellijk geïnformeerd over derde 

diensten die de klacht konden afhandelen.  

Aan Franstalige zijde noteren we nog het volgende: terwijl het percentage van de dossiers 

“bevoegdheid lokale ombudsdienst” hoger is dan deze tijdens de vorige jaren, is het aantal 

dossiers “bemiddeling bij bemiddeling” gedaald (28% in 2005, 39% in 2006 en 15% in 2007). 

 

- Aan Nederlandstalige zijde is de verdeling in “klachten”dossiers in vergelijking met de 

voorgaande jaren 2005 en 2006 ongeveer hetzelfde gebleven. Het absolute aantal 

klachtendossiers neemt elk jaar toe. 

 

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

de patiënt” 

 

Aanmelding klachten 2007 In % 
 FR NL FR NL TOTAAL 

Brief 77 44 33% 15% 23% 

Mail 33 116 14% 39% 28% 

Telefoon 123 137 53% 46% 49% 
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In totaal gebeurt ongeveer de helft van de aanmeldingen bij de federale ombudsdienst 

telefonisch, en vervolgens per mail (28%) en per brief (23%). In vergelijking met de 

Nederlandstalige zijde signaleren de Franstalige patiënten in veel mindere mate een “klacht” 

per mail (14% tegen 39% aan Nederlandstalige zijde); de Franstalige patiënten contacteren de 

ombudsdienst meer per telefoon (53% tegen 46% aan Nederlandstalige zijde) of per brief 

(33% tegen 15% aan Nederlandstalige zijde). 
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Vergelijking met gegevens in 2006 
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In vergelijking met 2006 zien we dat zowel Franstalige als Nederlandstalige patiënten meer 

de telefoon en minder de briefwisseling verkiezen om een klacht bij de federale ombudsdienst 

te melden. 

 

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

bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

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

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

 

Voorwerp van de klacht FR 2007 
 FR 

art 5 gedrag 13 

art 5 technische handeling 18 

art 6 vrije keuze 0 

art 7 info gezondheidstoestand 2 

art 8 toest / info verstrekking 4 

art 8 uitdr toest  0 

art 8 weigering verstrekking 0 

art 9 patiëntendossier 1 

art 9 inzage dossier 0 

art 9 afschrift dossier 10 

art 10 pers levenssfeer 0 

andere 5 

 

Voorwerp van de klacht NL 2007 
 NL 

art 5 gedrag 22 

art 5 technische handeling 50 

art 6 vrije keuze 1 

art 7 info gezondheidstoestand 1 

art 8 toest / info verstrekking 18 

art 8 uitdr toest  1 

art 8 weigering verstrekking 1 

art 9 patiëntendossier 2 

art 9 inzage dossier 1 

art 9 afschrift dossier 15 

art 10 pers levenssfeer 6 

andere 1 
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Zowel aan Nederlandstalige als aan Franstalige zijde heeft het voorwerp van de dossiers 

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

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

31 dossiers en Ndl.: 72 dossiers). We merken dat aan Nederlandstalige zijde het voorwerp 

vooral de technische handeling van de beroepsbeoefenaar betreft (50 dossiers “technische 

handeling” en 22 dossiers “gedrag”), terwijl aan Franstalige zijde er een meer gelijkmatige 

verdeling is (18 dossiers “technische handeling” en 13 dossiers “gedrag”). 

 

Een tweede groep dossiers heeft betrekking op Art. 9 van de wet betreffende de 

patiëntenrechten, waarbij vooral het recht op een afschrift van het patiëntendossier wordt 

aangehaald (Fr.: 10 dossiers met als voorwerp het recht op een afschrift en Ndl.: 18 dossiers, 

waarvan 15 dossiers met als voorwerp het recht op een afschrift). 

 

Aan Nederlandstalige zijde wordt ook in 20 dossiers het recht om geïnformeerd, 

voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst van de 

beroepsbeoefenaar (Art. 8) aangehaald. 

 

- Precisering van het voorwerp van de klachten die bij de federale ombudsdienst “Rechten van 

de patiënt” ingediend werden: 

 

Aan Franstalige zijde 

 

- vragen van een patiënt in verband met de hygiënische omstandigheden in het privé-

kabinet van een arts in de esthetische chirurgie; vragen omtrent de wettelijkheid van 

de praktijk 

- klacht in verband met de verwarrende instructies van een laboratorium voor 
klinische biologie (samenstelling van een urinestaal) 

- klacht in verband met de weinig duidelijke informatie over de gezondheidstoestand 

door een geneesheer-specialist 
- verzoek om overdracht van het dossier van een huisarts naar een andere huisarts (met 

het oog op de continuïteit van de zorgen) 

- signaal in verband met de slechte behandeling in een rusthuis (behandelend 

geneesheer) 

- klacht in verband met een vermoeden van besmetting met hepatitis C in de 
gevangenis ten gevolge van zorg; verzoek om medisch dossier dat in de gevangenis 

bewaard wordt 

- klacht in verband met de kwaliteit van de dienstverstrekking door een geneesheer-
deskundige (fout in de interpretatie van de radiografieën) 

- klacht in verband met de kwaliteit van de zorgverstrekking door een tandarts (de 

patiënt heeft de klacht daarna laten vallen) 
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- klacht in verband met een (slechte) beoordeling van een adviserend geneesheer van 

het ziekenfonds (niet-toekenning van een terugbetaling van kinesessies) 

- klacht betreffende een patiënt in een instelling voor sociaal verweer (Paifve) in 

verband met de kwaliteit van de zorgverstrekking (gebrek aan follow-up door de 

psycholoog en psychiater) en verzoek om medisch dossier 

- klacht in verband met een technische handeling van een arts-acupuncturist 
(brandwonde) 

- signaal in verband met nalatigheden in een revalidatiecentrum (arts-specialist) 
- verzoek om afschrift van het dossier bij huisartsen 

- ontevredenheid over het gebrek aan respect van controleartsen van het RIZIV bij 

lichamelijke onderzoeken 

- klacht in verband met de kwaliteit van de zorgverstrekking van een “tandarts” 

(persoon die niet als tandarts bij het RIZIV gerepertorieerd is) – onwettige uitoefening 

– verwijzing, na poging tot dialoog, naar een provinciale geneeskundige commissie 

- klacht in verband met de kwaliteit van de dienstverstrekking door een 

tandheelkundig expert 
- klacht in verband met de beoordeling van een gezondheidstoestand door een 

adviserend geneesheer van het ziekenfonds (procedure evaluatie 

arbeidsongeschiktheid) 

- vraag tot toegang tot het dossier van een feitelijk onbekwame patiënt in een rusthuis 

(behandelend geneesheer) 

- klacht in verband met de (verkeerd geachte) beoordeling door een controlearts 

(neuropsychiater) van een medische commissie van het leger (evaluatie van 

lichamelijke capaciteiten); verzoek om het medisch dossier 

- klacht van de vader van een adolescent in verband met de continuïteit van de 

zorgverlening door een psychiater (ontslag van de psychiater zonder eigenlijk 

onderzoek en duidelijke ondersteuning van de adolescent) – verwijzing, na poging tot 

dialoog, naar het ziekenfonds 

- aangeven van diagnosefouten van een huisarts (verwijzing naar NR van de Orde der 

geneesheren of ziekenfonds) 

- klacht in verband met het gebrek aan respect en aan objectiviteit tijdens lichamelijke 

onderzoeken voor adviserend geneesheren van het ziekenfonds (arbeidsgeschiktheid) 

– (na beraad de klacht laten behandelen door de arbeidsrechtbank: beroep tegen de 

beslissing van de betrokken artsen) 

- klacht in verband met het gebrek aan informatie over de (onverantwoord geachte) 
financiële gevolgen van bijzondere biologische analyses, die door een arts, 
gespecialiseerd in voeding, voorgeschreven zijn 

- vraag (2x) tot overdracht van dossiers van een huisarts naar een andere huisarts (in 

het kader van de continuïteit van de zorgen) 

- misbruik van vertrouwen, dat werd ervaren bij een dokter van wacht (die de patiënt 

zou hebben beïnvloed door middel van dure biologische analyses en waarvan de 
financiële gevolgen niet duidelijk gepreciseerd zouden zijn) 

- klacht in verband met de kwaliteit van de zorgverstrekking door een tandarts 
(implantaten) – (geen nieuws ontvangen naar aanleiding van een schriftelijke klacht) 

- klacht in verband met het gebrek aan respect door een kinesitherapeut (woorden die 

de patiënt als ongepast achtte) 

- klacht in verband met de kwaliteit van de zorgverstrekking door een tandarts (slecht 

geplaatste protheses) - (geen nieuws ontvangen naar aanleiding van een schriftelijke 

klacht) 
- klacht in verband met het gebrek aan menselijkheid van artsen van de Medische 

commissie voor pensioenen 



 

25 

- verzoek om afschrift van dossiers bij een huisarts 

- klacht in verband met het gebrek aan informatie over de financiële gevolgen van een 

onderzoek uitgevoerd bij een privé-deskundige (onderzoek dat de patiënt achteraf 

beschouwd als zijnde onnuttig geweest– er zou sprake zijn van misbruik van 

vertrouwen uit hoofde van de deskundige) 

- vraag tot overdracht van dossier van een huisarts (met psychiatrische gegevens) naar 

een andere huisarts 

- klacht in verband met de (door de patiënt als verkeerd geachte) beoordeling van een 

adviserend geneesheer van een verzekeringsmaatschappij omtrent een 

arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval (verwijzing, na dialoog met 

de arts, naar de ombudsman van de verzekeringen) 

- klacht in verband met een certificaat tot gedwongen opname ter observatie, opgesteld 

door een huisarts zonder onderzoek van de betrokkene 

- klacht in verband met een gebrek aan respect en objectiviteit van een adviserend 
geneesheer van het ziekenfonds (beoordeling van een arbeidsongeschiktheid) 

- vraag naar afschrift van dossiers bij verschillende psychiaters en geneesheren-
specialist 

- ontevredenheid over de kwaliteit van de uitvoering van een lumbale prothese in een 

fabricageatelier 
- ontevredenheid over de technische kwaliteit van het inplanten van een prothese van 

het type bridge vastgeschroefd op implantaten, uitgevoerd door een parodontoloog 

- verzending van informatie die niet gebeurd is, door een huisarts in verband met een 

mammografie 

- ontevredenheid over de kwaliteit van de zorgverstrekking door een tandarts 

(plaatsing van tandkronen) 

- verzoek om afschift van het medisch dossier in tegenspraak met een geneesheer-
deskundige van een verzekeringsmaatschappij en een plastisch chirurg 

- gebrek aan informatie over het feit dat een huisarts niet geconventioneerd is en 

betwisting van de gevraagde honoraria 

- verzoek om afschrift van het medisch dossier aan een huisarts 

 

Aan Nederlandstalige zijde 

 

- vraag tot overdracht medische gegevens naar aanleiding van wijziging in keuze van 

specialist 
- vermoeden van patiënt dat tandarts omtrent kwaliteit van de zorgverstrekking 

(onnodige behandelingen (tandvullingen) op gezonde tanden uit financiële 

overwegingen). 

- ontevredenheid van patiënt omtrent kwaliteit van de zorgverstrekking (voortijdig 

loskomen van een kroon) door een tandarts 

- vraag in verband met de kwaliteitsvolle dienstverstrekking door tandarts (na het 

opstarten van een orthodontische behandeling (blokjes) wordt een andere behandeling 

voorgesteld) 

- ontevredenheid over kwaliteit van de behandeling (opbeetplaat) door en het gedrag 

(manier van communiceren) van een tandarts 

- ontevredenheid van ouder van minderjarige patiënt naar aanleiding van de aankoop 

van een vaccin bij een apotheker, ouder werd vooraf niet geïnformeerd dat vaccin 

vanaf 1 januari 2007 niet meer via ziekenfonds terugbetaald werd en wenst terugname 

van het vaccin door de apotheker 
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- vraag naar afschrift van een patiëntendossier bij een adviserend geneesheer van het 

ziekenfonds 

- onduidelijkheden in verband met de informatie over de kostprijs van een 

orthodontologische behandeling bij een tandarts (omvat betaalde bedrag enkel 

plaatsing van apparatuur of volledige behandeling?) 

- vraag in verband met kwaliteit van behandeling (slechte staat van gebit na jarenlange 

behandeling) bij vorige tandarts; patiënt vraagt afschrift van patiëntendossier 

- ontevredenheid over een uitneembare prothese (slecht passende prothese) verstrekt 

door een tandarts 

- ontevredenheid over het niet tussenkomen van de dokter van wacht na een 

telefonische oproep 

- patiënt stelt de diagnose van een geneesheer-specialist in vraag 

- vermoeden van foutieve plaatsing van “facings” op snijtanden door een tandarts 
- patiënt stelt zich vragen bij keuze door tandarts van tandprothese (die nadien 

losgeraakte) 

- vermoeden van patiënt dat gezonde wortels van tanden verwijderd werden voor 

plaatsing van een overbrugging door tandarts 

- vraag van patiënt (die toestemde in een experiment in een ziekenhuis) omtrent 

weigering van een adviserend geneesheer bij het ziekenfonds om een geneesmiddel 

terug te betalen 

- vraag in verband met kwaliteitsvolle dienstverstrekking (het niet uitvoeren van 

volgens de patiënt noodzakelijke onderzoeken en behandeling) door de huisarts 

- vermoeden van schending van beroepsgeheim door een zelfstandige verpleegkundige 

- ontevredenheid van de patiënt over de plaatsing van een kroon door een tandarts 

- ontevredenheid over de keuze van de soort prothese door een tandarts 
- ontevredenheid over tussenkomst (het niet laten uitvoeren van specialistische 

onderzoeken op vraag van de patiënt) van huisarts 

- ontevredenheid over het niet tussenkomen van de dokter van wacht na telefonische 

oproep 

- ontevredenheid over het niet tussenkomen van een arbeidsgeneesheer op vraag van 

de patiënt (vraag naar verandering van werkomstandigheden) 

- ontevredenheid van patiënt over het verstrekken van een niet-passende orthese door 

een orthesist 
- ontevredenheid over tussenkomst (het niet laten uitvoeren van specialistische 

onderzoeken op vraag van de patiënt) van huisarts 

- verzoek van familie van overleden patiënt tot kennisname gegevens in het 

patiëntendossier van een huisarts 

- vraag omtrent betaling van een schadevergoeding na annulatie van een afspraak bij 

een tandarts 

- ontevredenheid over verloop van een onderzoek door een geneesheer bij een 
medische dienst in verband met de toekenning van een parkeerkaart 

- verzoek van patiënt voor een afschrift van het patiëntendossier bij een huisarts 

- ontevredenheid over verstrekking van informatie op vraag van de patiënt tijdens een 

tussenkomst van een tandarts 

- ontevredenheid over tussenkomst van huisarts; patiënt wenst een huisarts die 

gespecialiseerd is m.b.t. zijn specifieke aandoening 

- vermoeden van schending van beroepsgeheim door een huisarts 

- gebrek aan informatie voorafgaand aan de toestemming in een tussenkomst door een 

specialist - vermoeden van een medische fout 

- ontevredenheid over kwaliteitsvolle dienstverstrekking door een tandarts (plaatsing 

implantaten) 
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- ontevredenheid over het niet tussenkomen van een dokter van wacht nadat hij ter 

plaatse was gekomen 

- verzoek tot afschrift van een patiëntendossier bij een huisarts na stopzetting van zijn 

praktijk 

- verzoek tot afschrift van een patiëntendossier na overlijden van de huisarts 

- verzoek tot afschrift van het patiëntendossier bij een adviserend geneesheer van het 

ziekenfonds 

- ontevredenheid over het niet tussenkomen van een dokter van wacht na een 

telefonische oproep 

- invraagstelling van de diagnose door een arts verbonden aan een multidisciplinair 
team (vzw) voor begeleiding van een specifieke doelgroep 

- vraag in verband met kwaliteitsvolle dienstverstrekking (het niet overhandigen van 

een geneesmiddel door een apotheker van wacht door onmogelijkheid van de patiënt 

om contant te betalen) 

- onvoldoende informatie over recente veranderingen in de sociale 

zekerheidsregelgeving voor de verstrekking van het vaccin Prevenar door de 

apotheker en de betrokken artsen 
- ontevredenheid over de verstrekking van een rolstoel door een bandagist 
- vermoeden van fout in de diagnosestelling door een specialist 
- verzoek tot toegang tot een patiëntendossier bij een huisarts 

- onduidelijkheid over recupereerbaarheid van een voorschot dat werd betaald voor een 

chirurgische ingreep in een privé-kliniek die was geannuleerd door de patiënt 

- ontevredenheid over behandeling door een verpleegkundige in rusthuis 

- klacht onthaal patiënt door verpleegkundigen in RVT 

- vraag naar nauwere samenwerking tussen arts in RVT en specialist 

- vraag omtrent financiële informatie (mogelijkheid van terugbetaling door het 

ziekenfonds voor een bepaalde behandeling) die voorafgaandelijk aan een 

toestemming werd meegedeeld door een kinesitherapeut 
- ontevredenheid over de verstrekking kleur en vorm van kronen) door een tandarts 

- vermoeden van een fout in de opmaak van een voorschrift voor een bril door een 

oogarts 
- ontevredenheid van ouder van minderjarige patiënt naar aanleiding van de aankoop 

van een vaccin bij een apotheker, ouder wist niet dat vaccin niet meer via ziekenfonds 

terugbetaald werd vanaf 1 jan 2007 en wenst terugname van het vaccin door de 

apotheker 
- ontevredenheid over aangepaste vorm, uitzicht en materiaal van een tandprothese 

verstrekt door een tandarts 

- verzoek tot een afschrift van een patiëntendossier bij een specialist (psychiater) 

- ontevredenheid over de houding van een apotheker bij de vraag om verstrekking van 

geneesmiddelen voor een pasgeboren baby wiens SIS-kaart nog niet werd opgemaakt 

- gevolgen (pijn) na een verdovende inspuiting door een tandarts 

- vaststelling van patiënt dat tandarts geen rekening heeft gehouden met zijn informatie 

(foto's die reeds werden genomen), geen voorafgaandelijke informatie over feit dat 

tandarts niet-geconventioneerd was 

- ontevredenheid over gedrag van specialist (radioloog) tijdens een raadpleging 

- in vraagstelling van kwaliteit van verstrekking (plaatsing van een brug) door een 

tandarts, tandarts niet bereid om erover te praten met de patiënt 

- weigering apotheek van wacht om een hygiëneproduct / geneesmiddel zonder 

voorschrift af te leveren 

- vraag omtrent het niet voorafgaandelijk informeren over de kostprijs van een 

behandeling door een specialist (oogarts) die niet geconventioneerd is. 
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- ontevredenheid over de kwaliteit van de verstrekking door een kinesist 
- ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst door een kinesitherapeut, vermoeden 

van niet respecteren van persoonlijke levenssfeer van de patiënt tegenover andere 

patiënten die de kinesitherapiepraktijk bezoeken 

- ontevredenheid over het niet tussenkomen van een tandarts naar aanleiding van een 

telefonische oproep door de patiënt die tandpijn heeft 

- vraag van patiënt in verband met de kwaliteit van verstrekking ( behandeling van een 

tandwortelkanaal) door een tandarts 

- vermoeden van onvoorziene letsels na uitvoering van esthetische chirurgie in een 

privé-kliniek 

- vraag in verband met de kwaliteit van tussenkomst door een tandarts (vermoeden 

beschadiging van een wortelkanaal na plaatsing van een stift) 

- verzoek tot doorsturen verslag specialistisch onderzoek door gynaecoloog naar de 

huisarts 

- vraag in verband met kwaliteit van tussenkomst (val patiënte bij transfer) door 

verpleegkundige en verzorgende in een rusthuis 

- verzoek tot doorsturen van een afschrift van een patiëntendossier van voormalig 

huisarts naar huidige huisarts in het kader van de continuïteit van de behandeling 

- vraag in verband met bescherming van persoonlijke levenssfeer door kinesitherapeut 
- ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst (verstrekking prothese) van een 

tandarts en over informatie (inhoud van de behandeling, kostprijs) die vooraf aan de 

tussenkomst werd meegedeeld 

- ontevredenheid over niet tussenkomen van tandarts van wacht nadat ouder van 

minderjarige patiënt heeft meegedeeld dat raadpleging niet onmiddellijk zou betaald 

kunnen worden 

- ontevredenheid over de informatie die voorafgaandelijk aan de tussenkomst 

(laserbehandeling) werd gegeven door een specialist (oogarts) 

- ontevredenheid over kwaliteit van een tussenkomst (vorm van tandprothese) door een 

tandarts 
- ontevredenheid over informatie die voorafgaandelijk aan de tussenkomst (verstrekking 

prothese) werd gegeven door een tandarts, afwezigheid overleg met patiënt 

- ontevredenheid over het gedrag en het verloop van een onderzoek door een 

controlearts in opdracht van een verzekeringsmaatschappij 
- ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst (onder meer plaatsing kronen en brug) 

door een tandarts 

- ontevredenheid over de informatie (kostprijs) die voorafgaandelijk aan de tussenkomst 

werd gegeven door een tandarts / orthodont, ontevredenheid over plotse stopzetting 

van de behandeling 

- vraag naar informatie over gezondheidstoestand en mogelijke evolutie ervan bij de 

huisarts na uitvoering specialistische onderzoeken 

- ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst (vorm van prothese) door een tandarts 

- ontevredenheid over de kwaliteit van de tussenkomst (verstrekking prothese) door een 

tandarts, ontevredenheid over de informatie (kostprijs, risico's, nazorg) die 

voorafgaandelijk aan deze tussenkomst werd gegeven door een tandarts 

- ontevredenheid over houding (communicatie) en kwalitatieve verstrekking door een 

tandarts / orthodont 

- vermoeden van een foute diagnosestelling door een specialist (radioloog) 

- verzoek tot afschrift van het patiëntendossier bij een huisarts, vraag over bewaring 

van het volledige dossier 

- ontevredenheid over houding (communicatie) en kwaliteit van tussenkomst (het niet 

uitvoeren van een onderzoek op vraag van een patiënt) door een huisarts 



 

29 

- ontevredenheid over informatie (kostprijs) voorafgaand aan de tussenkomst door de 

tandarts 
- verzoek tot afschrift van het patiëntendossier bij een specialist (psychiater) 

- niet akkoord met te volgen procedure om een verzoek tot afschrift van een resultaat 

van een bloedanalyse te bekomen bij een laboratorium 

- verzoek tot kennisname van inhoud van een verslag dat werd opgemaakt door een 

specialist (psychiater) 

- onduidelijkheid over toedracht van een raadpleging bij een controlearts van een 

verzekeringsmaatschappij 

- ontevredenheid over kwaliteit van tussenkomst (tandextractie die niet nodig zou zijn 

geweest) door een tandarts van wacht 
- bezorgdheid over continuïteit van de behandeling bij een tandarts-orthodont 

- vraag in verband met opvolging van regelgeving (koninklijk besluit betreffende 

maximum kostprijs voor een afschrift) door een “behandelaar” (niet nader 

gedefinieerd) 

- ontevredenheid over verstrekte informatie (infectiegevaar bij herhaaldelijke intra-

articulaire injectie) voorafgaand aan de tussenkomst door een 

huisarts/neuraaltherapeut 

- verzoek tot afschrift van het patiëntendossier bij een huisarts 

- vraag in verband met weigering tot verstrekking van een medisch hulpmiddel door een 

apotheker 
- vraag in verband met de correcte opvolging van een geneesmiddelenvoorschrift door 

een apotheker 

- vraag in verband met gedrag (grensoverschrijdend) van een specialist (psychiater) 

- vraag naar terugbetaling van een verstrekt geneesmiddel (vervaldatum) bij een 

apotheker 
- vraag in verband met weigering van een behandeling (een bepaald geneesmiddel) bij 

een specialist (psychiater) 

- ontevredenheid over verstrekte informatie (noodzaak van een tussenkomst, risico’s die 

verbonden zijn met deze tussenkomst) voorafgaand aan de tussenkomst door een 

tandarts 
- ontevredenheid over het niet tussenkomen van een huisarts van wacht naar 

aanleiding van een telefonische oproep 

- ontevredenheid van patiënt over mededeling van een huisarts dat patiënt zich tot een 

andere huisarts zou richten 

- ontevredenheid van patiënt over mededeling van een huisarts dat patiënt zich tot een 

andere huisarts zou richten 

- ontevredenheid over de kwaliteit van tussenkomst (behandeling naar aanleiding van 

tandpijn) van een tandarts van wacht 
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II.1.1.4. Type verwachting van de patiënt in de “klachten”dossiers behorend 

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

patiënt” 
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Net zoals in 2006 is het verzoek om een financieel akkoord voor beide taalgedeelten de 

meest voorkomende verwachting. 

 

Aan Nederlandstalige zijde komen het geven van een signaal bij de ombudspersoon en de 

behoefte aan dialoog met de beroepsbeoefenaar respectievelijk op de tweede en derde plaats. 

 

Aan Franstalige zijde is het aantal verzoeken om het patiëntendossier iets hoger dan het aantal 

verzoeken om dialoog en signalering. 
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II.1.1.5. Sectoren waarop de “klachten”dossiers, behorend tot de directe 

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

betrekking hebben 
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De meeste dossiers “bevoegdheid federale ombudsdienst” hebben voor het jaar 2007 

betrekking op de ambulante sector (122 dossiers). 
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II.1.1.6. Beroepsbeoefenaars in de “klachten”dossiers, behorend tot de 

directe bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 
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Aan Nederlandstalige zijde heeft ruim een derde van de dossiers behorende tot de 

bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” betrekking op 

tandartsen. De huisartsen en de specialisten worden ook in een groot aantal klachtmeldingen 

aangehaald. 

 

Aan Franstalige zijde hebben de klachten vooral betrekking op huisartsen en specialisten. 

Wat de tandartsen betreft, werden 5 dossiers afgehandeld in het kader van de bemiddeling 

“Rechten van de patiënt” en werden 5 dossiers direct verwezen naar derde diensten (dienst 

ledenverdediging van het ziekenfonds,…). 

 

De groep “andere” omvat vooral de beroepsbeoefenaars die werkzaam zijn in de controle- en 

expertisegeneeskunde, adviserend geneesheren bij het ziekenfonds,... (Zie ook vorig 

hoofdstuk II.1.1.6.) 
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II.1.1.7. “Face to face” contacten met de patiënten / beroepsbeoefenaars in 

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

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

Voor de Nederlandstalige zijde hebben er 4 rechtstreekse ontmoetingen met een patiënt (in de 

gebouwen van de FOD Volksgezondheid) en 1 bemiddelingsgesprek (buiten Brussel) 

plaatsgevonden. 

 

Aan Franstalige zijde waren er eveneens 4 rechtstreekse ontmoetingen met de patiënt (in de 

gebouwen van de FOD Volksgezondheid), en was er 1 bemiddelingsgesprek te Brussel. 

 

Alle andere contacten, zowel aan Nederlands- als aan Franstalige zijde, gebeurden 

telefonisch, per brief en fax en per mail. 

 

II.1.1.8. De dossiers “klachten dienst derde” 

 

Aan Nederlandstalige zijde 

 

- patiënt werd door ziekenhuis bij politie aangeklaagd wegens bedreiging van 

ziekenhuispersoneel: justitiehuis voor informatie over mogelijke juridische bijstand 

- interfamiliaal conflict in verband met de mogelijkheid om ouder met dementie 

uitstappen te laten maken buiten het rusthuis: geen alternatief, aanmoediging tot 

overleg tussen familieleden 

- vraag omtrent aanrekening van wachttaks door een apotheker van wacht: de 

beroepsvereniging van apothekers die de wachtdienst organiseert 

- vaststelling van giftige stof in magistrale bereiding bij apotheek: apotheker inspecteur 

FOD Volksgezondheid 

- vraag naar juridisch advies in procedure minnelijke schikking door 

verzekeringsmaatschappijen, patiënt is overleden: dienst ledenverdediging 

ziekenfonds/ombudsdienst van de verzekeringen 

- vraag in verband met toepassing van nieuwe regelgeving voor behoud van een 

rijbewijs C: federale ombudsman 

- ouder vraagt onderzoek naar de opstelling van een verslag door een logopediste en het 

gebruik van dit verslag als bewijs in een rechtszaak in verband met bezoekregeling 

van het kind: advocaat of justitiehuis 

- vraag in verband met de weigering van tussenkomst van een hospitalisatieverzekering: 

ziekenfonds/ombudsdienst van de verzekeringen 

- vraag naar mogelijkheid tot verlaging van premie voor hospitalisatieverzekering: 

ombudsdienst van verzekeringen (was reeds gecontacteerd) 

- vraag naar onderzoek van hygiënische omstandigheden in een rusthuis: 

rusthuisinfofoon 
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- vraag van patiënt tot overhandiging van het getuigschrift van verstrekte zorgen door 

kinesitherapeut (in kader van discussie over betaling van honoraria en interesten door 

patiënt, inningsprocedure door kinesitherapeut reeds gestart): ziekenfonds 

- ontevredenheid over tussenkomst van een zorgverstrekker buiten België: verwezen 

naar bevoegde instantie in het buitenland 

- vraag tot overhandiging van een duplicaat van een getuigschrift door een tandarts: 

ziekenfonds 

- ontevredenheid over de regeling van de Vlaamse Zorgverzekering: Vlaams 

Agentschap Zorg en Gezondheid 

- vraag naar rechtmatigheid van aanrekening van bijkomende kosten bij laattijdige 

betaling van een ziekenhuisfactuur: dienst ledenverdediging ziekenfonds 

- ontevredenheid over verloop van een gerechtelijke procedure (medische fout): Hoge 

Raad van Justitie 

- algemene ontevredenheid over organisatie van zorg en maaltijden, hygiëne in een 

RVT: rusthuisinfofoon (Vlaamse overheid) 

- vraag in verband met een weigering voor een tegemoetkoming hulp van derden: 

ziekenfonds 

- algemene ontevredenheid over organisatie van maaltijden en hygiëne in een rusthuis: 

(Vlaamse overheid) rusthuisinfofoon 

- ontevredenheid in verband met aanpassing van premies voor de 

hospitalisatieverzekering: Ombudsman van de Verzekeringen 

- bezorgdheid van patiënt over continuïteit van behandeling tijdens regelmatig verblijf 

in het buitenland: ziekenfonds 

- vraag naar rechten in verband met tussenkomst van een deurwaarder bij weigering van 

betaling van een verjaarde ziekenhuisfactuur na uitspraak van de rechtbank: de 

gerechtsdeurwaarder 

- vraag met betrekking tot communicatie tussen het ziekenfonds en een kinesitherapeut 

naar aanleiding van het ontbreken van een getuigschrift voor verstrekte hulp: 

ombudsdienst ziekenfonds 

- vraag naar stappen die ondernomen moeten worden indien persoon zich 

arbeidsongeschikt voelt maar adviserend geneesheer van het ziekenfonds de persoon 

arbeidsgeschikt acht: ziekenfonds of vakbond 

- vraag naar toepassing van een deontologische gedragscode voor psychologen: 

Belgische federatie van psychologen 

- verzoek tot afschrift van het patiëntendossier bij een huisarts bij plotse stopzetting van 

de praktijk (geen telefonisch contact mogelijk): provinciale raad van Antwerpen van 

de Orde van geneesheren 

- vraag in verband met de weigering van tussenkomst van een hospitalisatieverzekering: 

ombudsdienst ziekenfonds/ombudsdienst van de verzekeringen 

- ontevredenheid tussenkomst toenmalige huisarts m.b.t. arbeidsongeschiktheid patiënt 

+ invraagstelling beslissing arts-scheidsrechter: vakbond, geneesheer-directeur 

regionale directie Medische arbeidsinspectie, advocaat (arbeidsrechtbank) 

- klacht (gebrek aan) tussenkomst huisarts in geval van partnergeweld + vermoeden 

schending beroepsgeheim; betrokkene is in een echtscheidingsprocedure verwikkeld: 

advocaat, dienst slachtofferonthaal parket en Orde der geneesheren 

- vraag in verband met de weigering van tussenkomst van een hospitalisatieverzekering: 

ombudsdienst ziekenfonds/ombudsdienst van de verzekeringen  

- melding misbruik van accreditering door psychiater: geen alternatief verwijzing 

- vermoeden van “fout” in geneesmiddel: dienst ledenverdediging ziekenfonds, 

Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor humaan gebruik 
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- ontevredenheid over verloop van strafonderzoek in verband met een operatieve 

ingreep in een ziekenhuis: advocaat 

- klacht apotheker die voor medicatie te veel heeft aangerekend; reeds dossier geopend 

bij ziekenfonds: ziekenfonds 

- vraag naar advocaat gespecialiseerd in medisch recht om gerechtelijke stappen te 

nemen: justitiehuis 

- vervoer van Nederlandstalige patiënt in Franstalig ziekenhuis in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest na 100-oproep: signaal, verwachting werd niet gepreciseerd 

- ontevredenheid over verloop van gerechtelijk deskundigenonderzoek: advocaat 

- ontevredenheid over het niet tussenkomen van een huisarts tijdens een raadpleging en 

over het op de hoogte brengen van politiediensten door de huisarts, reeds 

rechtsprocedure lopende: orde van geneesheren/justitiehuis 

- ontevredenheid over tijdstip terugbetaling door hospitalisatieverzekering bij het 

ziekenfonds: ziekenfonds ombudsdienst 

- vraag in verband met plotse stopzetting thuiszorg: verantwoordelijke van de 

thuiszorgorganisatie 

- vermoeden van belangenvermenging door verzekeringsmaatschappijen naar 

aanleiding van een arbeidsongeval: ombudsdienst van de verzekeringen 

- ontevredenheid over ingreep in een ziekenhuis, vraag naar schadevergoeding via fonds 

voor vergoeding van therapeutische ongevallen: het betreffende fonds is nog niet in 

werking 

- ontevredenheid over de toepassing van bepaling in de sociale zekerheidsregelgeving: 

dienst uitkeringen RIZIV 

- ontevredenheid over houding van ziekenfondsmedewerker: ombudsdienst van 

ziekenfonds 

- vraag naar bepaling van ledengeld voor ziekenfonds na wijziging gezinssituatie: 

ombudsdienst ziekenfonds, de federaal ombudsman 

- vragen omtrent het verloop van een lopende gerechtelijke procedure/ ontevredenheid 

over tussenkomst van de advocaat: Orde van Vlaamse Balies van advocaten 

- vraag in verband met de aanwezigheid/ inbreng van een assistent bij de tussenkomst 

van een tandarts, melder wenst een onderzoek onwettige uitoefening tandheelkunde: 

provinciale geneeskundige commissie 

 

Aan Franstalige zijde 

 

- klacht in verband met de kwaliteit van de zorgverstrekking in een rusthuis waarvoor 

reeds een rechtsvordering was ingesteld (doorverwijzing naar de advocaat) 

- klacht in verband met een vermoeden van medische technische fout tijdens een 

operatie (overleden chirurg) – doorverwijzing van de patiënt naar de juridische dienst 

van het ziekenfonds - 

- klacht in verband met een vermoeden van medische technische fout tijdens een 

operatie - doorverwijzing naar de juridische dienst van het ziekenfonds 
- ondervraging over het niet-tussenkomen van een verzekering naar aanleiding van 

letsels opgelopen ten gevolge van een esthetische operatie – doorverwijzing naar de 

ombudsman van de verzekeringen 

- klacht in verband met een vermoeden van medische technische fout tijdens een 

operatie – doorverwijzing naar de juridische dienst van het ziekenfonds 
- vragen over het niet-terugbetalen van een bepaald geneesmiddel – doorverwijzing naar 

het RIZIV 
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- klacht in verband met een gebrek aan hygiëne in een ziekenhuis – doorverwijzing naar 

de inspectiediensten van de zorginstellingen 

- onmogelijkheid voor een patiënte om haar zorg te betalen – schulden – doorverwijzing 

naar de schuldbemiddelaar 

- klacht in verband met een vermoeden van medische technische fout van een huisarts 

(voorschrijven van een geneesmiddel, terwijl er contra-indicaties waren) – klacht die 

reeds het voorwerp van een gerechtelijke procedure uitmaakt – doorverwijzing naar 

de advocaat 

- klacht in verband met de beoordeling van een adviserend geneesheer van een 

verzekeringsmaatschappij (naar aanleiding van een arbeidsongeval): doorverwijzing 

naar de ombudsman van de verzekeringen 

- een patiënte die wat “verloren” is wat betreft de follow-up van haar dossier “medische 

aansprakelijkheid”, dat bij haar ziekenfonds samengesteld is – opnieuw verwijzing 

naar de dossierbeheerder bij het ziekenfonds 

- klacht in verband met een vermoeden van medische technische fout in het ziekenhuis 

– dossier dat het voorwerp van een juridische procedure uitmaakt – opnieuw 

verwijzing naar de advocaat 

- klachten (2 keer tijdens het jaar geformuleerd) in verband met een vermoeden van 

medische fout (voorschrijven van een geneesmiddel door een huisarts, terwijl er 

contra-indicaties waren) – dossier reeds 1 jaar geleden in bemiddeling behandeld – 

dossier reeds behandeld door het ziekenfonds – gegeven raadgeving: met een advocaat 

kijken of het de moeite is om een juridische procedure in te leiden 

- verzoek van een patiënt om alle geïnformatiseerde dossiers te vernietigen (niet de 

handgeschreven dossiers) – geen wettelijke bepaling hieromtrent – doorverwijzing 

naar de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer teneinde 

hieromtrent over een bijkomend advies te beschikken 

- signaal van een patiënt omtrent het falen van de klassieke geneeskunde en succes van 

de osteopathie – vraag tot erkenning van de osteopathie – doorverwijzing naar DG2 

van de FOD Volksgezondheid 

- moeilijkheden voor de echtgenoot van een patiënte onder voorlopige bewindvoering 

om verschillende facturen te betalen – opnieuw verwijzing naar de voorlopige 

bewindvoerder 

- klacht in verband met ongerechtvaardigde honoraria van een chiropractor – geen 

getuigschrift voor verstrekte hulp. Niks aan te doen – eventueel inlichtingen inwinnen 

bij het ziekenfonds dat – soms – bepaalde zorg van dergelijke artsen terugbetaalt. 

- klacht in verband met de kwaliteit van de zorgverstrekking door een tandarts – 

doorverwijzing naar het ziekenfonds 

- klacht in verband met de kwaliteit van de zorgverstrekking door een orthodontist – 

doorverwijzing naar het ziekenfonds 

- klacht in verband met de weigering van uitkeringen van de Zwarte Lievevrouwestraat 

– behandeling en beheer van het dossier door het kabinet van de Minister van 

Volksgezondheid 

- klacht in verband met diagnosefouten van verschillende artsen-specialisten in de 

orthopedie – doorverwijzing naar het ziekenfonds 

- vragen over de tarieven inzake het transport met de ambulance (medisch-sanitair 

vervoer) – doorverwijzing naar het Ministerie Waals Gewest 
- vermoeden van een medische technische fout in het ziekenhuis (2 klachten) – 

doorverwijzing naar het ziekenfonds of de bemiddelaar zoals bepaald in het 

Gerechtelijk Wetboek 

- klacht in verband met het verloop van de procedure in het kader van de controle van 

de praktijken van de gezondheidsbeoefenaars (geen mededeling van de pv’s aan de 
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patiënt) - doorverwijzing naar het RIZIV (secretariaat van de dienst voor 

geneeskundige evaluatie en controle) 

- vermoeden van medische fouten in een ziekenhuis (diagnosefouten omtrent extra- 

uteriene zwangerschap) – doorverwijzing naar het ziekenfonds 

- klacht in verband met een vermoeden van medische fout van een psychiater (slecht 

voorschrijven van het geneesmiddel) – doorverwijzing naar het ziekenfonds 

- vermoeden van medische fout in een ziekenhuis – klacht die reeds het voorwerp van 

een juridische procedure uitmaakt –  opnieuw verwijzing naar de advocaat 

- melden van “valse getuigschriften” van een huisarts – doorverwijzing naar de PR van 

de Orde van geneesheren 

- klacht in verband met de kwaliteit van de zorgverstrekking door een tandarts – 

doorverwijzing naar het ziekenfonds 

- klacht in verband met een vermoeden van medische technische fout in een ziekenhuis 

(klacht die reeds het voorwerp van een onderzoek bij het ziekenfonds uitmaakte 

(negatief advies over het bestaan van een eventuele fout)) – niks meer aan te doen, 

want de patiënte wenst geen rechtszaak meer aan te spannen – de patiënte zal een 

“laatste keer” bij de ombudsdienst in het betrokken ziekenhuis aankloppen 

- klacht in verband met pensioen – doorverwijzing naar de Ombudsdienst Pensioenen 

- klacht omtrent een slechte zorg inzake esthetische chirurgie (privékabinet) – klacht die 

reeds het voorwerp van een juridische procedure uitmaakt – opnieuw verwijzing naar 

de advocaat 

- zoektocht naar een centrum dat gespecialiseerd is in obesitas voor een persoon met 

een handicap (doorverwijzing naar het ziekenfonds, OCMW en RIZIV) 

- klacht in verband met de kwaliteit van de zorgverstrekking door een tandarts 

(doorverwijzing naar de ombudspersoon zoals bepaald in het Gerechtelijk Wetboek – 

het ziekenfonds is niet tegemoetgekomen in de terugbetaling van de zorg) 

- een vermoeden van medische technische fout in het ziekenhuis – doorverwijzing naar 

het ziekenfonds 

- klacht in verband met een (als verkeerd geachte) beoordeling van een adviserend 

geneesheer van een verzekeringsmaatschappij – doorverwijzing naar de ombudsman 

van de verzekeringen 

- klacht in verband met een vermoeden van medische fout (slecht voorschrijven van een 

geneesmiddel) van een huisarts (dossier in behandeling genomen door het ziekenfonds 

– afwachten van het resultaat) 

- klachten in verband met het gebrek aan respect – stalking bij artsen gespecialiseerd in 

geestelijke gezondheid, en in het bijzonder bij psychologen (verlenen van informatie 

over de werkzaamheden van de Federale commissie “Rechten van de patiënt” - 

doorverwijzing naar de Belgische vereniging voor psychologen en het LUSS) 

- niet begrijpen van facturen van het ziekenhuis en de ermee samenhangende 

terugbetaling – doorverwijzing naar het ziekenfonds 

- klacht ten aanzien van een adviserend geneesheer van een verzekeringsmaatschappij 

(poging tot dialoog die reeds plaatsgevonden heeft) – doorverwijzing naar de 

ombudsman van de verzekeringen 

- klacht van een moeder omtrent stalking en druk van een psychoanalyticus op haar 

dochter – doorverwijzing naar de rechtbank 

- klacht in verband met een weigering van een huisarts om een getuigschrift op te 

stellen voor de Zwarte Lievevrouwenstraat – doorverwijzing naar de advocaat van de 

patiënte – (de rechten van de patiënt in de strikte zin komen niet echt in het gedrang) 

- klacht in verband met schade als gevolg van een operatie in een privé-kabinet - 

(gastrisch probleem) – doorverwijzing naar een advocaat 
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- klacht in verband met een vermoeden van een medische technische fout (patiënt is 

overleden in het ziekenhuis) – doorverwijzing naar de vzw erreurs medicales en 

ABEX (om ondersteuning te krijgen in het verkrijgen van inlichtingen omtrent de 

precieze oorzaken van het overlijden - via een beroepsbeoefenaar) inlichtingen in te 

winnen over de exacte oorzaken van de persoon die in het ziekenhuis overleden is) 

- geschil tussen een ambtenaar en zijn administratie - doorverwijzing naar de federale 

ombudsman 

- klacht in verband met het gebruik van de beroepstitel van tandarts in België en in 

verband met hygiëneproblemen in het kabinet van een tandarts – doorverwijzing naar 

de provinciale geneeskundige commissie 

- ondervraging over de mogelijke nevenwerkingen van een teveel aan vitamines – 

doorverwijzing naar het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten 

- betwisting van een factuur van een ambulance (de patiënt voelde zich verplicht om in 

een ambulance te stappen en dus het traject tot aan het ziekenhuis te betalen) – 

doorverwijzing naar de provinciale gezondheidsinspecteur 

- klacht in verband met een vermoeden van een medische fout op een kind – 

doorverwijzing naar de juridische dienst van het ziekenfonds met het oog op een 

evaluatie van een medische fout tijdens de plaatsing van tandimplantaten 

- vraag om een financiële tegemoetkoming voor geneesmiddelen, medische 

behandelingen, een nieuwe operatie – doorverwijzing naar het OCMW 

 

II.1.1.9. Afgesloten dossiers - hangende dossiers 

 

- Aan Nederlandstalige zijde waren op 31 december 2007 6 dossiers nog lopende (3 dossiers 

“bevoegdheid federale ombudsdienst”, 1 dossier “bemiddeling bij bemiddeling” en 2 

aanmeldingen nog niet beantwoord). 

 

Net zoals in voorgaande jaren merkt de federale ombudsvrouw op dat verschillende personen 

in de loop van 2008 reageerden op mails of brieven die reeds maanden (in enkele gevallen 

zelfs een jaar) voorheen waren verzonden, waarop toen geen reactie meer was gekomen en die 

aldus op 31 december 2007 als afgesloten zijn geregistreerd. Deze personen contacteerden de 

ombudsvrouw (opnieuw) om verschillende redenen: de dienst waartoe zij zich gericht hadden, 

hadden het dossier afgesloten zonder dat het door de patiënt gewenste resultaat was bereikt; 

ontevredenheid over de werking van de ombudsdienst in het ziekenhuis; laattijdige reacties, 

nieuwe evolutie in de situatie, enz.  

 

De Nederlandstalige ombudsvrouw heeft in het jaar 2007 116 klachtmeldingen per mail 

ontvangen
3
, waarvan 51 die tot de bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van 

de patiënt” behoren. In het antwoord op deze meldingen per mail, informeert de 

                                                
3
 Zie hoofdstuk II.1.1.2. 
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ombudsvrouw de melder over de werking van de ombudsdienst, voegt de ombudsvrouw in 

bijlage een informatiebrochure over de rechten van de patiënt toe, vermeldt zij het 

telefoonnummer van de ombudsdienst en informeert zij desgevallend over de regelgeving of 

eventuele andere mogelijke diensten waar de melder terechtkan afhankelijk van zijn wens / 

verwachtingen. De ombudsvrouw deelt mee dat zij niet steeds een reactie / 

ontvangstbevestiging / feedback of een telefonische oproep ontvangt in antwoord op haar 

mailbericht. 

 

- Aan Franstalige zijde is er (in april 2008) nog een dossier tegenover een huisarts lopend; 

deze heeft zijn “antwoord” op het verzoek van de patiënt om uitleg / toelichting nog niet 

gegeven. 

 

- Het aantal dossiers waarin er na poging tot dialoog de patiënt over alternatieven van de 

bemiddeling geïnformeerd werd, bedraagt 6 aan Franstalige zijde en 3 aan Nederlandstalige 

zijde. 

 

Wij noteren dat het, zowel aan Frans- als aan Nederlandstalige zijde, in sommige afgesloten 

dossiers voorkomt dat de betrokken patiënten de ombudsvrouwen blijven contacteren om hen 

van hun verdere stappen op de hoogte te houden. 

 

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

 

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

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

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

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

van ombudspersonen, enz. 

 

Het geven van informatie heeft in bepaalde gevallen als doel om klachten te voorkomen door 

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

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

voelen en zich over de tussenkomst van een beroepsbeoefenaar vragen stellen. 
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Het is praktisch onhaalbaar om de zeer talrijke telefonische contacten of mailuitwisselingen 

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

op de meer uitgebreide vraagstellingen baseren, komen we aan een 320 informatiedossiers. 

 

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

vragen omvatten frequent uitzonderingen of heel specifieke situaties waarvoor de wet 

betreffende de patiëntenrechten geen onmiddellijke of letterlijke oplossing brengt. Het 

opzoekwerk impliceert een overleg met de medewerkers van de juridische cel teneinde de wet 

betreffende de patiëntenrechten in die specifieke situatie op een correcte manier te kunnen 

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

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

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

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

opzoekwerk. 

 

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

 

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

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

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

beroepsbeoefenaars van niet-conventionele praktijken, enz. 

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

eerbiedigen? 

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

beroepsbeoefenaar van de ambulante sector. 

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

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

van de zorgen. 

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

bij inzage/ afschrift van het patiëntendossier? 

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

wilsbeschikking, de wilsverklaring inzake euthanasie. 
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-Beroepsgeheim met betrekking tot de teamwerking (gedeeld beroepsgeheim), de 

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

patiëntendossier door de medewerkers van een instelling. 

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

en als vertegenwoordiger, het gebruik van modelformulieren voor aanwijzingen. 

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

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

-De contactgegevens van deskundigen, zelfstandige beroepsbeoefenaars (zoals als 

zelfstandige werkende verpleegkundigen, enz.) patiëntenverenigingen en advocaten. 

-De facturatie in het ziekenhuis: aanrekening kamer- en honorariasupplementen en diverse 

kosten. 

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

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

de regelgeving. 

-Financiële steun voor chronische zieken. 

-Hoe weten of een arts geconventioneerd is of niet? 

-Hoe vergoed worden na een ziekenhuisinfectie te hebben opgelopen? 

-Stand van zaken in verband met de wet van 15 mei 2007 betreffende vergoeding van 

schade als gevolg van gezondheidszorg. 

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

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

kan wonen. 

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

-Brochure en folders over de rechten van de patiënt. 

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

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

plaatsing te vermijden, de vrije keuze van de beroepsbeoefenaar tijdens een gedwongen 

opname, de vraag naar het gebruik van dwang en isolatiemaatregelen, enz. 

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

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

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

de patiëntenrechten bij dit onderzoek). 
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2° Voorbeelden van vragen naar informatie van diverse instanties (verenigingen, 

mutualiteiten, scholen, enz.): 

 

-Vragen naar jaarverslagen 2004-2005-2006 van de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt”. 

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

-Multidisciplinair dossier – toegangsmodaliteiten? Gedeeld beroepsgeheim? 

-Bevoegdheden Gemeenschappen en Gewesten betreffende gezondheidszorg. 

-Stand van zaken in verband met de wet van 15 mei 2007 betreffende vergoeding van 

schade als gevolg van gezondheidszorg. 

-Mogelijkheden voor een patiënt om een klacht neer te leggen. 

-Bestelling van folders en brochures. 

 

3° Voorbeelden van vragen naar informatie van ombudspersonen: 

 

-Redactie van de jaarverslagen: vragen tot verduidelijking. 

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

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

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

-Termijn van bewaring van bemiddelingsdossiers? 

-Bericht van ontvangst door ombudspersoon: verplicht? 

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

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

patiëntendossier, de inzage in een patiëntendossier, enz. 

-De bevoegdheden van de ombudspersonen bij de overlegplatforms geestelijke 

gezondheidszorg met betrekking tot de zorgvoorzieningen die aangesloten zijn bij deze 

overlegplatforms. 

 

4° Voorbeelden van vragen naar inlichtingen van studenten: 

 

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

ombudsdienst, brochures en folders. 

-Werking van de ombudsdiensten. 
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-Stand van zaken in verband met de wet van 15 mei 2007 betreffende vergoeding van 

schade als gevolg van gezondheidszorg. 

 

 

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

 

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

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

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

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

de werkgroepen, en nemen ze deel aan de betrokken activiteiten. Zij kunnen ertoe gebracht 

worden om, in functie van hun beschikbaarheid en op verzoek van de Commissie, deze te 

helpen in de uitoefening van haar diverse taken4. 

 

Gedurende het jaar 2007 (net zoals in het jaar 2006) zijn twee werkgroepen regelmatig 

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

ombudsdiensten. De werkgroep “geestelijke gezondheidszorg” onderzoekt in hoeverre de wet 

betreffende de patiëntenrechten specifiek voor de patiënt in de geestelijke gezondheidszorg al 

dan niet aangepast dient te worden (zie ook Hoofdstuk III.3.3.). De ombudsvrouwen hebben 

deze verschillende vergaderingen enkel bijgewoond. 

 

In de loop van het jaar 2007 heeft de Federale commissie “Rechten van de patiënt” volgende 

adviezen opgesteld en goedgekeurd (www.patientrights.be): 

 

- 22 januari 2007 Tweede Advies art. 17novies Ziekenhuiswet 

- 22 januari 2007 Advies positie ombudspersoon in het ziekenhuis 

- 15 juli 2007: Advies over de inhoud van de jaarverslagen van de ombudspersonen 

 

In het kader van de wettelijke opdracht van de Federale commissie “Rechten van de patiënt” 

om de werking van de ombudsfuncties te evalueren (art 16, § 2, 4°) heeft Vanessa Debreyne 

voor de Commissie een analyse gemaakt van de jaarverslagen 2006, die door de 

                                                
4
 Punt 4.2 in het huishoudelijk reglement van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” ter goedkeuring 

voorgelegd aan de Minister. 
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ombudspersonen van de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg 

naar de Commissie verzonden zijn. 

 

 

II.3. De relaties met de lokale ombudspersonen 

 

Ombudspersonen van de ziekenhuizen hebben zich in beide landsgedeelten georganiseerd in 

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

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

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

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

overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg organiseren zelf in beide landsgedeelten 

regelmatig bijeenkomsten, en hebben de mogelijkheid zich aan te sluiten bij V.V.O.V.A.Z. of 

A.M.I.S. 

 

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

deel aan de bijeenkomsten van de verenigingen van de ombudspersonen. 

 

In de loop van het jaar 2006 en 2007 is er in samenwerking met vertegenwoordigers van de 

verenigingen van ombudspersonen een systeem voor uniforme registratie van de jaarverslagen 

van de lokale ombudspersonen uitgewerkt en gefinaliseerd, onder coördinatie van de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. (Zie hoofdstuk II.5.1.) 

 

 

II.4. Publieke relaties 

 

II.4.1. Ontmoetingen, uiteenzettingen en deelnames aan symposia 

 

Ontmoetingen 

 

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

het jaar 2007 volgende actoren ontmoet uit de wereld van de gezondheidzorg en / of 

bemiddeling / conflictbeheer: 

- ontmoeting met de ombudsdienst van UZ Leuven op 11 januari 2007 
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- overlegvergadering met het Nationaal Intermutualistisch College (NIC 

ledenverdediging en NIC rechten van de patiënt) op 15 januari 2007 

- ontmoeting met de heer Lisoir, Koning Boudewijnstichting op 12 februari 2007 te 

Brussel 

- bijeenkomst van het Permanent Overleg Ombudslui (POOL) op 14 februari 2007 te 

Brussel 

- overlegmoment met vertegenwoordigers van de ombudspersonen geestelijke 

gezondheidszorg op 22 maart 2007 

- ontmoeting met de heer Jean Marie Hannesse, Ombudsdienst Pensioenen en 

coördinator van het Permanent Overleg Ombudslui (POOL) op 12 september 2007 te 

Brussel 

- ontmoeting met de ombudspersonen geestelijke gezondheidszorg Vlaanderen tijdens 

hun intervisiemoment op 25 september te Leuven 

- ontmoeting met de heer Devriese, tandarts, lid van de Commission médicale de 

Bruxelles francophone et du Brabant Wallon op 2 oktober 2007 te Brussel 

-  op 5 oktober 2007 deelname aan opleidingstweedaagse van VVOVAZ te Oud-

Turnhout 

- ontmoeting met de heer Jean Paul Michiels en de heer Stefaan Hanson, Verbond der 

Vlaamse Tandartsen op 13 december 2007 

 

Uiteenzettingen 

 

- uiteenzetting op 5 februari 2007 in de “école de Nursing” (UCL) over de inhoud van 

de wet betreffende de patiëntenrechten (ter attentie van de docenten van de school) 

- uiteenzetting op 10 februari 2007 over het recht van de patiënt op informatie – 

Studiedag te Vilvoorde, georganiseerd door een associatie van anesthesisten (APSAR) 

- uiteenzetting op de algemene ledenvergadering van VVOVAZ op 8 juni 2007 te 

Leuven (toelichting systeem uniforme registratie van de jaarverslagen) 

- persconferentie in verband met de start van de informatiecampagne betreffende de 

rechten van de patiënt en de presentatie van het jaarverslag 2006 van de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” op 20 juni 2007 

- uiteenzetting op het colloquium “Patiëntenvertegenwoordiging en Patiëntenrechten in 

de Geestelijke Gezondheidszorg” (georganiseerd door Uilenspiegel vzw) in het 

Europees Parlement op 4 oktober 2007 te Brussel 
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- uiteenzetting tijdens de studiedag “Vijf jaar wet patiëntenrechten”, georganiseerd 

door het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap op 20 november 2007 

in het Groot Begijnhof te Leuven 

 

Publicatie artikel 

 

- “La gestion de plaintes de patients auprès des services de médiation, selon la loi 

relative aux droits du patient”, MN VERHAEGEN in “Evolution des droits du patient, 

indemnisation sans faute des dommages liés aux soins de santé : Le droit médical en 

mouvement”, éditions Bruylant et LGDJ, 2008 – wordt binnenkort gepubliceerd. 

 

Deelnames aan colloquia, aan vormingen 

 

- vorming “Onderhandelen en bemiddelen”, ingericht door de Sociale Hogeschool te 

Heverlee van februari tot juni 2007 

- vorming “Le lien du médiateur avec son institution”, ingericht door het Centre 

d’études de la communication van de Katholieke universiteit van Louvain-la-Neuve 

op 9 en 10 maart 2007 

- vorming gewijd aan de ombudspraktijk, georganiseerd door de “Association des 

Médiateurs d’Institutions de Soins” (AMIS) op 5 maart, 26 maart, 23 april et 21 mei 

2007, deelname door Regine Wilmotte, medewerkster FOD Volksgezondheid 

- studiedag “Nieuwe wettelijke regelingen voor de vergoeding van gezondheidsschade”, 

ingericht door de Vakgroep Burgerlijk Recht, Centrum voor Verbintenissenrecht van 

de Universiteit Gent op 22 november 2007 

 

II.4.2. Informatieverstrekking aan het grote publiek 

 

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

 

De webpagina’s in verband met de rechten van de patiënt op de portaalsite van de FOD 

Volksgezondheid worden op regelmatige basis bijgewerkt en zijn direct toegankelijk via de 

link www.patientrights.be, of via de vroegere link www.health.fgov.be/patient. 
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Deze site verwelkomt de bezoeker met een startpagina die toegang biedt tot de wet 

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

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

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” en de lokale ombudspersonen “Rechten van de 

patiënt”. 

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

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

door dit adviesorgaan aanbevolen formulieren, de jaarverslagen van de federale 

ombudsdienst, een overzicht van de recente regelgeving betreffende de rechten van de patiënt 

(via de link “Wetgeving” onder “Extra rubrieken” rechts op de openingspagina) en informatie 

over het nieuwe systeem voor de verzending van de jaarverslagen van de lokale 

ombudspersonen naar de Federale commissie “Rechten van de patiënt” (infra, II.5.1.). 

De geïnteresseerde kan een flyer en een bijgewerkte brochure downloaden via een link op de 

openingspagina, die naar de informatiecampagne patiëntenrechten (infra, II.4.2.2.) verwijst. 

 

II.4.2.2. Promotiecampagne patiëntenrechten 

 

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

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”, op 20 juni 2007 een nationale campagne in verband 

met de rechten van de patiënt gelanceerd. 

 

Met de slogan “Patiëntenrechten - Een uitnodiging tot dialoog” wil de campagne zowel 

patiënten als beroepsbeoefenaars informeren over en sensibiliseren voor de werking van de 

ombudsfunctie (zowel lokaal als federaal) en het partnerschap tussen de patiënt en de 

beroepsbeoefenaar. 

 

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

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

beroepsverenigingen voor verpleegkundigen ontvingen daags na de lancering van de 

campagne een pakket met informatiemateriaal die ze patiënten, bezoekers en 

beroepsbeoefenaars ter beschikking stelden. 

Tandartsen en huisartsen werden uitgenodigd om aan de campagne mee te werken door in hun 

wachtzalen brochures en flyers te leggen. 
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Sinds de aanvang van de informatiecampagne hebben de federale ombudsvrouwen (vooral 

aan Nederlandstalige zijde) een toename in het aantal informatievragen en klachten in 

verband met de wet betreffende de patiëntenrechten vastgesteld, en heeft de FOD 

Volksgezondheid dagelijks (soms heel grote) bestellingen voor flyers en brochures 

ontvangen. De voorraad, voorzien bij de FOD Volksgezondheid, was dan ook zeer snel 

uitgeput na de lancering van de campagne. 

Om aan de enorme vraag van de ombudspersonen “Rechten van de patiënt” in de 

ziekenhuizen en bij de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg naar flyers en brochures 

tegemoet te komen, werden bijkomend flyers en brochures gedrukt en in de loop van de 

maand februari 2008 naar de ombudspersonen verzonden. 

 

Naar aanleiding van de informatiecampagne heeft de federale ombudsdienst eveneens 

meerdere reacties / opmerkingen / vragen van beroepsbeoefenaars in verband met de 

plichten van de patiënt ontvangen, die volgens deze beroepsbeoefenaars onvoldoende aan 

bod komen in de wet betreffende patiëntenrechten en/of in de brochure. 

 

Deze beroepsbeoefenaars lijken het wenselijk te achten dat de federale overheid de plichten 

van de patiënten meer in de verf zouden zetten, zoals het geven van meer correcte en zo 

volledig mogelijke informatie; het eerbiedigen van de afspraken, de betaling van honoraria en 

/ of facturen, zij het in schijven, binnen een redelijke termijn, enz. 

 

In antwoord op bovenstaande vragen geven de federale ombudsvrouwen, na overleg met de 

overheidspersonen van de FOD Volksgezondheid, volgende toelichting:  

 

“Het informatiemateriaal van de campagne, de brochure en de folders, hebben in eerste 

instantie tot doel de burgers te informeren over de inhoud van de patiëntenrechtenwet. In 

oorsprong werd deze patiëntenrechtenwet opgesteld teneinde patiënt en beroepsbeoefenaar op 

een gelijkwaardiger niveau tegenover elkaar te brengen in de therapeutische relatie.  

 

De ombudsvrouwen van de federale ombudsdienst benadrukken dat de therapeutische relatie 

zich niet beperkt tot het louter eerbiedigen van de rechten van de patiënt. Zowel patiënt als 

beroepsbeoefenaar hebben een aandeel in de verantwoordelijkheid tot het optimaliseren van 

deze relatie. In artikel 4 van de patiëntenrechtenwet wordt dit overigens ook uitdrukkelijk 

verwoord: “In de mate waarin de patiënt hieraan zijn medewerking verleent, leeft de 
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beroepsbeoefenaar de bepalingen van deze wet na binnen de perken van de hem door of 

krachtens de wet toegewezen bevoegdheden,...”. Daarom staat de informatiecampagne in het 

teken van “een uitnodiging tot dialoog” en werd in de tekst van de brochures de nadruk 

gelegd op het “partnerschap” tussen de beroepsbeoefenaar en de patiënt. Op de eerste 

bladzijde van de brochure wordt er overigens aangegeven dat “de patiënt volgens de wet niet 

alleen rechten heeft, maar dat hij ook een verantwoordelijkheid draagt om zo goed mogelijk 

met de beroepsbeoefenaar samen te werken”. 

 

Bij een volgende editie of bijwerking van onze brochures zal de vraag onderzocht worden in 

hoeverre de hierboven aangehaalde elementen nog meer in de verf gezet moeten worden. 

 

 

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

Volksgezondheid 

 

II.5.1. Project uniformisering van de jaarverslagen van de lokale 

ombudspersonen 

 

- In de loop van het jaar 2006 is er, in samenwerking met vertegenwoordigers van A.M.I.S. en 

V.V.O.V.A.Z
5
, de coördinator van het Vlaams Interplatform Steunpunt Ombudsfunctie 

(I.P.S.O.F.), de dienst ICT van de FOD Volksgezondheid en de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” een nieuw systeem uitgewerkt voor de verzending van de 

jaarverslagen (naar de Federale commissie “Rechten van de patiënt”) van de ombudspersonen 

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

gezondheidszorg. 

 

In de loop van het jaar 2007 werd de digitale versie van dit nieuwe systeem door de dienst 

ICT van de FOD Volksgezondheid gefinaliseerd. 

 

Bij de ontwikkeling van dit nieuwe systeem voor de verzending van de jaarverslagen werd 

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

                                                
5
 De Minister van Volksgezondheid heeft bij koninklijk besluit van 15 december 2005 een toelage toegekend aan 

de vzw Ligue des Usagers des Services de Santé (L.U.S.S.) ten voordele van A.M.I.S. en V.V.O.V.A.Z. met het 

oog op de ontwikkeling van een gemeenschappelijk systeem voor klachtenregistratie voor de jaarverslagen van 

de lokale ombudspersonen. 
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alleen opdat de ombudspersonen de vragen eenvormig zouden interpreteren en beantwoorden, 

maar ook opdat de verkregen gegevens betrouwbaar zouden zijn voor een globale analyse. 

 

Voordien werden de jaarverslagen op verschillende manieren (per post, per mail en per fax), 

onder verschillende vorm (in tekstvorm, tabellen, volgens een model voorgesteld door de 

Commissie) en via verschillende wegen (jaarverslagen geadresseerd aan de federale 

ombudsdienst en andere diensten van de FOD Volksgezondheid, in plaats van geadresseerd 

aan het secretariaat van de Commissie) verzonden naar de Federale commissie “Rechten van 

de patiënt”. 

 

Het nieuwe systeem voor de verzending van de jaarverslagen is elektronisch (rechtstreekse 

verzending naar een centraal databestand van de FOD Volksgezondheid), uniform (elke 

ombudspersoon vult dezelfde formulieren in) en beveiligd (de minimale cijfergegevens 

worden via HTTPS verzonden, waardoor het voor een buitenstaander onmogelijk is om te 

weten welke gegevens verstuurd worden). Het nieuwe systeem voor de verzending van de 

jaarverslagen naar de Federale commissie “Rechten van de patiënt” is bijgevolg a priori 

minstens even veilig als de verzending van een papieren versie van het jaarverslag. 

 

- Het nieuwe, digitale, systeem voor de verzending van de jaarverslagen trad vanaf 1 januari 

2008 in werking. Het jaarverslag 2007 is bijgevolg het eerste jaarverslag dat uitsluitend via dit 

systeem kan verzonden worden (ten laatste in de loop van de maand april 2008). 

 

De verzending van het jaarverslag gebeurt via twee documenten:  

 

1. Het “document minimale gegevens” (in de vorm van een webformulier, dat na het 

invullen naar een analyseerbaar bestand van de FOD Volksgezondheid verzonden wordt) 

dat een overzicht omvat van het aantal klachten, het voorwerp van de klachten en het 

resultaat van het optreden van de ombudspersoon tijdens het voorbije kalenderjaar. 

 

2. Het “toelichtingsformulier” (in de vorm van een Excelbestand, dat na het invullen 

naar een generiek e-mailadres verzonden moet worden) dat de moeilijkheden en 

aanbevelingen beoogt, die de ombudspersonen kunnen vermelden. 
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Indien de ombudspersoon dit wenst, kan hij in bijlage van het toelichtingsformulier nog 

verduidelijkingen toevoegen omtrent de specifieke werking van zijn dienst. 

 

Per instelling dienen de ombudspersonen beide deelformulieren in te vullen en te verzenden. 

Zij krijgen de link naar de webapplicatie (“document minimale gegevens”) en het 

toelichtingsformulier per mail toegestuurd. Een handleiding informeert hen over de te volgen 

procedure ter verzending van het jaarverslag aan de Federale commissie “Rechten van de 

patiënt”. (zie www.patientrights.be - openingspagina – Federale commissie “Rechten van de 

patiënt” (lees meer) – Jaarverslag lokale ombudspersonen (gelijknamige link onderaan de 

pagina of link rechts onder “Meer over dit thema”). 

 

In de loop van 2008 en op basis van de feedback van de ombudspersonen, zal het nieuwe 

systeem geëvalueerd worden, op het niveau van de beveiliging en de betrouwbaarheid van de 

opgevraagde gegevens.  

 

II.5.2. Andere activiteiten 

 

- Medewerking aan initiatieven van de Koning Boudewijnstichting
6
: zie onder meer het ronde 

tafelgesprek omtrent de ziekenhuisombudsdiensten, deelname aan de jury in verband met de 

projectoproep 2007 “informatie voor patiënten in ziekenhuizen”. 

 

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

informatievragen van de Minister van Volksgezondheid. 

 

- Medewerking aan de werkgroep van de Hoge gezondheidsraad voor de adviezen nr. 8152 en 

nr. 8153.  

                                                
6
 Van 2006 tot 2008 neemt de Koning Boudewijnstichting verschillende initiatieven in het domein van de 

gezondheidszorg die betrekking hebben op de patiëntenrechten en de ombudsdiensten. Zie onder meer ook: 

Projectoproep 2006 “ziekenhuisombudsdiensten”, steun aan twee ombudsverenigingen die hun leden permanente 

vorming aanbieden, de publicatie 2007 van “Verkennende studie van ziekenhuisombudsdiensten. Canada 

(Québec), Duitsland, Finland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk”, zie www.kbs-frb.be. 
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DERDE DEEL: 

 

VASTSTELLINGEN, MOEILIJKHEDEN EN AANBEVELINGEN 

 

 

Inleiding 

 

Wat betreft vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen voor dit jaarverslag wensen 

de ombudsvrouwen te verwijzen naar hun aanbevelingen die zij reeds formuleerden in het 

jaarverslag 2006. 

 

Deze aanbevelingen zijn nog steeds van toepassing ten opzichte van de activiteiten voor het 

jaar 2007. 

 

De ombudsvrouwen benadrukken dus dat dit jaarverslag 2007 samen met het 

jaarverslag 2006 zou gelezen worden. 

 

In het deel III van dit jaarverslag worden heel specifieke vaststellingen, moeilijkheden en 

aanbevelingen aangehaald: 

 

- de vraag omtrent de verplichting voor de beroepsbeoefenaar om op voorhand de 

patiënt te informeren over “de financiële gevolgen van een tussenkomst” (Welke 

inhoud moet aan deze verplichting gegeven worden? Wat is de “sterkte” van deze 

verplichting?) 

-  de vragen in verband met de interpretatie van het koninklijk besluit van 2 

februari 2007, dat de maximum kostprijs voor een kopie van een patiëntendossier 

vastlegt 

- de vraag naar de inhoud van het patiëntendossier 

- de vooruitgang in verband met de ontmoetingen met de vertegenwoordigers van de 

tandartsen 

- de verwarring omtrent de interpretatie van het koninklijk besluit van 15 februari 

2007 betreffende de versoepeling van de bepaling van de personen die een klacht 

mogen neerleggen bij een ombudsfunctie 
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III.1. De verplichting om informatie te geven over de financiële gevolgen van een 

tussenkomst: Welke inhoud? Welke draagwijdte? 

 

- Artikel 8, §2 van de patiëntenrechtenwet bepaalt: “De inlichtingen die aan de patiënt 

verstrekt worden, met het oog op het verlenen van diens toestemming bedoeld in § 1(de 

geïnformeerde en voorafgaandelijke toestemming), hebben betrekking op 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”. 

 

- Een verdere toelichting in de wettekst in verband de vermelding “de financiële gevolgen” is 

afwezig. De memorie van toelichting preciseert hierover het volgende: “ ... informatie 

omtrent de totale kost van de tussenkomst ..., met inbegrip van de honoraria en de remgelden 

en supplementen die door de patiënt moeten worden gedragen.”
7
, en verder heeft de Minister 

M. Aelvoet bevestigd dat hiertoe ook behoort «  het feit of de beroepsbeoefenaar als dan niet 

geconventioneerd is”.
8
 

 

Het gaat hier nochtans over een niet te onderschatten nieuwigheid, voor zover het financiële 

aspect van de zorgen van een beroepsbeoefenaar voordien zelden – zij het in de rechtspraak of 

in andere juridische bronnen – werd aangehaald in het kader van het principe van de “vrije en 

geïnformeerde toestemming in elke tussenkomst van een beroepsbeoefenaar”. 

 

Het staat vast dat de zorg voor de gezondheid een kostprijs heeft. De verwachtingen van 

burgers op het vlak van informatie over deze kostprijs is waarschijnlijk belangrijker geworden 

in vergelijking met vroeger. Het toenemend technisch karakter van de geneeskunde (met meer 

en meer spitsvondige uitrustingen en behandelingen) is zeker niet vreemd aan deze 

verandering. Tegelijkertijd lijkt de commerciële wereld steeds meer toegang te krijgen binnen 

de gezondheidszorg
 
. 

 

Maar ondanks de nieuwe wettelijke bepaling, hebben patiënten in verschillende 

klachtendossiers bij de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”
9
 hun verbazing / 

                                                
7
 Memorie van toelichting, Doc.parl., kamer, 2001-2002, n°1642/001, p. 26 

8
 Antwoord van Minister Aelvoet, verslag van 8 juli 2002, Bespreking van de artikels en stemming, Doc.parl., 

Kamer, 2001-2002, n°1642/012,  p.79 
9
 Zie ook voorgaande jaarverslagen 2004, 2005, 2006 van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”.
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verontwaardiging geuit in verband met het hoge bedrag van het honorarium / de facturen, dat 

na een tussenkomst werd gevraagd. Hetzij werden deze patiënten hierover niet geïnformeerd, 

hetzij bleek nadien dat de informatie die vooraf werd gegeven, niet compleet of duidelijk was 

geweest.  

 

- In de volgende uiteenzetting trachten de federale ombudsvrouwen de problematiek van de 

informatieverplichting in verband met de financiële gevolgen, zoals geformuleerd in de wet 

betreffende de patiëntenrechten, te benaderen via het onderzoek van bepaalde vragen die 

gesteld kunnen worden op het domein van de ambulante gezondheidszorg (zie III.1.1. tot en 

met III.1.5.). 

 

Op basis van de inhoud van klachten die naar de ombudspersonen bij de ziekenhuizen 

verwezen werden, benadrukken de federale ombudsvrouwen in elk geval ook de noodzaak 

voor de bevoegde overheden om zich te buigen over de vraag naar verduidelijking van de 

inhoud van de opnameverklaring in het ziekenhuis (onduidelijkheden in verband met de 

verblijfskosten in het ziekenhuis en de aanrekening van honorariumsupplementen; het 

vastleggen van comfortabele omstandigheden voor de patiënt om de opnameverklaring door 

te nemen en te ondertekenen; de vraag naar de “individuele” verplichtingen van de 

beroepsbeoefenaars in de ziekenhuizen om de patiënten te informeren over de financiële 

gevolgen van een behandeling en dit onafhankelijk van de informatie die is opgenomen in de 

opnameverklaring,…). 

 

III.1.1. Hoe de verplichting voor de beroepsbeoefenaar om de patiënt te 

informeren of hij al dan niet geconventioneerd is, doeltreffend maken? 

 

- Regelmatig worden de federale ombudsvrouwen geconfronteerd met de verontwaardiging 

van de patiënt over het feit dat geneesheren en tandartsen vooraf aan de behandeling niet 

hebben meegedeeld dat ze niet geconventioneerd zijn (bijvoorbeeld via het ophangen van een 

affiche in de wachtzaal). 

 

Logischerwijs en volgens de voorbereidende werkzaamheden van de wet betreffende de 

patiëntenrechten, zou de wettelijke verplichting voor de beroepsbeoefenaar om de patiënt te 

informeren over “de financiële gevolgen van een behandeling”, betekenen dat hij de patiënt 

verduidelijking geeft op dit niveau. 
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Het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen 2008 geeft de patiënt geen reële zekerheid 

hieromtrent en het verplicht enkel de geneesheren die (geheel of gedeeltelijk) zijn toegetreden 

tot de overeenkomst om dit bekend te maken in hun wachtzaal via een document volgens de 

richtlijnen van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV. Voor de 

geneesheren die niet zijn toegetreden tot deze conventie bestaat deze verplichting niet
10

. (Het 

nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2007-2008 vermeldt een gelijkaardige 

bepaling voor de tandheelkundigen
11

.)  

 

Bovendien wijzen de ervaringen van patiënten uit dat de geconventioneerde 

beroepsbeoefenaars zelden een bekendmakingsdocument ophangen in hun wachtzaal. 

 

In het jaarverslag 2006 werd verwezen naar een antwoord op een parlementaire vraag
12

 in 

verband met de informatieverstrekking aan de patiënt over het statuut van een huisarts en de 

transparantie van honoraria. De Minister heeft geantwoord dat er in de bestuursovereenkomst 

2006-2008 met het RIZIV een verbintenis is opgenomen om informatie over zorgverleners 

(het al dan niet geconventioneerd zijn van de zorgverlener en eventuele voorwaarden ervan) 

voor 31 december 2007 op de website van het RIZIV ter beschikking te stellen.  

 

Deze informatie is intussen nog niet beschikbaar op de website. Men moet zich aldus nog 

richten tot het ziekenfonds om het statuut na te vragen van een bepaalde geneesheer of 

tandarts. 

                                                
10

 Artikel 23.4 van het Nationaal akkoord geneesheren ziekenfondsen 2008: “De geneesheren die binnen de bij 

de wet vastgestelde termijn geen kennis hebben gegeven van hun weigering tot toetreding tot het akkoord, in hun 

wachtkamer, (...). een document moeten aanplakken, dat is opgemaakt volgens de richtlijnen van de Dienst voor 

geneeskundige verzorging van de R.I.Z.I.V. in overleg met de Nationale raad van de Orde der geneesheren en 

waarin vermeld is of zij tot het akkoord zijn toegetreden en waarin ook de raadplegingsdagen en -uren 

opgegeven zijn waarop ze de tarieven van dit akkoord toepassen alsmede de raadplegingsdagen en -uren 
waarop ze die tarieven niet toepassen”. 
11

 Artikel 10.4: “De tandheelkundigen die binnen de bij de wet vastgestelde termijn geen kennis hebben gegeven 

van hun weigering tot toetreding tot het akkoord, moeten in hun wachtkamer en, ... een document aanplakken dat 

is opgemaakt volgens de richtlijnen van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het R.I.Z.I.V. en waarin is 

vermeld of zij tot het akkoord zijn toegetreden en waarin ook de raadplegingsdagen en -uren zijn opgegeven 

waarop ze de tarieven van dit akkoord toepassen alsmede de raadplegingsdagen en -uren waarop ze die tarieven 

niet toepassen”. 
12

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

Volksgezondheid. 
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Teneinde de informatieverplichting die is voorzien in de wet betreffende de patiëntenrechten 

“doeltreffend” te maken, zijn de federale ombudsvrouwen voorstander van het vastleggen van 

een specifieke verplichting voor elke geneesheer of tandarts om, via het ophangen van een 

affiche in een voor de patiënt zichtbare plaats, te informeren over hun toetreding (volledig, 

niet of deels) tot het nationaal akkoord. Op deze manier zou de patiënt ook geïnformeerd 

kunnen worden over de eventuele hogere kostprijs van de raadpleging/behandeling.  

Deze verplichting tot bekendmaking zou kunnen worden toegevoegd aan de regelgeving van 

het RIZIV, zoals dit reeds bestaat voor de kinesitherapeuten
13

. 

Indien men vervolgens de toepassing van deze verplichting wil kunnen evalueren, 

benadrukken de federale ombudsvrouwen het belang van de verzekering van een controle 

(uitgevoerd bijvoorbeeld door het RIZIV) en het belang van het voorzien van (bijvoorbeeld) 

de mogelijkheid dat een bevoegde instantie bij het RIZIV sancties kan opleggen bij niet 

respecteren van de regelgeving. We merken op dat in de regelgeving voor de 

kinesitherapeuten “de bekendmaking van het al dan niet geconventioneerd zijn” een 

voorwaarde is voor de terugbetaling van verstrekkingen. 

 

III.1.2. Dient de beroepsbeoefenaar te informeren over de voorwaarden voor 

terugbetaling van tussenkomsten/geneesmiddelen door het RIZIV? 

 

Indien men de algemene bewoordingen in de wet betreffende de patiëntenrechten volgt en de 

memorie van toelichting (die verwijst naar de remgelden), zouden de beroepsbeoefenaars de 

patiënt moeten informeren over de voorwaarden die verbonden zijn aan de terugbetaling van 

tussenkomsten via de ziekteverzekering. 

 

Maar kan men van de beroepsbeoefenaars eisen dat ze de terugbetalingsvoorwaarden kennen 

van alle elementen die verbonden zijn met een tussenkomst (alle geneesmiddelen...)?  

 

                                                
13

 Op het niveau van de kinesitherapeuten bestaat er een specifiek regelgeving bij het RIZIV: Bijlage bij het 

koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige 

verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, Hoofdstuk III, 

afdeling 3, artikel 7 § 20, a), teneinde de verstrekkingen kunnen worden aangerekend, moeten de 

kinesitherapeuten beschikken over een kinesitherapiepraktijkkamer die tenminste omvat […] 4° een op een 

zichtbare plaats ten behoeve van de patiënten aangebracht bericht dat de nodige informatie bevat met betrekking 

tot de tarifering en de eventuele toetreding tot de nationale overeenkomst van de kinesitherapeut of 

kinesitherapeuten die in de kinesitherapiepraktijkkamer praktiseren. 
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Of moet de beroepsbeoefenaar niet in elk geval ten minste de patiënt gebieden om zich te 

informeren bij zijn ziekenfonds? 

 

III.1.3. Hoe dient de verplichting om te informeren over de financiële gevolgen 

opgevolgd te worden, indien het gaat om elementen die men niet volledig 

op voorhand kan bepalen? 

 

- Deze vraag heeft meer bepaald betrekking op klachtmeldingen bij de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” in het kader van orthodontische behandelingen of andere 

tussenkomsten van een tandarts (meer bepaald de verstrekking van protheses). De patiënten 

vragen wat de waarde van hun geïnformeerde toestemming is, indien de afgesproken 

kostprijs tijdens de behandeling toch nog kan wijzigen. 

 

De redenen die tandartsen voor de verhoging van de kostprijs na aanvang van de behandeling 

aanhalen, zijn onder meer: opgetreden complicaties, waardoor meer nazorg nodig was dan 

voorzien; foutieve opvolging van de instructies door de patiënt; wijzigingen in de regelgeving 

(conventiehonoraria, terugbetalingscriteria, enz.). 

 

Dient de beroepsbeoefenaar niet op voorhand aan de patiënt mee te delen dat het mogelijk is 

dat de uiteindelijke kostprijs van de behandeling hoger kan zijn dan de voorafgaande raming? 

Dient de beroepsbeoefenaar niet op voorhand de factoren te vermelden die mogelijk de 

voorziene raming van de kostprijs kan beïnvloeden? 

 

III.1.4. Op welk tijdstip geeft de beroepsbeoefenaar het best de informatie over 

de financiële gevolgen? 

 

Het moment waarop de informatie aan de patiënt gegeven wordt, is belangrijk. 

 

Het artikel 8 § 3 van de wet betreffende de patiëntenrechten preciseert dat de informatie over 

de karakteristieken van een tussenkomst voorafgaandelijk en tijdig verstrekt moet worden. 

 

Maar wanneer is dan het ideale “tijdige” moment? 
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De memorie van toelichting van de wet betreffende de patiëntenrechten preciseert dat de 

informatieverstrekking vanzelfsprekend te laat wordt gegeven indien de patiënt zich reeds op 

de operatietafel bevindt voor een heelkundige ingreep
14

. De patiënt moet over de nodige tijd 

beschikken om zich te kunnen richten tot een of meerdere andere beroepsbeoefenaars 

vooraleer hij zijn toestemming geeft. Deze reflectieperiode is noodzakelijk opdat de 

toestemming van de patiënt vrij en geïnformeerd zou zijn. 

 

III.1.5. Moet de beroepsbeoefenaar de kostprijs vermelden van alternatieve 

behandelingen die eventueel mogelijk zijn? 

 

De wet betreffende de patiëntenrechten bepaalt in artikel 8, § 2 de verschillende elementen 

waarover de beroepsbeoefenaar de patiënt dient te informeren. Deze paragraaf eindigt met 

“…de mogelijke alternatieven en de financiële gevolgen”. De wetgever heeft met deze 

volgorde het belang van het informeren van de patiënt van het bestaan van mogelijke 

behandelingen als alternatief voor de voorgestelde behandeling willen benadrukken, en dit 

vooraleer men zich bekommert over de kostprijs van deze andere mogelijkheden
15

. 

 

Volgens ons is het bijgevolg de patiënt die preciseringen dient te vragen (bij de betrokken 

beroepsbeoefenaars die de alternatieve behandeling uitvoeren of bij het ziekenfonds) om de 

verschillende kostprijzen van de mogelijke alternatieve behandelingen te kennen. 

 

III.1.6. Conclusies 

 

De ombudsvrouwen vragen zich af of de wettelijke verplichting om informatie te geven 

over financiële gevolgen van een behandeling, zoals geformuleerd in de wet betreffende 

de patiëntenrechten, geen “dode letter” riskeert te blijven en dit gezien volgende 

elementen: 

 

                                                
14

 Wetsontwerp van de wet betreffende de patiëntenrechten, p. 26. 
15

 Amendement op het ontwerp van de wet betreffende de patiëntenrechten nummer 25, Doc 1642/007, 

Mevrouw Colette Brurgeon. Het artikel 8 § 2 was oorspronkelijk “de financiële gevolgen en de mogelijke 

alternatieven”. Dit werd vervangen door “de nazorg, de mogelijke alternatieven en de financiële gevolgen”. 

Mevrouw Brurgeon rechtvaardigt deze wijziging: “om komaf te maken met een onduidelijkheid in de thans 

voorliggende tekst, waardoor de indruk ontstaat dat de alternatieven betrekking zouden hebben op de financiële 

weerslag van de interventie en niet op de interventie zelf” (Doc. 1642/007 p 2). 
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- De algemene formulering in de wet betreffende de patiëntenrechten laat een vrijheid 

toe van waardering van de inhoud van deze verplichting. 

 

- Het is moeilijk om via dialoog (bemiddeling) tot een oplossing te komen bij 

onenigheid aangaande dit onderwerp. De federale ombudsvrouwen verwijzen hierbij 

naar hun ervaring in de bemiddelingsdossiers waarin de patiënt overtuigd was niet 

(voldoende of tijdig) geïnformeerd te zijn geweest, terwijl de beroepsbeoefenaar 

overtuigd was dat hij de informatie wel heeft meegedeeld (de beroepsbeoefenaar 

verwees hier bijvoorbeeld naar standaardprocedures/gewoontes die hij volgt of naar 

het feit dat de patiënt op het moment zelf geen vragen stelde aan de beroepsbeoefenaar 

rond dit precieze thema). In dergelijke bemiddelingsdossiers wordt bovendien moeilijk 

een compromis (onder de vorm van een (gedeeltelijke) terugbetaling als 

schadevergoeding) tussen patiënt en beroepsbeoefenaar bereikt, indien de patiënt het 

honorarium heeft betaald, zelfs al had de patiënt dit bedrag voordien in vraag gesteld 

(soms heeft de patiënt “onder druk” betaald omdat hij juridische procedures die in 

gang werden gezet door de beroepsbeoefenaar wilde vermijden). 

 

- De complexiteit van sommige reglementeringen verbonden met de ziekteverzekering, 

het eventuele technische karakter van de behandeling en persoonsgebonden factoren 

maken de opdracht van de beroepsbeoefenaar om informatie te verstrekken er niet 

gemakkelijker op. We verwijzen ook naar de vragen die in bovenstaande 

hoofdstukken werden weergegeven: Dient de beroepsbeoefenaar noodzakelijk alle 

voorwaarden voor terugbetaling van een behandeling/geneesmiddel te kennen en uit te 

leggen aan de patiënt?; Hoe dient hij rekening te houden met onvoorziene 

complicaties bij de voorafgaande berekening van de kostprijs?, enz… 

 

- De mogelijkheid voor de patiënt om zich te richten tot de burgerlijke rechtbank 

wegens het niet respecteren van de informatieverplichting betreffende financiële 

gevolgen van een behandeling blijft een “theoretische procedure”: we denken 

namelijk aan de noodzakelijke kosten (en het geduld) om een dergelijk proces in te 

leiden, aan de moeilijkheid om het feit te bewijzen dat de beroepsbeoefenaar de 

patiënt niet -of niet goed- geïnformeerd heeft
16

, aan de moeilijkheid om in dit geval de 

                                                
16

 Zie in dit verband “Patiëntenrechten: informed consent in de zorgsector: recente evoluties”, S. TACK et T. 

BALTHAZAR, CABG, 2007/5-6, p. 77 en volgende.  
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schade te bepalen (Welke schade heeft de patiënt geleden bij een verkeerde 

informatieverstrekking over de kostprijs, in het geval de behandeling zelf goed 

verlopen is en de “achteraf” gevraagde kostprijs correct blijkt? ...). 

 

- De afwezigheid van een sanctie in de wet betreffende de patiëntenrechten, specifiek in 

verband met de informatieplicht over de financiële gevolgen, zorgt er misschien ook 

voor dat de opvolging ervan in de praktijk zich niet verder ontwikkelt. 

 

In deze context en ondanks de moeilijkheid om de precieze inhoud van de verplichting om 

informatie te verstrekken over de financiële gevolgen van een tussenkomst te omschrijven, 

stellen we ons de volgende vraag (indien de wetgever bij zijn wens blijft om aan de patiënt 

het recht op “voorafgaandelijke” informatie over de financiële gevolgen toe te kennen): komt 

het er dan niet op aan om in de patiëntenrechtenwet, (en niet alleen in de memorie van 

toelichting zoals het op dit moment het geval is) enkele minimale elementen op te sommen, 

die deel moeten uitmaken van de te verstrekken (voorafgaandelijke) informatie omtrent de 

financiële gevolgen van een tussenkomst? (bv. het al dan niet geconventioneerd zijn, 

voorwaarden voor terugbetaling via de ziekteverzekering of het uitdrukkelijk gebod voor de 

patiënt om zich voor informatie tot het ziekenfonds te richten; de tussenkomsten of de 

“noodzakelijke” elementen die in de “totale” kostenraming inbegrepen zijn; mogelijke 

factoren die de eerste kostenraming kunnen wijzigen; de wijze van betaling, …) 

 

Komt het er dan ook niet op aan om voor enkele informatie-elementen, die als prioritair en 

objectief aanzien worden (bv. het al dan niet geconventioneerd zijn van een 

beroepsbeoefenaar), een specifieke regelgeving te voorzien (bv. Verplichting tot vermelding  

in een voor de patiënt zichtbare ruimte). Op basis van controle van de toepassing van deze 

regelgeving, zouden dan administratieve sancties mogelijk zijn bij niet naleving. 

 

Zoals in de voorbereidende werkzaamheden van de patiëntenrechtenwet
17

 aangegeven is, is 

het geenszins de bedoeling dat een schriftelijke toestemming, via een 

“toestemmingsformulier”, de mondelinge dialoog “systematisch” vervangt. 

                                                
17

 Zie Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp van de patiëntenrechtenwet: “(…) Ook de 

beroepsbeoefenaar heeft het recht om de toestemming schriftelijk te laten vast leggen en toe te voegen aan het 

patiëntendossier. Hij kan dit echter slechts mits de patiënt hiermee akkoord gaat, een formulering die b.v. in 

artikel 13 K.B. nr. 78 wordt gebruikt. Op die manier hopen de opstellers paal en perk te stellen aan het 

toenemend beroep op toestemmingsformulieren. Die houden het gevaar in van standaardisering en 

uniformisering van de communicatie tussen beroepsbeoefenaar en patiënt en kunnen leiden tot een systeem 



 

61 

Maar indien een toestemming schriftelijk wordt vastgelegd, zoals bepaald in artikel 8, §1 van 

de wet betreffende de patiëntenrechten, zou de vermelding in het document van bovenstaande 

gegevens latere onduidelijkheden in verband met de financiële gevolgen van een tussenkomst 

kunnen vermijden. 

 

Men kan zich in elk geval afvragen of het frequenter en voorafgaandelijk gebruik van 

geschreven documenten om specifiek de informatie over de financiële gevolgen van een 

tussenkomst weer te geven, latere verwarring en misverstanden niet kunnen vermijden.  

 

We herinneren eraan dat de patiënt zelf kan vragen aan de beroepsbeoefenaar om de 

voorafgaandelijke informatie over de karakteristieken van een behandeling (onder meer de 

financiële gevolgen) schriftelijk weer te geven. (zie artikel 8, §3 van de wet betreffende de 

patiëntenrechten dat verwijst naar artikel 7, §2). 

 

 

III.2. De prijs van het afschrift van het dossier: op welke wijze dient het K.B. van 2 

februari 2007 geïnterpreteerd te worden? 

 

Het koninklijk besluit van 2 februari 2007 (B.S. 7 maart 2007) bepaalt volgende 

maximumprijzen in het kader van de uitoefening van het recht op afschrift van het 

patiëntendossier: 

 

- maximaal een bedrag van 0,10 euro per gekopieerde pagina tekst die op een papieren drager 

wordt verstrekt; 

- met betrekking tot medische beeldvorming, maximaal 5 euro per gekopieerd beeld; 

- indien de tekst of de medische beeldvorming op een digitale drager worden gekopieerd, dan 

mag in totaal maximaal 10 euro worden aangerekend voor alle gekopieerde pagina's die zich 

op deze drager of op het geheel van deze dragers bevinden; 

- per opvraging van een afschrift zoals bedoeld in artikel 9, § 3 maximaal een bedrag van 25 

euro. 

 

                                                                                                                                                   
waarin iedereen over dezelfde kam wordt geschoren. Weigert de patiënt een geschreven toestemming te geven 

voor een ingreep terwijl de beroepsbeoefenaar een geschrift noodzakelijk vindt, bijvoorbeeld om 

verzekeringsrechtelijke redenen, dan kan die weigering in het patiëntendossier worden genoteerd”. 
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Hoewel de vaststelling van een maximum kostprijs de aanrekening van te hoge bedragen 

vrijwaart
18

, wensen de federale ombudsvrouwen te signaleren dat zij op basis van 

informatievragen van patiënten en ombudspersonen (in de ziekenhuizen en bij de 

overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg) ervaren dat er in de praktijk onduidelijkheden 

zijn bij de toepassing van het koninklijk besluit:  

 

- Indien de patiënt wenst dat het afschrift per post naar zijn thuisadres wordt verzonden, zijn 

de verzendingskosten dan in de vastgestelde maximumprijs inbegrepen? Deze vraag wordt 

nog belangrijker indien het gaat om de kosten van een aangetekende verzending, wat 

aangeraden zou kunnen worden, aangezien het om de verzending van vertrouwelijke 

gegevens gaat. 

 

- Voordien rekenden sommige ziekenhuizen bij elke aanvraag tot afschrift van het 

patiëntendossier een forfait (doorgaans tussen 15 en 20 euro) aan voor de administratieve 

werkingskosten (opzoeken dossier, eventuele voorafgaande inzage, kopiëren van dossier, 

verzending van dossier). De vraag wordt gesteld in hoeverre dit forfait aan de patiënt nog kan 

worden aangerekend, bovenop het bedrag berekend op basis van het aantal gekopieerde 

pagina’s of beelden, weliswaar met inachtneming van het maximum van 25 euro per 

aanvraag. 

 

- Men kan zich volgende vraag stellen: bij wie (patiënt of de beroepsbeoefenaar) ligt de keuze 

of het afschrift per gekopieerde pagina’s of per digitale drager wordt opgemaakt. 

 

De vraag kan belangrijk zijn, want indien 50 pagina’s via een digitale drager worden 

overhandigd, kan volgens het koninklijk besluit 10 euro worden aangerekend; indien dezelfde 

50 pagina’s op een papieren drager worden gekopieerd, dient de patiënt 5 euro te worden 

aangerekend. Niet elke patiënt beschikt over de kennis en de apparatuur om een digitale 

drager te raadplegen. 

 

De federale ombudsvrouwen signaleren dat er praktische vragen zijn bij de toepassing van 

het koninklijk besluit van 2 februari 2007 tot vaststelling van het maximumbedrag bij 

uitoefening van het recht op afschrift van het patiëntendossier. 

                                                
18

 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid, DOC 51 2594/001, p. 79 
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Hoewel dit koninklijk besluit net als doel had de aanrekening van te hoge bedragen aan de 

patiënt te vrijwaren, stellen de federale ombudsvrouwen vast dat de onduidelijkheden in de 

toepassing van het koninklijk besluit toch nog kunnen leiden tot de vaststelling van 

uiteenlopende kostprijzen, indien de patiënt een afschrift van zijn patiëntendossier heeft 

gevraagd. 

 

Een verduidelijking vanuit de overheid via een omzendbrief zou hier eventueel een oplossing 

kunnen bieden. 

 

 

III.3. De inhoud van het patiëntendossier 

 

Artikel 9 van de wet betreffende de patiëntenrechten bepaalt dat de patiënt recht heeft op een 

patiëntendossier dat zorgvuldig wordt bijgehouden. 

 

In dit opzicht werd de federale ombudsdienst meermaals geconfronteerd met klachten van 

patiënten met betrekking tot het onvolledige karakter van hun patiëntendossier, dat 

werd samengesteld door de beroepsbeoefenaar: nadat de patiënt een kopie van zijn dossier 

van de beroepsbeoefenaar had ontvangen, had de patiënt de indruk dat het dossier niet 

zorgvuldig was bijgehouden en onvoldoende kwalitatieve gegevens bevatte. 

 

De ombudsvrouwen weten zich dikwijls geen raad met deze klachten: Hoe te beschikken over 

aanwijzingen die aan de patiënt verduidelijken dat het patiëntendossier volledig of onvolledig 

is? Hoe omgaan met situaties waarin een patiënt ervan overtuigd is dat er relevante gegevens 

– die zich in principe in het dossier moeten bevinden – werden verwijderd of verborgen door 

de beroepsbeoefenaar vóór de verzending van de kopie van het dossier? 

 

- Daarbij moeten we vaststellen dat buiten de dialoog “beroepsbeoefenaar-patiënt”, de 

huidige wetgeving heel weinig hulp biedt bij het bepalen van wat er zich verplicht in het 

patiëntendossier moet bevinden; hetzij is deze regelgeving te weinig gepreciseerd, hetzij 

is deze regelgeving te gefragmenteerd op verschillende niveaus: 
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De wet betreffende de patiëntenrechten vermeldt niets over de inhoud van het 

patiëntendossier wat de zorgverstrekking betreft. De wet somt alleen elementen op die 

geen betrekking hebben op de zorgverstrekking zelf: 

- de mededeling dat de informatie over de gezondheidstoestand, met akkoord van 

de patiënt, werd meegedeeld aan de vertrouwenspersoon of aan de patiënt in 

aanwezigheid van de vertrouwenspersoon, evenals de identiteit van 

laatstgenoemde (art. 7, § 2) 

- het verzoek van de patiënt om geen informatie over de gezondheidstoestand te 

ontvangen - in voorkomend geval - (art. 7, § 3) 

- de motivering waarom de beroepsbeoefenaar bepaalde informatie over de 

gezondheidstoestand onthoudt aan de patiënt (art. 7, § 4) 

- de schriftelijke vastlegging van de toestemming van de patiënt (art. 8,§ 1) 

- de weigering of intrekking van de toestemming (art. 8, § 3) 

- de onmiddellijke tussenkomst van de beroepsbeoefenaar in een spoedgeval (art. 

8, § 5) 

- door de patiënt verstrekte documenten, op verzoek van de patiënt toegevoegd in 

het patiëntendossier (art. 9, § 1) 

- het verzoek van de patiënt en de identiteit van de vertrouwenspersoon bij een 

verzoek tot inzage of afschrift van het patiëntendossier via een 

vertrouwenspersoon (art. 9, § 2 en § 3) 

- de schriftelijke motivering, indien wordt afgeweken van de beslissing van de 

vertegenwoordiger of indien zijn verzoek tot inzage of afschrift van het 

patiëntendossier wordt geweigerd (art. 15) 

 

Wat de vragen omtrent de vermelding van de zorgverstrekking in het patiëntendossier 

betreft (diagnose, voorgestelde behandeling, uitgevoerde prestaties…), moeten we 

verwijzen naar andere wettelijke normen dan de wet betreffende de patiëntenrechten, 

zoals: het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende het algemeen medisch dossier; het 

koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende bepaling van de algemene 

minimumvoorwaarden waaraan het medisch dossier, bedoeld in het artikel 15 van de wet 

op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, moet voldoen; het koninklijk 

besluit van 28 december 2006 houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden 

waaraan het verpleegkundig dossier, bedoeld in artikel 17quater van de wet op de 

ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, moet voldoen. 
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Voor een verduidelijking met betrekking tot de inhoud van het patiëntendossier 

samengesteld door andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg dan de 

beroepsbeoefenaar vermeld in bovenstaande wetgeving (bv. de zelfstandige 

kinesitherapeuten), kan men zich baseren op de bepalingen in het kader van de 

terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen19
. 

 

Bepalingen omtrent de inhoud van een patiëntendossier komen verder gefragmenteerd 

voor in andere wetteksten en dit op verschillende niveaus: 

- zie de bepalingen met betrekking tot de inhoud van specifieke dossiers, zoals het 

“individueel verzorgingsdossier” in een rust- en verzorgingstehuis20
, het 

liaison dossier in een algemeen ziekenhuis
21

, het “gezondheidsdossier” van de 

preventieadviseur– arbeidsgeneesheer
22

 

- zie de bepalingen zoals vastgelegd in het kader van de terugbetaling van 

geneeskundige verstrekkingen (RIZIV) 

- zie de bepalingen zoals vastgelegd door de deeloverheden: de bepalingen in het 

Vlaams GIS-decreet23 en het besluit van de Vlaamse Regering omtrent het 

patiëntendossier bij het erkend team van verpleegkundigen24
, … 

                                                
19

 Voor de tandartsen zie onder meer het koninklijk besluit van 29 maart 2000 tot wijziging van het koninklijk 

besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake 

verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. De verstrekking 301593 mag slechts 

worden geattesteerd indien de zorgverlener een individueel tandheelkundig dossier bijhoudt dat bepaalde 

minimale elementen bevat (artikel 2, § 2bis van dit koninklijk besluit) 

Voor de kinesitherapeuten zie onder meer het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de 

nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen. In artikel 7, §9 (gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 december 2002) wordt een 

minimale inhoud weergegeven van het individueel dossier van de kinesitherapie, gezondheidszorgen en 

schadevergoedingen. In artikel 7, § 9 (gewijzigd door het koninklijk besluit van 18 december 2002) wordt de 

minimale inhoud bepaald voor het individuele het dossier inzake fysiotherapie. 
20

 Zie art. N1, B, 3, a), b), c) et d)  van het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van 

de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis of als centrum voor dagverzorging. 
21

 Zie art 1 van het koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 

1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering 

voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 
22

 Zie onderafdeling 8 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de 

werknemers. 
23

 Zie artikel 7 van het Vlaams decreet van 16 juni 2006 van de Vlaamse Raad betreffende het 

gezondheidsinformatiesysteem (GIS). 
24

 Zie artikel 1, § 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1990 houdende coördinatie en 

ondersteuning van de thuisverzorging. 
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Conclusie:  

 

Het staat vast dat de bepaling van een verplichte inhoud van het patiëntendossier delicaat en 

complex is (gezien onder meer de therapeutische vrijheid van de zorgverstrekkers, de 

specificiteit van elke ziekte, van elke behandeling, van elke patiënt,…). 

 

Maar de “versnippering” van de bestaande reglementeringen ter zake maakt het moeilijker 

(zowel voor de patiënt als voor de beroepsbeoefenaar) om te weten welke elementen in het 

dossier moeten voorkomen in een bepaalde concrete zorgsituatie. Bovendien draagt het 

gebruik van verschillende terminologie voor een zelfde patiëntendossier (“patiëntendossier”; 

“medisch dossier”,…) in de verschillende reglementeringen nog bij tot de verwarring.  

 

Opdat de bepaling, zoals voorzien in artikel 9 van de wet betreffende de patiëntenrechten 

(“recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier”) zo goed mogelijk zou worden 

toegepast, bevelen de federale ombudsvrouwen aan om een studie te starten met het oog op 

het opstellen van een overzicht van alle wettelijke bepalingen met betrekking tot de 

inhoud van een patiëntendossier (beheerd door een beroepsbeoefenaar zoals bedoeld in 

de wet betreffende de patiëntenrechten).  

 

Dergelijke studie moet ook toelaten om te bepalen of het mogelijk is om een enkele 

definitie te geven voor het patiëntendossier zoals bedoeld in de wet betreffende de 

patiëntenrechten, en er minimale elementen van te preciseren, zonder exhaustief te zijn 

(bv. datums van de contacten met de patiënt,…). 

 

Een algemeen overzicht van de bestaande wettelijke bepalingen heeft ook het voordeel dat 

daardoor eventuele tegenstrijdigheden tussen de verschillende bepalingen aan het licht 

kunnen komen, zowel op het niveau van de inhoud van elk dossier dat wordt beheerd door 

de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, als op het niveau van de toegangsmodaliteiten 

tot een dossier
25

 of nog op het niveau van de plaats waar en de termijn gedurende welke het 

dossier moet worden bewaard.  

                                                
25

 Zie bijvoorbeeld het artikel 6, § 2 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende bepaling van de 

algemene minimumvoorwaarden waarvan het medisch dossier, bedoeld in artikel 15 van de wet op de 

ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, moet voldoen: “De patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger 

heeft recht om, door toedoen van een door hem gekozen geneesheer, kennis te krijgen van de hem betreffende 

gegevens in het medisch dossier”. 
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De verantwoordelijke overheden moeten daarna deze tegenstrijdigheden wegwerken 

en/of verduidelijking geven over de vraag naar de voorrang van de wet “Rechten van de 

patiënt” op bepaalde specifieke koninklijke besluiten. 

 

 

III.4. De tandartsen 

 

Aan Nederlandstalige zijde waren er 37 klachtmeldingen die betrekking hebben op een 

tandarts. Aan Franstalige zijde waren er 10 klachtmeldingen in 2007 (5 klachten die in eerste 

instantie bij de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” behandeld werden; 5 klachten 

werden rechtstreeks doorgestuurd naar derde diensten (juridische dienst van de 

ziekenfondsen; provinciale geneeskundige commissie)). Het onderwerp van deze klachten 

wordt vermeld in het overzicht (zie hoofdstuk II.1.1.6.). 

 

De federale ombudsdienst verwijst naar haar eerdere jaarverslagen voor de aanbevelingen 

inzake de toepassing van de wet met betrekking tot de rechten van de patiënt in het domein 

van de tandheelkunde
26

. 

 

In de loop van 2007 werden er twee ontmoetingen georganiseerd met vertegenwoordigers 

van tandartsen: 

- een ontmoeting met de heer M. Devriese, tandarts, lid van de Commission médicale 

provinciale de Bruxelles francophone et du Brabant wallon, en vice-voorzitter van de Société 

de Médecine Dentaire a.s.b.l. 

- een ontmoeting met de heer Jean-Paul Michiels en met de heer Stefaan Hanson, 

respectievelijk voorzitter en uitvoerend directeur van het Verbond der Vlaamse Tandartsen. 

 

Tijdens deze twee ontmoetingen heeft de federale ombudsdienst de werking van de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” toegelicht, alsook de inhoud van de ingediende 

klachten inzake tandheelkunde en de aanbevelingen die al werden geformuleerd.  

 

Ter gelegenheid van deze ontmoetingen heeft de federale ombudsdienst meer informatie 

ontvangen over de (inter)nationale context van de tandheelkunde, de bevoegdheden van de 

                                                
26

 Zie ook pagina’s 66-67 van het jaarverslag 2006 van de federale bemiddelingsdienst “Rechten van de patiënt”. 
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provinciale geneeskundige commissies, de werking van de verenigingen van tandartsen en 

hun prioritaire aandachtspunten.  

 

Uit deze gesprekken is gebleken dat de vertegenwoordigers veel belang hechten aan de relatie 

patiënt-tandarts en aan de toepassing van de wet betreffende de patiëntenrechten in het 

domein van de tandheelkunde. 

 

Zo werd gesproken over de mogelijkheid voor de federale ombudsdienst om lokaal aan de 

tandartsen uiteenzettingen te geven over de patiëntenrechten en de ombudsdiensten “Rechten 

van de patiënt”. 

 

Deze mogelijkheid zou in de loop van 2008 uitgewerkt worden. 

 

 

III.5. Versoepeling van het klachtrecht 

 

- Ter herinnering, indien de patiënt niet in staat is om zelf zijn rechten uit te oefenen zoals 

voorzien in de wet betreffende de patiëntenrechten (zoals het recht om een klacht neer te 

leggen bij een ombudsdienst), bepaalt deze wet de persoon die de patiënt kan 

“vertegenwoordigen” en die in naam van deze laatste de patiëntenrechten kan uitoefenen.  

 

Artikel 14 §§ 1 en 2 van de wet geven daarbij een “precieze volgorde” van de personen die 

mogelijk de patiënt die “feitelijk onbekwaam is”, kunnen vertegenwoordigen (Het gaat hier 

om de patiënt die niet valt onder het stelsel van juridische onbekwaamheid, maar die feitelijk 

niet in staat is zijn rechten als patiënt uit te oefenen)
27

. 

                                                
27

 Art. 14. § 1. Bij een meerderjarige patiënt die niet valt onder één van de in artikel 13 bedoelde statuten, 

worden de rechten zoals vastgesteld in deze wet uitgeoefend door een persoon die door de patiënt 

voorafgaandelijk is aangewezen om in zijn plaats op te treden, indien en zolang als de patiënt niet in staat is deze 

rechten zelf uit te oefenen. 

De aanwijzing van de in het eerste lid bedoelde persoon, verder “de door de patiënt benoemde 

vertegenwoordiger” genoemd, geschiedt bij een gedagtekend en door de patiënt en deze persoon ondertekend 

bijzonder schriftelijk mandaat waaruit de toestemming van laatstgenoemde blijkt. Dit mandaat kan door de 

patiënt of door de door hem benoemde vertegenwoordiger via een gedagtekend en ondertekend geschrift worden 

herroepen. 

§ 2. Heeft de patiënt geen vertegenwoordiger benoemd of treedt de door de patiënt benoemde vertegenwoordiger 

niet op dan worden de rechten zoals vastgesteld in deze wet uitgeoefend door de samenwonende echtgenoot, de 

wettelijk samenwonende partner of feitelijk samenwonende partner. 

Indien deze persoon dat niet wenst te doen of ontbreekt, worden de rechten in dalende volgorde uitgeoefend door 

een meerderjarig kind, een ouder, een meerderjarige broer of zus van de patiënt. 
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- Bij artikel 60 van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen 

betreffende de gezondheid (B.S. 22 december 2006) werd volgende paragraaf toegevoegd 

in artikel 14 van de wet betreffende de patiëntenrechten, namelijk in het hoofdstuk IV 

“Vertegenwoordiging van de patiënt”: 

 

“§4 Het in artikel 11 bedoelde recht om klacht neer te leggen, kan in afwijking van §1 en 2, 

worden uitgeoefend door de in voornoemde paragrafen bedoelde personen die door de 

Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad zijn aangewezen, zonder dat 

de daarin opgenomen volgorde moet worden gerespecteerd”. 

 

In uitvoering van deze wettelijke bepaling, voorziet een koninklijk besluit van 15 februari 

2007 (houdende vaststelling van afwijkende regels met betrekking tot de vertegenwoordiging 

van de patiënt bij de uitoefening van het klachtrecht zoals bedoeld in artikel 11 van de wet 

van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) (B.S. 20 maart 2007) vervolgens:  

 

“Het recht om klacht neer te leggen zoals bedoeld in artikel 11 van de wet van 22 augustus 

2002 betreffende de rechten van de patiënt, kan door de verschillende personen zoals bedoeld 

in artikel 14, § 2, eerste en tweede lid, van dezelfde wet, met uitzondering van de 

meerderjarige broer of zus van de patiënt, tegelijkertijd worden uitgeoefend, zonder dat de 

volgorde opgenomen in deze paragraaf moet worden nageleefd. 

De ombudsfunctie oefent in voorkomend geval de opdrachten bedoeld in artikel 11, § 2, van 

dezelfde wet uit voor elke neergelegde klacht”. 

 

Dit impliceert dat het kind van een patiënt die ”feitelijk onbekwaam is” een klacht kan 

neerleggen bij een ombudsdienst, terwijl de partner van bedoelde patiënt de 

vertegenwoordiger is van deze patiënt (Het is uitgesloten dat de broer of zus van de patiënt 

in dergelijke situatie tussenkomen). 

 

- Deze versoepeling van het recht om een klacht neer te leggen bij een ombudsdienst 

(namelijk de uitbreiding van de groep personen die een klacht kunnen neerleggen) roept 

verschillende vragen op bij de ombudsdienst: 

 

                                                                                                                                                   
Indien ook een dergelijke persoon dat niet wenst te doen of ontbreekt, behartigt de betrokken beroepsbeoefenaar, 

in voorkomend geval in multidisciplinair overleg, de belangen van de patiënt. 

Dit is eveneens het geval bij conflict tussen twee of meer van de in deze paragraaf genoemde personen. 
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a) De ombudsvrouwen signaleren onduidelijkheden met betrekking tot de opdracht die de 

ombudsfunctie dient uit te voeren naar aanleiding van een klachtmelding, zoals bedoeld 

in art. 14, § 4: 

 

In een dergelijke situatie dient de ombudspersoon de beroepsbeoefenaar uit te nodigen om in 

dialoog te gaan met iemand die niet noodzakelijk de vertegenwoordiger
28

 van de patiënt is. 

Deze situatie roept vragen op omtrent het naleven van het medische beroepsgeheim van 

de beroepsbeoefenaar en omtrent de vertrouwensrelatie die bestaat met de 

patiënt/vertegenwoordiger. 

 

Indien de klachtmelding zoals bedoeld in art. 14, § 4 betrekking heeft op een meningsverschil 

tussen de klachtmelder (die niet de vertegenwoordiger van de patiënt is) en de 

vertegenwoordiger van de patiënt (die “in naam van de patiënt” de patiëntenrechten dient uit 

te oefenen, die dus ook “het recht om een klacht neer te leggen” dient uit te oefenen in naam 

van de patiënt
29

), dient volgens de federale ombudsvrouwen de ombudspersoon in deze 

situatie over te gaan tot bemiddeling tussen de klachtmelder (die niet de 

vertegenwoordiger is) en de eigenlijke vertegenwoordiger van de patiënt. Dit gegeven 

maakt de situatie heel complex. 

 

De federale ombudsvrouwen wensen de aandacht te vestigen op het feit dat een versoepeling 

van het klachtrecht zoals geformuleerd in artikel 14, § 4 van de wet betreffende de 

patiëntenrechten praktische problemen oproept. 

 

Deze vragen hebben enerzijds te maken met de vraag omtrent de deelname van de 

beroepsbeoefenaar aan een bemiddeling naar aanleiding van dergelijke klachtmelding (wat 

met het respect voor het medisch beroepsgeheim?) en anderzijds met de inhoud van de 

tussenkomst van de ombudspersoon (zie de situatie waarin er een meningsverschil is tussen 

de klachtmelder (die niet de vertegenwoordiger is van de patiënt) en de vertegenwoordiger 

van de patiënt). 

                                                
28

 Met “vertegenwoordiger” wordt hier bedoeld de persoon die volgens het cascadesysteem, zoals bepaald in art. 

14, § 2 van de wet betreffende de patiëntenrechten, wordt aangewezen als de vertegenwoordiger van de patiënt 

die feitelijk onbekwaam is. 
29

 Zie ook meer bepaald in dit opzicht het advies van 23 juni 2006 “Uitbreiding van het klachtrecht” van de 

Federale commissie “Rechten van de patiënt”: In deze situatie “contacteert de ombudspersoon, alvorens de 

bemiddeling aan te vatten, de patiënt of zijn vertegenwoordiger om er zich van te vergewissen dat deze zich 

akkoord verklaart met het neerleggen van de klacht en de opstart van een bemiddelingsproces”. 
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b) De federale ombudsvrouwen stellen zich ook vragen over de uitsluiting van een broer of 

zus van de patiënt in het koninklijk besluit van 15 februari 2007. Ze merken op dat in de 

memorie van toelichting van het wetsontwerp van 13 december 2006 houdende diverse 

bepalingen betreffende de gezondheid, een situatie wordt aangehaald, waarbij het 

verantwoord zou zijn dat de zus of een broer van de patiënt een klacht zou neerleggen bij een 

ombudsfunctie
30

. 

 

c) Volgens de ombudsvrouwen zou het waarschijnlijk meer aangewezen zijn om het hiervoor 

aangehaalde koninklijk besluit te schrappen (aangezien het tot verwarring leidt) en elke 

persoon (zelfs iemand die geen patiënt is of geen vertegenwoordiger van de patiënt) de kans te 

geven om bij de ombudspersoon “een signaal uit te brengen” en “zich te laten horen”. De 

bemiddeling zelf gebeurt tussen de patiënt (of diens echte vertegenwoordiger) en de 

beroepsbeoefenaar en met akkoord van beiden. 

 

Zie in die zin ook het advies van 23 juni 2006 van de Federale Commissie “Rechten van de 

patiënt” over dit onderwerp (cf. voetnoot nr. 26) – www.patiëntrights.be - Federale commissie 

“Rechten van de patiënt” (Lees meer) – Adviezen. 

 

 

                                                
30

 “Een patiënt heeft geen vertegenwoordiger benoemd, heeft geen partner, heeft geen kinderen maar wel een 

ouder van 80 jaar en een volwassen zus. Indien de ouder zelf de rechten van de patiënt wenst uit te oefenen dan 

belet dit vandaag de volwassen zus op te treden ter verdediging van de rechten van haar broer of zus. Het is 

daarbij echter niet ondenkbaar dat de zus beter op de hoogte is van de wensen van de patiënt, alleen al gelet hun 

beider leeftijd”. 
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CONCLUSIES BIJ HET JAARVERSLAG 2007 

 

 

I. Activiteiten uitgevoerd bij de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

(Zie Deel II, blz. 12-51) 

 

- De federale ombudsdienst heeft in 2007 in totaal 530 klachten ontvangen. Aan Franstalige 

zijde telt men 230 “klachten”dossiers, waarvan 44 dossiers direct behoren tot de bevoegdheid 

van deze ombudsdienst. Aan Nederlandstalige zijde werden 297 “klachten”dossiers geopend, 

waarvan 108 dossiers behoren tot de bevoegdheid van de ombudsdienst zelf. 

 

In vergelijking met het jaar 2006 is het totaal aantal klachtmeldingen met 64% gestegen 

(322 in 2006 en 530 in 2007). 

 

Het “recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking”, het “recht op een afschrift van het 

patiëntendossier” en vooral voor de Nederlandstalige zijde, het “recht om geïnformeerd, 

voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar” 

worden vaakst aangehaald in de “klachten”dossiers die direct tot de bevoegdheid van de 

ombudsdienst behoren. (cf. blz. 21-23) 

 

- De ombudsvrouwen van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” stellen opnieuw 

een stijging vast in het aantal informatievragen (ongeveer 320 vragen tegenover ongeveer 

250 vragen in 2006) vragen afkomstig van patiënten, diverse instanties, ombudspersonen en 

studenten. (cf. blz. 40) 

 

- De stijging in zowel het aantal klachtendossiers als het aantal informatievragen kan volgens 

de ombudsvrouwen van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”, vooral wat de 

Nederlandstalige zijde betreft, direct in verband worden gebracht met de 

informatiecampagne “Uitnodiging tot dialoog”, die in juni 2007 werd gelanceerd. 

 

- Naast de afhandeling van klachten en informatievragen, voeren de federale ombudsvrouwen 

eveneens taken uit in verband met de werkzaamheden van de Federale commissie “Rechten 

van de patiënt”, het onderhoud van de banden met de lokale ombudspersonen en van de 

publieke relatie en de werkzaamheden binnen de FOD Volksgezondheid. 
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II. Evoluties in 2007 

 

a) Wat de evolutie in de regelgeving patiëntenrechten betreft:  

 

- Eind 2006, begin 2007 heeft de wetgever verschillende wijzigingen doorgevoerd in de 

regelgeving betreffende de patiëntenrechten. Deze wijzigingen werden reeds overzichtelijk 

aangehaald in het jaarverslag 2006 van de ombudsdienst. (cf. blz. 7) 

 

- In analogie met de wijzigingen in de regelgeving voor de werking van de ombudsdienst van 

de ziekenhuizen en de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg.
31

, werden volgende 

bepalingen met betrekking tot de werking van de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt” toegevoegd
32

: 

 

- Vanaf het ogenblik dat de klacht voor bemiddeling wordt neergelegd tot de 

mededeling van het resultaat van de afhandeling, bemiddelt de ombudspersoon tussen 

patiënt en de betrokken beroepsbeoefenaar, tenzij de ombudsdienst de tussenkomst 

van andere instanties of personen noodzakelijk acht. 

- De ombudsdienst neemt tijdens het proces van de bemiddeling geen standpunt in. 

- De ombudsdienst kan daartoe iedere informatie inzamelen die hij nuttig acht in het 

kader van bemiddeling. Hij legt deze informatie, zonder daarbij een standpunt in te 

nemen, voor aan de bij de bemiddeling betrokken partijen. 

 

Ter informatie: een overzicht van de regelgeving is raadpleegbaar op de website 

www.patientrights.be - Wetgeving. 

 

b) Wat de werkzaamheden van de Federale commissie “Rechten van de patiënt” betreft, 

werden volgende adviezen goedgekeurd: een tweede advies betreffende art. 17novies van 

de Ziekenhuiswet, een advies omtrent de positie van de ombudspersoon in het ziekenhuis en 

een advies over de inhoud van de jaarverslagen van de ombudspersonen “Rechten van de 

                                                
31

 Zie K.B. 19 maart 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2003 houdende vaststelling van de 

voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen en het koninklijk besluit van 6 maart 

2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de 

erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten, B.S. 12 april 2007. 
32

 Zie K.B. 27 januari 2008 tot wijziging van 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. 
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patiënt”. De adviezen van de Commissie kunnen geraadpleegd worden via 

www.patientrights.be - Federale commissie “Rechten van de patiënt” (Lees meer) – 

Adviezen. (cf. blz. 43) 

 

c) De lancering van de promotiecampagne “Uitnodiging tot dialoog” in juni 2007 door 

de FOD Volksgezondheid, met medewerking van de federale ombudsdienst:  

 

Bij deze campagne werden massaal flyers en brochures die over de patiëntenrechtenwet en de 

werking van de ombudsdiensten informeren, verzonden naar diverse instanties 

(patiëntenverenigingen, huisartsen, tandartsen, verenigingen van beroepsbeoefenaars, 

OCMW’s, rusthuizen, ziekenfondsen, enz.). Een persconferentie werd georganiseerd. (cf. blz. 

47-49) 

 

d) Een analysenota van de verslagen 2006 van de lokale ombudspersonen die volgens de 

wettelijke bepalingen naar de Federale commissie “Rechten van de patiënt” worden 

verzonden, werd opgemaakt door Vanessa Debreyne, medewerkster bij de federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. Deze analysenota is raadpleegbaar via 

www.patientrighs.be - Federale commissie “Rechten van de patiënt” (Lees meer) - Analyse 

jaarverslagen lokale ombudspersonen. (cf. blz. 43-44) 

 

e) De finalisering en inwerkingtreding van het digitale systeem voor uniforme registratie 

van de jaarverslagen van de lokale ombudspersonen. Dit project werd opgevolgd en 

gecoördineerd door de federale ombudsdienst. (cf. blz. 49-51) 

 

 

III. De aanbevelingen in dit jaarverslag 2007 

 

De ombudsvrouwen verwijzen de lezer naar hun aanbevelingen die zij reeds 

formuleerden in het jaarverslag 2006 van de federale ombudsdienst “Rechten van de 

patiënt”. Deze aanbevelingen blijven actueel, aangezien zij gebaseerd zijn op 

vaststellingen die zich ook in het jaar 2007 herhaald hebben. 

Het jaarverslag 2006 is raadpleegbaar via www.patientrights.be - Federale 

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” (Lees meer) – Jaarverslagen. 

De besluiten van het jaarverslag 2006 zijn in bijlage van dit jaarverslag toegevoegd. 
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Onder de specifieke aanbevelingen voor het jaarverslag 2007 vermelden we: 

 

a) Wat het recht op “voorafgaandelijke informatie over de financiële gevolgen van een 

tussenkomst” betreft: (cf. blz. 53-61) 

- Suggestie om in de wet betreffende de patiëntenrechten enkele specifieke elementen 

die deel moeten uitmaken van de informatie over de financiële gevolgen voor te 

leggen aan de patiënt.  

- Suggestie om een “specifieke” regelgeving uit te werken met betrekking tot bepaalde 

informatie (informatie die objectief en prioritair is) die dient gegeven te worden aan de 

patiënt (bv. het al dan niet geconventioneerd zijn bij geneesheren en tandartsen), met 

betrekking tot de precieze manier waarop de beroepsbeoefenaars deze informatie op 

een zichtbare plaats aan de patiënten moeten bekendmaken, en met betrekking tot het 

controleren van de verplichting tot bekendmaking, met administratieve sancties bij 

niet-naleving van de regelgeving. 

 

b) Een verduidelijkende omzendbrief van de overheid in verband met de toepassing van 

het koninklijk besluit van 2 februari 2007 tot vaststelling van het maximumbedrag bij 

uitoefening van het recht op afschrift van het patiëntendossier. (cf. blz. 61-63) 

 

c) Opstarten van een onderzoek (eventueel in samenwerking met de overheden die bevoegd 

zijn voor uitwerking van “geïnformatiseerde” dossiers) gericht op het inventariseren van de 

wetgeving die betrekking heeft op de inhoud van het patiëntendossier. Deze studie zou 

toelaten om: 

- na te gaan in hoeverre het mogelijk zou zijn om een enkele definitie voor het 

patiëntendossier zoals bedoeld in de wet betreffende de patiëntenrechten, te 

formuleren en minimale elementen die deel uitmaken van het patiëntendossier te 

preciseren;  

- om eventuele tegenstrijdigheden aan te wijzen tussen de diverse regelgevingen en/of 

de vraag te verduidelijken naar de voorrang van de wet “Rechten van de patiënt” op 

bepaalde specifieke koninklijke besluiten. 

(cf. blz. 63-67) 
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d) Eventuele schrapping van het koninklijk besluit van 15 februari 2007 (uitbreiding van 

de personen die klacht kunnen neerleggen bij een ombudsfunctie indien het gaat om “feitelijk 

onbekwame” patiënten). Het koninklijk besluit kan voor de ombudspersoon leiden tot het 

moeten afhandelen van interfamiliale conflicten (onenigheid tussen de vertegenwoordiger van 

de patiënt en de klachtmelder die geen vertegenwoordiger is), wat afdwaalt van de echte 

bemiddelingsopdracht van de ombudspersoon tussen beroepsbeoefenaar en patiënt / 

vertegenwoordiger. De betrokken beroepsbeoefenaar kan bovendien terughoudend zijn om 

deel te nemen aan het bemiddelingsproces en dit op basis van de naleving van het medisch 

beroepsgeheim (het beroepsgeheim dient in principe gerespecteerd te worden tegenover een 

derde persoon die niet de vertegenwoordiger is van de patiënt). De ombudsvrouwen stellen 

voor om voor elke derde persoon de mogelijkheid te geven om een situatie te signaleren bij 

de ombudsdienst. Maar de bemiddeling zelf moet verlopen tussen de patiënt (of zijn 

eigenlijke vertegenwoordiger) en de betrokken beroepsbeoefenaar, en dit met akkoord van 

deze laatstgenoemden. (cf. blz. 68-71) 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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BIJLAGE: 

Besluiten van het jaarverslag 2006 van de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” 

 

 

I. Activiteiten uitgevoerd bij de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

(Zie Deel II, blz. 15-45) 

 

-De federale ombudsdienst heeft in 2006 in totaal 322 klachten ontvangen. Aan Franstalige 

zijde telt men 141 “klachten”dossiers, waarvan 40 dossiers direct behoren tot de bevoegdheid 

van deze ombudsdienst. De verdeling van het aantal dossiers is ongeveer gelijkaardig als in 

2005. Aan Nederlandstalige zijde werden 181 “klachten”dossiers geopend, waarvan 62 

dossiers behoren tot de bevoegdheid van de ombudsdienst zelf. De stijging in het aantal 

dossiers tegenover 2005, geeft een ongeveer gelijkaardig beeld als in 2004 (cf. blz. 18). 

 

Het recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking, het recht op een afschrift van het 

patiëntendossier en vooral voor de Nederlandstalige zijde, het recht op bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer worden vaakst aangehaald in de “klachten”dossiers die direct tot de 

bevoegdheid van de ombudsdienst behoren (cf. blz. 22-23). 

 

-De federale ombudsvrouwen stellen een merkbare stijging vast in het aantal 

informatievragen (ongeveer 250 vragen) vragen afkomstig van patiënten, diverse instanties, 

ombudspersonen en studenten (cf. blz. 34 e.v.). 

 

- Naast de afhandeling van klachten en informatievragen, voeren de federale ombudsvrouwen 

eveneens taken uit in verband met de werkzaamheden van de Federale commissie “Rechten 

van de patiënt”, het onderhoud van de banden met de lokale ombudspersonen en van de 

publieke relatie en de werkzaamheden binnen de FOD Volksgezondheid. 

 

II. Positieve ontwikkelingen 

 

De ombudsvrouwen vermelden verschillende positieve ontwikkelingen als gevolg van acties 

die ondernomen werden door de wetgever, de FOD Volksgezondheid, de Federale commissie 

“Rechten van de patiënt” en privé-instanties. 
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Deze acties antwoorden voor een deel op diverse aanbevelingen die geformuleerd werden in 

jaarverslagen van 2004 en 2005 van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”: 

 

a) Wat de regelgeving van de patiëntenrechten in het algemeen betreft: 

 

Acties van de wetgever: (zie Hoofdstuk I.3, blz.11-14) 

 

• Een verduidelijking van het toepassingsgebied van de wet betreffende de patiëntenrechten. 

• Een versoepeling in de aanwijzing van de vertrouwenspersoon bij de uitoefening door de 

patiënt van het recht op informatie. 

• Een vaststelling van de kostprijs van een afschrift van een patiëntendossier dat werd 

overhandigd op verzoek van de patiënt. 

• Verduidelijking en precisering van het beginsel van “centrale” 

ziekenhuisaansprakelijkheid. 

 

Werkzaamheden van de Federale commissie “Rechten van de patiënt” 

(voor een deel met de medewerking van de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt”): (zie Hoofdstuk II.2, blz.37 39) 

 

• Uitwerking van modelformulieren voor de aanwijzing van een vertrouwenspersoon en een 

vertegenwoordiger. 

• Verschillende adviezen, deze zijn weergegeven op de website www.health.fgov.be/patient 

(Versoepeling van de aanwijzing van de vertrouwenspersoon, toegang tot het dossiers van 

de overleden patiënt, precisering van het principe van de “centrale 

ziekenhuisaansprakelijkheid” en van de informatie verstrekt aan de patiënt in verband met 

dit onderwerp) 

• Een reflectie die is aangevat over de toepassing van de wet betreffende de 

patiëntenrechten in het domein van de geestelijke gezondheidszorg. 
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Initiatieven van de FOD Volksgezondheid (met de medewerking van de 

federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”): (zie Hoofdstuk II.4.2.2, 

blz. 42-43) 

 

• Promotiecampagne ter bekendmaking van de wet betreffende de patiëntenrechten en van 

de werking van de ombudsdiensten “Rechten van de patiënt”, voorzien voor mei-juni  

2007. 

 

b) Wat de werking van de ombudsfuncties “Rechten van de patiënt” betreft: 

 

Acties van de wetgever: (zie Hoofdstuk I.3, blz. 14) 

 

• Concrete vooruitgang op het niveau van de garantie voor een onafhankelijkheid van de 

lokale ombudspersonen: twee recente koninklijke besluiten (één voor de ziekenhuizen en 

één voor de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg) stellen ondermeer regels vast 

in verband met onverenigbaarheden van functies en in verband met een goede werking 

van de ombudsfunctie). 

 

Werkzaamheden van de Federale commissie “Rechten van de patiënt” 

(voor een deel met de medewerking van de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt”):  

(zie Hoofdstuk II.2, blz. 37-39 en www.health.fgov.be/patient) 

 

• Advies uitbreiding bevoegdheden ombudsfunctie 

• Advies uitbreiding klachtrecht 

• Advies regels van onverenigbaarheid ombudsfunctie  

• Advies over de positie van de ombudspersoon in het ziekenhuis 

 

Initiatieven van de FOD Volksgezondheid (met de medewerking van 

de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”): 

 

• Verzekerde continuïteit in de dienstverlening van de federale ombudsdienst “Rechten van 

de patiënt” in het jaar 2006 (zie Inleiding, blz.6) 
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• Project “uniforme registratie van de jaarverslagen van de lokale ombudspersonen” (zie 

Hoofdstuk II.5.1, blz.43-45) 

 

Privé-initiatieven: 

 

• Initiatieven van verenigingen van lokale ombudspersonen (namelijk V.V.O.V.A.Z. et 

A.M.I.S.) voor ontmoeting, uitwisseling van ervaringen en reflectie over de 

praktijkuitvoering 

• Projecten van de Koning Boudewijnstichting gericht op een ondersteuning van het werk 

van lokale ombudspersonen “Rechten van de patiënt” en op een vooruitgang in de 

reflectie over hun statuut. (zie Hoofdstuk II.5.2, blz. 45) 

 

III. De aanbevelingen in dit jaarverslag 200633
 

 

1. Specifieke opleidingen in communicatietechnieken, niet alleen tijdens de 

basisopleiding van de beroepsbeoefenaars, maar ook tijdens de verdere loopbaan. (zie 

Hoofdstuk III.1, blz. 49) 

 

2. Een grotere transparantie over de financiële gevolgen die verbonden zijn met een 

behandeling (het al dan niet geconventioneerd zijn van de beroepsbeoefenaar, de kosten 

voor een behandeling bij tandarts,…) en met de aanrekening van supplementen in geval 

van een ziekenhuisopname en/of een behandeling in een ziekenhuis. (zie Hoofdstuk 

III.1, blz. 49-50) 

 

3. Uniforme en duidelijke richtlijnen voor de toegang tot multidisciplinaire 

patiëntendossiers, zoals ziekenhuisdossiers. Deze richtlijnen dienen rekening te houden 

met de bepalingen betreffende de toegangsmodaliteiten zoals voorzien in de 

patiëntenrechtenwet en met de regels van het beroepsgeheim. (zie Hoofdstuk III.2.3, blz. 

54-55) 

 

4. Een betere integratie en kennis van de wet betreffende de patiëntenrechten binnen het 

domein van de controle, arbeids-, expertisegeneeskunde. 

Een reflectie over een eventuele precisering van de wet in dit domein. 

                                                
33

 Deze aanbevelingen zijn blijvend of nieuw ten opzichte van de vorige jaarverslagen 2004 en 2005. 
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(zie Hoofdstuk III.3.1, blz. 56-58) 

 

5. In het kader van het recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking, een 

informatieverstrekking aan de patiënt over de werking van de wachtdiensten in het 

kader van de dringende geneeskundige hulpverlening en de continuïteit van de 

zorgverlening, enerzijds door de bevoegde beleidsinstanties, anderzijds door de 

beroepsbeoefenaar die door de patiënt in dit kader aangesproken wordt. (zie Hoofdstuk 

III.3.2, blz. 58-63) 

 

6. Een positionering van de wet betreffende de patiëntenrechten tegenover de andere 

regelgevingen die van toepassing zijn in de geestelijke gezondheidszorg. (zie 

Hoofdstuk III.3.3, blz. 63-67) 

 

7. De oprichting van een tuchtinstantie (deontologische controle) voor de tandartsen. 

(zie Hoofdstuk III.3.4, blz. 67-68) 

 

8. Een reflectie over de opportuniteit om specifieke ombudsdiensten “Rechten van de 

patiënt” op te richten voor de rusthuizen, gevangenissen et instellingen voor sociaal 

verweer; voorzieningen waar mensen voor langere tijd verblijven. (zie Hoofdstuk 

III.3.5, blz. 68-70) 

 

9. Een reflectie over de opportuniteit, voor de federale Commissie, een model formulier 

voor de toepassing van de voorafgaande wilsverklaring van de patiënt zoals voorzien 

in de wet betreffende de patiëntenrechten op te stellen ; een reflectie over de 

opportuniteit om de situatie van “algemeen geformuleerde” wilsuitingen van patiënten 

aangaande het levenseinde te onderzoeken (zie Hoofdstuk III.4., blz. 70-73). 

 

10. Het voorzien van een meer gepreciseerd en dus veiliger juridisch kader, meer bepaald in 

verband met: 

(zie Hoofdstuk III.5.1.1.) 

- de vertrouwelijkheid van het bemiddelingsproces (blz. 74) 

- de afhandeling van klachten betreffende een vermoeden van een medische fout 

verbonden met een technische handeling (blz. 76) 

- de tussenkomst van een advocaat tijdens het bemiddelingsproces (blz. 76) 
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- de toegang tot het dossier van de ombudspersoon door de partijen in de 

bemiddeling (blz. 77) 

- het beroepsgeheim van de ombudspersoon in verband met vragen van de politie, 

de Orde van geneesheren, verzekeringsinstellingen en andere diensten binnen het 

ziekenhuis (blz. 78) 

- de toegang van de lokale ombudspersoon tot het patiëntendossier dat beheerd 

wordt door de beroepsbeoefenaar (blz. 79) 

- de onafhankelijkheid van de ombudspersonen (blz. 80) 

 

Deze elementen zouden in een eerste instantie kunnen aangehaald worden in een 

huishoudelijk reglement voor de ombudsdiensten dat zal worden uitgewerkt door de 

Federale commissie “Rechten van de patiënt” in samenwerking met de ombudspersonen 

(blz. 82).  Of misschien neemt de wetgever zelf een initiatief? 

 

11. Betreffende de werking van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”: 

(zie Hoofdstuk III.5.1.2., blz. 83-84) 

- de noodzaak van een uitbreiding van het team van de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt”, in het kader van de uiteenlopende opdrachten van deze 

dienst 

- de reflectie over de mogelijkheden van aangepaste voorzieningen (ontvangstlokalen) 

voor de uitvoering van bemiddeling buiten Brussel 

 

12. Een verduidelijking voor de patiënt en de ombudspersonen van de specifieke rol van 

instanties (de Federale commissie “Rechten van de patiënt” en de inspectiediensten van 

de gemeenschappen) die instaan voor de controle van de werking van 

ombudsdiensten “Rechten van de patiënt” (zie Hoofdstuk III.5.2., blz. 87-88) 

 

13. Precisering van de wettelijk bevoegde ombudspersoon in bepaalde voorzieningen 

binnen de geestelijke gezondheidszorg: 

(zie Hoofdstuk III.5.3.) 

- de keuze van de psychiatrische ziekenhuizen voor een “interne” of “externe” 

ombudspersoon (blz. 89) 
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- de bevoegdheid van de ombudspersoon voor alle initiatieven van beschut wonen 

en psychiatrische verzorgingstehuizen die aangesloten zijn bij een 

overlegplatform (blz. 91) 

- de tussenkomst van de ombudspersoon bij het overlegplatform in de aangesloten 

centra geestelijke gezondheidszorg (blz. 93) 

- de tussenkomt van de ombudspersoon bij het overlegplatform in de aangesloten 

centra met een RIZIV-conventie (blz. 94) 

 

14. Een haalbare praktische regeling voor de opstelling van de jaarverslagen voor de 

initiatieven van beschut wonen door de ombudspersonen bij de overlegplatforms 

geestelijke gezondheidszorg. (zie Hoofdstuk III.5.4., blz. 95-96) 

 

15. Een verduidelijking over het verband tussen het wetsontwerp “betreffende de 

vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorgen” en de wet betreffende de 

patiëntenrechten: de vraag stelt zich in hoeverre het wetsontwerp (nog niet 

goedgekeurd op het moment van de redactie van dit jaarverslag) een vergoeding toelaat 

van schade die niet resulteert uit een technische handeling, maar resulteert uit het niet 

respecteren van de bijzondere verplichtingen die voorzien zijn in de wet betreffende de 

patiëntenrechten, zoals het niet respecteren van het recht op informatie over de 

gezondheidstoestand, van het recht op een vrije en geïnformeerde toestemming in de 

tussenkomst, van het recht op pijnbestrijding, het recht op respect voor de waardigheid 

tijdens de zorgverstrekking, enz. 

(zie Hoofdstuk III.6.2., blz. 98-100) 

 

IV. Andere moeilijkheden die zijn vastgesteld in dit jaarverslag 200634
 

 

De ombudsvrouwen stellen, op basis onder meer van geuite frustraties van burgers, 

moeilijkheden bij de toepassing of interpretatie van de wet betreffende de patiëntenrechten op 

verschillende domeinen. 

 

- Wat de toegang tot het dossier van de overleden patiënt betreft: moeilijkheden bij het vinden 

van een intermediaire beroepsbeoefenaar die bereid is om het dossier van de overleden patiënt 

in te zien (al dan niet kosteloos); frustraties van vertegenwoordigers van onbekwame 

                                                
34

 Deze moeilijkheden zijn blijvend of nieuw ten opzichte van de vorige jaarverslagen 2004 en 2005. 
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patiënten (feitelijke of juridische onbekwaamheid), die na overlijden van de patiënt geen 

rechtstreekse toegang meer hebben tot het patiëntendossier; frustraties van sommige 

nabestaanden dat zij geen kopie van het dossier kunnen verkrijgen, ook niet via de 

intermediaire beroepsbeoefenaar (zoals in geval van vermoeden van een medische fout); 

moeilijkheden in interpretatie van het begrip “partner” zoals voorzien in artikel 9 § 4 over de 

toegang tot het dossier van een overleden patiënt (gaat het ook om een samenwonende vriend 

die geen intieme partner is?); vragen naar de mogelijkheid van een verruiming van het begrip 

“bloedverwanten tot en met de tweede graad” in het geval er geen dergelijke verwanten van 

de overleden patiënt meer zijn (zie Hoofdstuk III.2.1., blz. 50-52). 

 

- Wat de afgifte van een afschrift van een patiëntendossier en de kostprijs ervan betreft: 

verwarring tussen de overdracht van een afschrift van een dossier van een beroepsbeoefenaar 

naar een andere beroepsbeoefenaar in het kader van de continuïteit van de zorgen (gratis 

overdracht) et de afgifte van een afschrift van een dossier aan de patiënt of zijn 

vertrouwenspersoon (een kostprijs wordt aangerekend voor het afschrift); moeilijkheden om 

te weten wie het afschrift van het dossier of het attest dient te betalen als derden dit afschrift 

opgevraagd hebben (arbeidsgeneesheer, FOD Sociale Zekerheid,…) (zie Hoofdstuk III.2.2. 

blz. 53) 

 

- Wat de persoonlijke notities betreft: soms verwarring tussen het begrip van “handgeschreven 

gegevens” en het begrip “persoonlijke notities”; verrassende vaststelling van velen over de 

mogelijkheid voor de vertrouwenspersoon (die beroepsbeoefenaar is) van de patiënt om een 

afschrift van de persoonlijke notities te verkrijgen.(zie Hoofdstuk III.2.4., blz. 55-56) 

 

- Wat het recht een klacht neer te leggen bij een bevoegde ombudsfunctie betreft: gebrek aan 

duidelijkheid over de identiteit van de bevoegde ombudsfunctie in verschillende domeinen 

van de geestelijke gezondheidszorg (cf. supra, aanbeveling 11); zou men het recht om klacht 

neer te leggen bij een bevoegde ombudsfunctie “officieel” moeten toekennen voor de ouders 

van een overleden patiënt?; zou men de mogelijkheid voor derde personen om een 

ombudsdienst op de hoogte te brengen van feiten “officieel” moeten toekennen (de 

ombudspersoon kan wel enkel tussenkomen met toestemming van de patiënt of zijn 

vertegenwoordiger)?; in hoeverre zou men wettelijk moeten regelen dat ombudspersonen 

klachten behandelen die niet bedoeld zijn in de wet betreffende de patiëntenrechten? (zie 
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hoofdstuk III.5.1.3., blz. 85-87) (zie advies van de Federale commissie “Rechten van de 

patiënt” voor de twee laatste punten, www.health.fgov.be/patient). 

 

- Wat het medisch beroepsgeheim betreft: frequente invraagstelling in de praktijk van de 

toepassing van het medisch beroepsgeheim (en de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer van de patiënt); noodzaak van de zin van deze regel regelmatig te herhalen. 

(zie Hoofdstuk III.6.1., blz. 96-97) 

 

 

------------------------------------------------------------------------- 
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CONTACTGEGEVENS: 

 
 

Directoraat generaal 

Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen 

 

Ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

Franstalige ombudspersoon Nederlandstalige ombudspersoon 

Marie-Noëlle VERHAEGEN Sylvie GRYSON 

t +32 (0) 2 524 85 21 t +32 (0) 2 524 85 20 

f +32 (0) 2 524 85 38 f +32 (0) 2 524 85 38 

e marienoelle.verhaegen@health.fgov.be e sylvie.gryson@health.fgov.be 

 

Medewerker 

Vanessa DEBREYNE 

t +32 (0) 2 524 85 18 

f +32 (0) 2 524 85 38 

e vanessa.debreyne@health.fgov.be 

 

Eurostation blok II 

Victor Hortaplein 40 bus 10 

1060 Brussel 

 

Contactpersoon secretariaat Federale Commissie “Rechten van de patiënt” 

 

Emmanuelle RICHE 

t +32 (0) 2 524 85 26 - e emmanuelle.riche@health.fgov.be 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


