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INLEIDING 
 

 

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

van de patiënt” tijdens het jaar 2008. Het werd in de loop van de maand april 2009 

opgemaakt. 

 

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

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

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

de patiënt. 

 

Dit rapport is het vijfde rapport van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”, die 

nu al vijf jaar bestaat (de dienst werd opgestart in oktober 2003)
1
. 

 

Ter herinnering, op dit ogenblik is de dienst samengesteld uit twee ombudsvrouwen, Marie-

Noëlle Verhaegen (Franstalig) en Sylvie Gryson (Nederlandstalig), alsook uit een 

medewerker, Vanessa Debreyne2.  

 

Gedurende de vier eerste maanden van het jaar 2008 behandelde de heer Guido Schmitz de 

dossiers van de Franstalige ombudspersoon aangezien zij met zwangerschapsverlof was. 

 

- Zoals dit tijdens de voorgaande jaren het geval was, zijn de diverse opdrachten / taken van 

de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”: 

 

• De afhandeling van de “klachten”dossiers; 

• Informatie aan de burgers over 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, ...); 

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

www.patientrights.be.  
2 Naast medewerker van de federale ombudsdienst volgt Vanessa Debreyne het dossier 
“Ziekenhuiscriminaliteit” op. Voor meer informatie in verband met dit dossier kunt u terecht op de site 
van de FOD Volksgezondheid via de link www.health.fgov.be – Gezondheidszorg – Zorginstellingen – 
Criminaliteit in de ziekenhuizen. 
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• Samenwerking met de juridische cel van DG1 van de FOD Volksgezondheid. 

 

- De inhoud van het huidige verslag zal beperkter zijn dan van de voorgaande verslagen. 

Het verslag zal zich vooral toespitsen op de cijfers en statistieken met betrekking tot de 

klachten en de informatiedossiers die werden behandeld in de loop van 2008, alsook op 

bepaalde concrete activiteiten van de dienst. Voor deze laatste vermelden we reeds de 

activiteiten van de leden van de dienst als “medewerkers van de FOD Volksgezondheid”:  

 

- technische adaptatie van het uniforme registratiesysteem voor de verslagen van de 

ombudspersonen in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms geestelijke 

gezondheidszorg: in samenwerking met de dienst ICT van de FOD Volksgezondheid 

werd het systeem aangepast omwille van redenen van veiligheid en van 

vertrouwelijkheid van de door de ombudspersonen te registreren gegevens (een te 

gebruiken wachtwoord) (cf. blz. 40); 

- de redactie van de analyse (door Vanessa Debreyne) van de jaarverslagen 2007 van de 

ombudspersonen in de ziekenhuizen en bij de platforms voor de Federale commissie 

“Rechten van de patiënt” (cf. blz. 40); 

- voorbereiding van de conferentiedagen voor de ombudspersonen “Rechten van de 

patiënt” (in september 2009), in het kader van een samenwerkingsovereenkomst 

tussen de FOD Volksgezondheid – Koning Boudewijnstichting met betrekking tot de 

opleiding van voornoemde ombudspersonen (cf. blz. 40). 

 

Wat de vaststellingen en aanbevelingen betreffen, zal het huidige verslag, gebaseerd op 

ervaringen van de ombudsfunctie in de loop van 2008, alleen de synthese hernemen, die ook 

al vervat zat in de verslagen 2006 en 2007 van de dienst.  

 

Deze voorgaande vaststellingen/aanbevelingen zijn immers nog altijd actueel en de 

ombudsvrouwen willen deze opnieuw onder de aandacht brengen. 

 

Bepaalde nieuwe gevallen waarmee de ombudspersonen te maken kregen in de loop van 2008 

(bv.: gevallen in privéklinieken (esthetische zorgverstrekking, …); vragen over de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de informatisering van gegevens; 

gevallen met betrekking tot de apothekers van wacht; de vraag in verband met het doorsturen 
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van de resultaten van bloedonderzoeken door de laboratoria aan de patiënten), zullen dit jaar, 

wegens gebrek aan tijd en middelen, niet becommentarieerd en geanalyseerd worden. 

 

In dit opzicht herinneren de ombudspersonen van de dienst aan hun aanhoudend verzoek om 

ten minste een bijkomende voltijdse werknemer aan te werven voor de dienst. 

 

Het verslag bestaat uit twee delen: 

I. Concrete activiteiten van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”; 

II. Vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen. 

 

Brussel, april 2009 

 

Marie-Noëlle Verhaegen en Sylvie Gryson 

Vanessa Debreyne 

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: 
 

CONCRETE ACTIVITEITEN UITGEVOERD BIJ DE FEDERALE 

OMBUDSDIENST “RECHTEN VAN DE PATIËNT” 

 

 

Inleiding: Activiteitenverdeling 

 

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

twee federale ombudsvrouwen en hun medewerkster omvat) kunnen we voorstellen via 

onderstaand diagram: 

Activiteitenverdeling 2008

60%

10%

15%

15%

dossiers

Commissie

publiek

FOD

 

In 2008 heeft de federale ombudsdienst twee derde van de werktijd besteed aan de 

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

dossiers). (Hoofdstuk II.1) 

 

Ongeveer vijftien procent van de werktijd werd besteed aan opdrachten uitgevoerd voor 

de Federale Commissie “Rechten van de patiënt” onder de vorm van informatie en 

feedback aan de ombudspersonen “Rechten van de patiënt” in de ziekenhuizen en bij de 

overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg in verband met de verzending van de 

jaarverslagen naar de Federale commissie; de opmaak van een analyse van de jaarverslagen 
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van de lokale ombudspersonen “Rechten van de patiënt” en de deelname aan de 

bijeenkomsten van de Commissie. (Hoofdstuk II.2) 

 

Eveneens vijftien procent van de werktijd ging uit naar opdrachten van de FOD 

Volksgezondheid, waaronder de evaluatie van het uniforme systeem voor de verzending van 

de jaarverslagen van de lokale ombudspersonen “Rechten van de patiënt” naar de Federale 

commissie en de aanpassing van dit verzendingssysteem in samenwerking met de dienst ICT 

van de FOD Volksgezondheid. (Hoofdstuk II.3) 

 

De federale ombudsdienst besteedde ongeveer tien procent van de werktijd aan publieke 

relaties (organisatie van de verzending van pakketten met flyers en brochures 

“Patiëntenrechten - een uitnodiging tot dialoog” naar de ombudspersonen “Rechten van de 

patiënt” in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg; het 

geven van uiteenzettingen; deelname aan colloquia; bijwerking van de inhoud van de website 

www.patientrights.be). (Hoofdstuk II.3) 

 

 

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

 

Voorafgaandelijk: wijze van registreren: 

 

In dit jaarverslag 2008 heeft de federale ombudsdienst dezelfde manier van registreren en 

gegevensverwerking gebruikt als in haar vorige jaarverslagen 2005, 2006 en 2007. 

 

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

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

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

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

waarbij een patiënt of derde instantie informatie vraagt over de toepassing en interpretatie 

van de wet betreffende de rechten van de patiënt.  
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In het eerste hoofdstuk worden de “klachten”dossiers besproken aan de hand van de 

registratie bij ontvangst van de klacht op de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

Deze dossiers worden ingedeeld in drie categorieën volgens de bevoegdheid, namelijk: 

 

- de dossiers die direct tot de bevoegdheid van de federale ombudsdienst behoren, 

verder categorie “bevoegdheid federale ombudsdienst” genoemd. 

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

bijgevolg direct naar de lokale ombudsdiensten doorverwezen worden, verder 

categorie “bevoegdheid lokale ombudsdienst” genoemd. 

Onder deze categorie dossiers die tot de bevoegdheid van de lokale ombudsdiensten 

behoren, bevinden zich ook de dossiers waarbij de federale ombudsdienst bemiddeld 

heeft tussen de lokale ombudsdienst en de patiënt, verder categorie “bemiddeling bij 

bemiddeling” genoemd. 

- de dossiers die direct werden doorverwezen naar andere diensten van 

klachtenafhandeling, verder categorie “bevoegdheid dienst derde” genoemd. 

 

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

ombudsdienst “Rechten van de patiënt” geregistreerd. 

 

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

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

sectoren en de beroepsbeoefenaars die door de klachten worden geviseerd, hebben we 

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

ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. 

 

De dossiers die tot de bevoegdheid van de lokale ombudsdiensten behoren, zijn, immers, 

door deze diensten zelf besproken in hun jaarrapporten. 

 

Niettegenstaande besteden we iets meer aandacht aan de dossiers die bij ontvangst direct 

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

We verduidelijken het voorwerp van deze dossiers en de instanties waarnaar ze verwezen 

werden. 
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We eindigen het eerste hoofdstuk ten slotte met een stand van zaken van alle 

“klachten”dossiers op 31 december 2008 (lopende en afgesloten dossiers). 

 

In het tweede hoofdstuk bespreken we de “informatie”dossiers. 

 

 

 

In 2008 heeft de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in totaal 482 “klachten” en 

290 informatievragen (ongeveer 170 aan Nederlandstalige zijde en ongeveer 120 aan 

Franstalige zijde) ontvangen. 
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I.1.1. De “klachten”dossiers: cijfergegevens en commentaar 

 

Inleiding: Algemeen overzicht van de cijfers 

 

In 2008 heeft de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in 2008 in totaal 482 

“klachten” ontvangen, namelijk 205 “klachten” aan Franstalige zijde en 277 “klachten” aan 

Nederlandstalige zijde. 

 

Overzicht 2008 FR NL 
Bevoegdheid federale ombudsdienst 52 89 

Bevoegdheid lokale ombudsdienst 106 124 

(Bemiddeling bij bemiddeling) 15 33 

Bevoegdheid dienst derde 47 64 

TOTAAL 205 277 

 

Ontvangst 2008 FR NL 
Brief 54 38 

Mail 42 91 

Telefoon 109 148 

 

Voorwerp van de klacht 2008 FR NL 
Art 5 gedrag 10 35 

Art 5 technische handeling 24 28 

Art 6 vrije keuze 0 2 

Art 7 informatie gezondheidstoestand 1 2 

Art 8 informatie voor een geïnformeerde 

toestemming 

5 16 

Art 8 uitdrukkelijke toestemming 0 1 

Art 8 weigering verstrekking 2 2 

Art 9 §1 patiëntendossier 1 3 

Art 9 § 2 inzage dossier 0 0 

Art 9 § 3 afschrift dossier 12 5 

Art 10 persl. levenssfeer 1 5 

Andere 5 2 

 

Verwachting 2008 FR NL 
Financieel 16 21 

Dialoog 15 18 

Signaal/luisteren 2 39 

Dossier 12 8 

Andere 7 3 
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Sector 2008 FR NL 
Rusthuis 5 2 

Ambulant 42 80 

Gevangenis 2 1 

Controle / expert/ adviserend/... 3 5 

Labo 0 1 

 

 

Beroepsbeoefenaars 2008 FR NL 
Huisarts 9 28 

Tandarts 15 23 

Specialist 16 9 

Kinesitherapeut 2 6 

Verpleegkundige - zelfst. / RH 0 2 

Apotheker 1 5 

Andere 9 16 

 

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

“Rechten van de patiënt” 

 

- Het aantal klachtendossiers3 (NL + FR) ontvangen op de federale ombudsdienst, 

opgedeeld per jaartal (2005, 2006, 2007 en 2008) en opgedeeld volgens de dienst die 

bevoegd is om de klacht rechtstreeks af te handelen 

                                                
3 We dienen hierbij op te merken dat (zoals in 2005, 2006 en 2007) “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. 
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- We merken doorheen de jaren een stijgende tendens voor het aantal klachtendossiers die 

betrekking hebben op de bevoegdheid van de (federale en lokale) ombudsdienst(en) en voor 

de klachtmeldingen die betrekking hebben op de bevoegdheid van derde diensten. 

 

De federale ombudsdienst is doorheen de jaren in mindere mate betrokken in dossiers 

“bemiddeling bij bemiddeling”, dossiers waarin wordt bemiddeld tussen patiënten en lokale 

ombudsdiensten. Een grotere bekendheid van de werking van de ombudsdiensten en van de 

patiëntenrechtenwet, zowel voor de patiënt als voor de ombudspersoon, kan hiervoor 

misschien een verklaring zijn. 

 

In vergelijking met 2007, het jaar waarin de informatiecampagne “Patiëntenrechten – een 

uitnodiging tot dialoog” gelanceerd werd, merken we voor het aantal klachtendossiers in 2008 

een daling van 11%. We zouden hieruit kunnen afleiden dat de informatiecampagne in 2007 

misschien een tijdelijk effect heeft gehad op het aantal klachtendossiers ontvangen bij de 

federale ombudsdienst (een betere kennis van de rechten/plichten van de actoren van de 

therapeutische relatie, en aldus minder klachten (?)). 

 

- De procentuele verdeling van de verschillende categorieën klachtendossiers (NL + FR) 

in 2008 is in vergelijking met de registraties voor de voorgaande jaren gelijkaardig gebleven. 

 

Bijgevolg kunnen we zeggen dat in 2008: 

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

“klachten”dossiers inneemt (29%); 

- ongeveer de helft van de dossiers tot de categorie “bevoegdheid lokale 

ombudsdienst” behoort (48%); 

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

behoort (23%). 

 

Men kan zich de vraag stellen hoe het komt dat meer dan de helft van de klachten die op de 

federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” terechtkomen, in werkelijkheid 

beroepsbeoefenaars in de ziekenhuizen betreft en bijgevolg tot de bevoegdheid van de 

ombudsdiensten van de ziekenhuizen zelf behoort. 
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Zijn patiënten nog niet voldoende op de hoogte van het bestaan van de “lokale” 

ombudsdiensten? 

 

In werkelijkheid merken de federale ombudsvrouwen op dat bepaalde patiënten weten dat er 

in elk ziekenhuis een ombudsdienst opgericht is, maar dat zij de bevoegdheidsverdeling die de 

regelgeving aangaande de werking van de ombudsdiensten voorziet, niet goed kennen. 

 

Verder zijn bepaalde patiënten op de hoogte van deze bevoegdheidsverdeling, maar wensen 

zij zich in eerste instantie bij een (federaal) contactpunt te informeren over de 

afhandelingsmogelijkheden van hun klacht. 

 

Ten slotte contacteren andere patiënten nog de federale ombudsdienst wanneer zij niet 

tevreden zijn over de tussenkomst van de lokale ombudspersoon (een dossier “bemiddeling 

bij bemiddeling” kan dan eventueel geopend worden) of wanneer zij, na afhandeling van hun 

klacht door de lokale ombudspersoon, hun klacht bij de federale ombudsdienst willen 

neerleggen. 
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- Het aantal klachtendossiers per taalgedeelte ontvangen op de federale ombudsdienst, 

opgedeeld per jaartal (2005, 2006, 2007 en 2008) en opgedeeld volgens dienst die 

bevoegd is om de klacht rechtstreeks af te handelen 

 

36

38

37

21

34

37

21

23

40

49

31

21

62

55

22

42

44

117

21

51

108

98

44

47

52

91

15

47

89

91

33

64

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

FR NL FR NL FR NL FR NL

2005 2006 2007 2008

Overzicht klachten 2005-2008 per taalgedeelte

bevoegdheid dienst
derden

bemiddeling bij
bemiddeling

bevoegdheid lok ombud
zonder bemidd bij bemidd

bevoegdheid fed ombud

 

 

- De stijgende tendens van het aantal dossiers doorheen de jaren is ook merkbaar, indien we 

de klachtendossiers opdelen in Franstalige en Nederlandstalige dossiers. 

 

Tegenover het jaar 2007, het jaar waarin de informatiecampagne “Patiëntenrechten – een 

uitnodiging tot dialoog” gelanceerd werd, merken we hier eveneens een daling van 11% van 

het aantal dossiers, voor zowel de Franstalige als de Nederlandstalige dossiers. 

 

- Aan Franstalige zijde zijn in vergelijking met het jaar 2007 de percentages van dossiers 

“bevoegdheid federale ombudsdienst” (19% in 2007 en 25% in 2008) en van dossiers 

“bevoegdheid dienst derde” (22% in 2007 en 23% in 2008) gestegen in tegenstelling tot het 

percentage van dossiers “bevoegdheid lokale ombudsdienst” (59% in 2007 en 52% in 2008). 
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Het percentage van dossiers “bemiddeling bij bemiddeling” is eveneens gedaald (9% in 2007 

en 7% in 2008). 

 

In vergelijking met de jaren 2005 en 2006 noteren we voor de categorie van dossiers 

“bevoegdheid federale ombudsdienst”, ondanks een stijging in absolute cijfers, een lichte 

terugval (27% in 2005, 28% in 2006 en 25% in 2008) in tegenstelling tot de categorieën 

“bevoegdheid lokale ombudsdienst” (29% in 2005, 35% in 2006 en 52% in 2008) en 

“bevoegdheid dienst derde” (16% in 2005, 15% in 2006 en 23% in 2008). 

 

- Aan Nederlandstalige zijde zijn in vergelijking met het jaar 2007 de percentages van 

dossiers “bevoegdheid federale ombudsdienst” (36% in 2007 en 32% in 2008) en van dossiers 

“bevoegdheid lokale ombudsdienst” (48% in 2007 en 45% in 2008) gedaald in tegenstelling 

tot het percentage van dossiers “bevoegdheid dienst derde” (16% in 2007 en 23% in 2008). 

Bij het percentage van dossiers “bevoegdheid lokale ombudsdienst” nemen we wel enkel een 

daling in het percentage van dossiers “bemiddeling bij bemiddeling” waar (15% in 2007 en 

12% in 2008).  

 

In vergelijking met de jaren 2005 en 2006 is de procentuele verdeling in “klachten”dossiers 

ongeveer dezelfde gebleven. 
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- Het aantal klachtendossiers per taalgedeelte ontvangen op de federale ombudsdienst in 

2008, opgedeeld volgens dienst die bevoegd is om de klacht rechtstreeks af te handelen 
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 FR NL TOTAAL 

bevoegdheid fed ombud 52 89 141 

bevoegdheid lok ombud zonder bemidd bij bemidd 91 91 182 

bemiddeling bij bemiddeling 15 33 48 

bevoegdheid dienst derden 47 64 111 
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- Het aantal klachtendossiers per taalgedeelte behorend tot de bevoegdheid van de federale 

ombudsdienst, opgedeeld per jaartal (2005, 2006, 2007 en 2008) 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

2005 2006 2007 2008

Aantal klachten bevoegdheid federale ombudsdienst 2005-2008

FR

NL

 

 



19 

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

patiënt” 

 

Aanmelding klachten 2008 In % 
 FR NL FR NL TOTAAL 

Brief 54 38 26% 14% 19% 

Mail 42 91 21% 33% 28% 

Telefoon 109 148 53% 53% 53% 
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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 (19%). 

 

In vergelijking met de Nederlandstalige zijde signaleren de Franstalige patiënten in gelijke 

mate een “klacht” per telefoon (53% in beide taalgedeelten); de Franstalige patiënten 

contacteren de ombudsdienst minder per mail (21% tegen 33% aan Nederlandstalige zijde) en 

meer per brief (26% tegen 14% aan Nederlandstalige zijde). 
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Vergelijking met de gegevens in 2007 
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In vergelijking met 2007 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. 

 

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

bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

 

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

één dossier kunnen er bijgevolg meer dan één recht geregistreerd zijn. 

 

Voorwerp van de klacht FR 2008 
 FR 

art 5 gedrag 10 

art 5 technische handeling 24 

art 6 vrije keuze 0 

art 7 informatie gezondheidstoestand 1 

art 8 informatie voor een geïnformeerde 

toestemming 5 

art 8 uitdrukkelijke toestemming 0 

art 8 weigering verstrekking 2 

art 9 patiëntendossier 1 

art 9 inzage dossier 0 

art 9 afschrift dossier 12 

art 10 pers levenssfeer 1 

andere 5 

 

Voorwerp van de klacht NL 2008 
 NL 

art 5 gedrag 35 

art 5 technische handeling 28 

art 6 vrije keuze 2 

art 7 informatie gezondheidstoestand 2 

art 8 informatie voor een geïnformeerde 

toestemming 

16 

art 8 uitdrukkelijke toestemming 1 

art 8 weigering verstrekking 2 

art 9 patiëntendossier 3 

art 9 inzage dossier 0 

art 9 afschrift dossier 5 

art 10 pers levenssfeer 5 

andere 2 
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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, namelijk het recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking (Fr.: 34 

dossiers en Ndl.: 63 dossiers). We merken dat aan Franstalige zijde het voorwerp voor het 

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

handeling” en 10 dossiers “gedrag”); aan Nederlandstalige zijde zijn er meer klachten in 

verband met het gedrag van de beroepsbeoefenaar (28 dossiers “technische handeling” en 35 

dossiers “gedrag”). 

 

Aan Franstalige zijde heeft een tweede groep dossiers betrekking op Art. 9 van de wet 

betreffende de patiëntenrechten, en in het bijzonder op het recht op een afschrift van het 

patiëntendossier. 

Aan Nederlandstalige zijde wordt in 19 dossiers het recht om geïnformeerd, 

voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst van de 

beroepsbeoefenaar (Art. 8) aangehaald, in het bijzonder de vereiste verstrekking van 

informatie voorafgaand aan de toestemming van de patiënt (16 dossiers). 

 

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

de patiënt” ingediend werden: 

 

Aan Franstalige zijde 

  
- verzoek tot een afschrift van het patiëntendossier bij een orthopedist 
- ontevredenheid over de kwaliteit van de dienstverstrekking door een kinesitherapeut 
- ontevredenheid over de kwaliteit van de dienstverstrekking door een audicien 

(hoortoestelaanpassing) 

- verzoek van patiënt om een afschrift van het patiëntendossier bij een geneesheer-
specialist 

- verzoek tot toegang tot de zorgverstrekking – zoeken van een specialist 
- ontevredenheid over een uitneembare tandprothese verstrekt door een tandarts 

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

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

telefonische oproep 

- verzoek tot een afschrift van het patiëntendossier in de ambulante sector 
- vragen in verband met de honoraria van een dermatoloog 
- verzoek tot een afschrift van het patiëntendossier bij een geneesheer-specialist 
- verzoek van een patiënt (gedetineerde) voor een afschrift van het patiëntendossier bij 

een arts in een gevangenis 
- klacht in verband met de weigering van een apotheker om aangekochte 

geneesmiddelen terug te nemen 
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- verzoek tot een afschrift van het patiëntendossier bij een adviserend geneesheer van 
een verzekeringsmaatschappij 

- ontevredenheid over de kwaliteit van de dienstverstrekking (technische handeling) 

door een tandarts 

- ontevredenheid over de kwaliteit van de dienstverstrekking door verschillende artsen 

- ontevredenheid over een uitneembare tandprothese verstrekt door een tandarts 

- ontevredenheid over de kwaliteit van de dienstverstrekking door een kinesitherapeut 
in een RVT 

- klacht in verband met een arts in een RVT, die afgeweken heeft van een beslissing 

van een vertegenwoordiger van een (wilsonbekwame) patiënt (de vertegenwoordiger 

wenst een stopzetting van behandeling) 

- verzoek tot het doorsturen van een afschrift van een patiëntendossier van voormalig 
huisarts naar huidige huisarts in het kader van de continuïteit van de zorgen 

- klacht met betrekking tot de technische zorgverstrekking door een tandarts 
- vraag tot een afschrift van het dossier van een tandarts 

- probleem met het bepalen van de vertegenwoordiger van een patiënt die in een RVT 
verblijft 

- betwisting van de manier waarop een deskundig psychiatrisch onderzoek werd 
uitgevoerd (zonder verklaring over de aard van het deskundig onderzoek – overdracht 

van het medisch dossier van de psychiater naar de deskundige zonder de patiënt te 

verwittigen) 

- zorgverstrekking geweigerd door de partner van een vrouw in comateuze toestand die 

in een RVT verblijft 

- aangifte van een geïnterneerde over precaire zorgverstrekking in de gevangenis 
(problemen in verband met (gebrek) aan psychiatrische begeleiding, hygiëne, 

problemen om snel een afspraak te hebben bij een tandarts, over de weinig menselijke 

behandeling van de geïnterneerden) 

- verzoek om informatie over de kenmerken van een lopende of toekomstige 

behandeling bij de tandarts (probleem in verband met geïnformeerde toestemming) 

- betwisting van de diagnose/ conclusies van een expert psychiater 

- klacht over de kwaliteit van de zorgverstrekking bij plastische chirurgie, waarbij de 

tussenkomst gebeurde in een privékliniek 
- klacht over de kwaliteit van de zorgverstrekking in een RVT (wonde slecht verzorgd 

door de verpleging, gebrek aan hygiëne – geen bezoek van een huisdokter) 
- betwisting met betrekking tot het gemak waarmee een certificaat werd uitgeschreven 

door een huisarts met het oog op het in observatie stellen van een patiënt 
- klacht met betrekking tot de technische zorgverstrekking door een tandarts 
- klacht met betrekking tot de technische zorgverstrekking door een tandarts en 

verzoek tot een afschrift van het dossier  

- betwisting van de technische zorgverstrekking door een tandarts 

- betwisting van de technische zorgverstrekking van een tandarts 

- klacht met betrekking tot het gebrek aan follow-up van de zorgverstrekking door een 

huisarts 
- klacht met betrekking tot het gebrek aan informatie over de kenmerken van een 

lopende behandeling bij de tandarts (geïnformeerde toestemming) 

- aangifte met betrekking tot het gebrek aan follow-up voor de zorgverstrekking en 

verkeerde diagnose door een geneesheer specialist (zorgverstrekking voor de voeten) 

- verzoek tot een afschrift van het dossier van een psychiater en klacht met betrekking 

tot het gebrek aan dialoog met laatstgenoemde 
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- klacht in verband met het ongepaste gedrag van een adviserend geneesheer van een 
verzekeringsmaatschappij (strikvragen en zeer persoonlijke vragen, kritiek, 

schending van het beroepsgeheim, …) 

- verzoek tot een afschrift van het dossier van een geneesheer-gynaecoloog met 

betrekking tot feiten die tot 15 jaar teruggaan 

- klacht met betrekking tot het gebrek aan informatie over de financiële gevolgen van 

een deskundig onderzoek uitgevoerd bij een tandarts specialist 
- klacht tegen een oogarts met betrekking tot het weigeren van een document voor het 

voorschrijven van een bril (document waarmee een terugbetaling van de 

ziekteverzekering kan worden verkregen) 

- klacht met betrekking tot het gebrek aan follow-up van de zorgverstrekking en gebrek 

aan informatie met betrekking tot de gezondheidstoestand – tegenover een 
geneesheer-specialist (oogarts) 

- klacht met betrekking tot de technische zorgverstrekking door een tandarts 
- klacht met betrekking tot de technische zorgverstrekking door een tandarts en 

verzoek tot afschrift van het dossier – zoeken van een specialist 
- klacht tegenover een gynaecoloog met betrekking tot het gebrek aan follow-up van de 

zorgverstrekking, na complicaties bij een bevalling en met betrekking tot het gebrek 
aan uitleg/dialoog met deze beroepsbeoefenaar 

- klacht met betrekking tot slecht gemaakte orthopedische zolen (bandagist - 

orthopedist) 

- klacht met betrekking tot de technische zorgverstrekking door een tandarts 
- klacht met betrekking tot de technische zorgverstrekking door een tandarts 
- klacht met betrekking tot de houding van een geneesheer-gynaecoloog (geen 

communicatie/verklaring met betrekking tot een verkeerde basisdiagnose) 

- probleem om een afschrift te krijgen van het dossier bij een kinderpsychiater door 

ouders van een minderjarige  

 

Aan Nederlandstalige zijde 

 

- ontevredenheid over de vorm en het uitzicht van een prothese verstrekt door een 

tandarts 
- vraag naar afschrift van het patiëntendossier bij een geneesheer-specialist (psychiater) 

- ontevredenheid over de houding van een arts van wacht tijdens een huisbezoek 
- ontevredenheid over de houding van een geneesheer-evaluator van de Medische 

dienst van DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid voor de 
toekenning van een parkeerkaart 

- ontevredenheid van de patiënt over de houding van een arts van wacht (enkel 
mogelijkheid tot consultatie in kabinet, geen huisbezoek) 

- vraag naar gegevens in een patiëntendossier (de datum waarop een vaccinatie werd 
gegeven) bij een huisarts 

- ontevredenheid over de kwaliteit van de tussenkomst van een huisarts (vraag van 

patiënt naar op pijnbestrijding gerichte zorg) 

- vraag naar garantie van de continuïteit van een lopende orthodontische behandeling 

naar aanleiding van een onaangekondigde stopzetting van een praktijk van een 

tandarts-orthodontist 
- ontevredenheid over de communicatie met de huisarts naar aanleiding van vragen van 

de patiënt in verband met de inhoud van de behandeling 

- ontevredenheid over de kwaliteit van de tussenkomst door een tandarts (keuze van de 

juiste prothesesoort) 
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- vraag naar afschrift van het dossier bij arbeidsgeneesheer 

- ontevredenheid over weigering apotheker van wacht om een medisch hulpmiddel te 

overhandigen 

- ontevredenheid over verstrekking prothese (slecht passend, verkeerde beet) door een 

tandarts 
- ontevredenheid over de tussenkomst van een specialist (esthetische chirurgie) in een 

privékliniek, namelijk onvoldoende informatie voorafgaandelijk aan de toestemming, 

niet respecteren van de intimiteit van de patiënt, ontevredenheid over het eindresultaat 

- onduidelijkheid over de kostprijs van een verstrekte prothese bij een tandarts, 

gewenste afwerking van prothese en nazorg worden niet uitgevoerd; patiënt wenst 

betalingsbewijs en de garantie dat prothese veilig is vervaardigd 

- vraag tot afschrift van panoramische radiografie van gebit op digitale drager bij 

geneesheer-specialist 
- vermoeden van fout bij een handeling (injectie) door een thuisverpleegkundige 
- ontevredenheid over het niet tussenkomen van een dokter van wacht nadat deze ter 

plaatse was gekomen 
- ontevredenheid over gedrag van een specialist (orthopedist) naar aanleiding van in 

vraagstelling van de kwaliteit van het verstrekte medisch hulpmiddel 
- ontevredenheid over de houding van een huisarts tegenover alternatieve geneeswijzen 

en tegenover de verwijzing naar specialisten 

- ontevredenheid over het gedrag van de arts van wacht naar aanleiding van de 

betaling van het honorarium bij huisbezoek: de ouder van de minderjarige patiënt had 

het gevraagde honorarium niet cash in huis en stelde een betaling via 

internetbankieren voor, wat door arts werd geweigerd 

- ontevredenheid over gebrek aan voorafgaandelijke informatie over financiële 

gevolgen van een tussenkomst door een specialist 
- ontevredenheid over de inhoud van een behandeling door een acupuncturist 
- ontevredenheid over het voorschrijfgedrag (volgens patiënt een te groot aantal 

geneesmiddelen) van een huisarts bij een patiënt met meerdere aandoeningen 

- bezorgdheid van patiënt over de plotse wijziging in gezondheidstoestand na 

behandeling door vervangend kinesitherapeut tijdens het verlof van de 

kinesitherapeut 
- onenigheid over de aanwezigheid van de toestemming van de patiënt voor het 

opstarten van de voorbereidingen van een (esthetische) behandeling door een 
tandarts; tandarts vraagt schadevergoeding gezien de weigering van de patiënt om de 

behandeling aan te vatten 
- ontevredenheid in verband met het (niet) eerbiedigen van de hygiënevoorschriften 

door een tandarts (gebruik handschoenen, nieuwe tandenborstel) 
- vraag naar een afschrift van een patiëntendossier bij een tandarts 
- vraag naar een afschrift van een patiëntendossier bij een geneesheer die een 

onderzoek uitvoerde in opdracht van een verzekeringsmaatschappij 
- vraag van de patiënt naar de mogelijkheid om meer met de huisarts in gesprek te 

kunnen gaan en om meer begeleid te worden bij een intensieve behandeling die werd 

opgestart bij een specialist van het ziekenhuis 

- vraag in verband met het recht op vrije keuze van een zelfstandige verpleegkundige 

(Een verpleegkundige wenst niet langer samen te werken binnen een bestaand team 

van verpleegkundigen. De patiënt verkiest de verpleegkundige boven het team, maar 

signaleert dat hij druk ondervindt om voor de verzorging toch bij het team te blijven.) 

- ontevredenheid over het lichamelijk onderzoek (pijn na het onderzoek) door een 

adviserend geneesheer van een verzekeringsmaatschappij 
- ontevredenheid over de tussenkomst van een huisarts 
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- blijvend voos gevoel na een verdovende inspuiting door een tandarts; verschil tussen 

advies van betrokken tandarts en advies van andere tandarts 

- ontevredenheid over de weigering van een apotheker van wacht om geneesmiddelen 

op voorschrift te overhandigen 

- ontevredenheid over de kwaliteit van een jarenlange behandeling door een tandarts 

(andere tandarts stelde verschillende dringend uit te voeren behandelingen vast 

(extractie tanden, vervanging vullingen)) 

- ontevredenheid over de inhoud van het gesprek bij een arbeidsgeneesheer (respect 

voor persoonlijke levenssfeer van de patiënt) 

- ontevredenheid over het gedrag van een huisarts (betrekking van patiënt in 

behandeling, aanrekening honorarium, voorschrijven van de geneesmiddelen 

- ontevredenheid over de inhoud van de behandeling van een geïnterneerd persoon door 
een psychiater in een gevangenis 

- ontevredenheid over het niet tussenkomen van een dokter van wacht na een 
telefonische oproep naar de wachtdienst 

- gebrek aan informatie over de kostprijs (terugbetaling door het ziekenfonds) vooraf 
aan een behandeling door een kinesitherapeut 

- ontevredenheid over de weigering van een huisarts om bepaalde pijnstillende 
medicatie voor te schrijven 

- ontevredenheid over de kwaliteit van verstrekte orthopedische schoenen door een 

orthopedist 
- vraag naar de bevoegdheid van een adviserend geneesheer bij een ziekenfonds om 

persoonlijke vragen te stellen aan de patiënt over zijn privéleven 

- onbereikbaarheid van een kinesitherapeut naar aanleiding van vraag van patiënt naar 

getuigschrift van verstrekte zorgen (patiënt heeft elke behandeling betaald) 

- vraag in verband met vertegenwoordiging van een patiënt (persoon met dementie) bij 

de huisarts; huisarts oordeelt dat vertegenwoordiging niet nodig zou zijn 

- ontevredenheid over de kwaliteit van een prothese verstrekt door een tandarts 

- vermoeden van overdracht door de huisarts van vertrouwelijke informatie over de 

patiënt aan een familielid 

- ontevredenheid over de kwaliteit van de tussenkomst van een tandarts (loszitten van 

een klikprothese) 
- afwezigheid diagnosestelling; verwijzing naar de specialist door huisarts op basis van 

veelvuldig door patiënt gesignaleerde symptomen 
- ontevredenheid over de manier waarop een patiënt betrokken werd bij de beslissing tot 

ziekenhuisopname door een huisarts 
- ontevredenheid over de houding van huisartsen in een huisartsenpraktijk 

(onduidelijkheden over afspraken, informatieoverdracht, …) 
- onduidelijkheid van de informatie die een apotheker van wacht aan zijn deur 

vermeldde met betrekking tot de aanrekening van een wachthonorarium 

- vraag in verband met de kwaliteit van een behandeling bij een tandarts (beperkte 

preventieve en conserverende behandeling) 

- ontevredenheid over de houding van het verzorgend/verplegend personeel in een 
rusthuis (bewoonster na val in bed gelegd, arts werd er niet bijgeroepen) 

- signaal over de afhankelijke situatie van een patiënt tegenover een adviserend 
geneesheer van een ziekenfonds in verband met zijn beslissing over 

arbeidsongeschiktheid en invaliditeit 

- gebrek aan voorafgaandelijke informatie over manier van werken in een praktijk 

osteopathie (ongevraagde tussenkomst van een andere therapeut) 

- ontevredenheid van de patiënt over de weigering van een tandarts om een door de 

patiënt gewenste behandeling uit te voeren 
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- ontevredenheid over de aanrekening van een honorarium voor een paradontale 

behandeling (tandarts specialist) (honorarium hoger dan wat vooraf werd opgetekend 

in geschreven overeenkomst) 

- ontevredenheid over de hoogte van een honorarium aangerekend door een 

paradontoloog 
- ontevredenheid over (de afwezigheid van) palliatieve zorgverstrekking aan moeder in 

een RVT (moeder is overleden) 

- ontevredenheid over houding en onderzoeksmethode van een arts-deskundige (in 

gerechtelijk kader) 

- weigering van een voorgestelde behandeling door een kinesitherapeut (behandeling 

is niet conform het voorschrift van de specialist en volgens patiënt niet correct) 

- vraag in verband met niet-overhandiging van het getuigschrift voor verstrekte zorgen 
in een tandartsenpraktijk direct na de behandeling 

- ontevredenheid over gedrag (grensoverschrijdend) van een kinesitherapeut en de 
weigering van een voorgestelde behandeling 

- vraag omtrent de kwaliteit van een behandeling (behandeling van tandpijn) door een 
tandarts van wacht, vraag omtrent de hoogte van het aangerekende honorarium 

- ontevredenheid over de weigering van een huisarts om een aanvraagformulier voor 
een hulpmiddel in te vullen; verstrekking door de bandagist al gebeurd 

- ontevredenheid over de houding van een tandarts (commerciële) en over de inhoud 

van de verstrekte informatie (kostprijs van de behandeling, mogelijke alternatieven) 

- vraag naar kopie van een patiëntendossier (een verslag) opgemaakt door een 

geneesheer-expert 
- vraag naar de overdracht van een afschrift van een patiëntendossier van de vorige 

huisarts naar de huidige huisarts 

- ontevredenheid over de weigering van een apotheker om een medisch hulpmiddel te 

overhandigen 

- ontevredenheid over de kwaliteit van een zorgverstrekking in een privékliniek 

- onduidelijkheid voor de patiënt wat betreft de resultaten van een bloedanalyse 

- ontevredenheid over de hoogte van een honorariumsupplement aangerekend door een 

specialist (radioloog), afwezigheid van een betalingsbewijs 

- ontevredenheid over de kwaliteit van verstrekkingen door een tandarts 
- ontevredenheid over niet tussenkomen van een huisarts naar aanleiding van een 

oproep 
- ontevredenheid over de toepassing van alternatieve geneeskunde door een huisarts 

van wacht 
- ontevredenheid over de informatie (kostprijs, inhoud van de behandeling) die 

voorafgaand aan de tussenkomst werd meegedeeld door een osteopaat 
- ontevredenheid over de kwaliteit van een esthetische behandeling door een chirurg in 

een privékliniek, over de inhoud van de verstrekte voorafgaandelijke informatie met 

betrekking tot de behandeling, respect voor recht op vrije keuze van de 

beroepsbeoefenaar 

- ontevredenheid over informatie (kostprijs) die voorafgaand aan de tussenkomst werd 

meegedeeld door een tandarts 

- ontevredenheid over de informatie (kostprijs en terugbetaling) voorafgaand aan een 

behandeling door een orthodontist 
- ontevredenheid over het niet tussenkomen van een dokter van wacht naar aanleiding 

van een telefonische oproep 

- ontevredenheid over de kwaliteit van een behandeling door een kinesitherapeut 
- vermoeden van een fout in de diagnosestelling door een huisarts en ontevredenheid 

over het niet tussenkomen van deze huisarts na een telefonische oproep 
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- vraag naar de overdracht van een afschrift van het patiëntendossier van de vorige 

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

- ontevredenheid over de weigering van een huisarts om de patiënt thuis te bezoeken na 

een telefonische oproep 

- ontevredenheid over de tijdelijke afwezigheid van een apotheker die van wacht is 

- ontevredenheid over de kwaliteit van de verstrekking (gebrekkige diagnose) en over 

het gedrag van een tandarts 

- vermoeden van de patiënt dat de vorige huisarts oncorrecte informatie over patiënt 

aan andere huisartsen heeft verspreid zonder dat patiënt hiervan op de hoogte was 

 

 

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

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

patiënt” 
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- Aan Nederlandstalige zijde is het geven van een signaal bij de ombudspersoon de meest 

voorkomende verwachting. Het verzoek om een financieel akkoord en de behoefte aan 

dialoog met de beroepsbeoefenaar komen respectievelijk op de tweede en derde plaats. 

 

Wat de dossiers “signaal / luisteren” betreft, vermeldt de Nederlandstalige ombudsvrouw dat 

zij een groot aantal klachten, waarop de patiënt na een eerste antwoord van de ombudsvrouw 
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niet meer gereageerd heeft, onder deze categorie registreert. Het gaat hoofdzakelijk om 

dossiers waarin de patiënt een klacht per mail had neergelegd (zie Hoofdstuk II.1.1.8). 

 

- Franstalige patiënten vragen vooral om een financieel akkoord en om dialoog met de 

betrokken beroepsbeoefenaar, en vervolgens om het patiëntendossier. 

 

I.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 2008 

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

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

van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” betrekking op huisartsen. Een vierde 

van de klachtmeldingen betreft tandartsen. 

 

Aan Franstalige zijde hebben de klachten vooral betrekking op specialisten en tandartsen, en 

in mindere mate op huisartsen. 

 

De groep “andere” omvat voornamelijk de beroepsbeoefenaars die werkzaam zijn in de 

controle- en expertisegeneeskunde en adviserend geneesheren bij het ziekenfonds. 
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I.1.1.7. De “klachten”dossiers “ behorend tot de bevoegdheid van diensten 

derde 

 

Aan Nederlandstalige zijde 

 

- vraag in verband met werkingsprocedures medex: secretariaat medex en de federale 
ombudsman 

- ontevredenheid over de tussenkomst van dokter van wacht na een telefonische oproep: 
patiënt heeft al klacht neergelegd bij orde van geneesheren, bij de politie en bij de 

verantwoordelijke van de wachtdienst 
- vraag in verband met de toepassing van de sociale zekerheidsregelgeving in verband 

met de terugbetaling van een geneesmiddel: federale ombudsman 

- vraag in verband met de hoogte van een honorarium gevraagd door een arts van wacht 

en vraag in verband met de terugbetalingstarieven: al contact opgenomen met het 

ziekenfonds 

- vraag van een werknemer in verband met de rechtvaardiging van regelmatige 

afwezigheden op het werk naar aanleiding van noodzakelijke controleraadplegingen in 

een ziekenhuis die alleen tijdens de werkuren kunnen plaatsvinden: personeelsdienst 

federale administratie; in geval van gebrek aan een interne regeling: federale 

ombudsman 

- specifieke vragen in verband met correctheid van een ziekenhuisfactuur: ziekenfonds 

- vraag in verband met de beslissing van een ziekenfonds over de terugbetaling van een 

vaccinatie met terugwerkende kracht naar aanleiding van een nieuwe regelgeving: 

federale ombudsman 
- vragen in verband met de correctheid van een ziekenhuisfactuur: ziekenfonds 

- ontevredenheid in verband met de werking van een team van thuisverpleegkundigen: 
Vlaams agentschap zorg en gezondheid Vlaamse overheid 

- vraag in verband met het recht op inzage in gegevens ter berekening van de 
maximumfactuur: ziekenfonds 

- ontevredenheid over tussenkomst en gedrag van een zelfstandige verpleegkundige die 
een (wilsbekwaam) familielid verzorgt, een persoonlijk conflict met verpleegkundige: 

ombudsdienst is niet bevoegd 

- vraag naar betaling van de kosten van een advocaat en een deurwaarder aangesteld 
door het ziekenhuis als de patiënt de hoofdsom van de ziekenhuisfactuur heeft betaald: 

deurwaarderskantoor 
- ontevredenheid over de opvolging van een dossier (terugbetaling van 

ziekenhuisfactuur) door een hospitalisatieverzekering: ombudsman van de 
verzekeringen 

- vermoeden van een medische fout door een geneesheer: klacht reeds in afhandeling bij 
de werkgever van de geneesheer en reeds klachtmelding bij orde van geneesheren 

- vraag naar terugbetaling en rechtzetting van de inhoud van ziekenhuisfacturen na 

vonnis rechtbank: justitiehuis (rechtsmiddelen en pro deo) en dienst ledenverdediging 

ziekenfonds + ombudsman van de verzekeringen 

- probleem in verband met de aansluiting tot een hospitalisatieverzekering (eenzijdige 

opzegging overeenkomst, uitsluiting van risico's): ombudsdienst van de verzekeringen 

- betwisting beslissing adviserend geneesheer van het ziekenfonds om de 

arbeidsongeschiktheid van dochter nog langer te erkennen: behandelend geneesheer, 

justitiehuis, arbeidsrechtbank 
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- vraag om bijstand in zoektocht naar hulpverlening: Centrum Algemeen Welzijnswerk, 

sociale dienst OCMW (budgetbegeleiding), ziekenfonds 

- betwisting beslissing adviserend geneesheer van het ziekenfonds om 

garantieverklaring (E112) af te leveren voor een verstrekking in het buitenland, die 

zich nog in een onderzoeksfase bevindt: dienst ledenverdediging ziekenfonds, directie 

van het ziekenfonds, arbeidsrechtbank 

- vraag naar juridisch advies na de ontvangst van een betekening van de deurwaarder 

naar aanleiding van het niet betalen van een factuur voor de tussenkomst van een 

ambulance, persoon had deze factuur niet ontvangen: dienst ledenverdediging 

ziekenfonds 

- vraag van ouder naar advies over het statuut van ouders en advies over de situatie 

waarin het meerderjarig kind sinds jaren geen contact meer opneemt met de ouders 
(kind verbleef meerder malen in een psychiatrisch ziekenhuis): justitiehuis, notaris, 

Jongeren Advies Centrum (in verband met juridische informatie relatie kind-ouder) 
- vraag naar terugbetaling van kosten door een hospitalisatieverzekering naar aanleiding 

van een operatie die opnieuw gedaan moet worden na vaststelling van een gebrek in 
het medisch implantaat: juridische dienst ziekenfonds 

- vraag naar sanctionering voor gedrag van een beroepsbeoefenaar die werkzaam is in 
het ziekenhuis, bemiddeling door ombudsdienst leidde niet tot het gewenste resultaat: 

orde van geneesheren 

- ontevredenheid over de inhoud van de tussenkomst van een dokter van wacht: klacht 

al in behandeling door raad van bestuur van de betrokken wachtdienst 

- ontevredenheid over de beslissing van het ziekenfonds om op basis van de sociale 

zekerheidsregelgeving een bepaalde verpleegkundige verstrekking niet meer terug te 

betalen: federale ombudsman (voormalige college van de federale ombudsmannen) 

- vraag naar controle van de opvolging van hygiënevoorschriften in een 

tandartspraktijk: provinciale geneeskundige commissie 

- ontevredenheid over de houding van een team van verpleegkundigen in een 

psychiatrisch ziekenhuis- wenst controle door een e1terne instantie: Vlaams 

Agentschap zorg en gezondheid 

- vraag naar opvolging administratie door een logopedist in het kader van de 

terugbetaling van een verstrekking: dienst ledenverdediging ziekenfonds 
- ontevredenheid over gedrag van een controlearts tijdens een huisbezoek voor 

vaststelling van arbeidsongeschiktheid, wens is nietigverklaring van de beslissing en 
een andere controlearts die zou langskomen: regionale directie voor toezicht op het 

werk bij FOD werkgelegenheid 
- signaal in verband met de vertegenwoordiging van patiënten in de provinciale 

evaluatiecommissies van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
(VAPH): kabinet van de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; 

provinciale afdeling VAPH voor vragen in verband met persoonlijk dossier 

- vraag naar betalingsnota/factuur bij aankoop van incontinentiemateriaal: bevoegde 

dienst voor thuiszorg bij het ziekenfonds 

- klacht in verband met weigering van huisarts om attest voor werkloosheidsverzekering 

in te vullen: ziekenfonds of vakbond 

- vermoeden nalatigheid huisarts: dienst ledenverdediging ziekenfonds 

- vermoeden medische fout naar aanleiding van ingreep in een ziekenhuis; tussenkomst 

ombudspersoon heeft voor de patiënt niet het gewenste resultaat opgeleverd: dienst 

ledenverdediging ziekenfonds, advocaat 

- probleem in verband met de bereikbaarheid van een wachtdienst van huisartsen (het 

telefoonnummer bleek buiten gebruik): contactpersoon van de huisartsenkring die de 

wachtdienst organiseert 
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- ontevredenheid over de algemene organisatie van de dienstverlening (maaltijd, ...) in 

een rusthuis: dienst “rusthuisinfofoon” bij de Vlaamse overheid 

- ontevredenheid over de informatie die werd verstrekt door een ziekenfonds over de te 

volgen administratieve procedure om een hospitalisatie in het buitenland terugbetaald 

te krijgen; wens is correcte informatie: betrokken dienst bij RIZIV voor volledige 

informatie over deze terugbetalingsmogelijkheden 

- ontevredenheid over de voorziening van verpleegkundige zorgen (continuïteit, 

voldoende verpleegkundigen) in een rusthuis; vraag naar controle: dienst 

“rusthuisinfofoon” bij de Vlaamse overheid 

- vragen over correctheid van de ziekenhuisfactuur: ziekenfonds 

- vermoeden van medische fout naar aanleiding van een esthetische ingreep: dienst 

ledenverdediging ziekenfonds, advocaat 
- betwisting van de beslissing van een adviserend geneesheer bij het ziekenfonds 

omtrent arbeidsongeschiktheid (inclusief manier waarop de beslissing werd genomen), 
reeds in beroep bij arbeidsrechtbank: medische directie van het ziekenfonds (in 

verband met de houding van de adviserend geneesheer), dienst ledenverdediging van 
het ziekenfonds (voor informatie over de rechtsprocedure) 

- ontevredenheid over de aangeboden dienstverlening in een rusthuis (kwaliteit van de 
maaltijden, hygiëne, onverwachte opslag factuur, ...), vraag naar inspectie: dienst 

“rusthuisinfofoon” bij de Vlaamse overheid 

- vraag omtrent de factuur van een rusthuis na opzegging van de kamer: dienst 

“rusthuisinfofoon”bij de Vlaamse overheid 

- onduidelijkheid over welke verzekeringsmaatschappij de gerechtskosten op zich 

neemt (gerechtelijke procedure naar aanleiding van een vermoeden van een medische 

fout): ombudsdienst verzekeringen 

- vermoeden van misbruik van therapeutische vrijheid door een huisarts (veelvuldig 

voorschrijven van een “pepmiddel”, patiënt is overleden), vraag van nabestaanden 

naar controle van de huisarts: orde van geneesheren, provinciale geneeskundige 

commissie, dienst voor geneeskundige evaluatie en controle RIZIV 

- ontevredenheid over de aanrekening van het aantal kilometer afgelegd door een 

ambulance 100: klachtenmanager op lokaal stedelijk niveau 

- vermoeden van schending van een beroepsgeheim door psycholoog werkzaam in een 
ziekenhuis: overleg met ombudspersoon in ziekenhuis over mogelijkheden 

(psycholoog is geen beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg) 
- ontevredenheid over de berichtgeving van het ziekenfonds over de mogelijkheid om 

recht te hebben op het OMNIO-statuut zoals voorzien door het RIZIV: het RIZIV 
- ontevredenheid over voorafgaandelijke informatie door een sociale dienst van een 

ziekenfonds over kosten van aangepast vervoer naar revalidatiecentrum: ziekenfonds 
- vragen in verband met het gevolg dat werd gegeven door het rusthuispersoneel aan 

een oproep via het alarmsysteem in een serviceflat: directie rusthuis, dienst 

“rusthuisinfofoon” 

- vraag in verband met verplichte verandering van kamer in een rusthuis: dienst 

“rusthuisinfofoon” 

- betwisting omtrent de betaling van het honorarium voor een tandarts voor de plaatsing 

van een implantaat waarvan de patiënt de kwaliteit in vraag stelt; de zaak werd 

ingeleid bij het vredegerecht en patiënt vraagt naar zijn rechten: advocaat 

- vraag omtrent de procedure die gevolgd wordt door de rechtsbijstandverzekeraar om 

een tandarts-expert aan te stellen: ombudsman van de verzekeringen 

- vraag naar een schadevergoeding naar aanleiding van een vermoeden van een 

verpleegkundige fout in een rusthuis: dienst ledenverdediging ziekenfonds 
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- verschillende vragen omtrent de zorg (verpleegkundige zorgen, maaltijdaanbod, 

hygiëne, apothekerdienst,..) in een rusthuis: dienst “rusthuisinfofoon” 

- vraag in verband met de kostprijs voor de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder 

om de toegewezen schadevergoeding te innen bij de tegenpartij: advocaat 

- signaal in verband met moeizaam verloop van een procedure bij de arbeidsrechtbank 

(arbeidsongevallen) 

- vraag in verband met de aanwezigheid van een testament in een patiëntendossier; 

lopende rechtszaak: advocaat 

- vraag in verband met correctheid van een ziekenhuisfactuur, facturatiedienst 

ziekenhuis al gecontacteerd: dienst ledenverdediging ziekenfonds 

- vermoeden van de verderzetting van de praktijk door een geschorste arts (specialist): 

Provinciale Raad van de orde van geneesheren 
- vermoeden van een fout in de diagnosestelling door een specialist, wens is 

schadevergoeding, verschillende instanties werden al gecontacteerd waaronder de 
dienst ledenverdediging bij het ziekenfonds 

- vraag naar schadevergoeding naar aanleiding van blijvend zenuwletsel na verdovende 
inspuiting door een tandarts: gerechtelijke stappen (advies van de dienst 

ledenverdediging ziekenfonds was negatief) 
- ontevredenheid over de houding van en de diagnosestelling door een huisarts; al 

gemeld bij orde van geneesheren en vraag naar een schadeloosstelling: dienst 

ledenverdediging ziekenfonds 

- klacht tegen beslissing van een Provinciale Raad van de Orde van geneesheren in 

verband met een aanvraag in het kader van de toepassing van artikel 9 §4: 

ombudsdiensten “Rechten van de patiënt” zijn niet bevoegd 

 

Aan Franstalige zijde 

 

- ontevredenheid over de aangeboden dienstverlening in een instelling voor sociaal 
verweer (FOD Justitie) – doorverwijzing naar de federale ombudsman 

- vermoeden van een medische technische fout door een gastro-enteroloog (verkeerd 
voorschrijfgedrag) – doorverwijzing naar de juridische dienst van het ziekenfonds 

- betwisting van beslissing van medex in verband met de arbeidsongeschiktheid van een 
patiënt – doorverwijzing naar medex (voor heropening van het dossier) en naar de 

federale ombudsman (in geval van gebrek aan een interne regeling) 

- ontevredenheid over de werking van een ombudsdienst “Rechten van de patiënt” in 
een ziekenhuis; de betrokkene wilde geen (informele) tussenkomst van de federale 

ombudsdienst – doorverwijzing naar de Federale commissie “Rechten van de patiënt” 
- conflict tussen meerdere vertegenwoordigers in verband met de belangen van een 

(wilsonbekwame) patiënt (een luisterend oor) 
- conflict met de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken – 

doorverwijzing naar de federale ombudsman 
- conflict met de Administratie der douane en accijnzen van de FOD Financiën (invoer 

van een geneesmiddel) – doorverwijzing naar de federale ombudsman 

- vermoeden van een medische fout naar aanleiding van een ingreep in een ziekenhuis; 

betrokkene heeft intussen verschillende diensten gecontacteerd (ombudspersoon van 

het ziekenhuis, de orde van geneesheren, …) – doorverwijzing naar de juridische 

dienst van het ziekenfonds, advocaat 

- dossier plaatsvervanger Franstalige federale ombudsvrouw 

- ontevredenheid over de algemene dienstverlening in een ziekenhuis (onthaal, …) – 

doorverwijzing naar de inspectiediensten van de zorginstellingen van het Waals 

Gewest 
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- ontevredenheid over de algemene dienstverlening in een rusthuis – doorverwijzing 

naar Infor-Homes en naar de inspectiediensten van de zorginstellingen 

- ontevredenheid over de beslissing van het ziekenfonds om op basis van de sociale 

zekerheidsregelgeving een bijkomende geneeskundige verstrekking niet terug te 

betalen – doorverwijzing naar de federale ombudsman 

- signaal in verband met de organisatie van de spoedgevallendienst in verschillende 

ziekenhuizen 

- ontevredenheid over de beslissing van het ziekenfonds om op basis van een wijziging 

in de sociale zekerheidsregelgeving een bepaald geneesmiddel niet meer terug te 

betalen – doorverwijzing naar het ziekenfonds, RIZIV 

- ontevredenheid over een rusthuis – doorverwijzing naar Infor-Homes en naar de 

inspectiediensten van de zorginstellingen 
- problemen in verband met de teruggave van de waarborg betaald voor een verblijf in 

een RVT (waarborg gelijk aan 3 maanden verblijf), terwijl de patiënt slechts een 
maand in het RVT gebleven is – doorverwijzing naar Infor-homes 

- vraag om uitleg in verband met de facturen voor noodzakelijke uitrusting in een RVT 
(prijs voor pampers) – doorverwijzing naar Infor-homes 

- situatie van partnergeweld en de zorgverstrekking die daaruit voortvloeit – informatie 
gegeven over hulpdiensten aan mishandelde vrouwen, over de mogelijkheid om een 

klacht neer te leggen bij de politie 

- klacht met betrekking tot de weigering door de ziekteverzekering en andere 

verzekeringsmaatschappijen om bepaalde kosten voor dringende zorgverstrekking in 

het buitenland terug te betalen – doorverwezen naar de ombudsman van de 

verzekeringen 

- algemene klacht in verband met problemen om een geneesheer te vinden die de patiënt 

wil verzorgen – doorverwezen naar de site van de Orde van geneesheren (lijst van 

geneesheren per regio) 

- klacht in verband met de aanhoudend slechte werking van apparatuur in een 

ziekenhuis – doorverwezen naar de inspectiediensten van de zorginstellingen 

- klacht die al bij de Procureur des Konings neergelegd werd in verband met het gebrek 

aan follow-up van de zorgverstrekking voor een psychiatrische patiënt – Justitie blijft 

dus terzake bevoegd 
- klacht in verband met de afwezigheid van een verluchtingssysteem in de 

ziekenhuiskamer – doorverwezen naar de directie van het ziekenhuis en naar de 
inspectiediensten van de zorginstellingen 

- klacht in verband met de beoordeling van een adviserend geneesheer die de 
geschiktheid om het werk wel / niet te hervatten, diende te evalueren + in verband met 

het weinig menselijke gedrag van de betrokken geneesheer – doorverwijzing naar de 
algemene geneesheer-inspecteur van de dienst voor Geneeskundige Evaluatie en 

Controle van het RIZIV 

- betwisting met betrekking tot de betaling van een oude ziekenhuisfactuur (termijn 

voor het betrokken voorschrift - doorverwijzing naar het ziekenfonds van de patiënt 

- problemen in verband met de financiële situatie van een persoon met een lichte 

handicap – doorverwijzing naar de Directie-generaal Personen met een handicap van 

de FOD Sociale Zekerheid 

- zoeken naar bepaalde oude medische documenten – doorverwezen naar de Directie-

generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid 

- betwisting van de ziekenhuisfactuur – doorverwijzing naar het ziekenfonds 

- klacht met betrekking tot de val uit een bed tijdens de ziekenhuisopname (gebrek aan 

toezicht – geen verklaring voor wat er gebeurd was) - doorverwijzing naar de 
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juridische dienst van het ziekenfonds (een tussenkomst van de ombudspersoon in het 

ziekenhuis leek voor de patiënt niet opportuun) 

- klacht in verband met het niet terugbetalen van de hypnotherapeutische 

zorgverstrekking – doorverwijzing naar het RIZIV 

- klacht aangaande de onmogelijkheid om bepaalde “schadevergoedingen” te krijgen in 

verband met een zwangerschap – doorverwijzing naar de FOD Sociale Zekerheid 

- conflict tussen verzekeringsmaatschappijen met betrekking tot de terugbetaling van 

zorgverstrekking in het buitenland - doorverwijzing naar de Ombudsman van de 

verzekeringen 

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

(voorheen werd er via bemiddeling een niet voor de patiënt gewenst resultaat bereikt) 

– procedure bij het ziekenfonds afgesloten (onvoldoende aanwijzingen voor een 
eventuele fout) – de patiënt uitleg gegeven over een procedure voor de rechtbanken 

- klacht in verband met het maken van een bril (niet conform het voorschrift) – 
doorverwijzing naar de dienst ledenverdediging van het ziekenfonds 

- klacht in verband met een hinderlijke kamergenoot in een rustoord – doorverwijzing 
naar de sociaal assistent van het rustoord 

- brandwonde bij een jonge patiënt (zonder gevoel in de huid) die te dicht bij de 
verwarming werd geplaatst in een instelling voor bijzonder onderwijs – 

doorverwijzing naar de administratie onderwijs van de Franstalige gemeenschap om 

ter zake meer informatie te krijgen 

- klacht in verband met het toekennen van een toelage voor personen met een handicap 

– doorverwijzing naar het contact center van de Directie-generaal Personen met een 

handicap van de FOD Sociale Zekerheid 

- klacht in verband met het verlaten van een medisch huis dat door een overeenkomst 

met het RIZIV “aangesloten” is bij een ziekenhuis – doorverwijzing naar het RIZIV 

(ombudsdienst) of de ombudspersoon van het ziekenhuis 

- klacht in verband met “het niet verlenen van bijstand aan personen in nood” door een 

ziekenhuisgeneesheer – de echtgenote van een overleden patiënt heeft besloten 

rechtsvordering in te stellen tegen de betrokken geneesheer 

- klacht in verband met een zaak die al voor de rechtbanken werd gebracht – zaak in de 

handen gelaten van de advocaat van de dochter van de overleden patiënt 
- problemen om een medische fout te bewijzen – doorverwijzing naar bureaus van 

medische experten 
- klacht over het feit dat een directeur van een zorgcentrum een patiënt de prijs voor een 

medische consultatie heeft aangerekend terwijl deze patiënt de instelling alleen maar 
bezocht met haar zoon - doorverwijzing naar de Dienst voor geneeskundige evaluatie 

en controle van het RIZIV 
- probleem met de terugbetaling van een nieuw gebit tengevolge van een (erkende) 

medische fout bij het eerste gebit – doorverwijzing naar het ziekenfonds 

- grote financiële problemen van een moeder om de zorgverstrekking van haar jonge 

gehandicapte zoon te betalen – doorverwijzing naar de schuldbemiddelaar 

- zoeken van een rusthuis – doorverwijzing naar Inforhome 

- klacht in verband met het gedrag van een adviserend geneesheer over de beoordeling 

van een invaliditeit – doorverwijzing naar de geneesheer-directeur van het ziekenfonds 

(bemiddeling leek de patiënt niet opportuun) 

- klacht in verband met een vermoeden van een medische fout – al aanhangig voor de 

rechtbanken 
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I.1.1.8. Afgesloten dossiers - hangende dossiers 

 

- Aan Nederlandstalige zijde waren er op 31 december 2008 nog vijf dossiers lopend. Deze 

dossiers zijn bij de redactie van het jaarverslag (april 2009) afgesloten. 

 

De Nederlandstalige ombudsvrouw heeft in het jaar 2008 91 klachtmeldingen per mail 

ontvangen4, waarvan 30 die tot de bevoegdheid van de federale ombudsdienst “Rechten van 

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

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 terecht kan afhankelijk van zijn wens / 

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

telefonische oproep ontvangt in antwoord op haar mailbericht. 

 

- Aan Franstalige zijde waren er op 31 december 2008 vier dossiers lopend. Bij de redactie 

van het jaarverslag (april 2009) zijn er nog twee van deze dossiers lopend (dossier in verband 

met (nog lopende) complexe tandheelkundige zorgen; dossier in verband met een geschil op 

het niveau van de opvatting van orthopedische zolen). 

 

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

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

van hun verdere stappen op de hoogte te houden. 

 

I.1.2. De dossiers “informatie en advies” 

 

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

toepassing) van de wet betreffende de 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. 

 

                                                
4
 Zie hoofdstuk II.1.1.2. 
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Het geven van informatie heeft in bepaalde gevallen tot doel klachten te voorkomen door de 

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

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

voelen en zich over de tussenkomst van een beroepsbeoefenaar vragen stellen. 

 

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

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

op de meer uitgebreide vraagstellingen baseren, komen we voor 2008 aan 290 

informatiedossiers (ongeveer 170 aan Nederlandstalige zijde en ongeveer 120 aan Franstalige 

zijde). 

 

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 om de wet 

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

interpreteren. 

 

Onder de vragen die aan de dienst gesteld worden, kan men de aandacht vestigen op de 

talrijke vragen in verband met de toegang tot het patiëntendossier (de mogelijkheden tot 

toegang tot het patiëntendossier in het ziekenhuis of bij een beroepsbeoefenaar van de 

ambulante sector / toegang tot het dossier van een overleden patiënt door de familieleden / het 

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

zorgen). 

 

De ombudsdienst ontvangt ook vragen over de werking van de ombudsdiensten “Rechten van 

de patiënt” (bevoegdheidsverdeling, bemiddeling, preventieve opdracht, wettelijke 

verplichtingen, beroepsgeheim, onafhankelijkheid, verzending van de jaarverslagen, ...). 

 

Vragen hebben ten slotte 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. 
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I.2. De samenwerking met de Federale commissie “Rechten van de patiënt” 

 

De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” is volgens de regelgeving opgericht bij de 

Federale commissie “Rechten van de patiënt”
5
. In dit kader zijn de federale ombudsvrouwen 

aanwezig bij 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. Ze zijn echter 

geen lid van deze Commissie (ze zijn niet stemgerechtigd). 

 

In de loop van het jaar 2008 heeft de Federale commissie “Rechten van de patiënt” volgende 

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

 

- 24 april 2008: advies vorming lokale ombudspersonen 

- 13 juni 2008: advies partner als vertegenwoordiger 

 

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 2007, die naar de Commissie 

verzonden zijn door de ombudspersonen van de ziekenhuizen en door de voorzieningen die 

bij de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg aangesloten zijn. 

 

In september 2008 liep het mandaat (4 jaar) van de leden van de Commissie ten einde. Het 

koninklijk besluit van 9 februari 2009 (B.S. 24 februari 2009) herneemt de nieuwe 

samenstelling van deze Commissie. 

 

 

I.3. De federale ombudsdienst als deel van de Dienst “Legal Management” van DG1 van 

de FOD 

Volksgezondheid 

 

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

patiënt” in de loop van 2008 uiteenlopende opdrachten uit. De belangrijkste ervan geven we 

hier kort weer:  

 

                                                
5
 Art. 16, §3 Wet betreffende de patiëntenrechten 
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- Project uniformisering van de jaarverslagen van de lokale ombudspersonen:  

Het informaticasysteem voor de verzending van de jaarverslagen van de lokale 

ombudspersonen is vanaf 1 januari 2008 in werking getreden. Het jaarverslag 2007 was 

bijgevolg het eerste jaarverslag dat uitsluitend via dit systeem kan verzonden worden. Ter 

herinnering, de verzending van het jaarverslag gebeurde via twee documenten, een document 

“minimale gegevens” (in te vullen via een webapplicatie) en een document 

“toelichtingsformulier” (verzending via mail). 

Voor de verzending van het jaarverslag 2008 werd de webapplicatie van het 

verzendingssysteem in samenwerking met de dienst ICT van de FOD Volksgezondheid 

aangepast, opdat het gebruik ervan enkel via een paswoord toegankelijk zou zijn. Dit 

paswoord is specifiek voor elke instelling en wordt persoonlijk meegedeeld aan elke 

ombudspersoon. In deze nieuwe webapplicatie werden de twee documenten “minimale 

gegevens” en “toelichtingsformulier” samengevoegd tot één dossier. 

 

- Project organisatie van studiedagen over de bemiddeling “Rechten van de patiënt” voor de 

ombudspersonen in België 

Op basis van het advies van 24 april 2008 van de Federale commissie “Rechten van de 

patiënt” betreffende de vorming van de ombudspersonen “Rechten van de patiënt” in de 

ziekenhuizen en in de voorzieningen aangesloten bij de overlegplatforms geestelijke 

gezondheidszorg enerzijds, en op basis van signalen van de ombudspersonen anderzijds, heeft 

de FOD Volksgezondheid een samenwerkingsakkoord gesloten met de Koning 

Boudewijnstichting voor de organisatie van studiedagen over de bemiddeling “Rechten van 

de patiënt” voor het geheel van ombudspersonen in België. De federale ombudsdienst volgt 

dit contract op. 

 

- Analyse van de jaarverslagen 2007 van de lokale ombudspersonen 

Deze analyse gebeurt in het kader van de wettelijke bevoegdheid van de Federale commissie 

“Rechten van de patiënt” om de werking van de ombudsdiensten te evalueren. (Zie ook 

hoofdstuk II.2) 

 

- Organisatie van de verzending van de flyers en brochures “Patiëntenrechten - een 

uitnodiging tot dialoog” 

De flyers en brochures die naar aanleiding van de campagne ter bekendmaking van de 

patiëntenrechten in 2007 gerealiseerd werden, kunnen nog steeds besteld worden per mail 
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naar brochurespatiënt@health.fgov.be. De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

tracht op regelmatige tijdstippen de verzending van grote pakketten flyers en brochures te 

organiseren naar de lokale ombudspersonen, zodat deze het informatiemateriaal kunnen 

verspreiden in de zorgvoorzieningen. 

 

- Verschaffen van informatie ter voorbereiding van antwoorden op bepaalde parlementaire 

vragen of op vragen van de Minister van Volksgezondheid. 

 

I.4. Uiteenzettingen, ontmoetingen en deelnames aan symposia 

 

Uiteenzettingen en ontmoetingen 

- Uiteenzetting op 18 april 2008 over “De patiëntenrechtenwet in België: huidige 

situatie” tijdens het Symposium “Patiëntenrechten, Wat kan beter?” te Brussel, 

georganiseerd door het Nationaal Verbond van de Socialistische mutualiteiten. 

- 29 mei 2008: Ontmoeting met het Verbond der Vlaamse Tandartsen. 

- Uiteenzetting op 3 juni 2008 over “De ombudsfunctie in de geestelijke 

gezondheidszorg - perspectieven en ontwikkelingen” tijdens het colloquium “De 

ombudsfunctie in de geestelijke gezondheidszorg, ... tussen eenheid en 

verscheidenheid” te Brussel, georganiseerd door het Overlegplatform Geestelijke 

Gezondheid Gebied Brussel-Hoofdstad. 

- Uiteenzetting op 12 juni 2008 over “De ombudsfuncties ‘Rechten van de patiënt’” 

tijdens een debatnamiddag “De zelfstandige zorgverstrekker, Welke rechten en 

plichten heeft zijn patiënt” te Brussel, georganiseerd door de Federatie voor Vrije en 

Intellectuele Beroepen (FVIB). 

- 13 juni 2008: Presentatie van het jaarverslag 2007 van de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” voor de Federale commissie “Rechten van de patiënt”. 

- 17-18-19 juli 2008: Conferentie over de rechten van de patiënt (+ Europese context) in 

het kader van een cursus aan de zomeruniversiteit te Cuenca (UIMP) in Spanje. 

- 24 juli 2008: Ontmoeting met vertegenwoordigers van een vereniging voor de 

verdediging van de rechten van doofstomme patiënten met betrekking tot de enorme 

problemen die deze patiënten hebben om met de medische wereld te “communiceren”.  

- 30 september 2008: Conferentie over de rechten van de patiënt – Namen - GLEM 

neurologie. 
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- 15 oktober 2008: Cursus gegeven aan studenten in communicatie van de Katholieke 

Universiteit van Louvain-La-Neuve. 

- Uiteenzetting op 4 november 2008 over “De patiëntenrechtenwet en de 

ombudsfuncties” te Lint tijdens een lokaal overlegmoment van gezondheidswerkers 

georganiseerd door Dienstencentrum OCMW Lint. 

- Uiteenzetting gegeven te Brussel op 9 december 2008 over “Patiëntenrechten: een 

uitnodiging tot dialoog” tijdens een informatiemiddag voor de RIZIV-medewerkers 

(bijeenkomst georganiseerd door de communicatiecel van het RIZIV). 

- 21 november 2008: Minisymposium te Brussel “De rol en positie van de bemiddelaar: 

mogelijkheden, moeilijkheden en uitdagingen?” georganiseerd door VVOVAZ 

(Vlaamse Vereniging Ombudsfunctie van Alle Ziekenhuizen). 

- 11 december 2008: Presentatie jaarverslag 2007 van de federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” aan de leden van de AMIS (Association francophone des 

Médiateurs des Institutions de Soins). 

- 13 februari 2009: Conferentie te Profondeville over de rechten van de patiënten -

geneesheren van de provincie van Namen. 

- Meerdere ontmoetingen met studenten in het kader van hun opleiding. 

 

Deelnames aan colloquia, aan vormingen 

- 27 februari 2008: Studiedag “Het klachtenmanagement en de ombudsdiensten in de 

overheidsdiensten: bouwstenen van een kwaliteitsbenadering?” te Brussel 

georganiseerd door het Institut européen de management public. 

- 22 mei 2008: Symposium “Psychiatrische zorg binnen een penitentiair kader” te 

Merksplas, georganiseerd door de FOD Justitie, DG EPI, Dienst Geneeskundige 

Zorgen van de Gevangenissen, Zorgequipe Merksplas. 

- 10 oktober 2008: symposium eHealth-platform. 

- 10 oktober 2008: Studiedag “Geraakt door ethiek” te Brussel georganiseerd door de 

Vereniging van Openbare Verzorgingsinstellingen. 

- 6 november 2008: Studieavond Wetgeving Privacy, Universiteit Gent. 

- Verschillende informatie- en vormingssessies, gevolgd binnen de FOD 

Volksgezondheid. 
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TWEEDE DEEL: 
 

VASTSTELLINGEN, MOEILIJKHEDEN EN AANBEVELINGEN 

 

 

Inleiding 

 

De ombudsvrouwen verwijzen de lezer naar hun aanbevelingen die zij reeds formuleerden in 

het jaarverslag 2006 en 2007 van de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. Deze 

aanbevelingen blijven actueel.  

De jaarverslagen 2006 en 2007 zijn raadpleegbaar via www.patientrights.be - Federale 

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

De besluiten van deze jaarverslagen 2006 en 2007 zijn onderstaand weergegeven in hoofdstuk 

II.1 en II.2 

 

II.1 Verwijzing naar de aanbevelingen van het jaarverslag 2006 

 

De verwijzingen naar de bladzijden, betreffen de paginanummering in het jaarverslag 2006. 

 

1. Specifieke opleidingen in communicatietechnieken, niet alleen tijdens de 

basisopleiding van de beroepsbeoefenaars, maar ook tijdens de verdere loopbaan. (zie 

Jaarverslag 2006, 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 Jaarverslag 

2006, Hoofdstuk III, 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 Jaarverslag 2006, 

Hoofdstuk III.2.3, blz. 54-55) 
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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. 

(zie Jaarverslag 2006, 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 Jaarverslag 

2006, 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 

Jaarverslag 2006, Hoofdstuk III.3.3, blz. 63-67) 

 

7. De oprichting van een tuchtinstantie (deontologische controle) voor de tandartsen. 

(zie Jaarverslag 2006, 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/de rust- en verzorgingstehuizen, 

gevangenissen en instellingen voor sociaal verweer; voorzieningen waar mensen voor 

langere tijd verblijven. (zie Jaarverslag 2006, 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 Jaarverslag 2006, Hoofdstuk III.4., blz. 

70-73) 

 



46 

10. Het voorzien van een meer gepreciseerd en dus veiliger juridisch kader, meer bepaald in 

verband met: 

(zie Jaarverslag 2006, 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) 

- 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 Jaarverslag 2006, 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 Jaarverslag 2006, Hoofdstuk III.5.2., 

blz. 87-88) 
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13. Precisering van de wettelijk bevoegde ombudspersoon in bepaalde voorzieningen 

binnen de geestelijke gezondheidszorg: 

(zie Jaarverslag 2006, Hoofdstuk III.5.3.) 

- de keuze van de psychiatrische ziekenhuizen voor een “interne” of “externe” 

ombudspersoon (blz. 89) 

- 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 Jaarverslag 2006, 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 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, van het recht op respect voor de 

waardigheid tijdens de zorgverstrekking, enz. 

(zie Jaarverslag 2006, Hoofdstuk III.6.2., blz. 98-100) 

 

! Nota anno 2009: Het wetsontwerp betreffende de vergoeding van schade als gevolg van 

gezondheidszorgen werd op 18 april 2007 door de Senaat goedgekeurd. De wet werd op 6 juli 

2007 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze wet is nog niet in werking getreden. De 

regering werkt momenteel aan een nieuw wetsontwerp. 
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Andere moeilijkheden die zijn vastgesteld in dit jaarverslag 20066 

 

De ombudsvrouwen stellen, op basis onder meer van geuite frustraties van burgers, 

moeilijkheden vast 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 

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 Jaarverslag 2006, 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) en 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 Jaarverslag 2006, 

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 Jaarverslag 2006, Hoofdstuk III.2.4., 

blz. 55-56) 

                                                
6
 Deze moeilijkheden zijn blijvend of nieuw ten opzichte van de vorige jaarverslagen 2004 en 2005. 
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- Wat de voorafgaande wilsverklaring betreft: zowel de patiënten als de beroepsbeoefenaars 

stellen zich praktische vragen over de toepassing van de voorafgaande verklaring van de 

patiënt zoals voorzien in de wet betreffende de rechten van de patiënt, meer bepaald in 

verband met “algemene” beslissingen die met het levenseinde verband houden. (zie 

Jaarverslag 2006, Hoofdstuk III.4, p 71-74) 

 

- 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 13); 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 

Jaarverslag 2006, 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/patiënt). 

 

- 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 Jaarverslag 2006, Hoofdstuk III.6.1., blz. 96-97) 

 

 

II.2 Verwijzing naar de aanbevelingen van het jaarverslag 2007 

 

De verwijzingen naar de bladzijden, betreffen de paginanummering in het jaarverslag 2007. 

 

a) Wat het recht op “voorafgaandelijke informatie over de financiële gevolgen van een 

tussenkomst” betreft: (zie Jaarverslag 2007, 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.  
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- 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. (zie Jaarverslag 2007, blz. 

61-63) 

 

! Nota anno 2009: Een omzendbrief met toelichting over de interpretatie en toepassing van dit 

koninklijk besluit werd naar elke ziekenhuisbeheerde verzonden, met een kopie naar de lokale 

ombudspersonen. U vindt een exemplaar van deze omzendbrief in bijlage van dit jaarverslag. 

 

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. 

(zie Jaarverslag 2007, blz. 63-67) 

 

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 
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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. (zie Jaarverslag 2007, blz. 68-71) 
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CONCLUSIES BIJ HET JAARVERSLAG 2008 
 

Het jaarverslag 2008 beperkt zich tot de weergave van de activiteiten van de leden van de 

federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” tijdens het jaar 2008 en een verwijzing naar 

vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen die werden geformuleerd in de 

jaarverslagen 2006 en 2007 van de ombudsdienst. Deze aanbevelingen zijn nog steeds 

actueel. 

 

In het deel betreffende de vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen zou het interessant 

geweest zijn om andere onderwerpen uit te werken (bv. gevallen in privéklinieken 

(esthetische zorgverstrekking, …); vragen over de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer in verband met de informatisering van gegevens; gevallen met betrekking tot de 

apothekers van wacht; de vraag in verband met het doorsturen van de resultaten van 

bloedonderzoeken door de laboratoria aan de patiënten). Het tijdsbestek en de middelen 

waarover de ombudsdienst beschikte om dit jaarverslag op te maken, waren echter te beperkt 

om in te gaan op deze onderwerpen. Wij hopen deze onderwerpen in een volgend jaarverslag 

met meer aandacht te kunnen onderzoeken. 

 

I. Activiteiten uitgevoerd bij de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 

(Zie Deel I, blz. 6 e.v.) 

 

- De federale ombudsdienst heeft in 2008 in totaal 482 klachten ontvangen. Aan Franstalige 

zijde telt men 205 “klachten”dossiers, waarvan 52 dossiers direct behoren tot de bevoegdheid 

van deze ombudsdienst. Aan Nederlandstalige zijde werden 277 “klachten”dossiers geopend, 

waarvan 89 dossiers behoren tot de bevoegdheid van de ombudsdienst zelf. 

 

In vergelijking met het jaar 2007 is het totaal aantal klachtmeldingen met 11% gedaald. 

 

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 het vaakst aangehaald in de “klachten”dossiers die direct tot de bevoegdheid van de 

ombudsdienst behoren (cf. blz. 21 e.v.). 
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- De federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” heeft in 2008 ongeveer 290 

informatievragen ontvangen (ongeveer 170 aan Nederlandstalige zijde en ongeveer 120 aan 

Franstalige zijde), afkomstig van patiënten, diverse instanties, ombudspersonen en studenten 

(cf. blz. 38-39). 

 

- Naast de afhandeling van klachten en informatievragen, voert de federale ombudsdienst 

eveneens taken uit als cel Patiëntenrechten van de FOD Volksgezondheid; de dienst neemt 

nog deel aan de werkzaamheden van de Federale commissie “Rechten van de patiënt”; ze 

woont bijeenkomsten bij ter ontmoeting van interne en externe personen/instanties op het 

domein van de gezondheidszorg; ze geeft uiteenzettingen en volgt vormingen. 

 

II. Vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen  

 

Voor de vaststellingen, moeilijkheden en aanbevelingen in verband met de toepassing 

van de wet betreffende de rechten van de patiënt en in verband met de werking van de 

federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” herinneren we eraan dat we de lezer 

verwijzen naar de conclusies van de jaarverslagen 2006 en 2007 (zie deel II, blz. 44-51) of 

naar de jaarverslagen zelf, raadpleegbaar via www.patientrights.be - Federale ombudsdienst 

“Rechten van de patiënt” (Lees meer) – Jaarverslagen. 

 

 

------------------------------------------------------------------------- 

 



 

Bijlage: Kostprijs afschrift patiëntendossier  I 

BIJLAGE 

Omzendbrief van 15 december 2008 in verband met 

de kostprijs van afschrift van het patiëntendossier 

 

 

Aan de beheerder van het ziekenhuis 
 
Brief in kopie verzonden naar de ombudspersonen 
“Rechten van de patiënt” 
 
 

BETREFT: Toepassing van het koninklijk besluit van 2 februari 2007 tot vaststelling van het maximumbedrag per gekopieerde 
pagina dat de patiënt mag worden gevraagd in het kader van de uitoefening van het recht op afschrift van het hem betreffende 
patiëntendossier 
 
 
 

Geachte mevrouw, 

Geachte heer, 

 

Met deze omzendbrief wens ik u een aantal preciseringen te geven met 

betrekking tot de interpretatie en toepassing van het koninklijk besluit van 2 

februari 2007 tot vaststelling van het maximumbedrag per gekopieerde pagina 

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

recht op afschrift van het hem betreffende patiëntendossier. 

 

Eerst geef ik preciseringen over de achtergrond en de inhoud van dit koninklijk 

besluit, vervolgens komen enkele richtlijnen aan bod. De richtlijnen hebben 

betrekking op  de berekening van het bedrag, wat het bedrag omvat 

(administratieve werklast en verzendingskosten zijn in dit bedrag reeds 

inbegrepen) en de keuze van de drager van het afschrift (op papier of digitaal). 

 

 

1. Achtergrondinformatie 

 

In gevolge artikel 9, §3, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de 

rechten van de patiënt heeft elke patiënt recht op een afschrift van het 

geheel of van een gedeelte van zijn patiëntendossier. 

Het betreft een recht dat de patiënt kan doen gelden ten opzichte van de 

beroepsbeoefenaar die aan hem gezondheidszorg verstrekt. 

Ter informatie voeg ik de gecoördineerde versie van de wet van 22 augustus 

2002 betreffende de rechten van de patiënt toe. 

 

Aanvankelijk voorzag de wetgever dat de patiënt een recht op afschrift tegen 

kostprijs heeft. 



 

Bijlage: Kostprijs afschrift patiëntendossier  II 

In de praktijk bracht dit echter problemen met zich mee. Men stelde vast dat 

beroepsbeoefenaars in bepaalde gevallen willekeurige en/of hoge bedragen aan 

de patiënt vroegen waardoor het recht op afschrift van zijn dossier werd 

uitgehold.  

 

Teneinde dergelijke praktijken in de toekomst te vermijden werd bij wet van 13 

december 2006, artikel 9 van de wet van 22 augustus 2002 gewijzigd waardoor 

dit artikel nu voorziet dat de Koning het maximumbedrag kan vaststellen dat aan 

de patiënt mag worden gevraagd voor een gekopieerde pagina of voor een 

andere drager van informatie.  

 

Deze bepaling werd uitgevoerd bij koninklijk besluit van 2 februari 2007 tot 

vaststelling van het maximumbedrag per gekopieerde pagina dat de patiënt mag 

worden gevraagd in het kader van de uitoefening van het recht op afschrift van 

het hem betreffende patiëntendossier, dat in werking is getreden op 1 mei 2007. 

U kan een kopie van dit besluit  in bijlage vinden. 

 

 

2. Inhoud van het koninklijk besluit van 2 februari 2007 

 

Het koninklijk besluit voorziet volgende maximumbedragen die aan de patiënt 

mogen worden gevraagd in het kader van de uitoefening van het recht op 

afschrift van het patiëntendossier: 

 

1° indien de gekopieerde pagina tekst wordt verstrekt op papier: een bedrag 

van maximaal 0,10 euro per gekopieerde pagina mag worden aangerekend; 

 

2° per gekopieerd beeld van de medische beeldvorming mag maximaal 5 

euro worden gevraagd; 

 

3° indien tekst en/of beelden op een digitale drager  of meerdere digitale 

dragers worden gekopieerd: in totaal mag hiervoor maximaal 10 euro 

worden aangerekend ongeacht het aantal digitale dragers dat wordt 

verstrekt; 

 

4° per opvraging van een afschrift mag in totaal een bedrag van maximaal 

25 euro worden gevraagd. 

 

 



 

Bijlage: Kostprijs afschrift patiëntendossier  III 

3. Richtlijnen:  

 

3.1 De berekening van het bedrag 

 

De kostprijs voor een afschrift wordt bekomen door de som van de resultaten 

van de hierna volgende punten  a), b) en c): 

 

a) (het aantal op papier gekopieerde pagina’s tekst) X (maximaal 0,10 

euro); 

Er wordt hierbij uitgegaan van een pagina met A4-afmeting. 

 

b) (het aantal ‘op papier’ gekopieerde beelden) X (maximaal 5 euro);  

Een ‘gekopieerd beeld’ dient als volgt te worden begrepen. 

Het betreft een kopie van een beeld medische beeldvorming ‘op papier’ dat 

specifiek bestemd is voor het afdrukken van beelden medische beeldvorming. 

Bij het vaststellen van het maximum bedrag van 5 euro per gekopieerd beeld ging 

de regelgever ervan uit dat dergelijke kopie minstens de afmeting heeft van een 

A4-pagina. Merk op dat het ook mogelijk is dat op één pagina van deze afmeting, 

verschillende beelden worden gekopieerd. Ook in dergelijk geval dient het 

maximum van 5 euro voor de pagina waarop de verschillende beelden zijn 

gekopieerd te worden gehanteerd. 

Daarnaast moet de regeling zo worden geïnterpreteerd dat een lager bedrag wordt 

aangerekend voor kopieën met een kleinere afmeting. 

 

b) indien tekst en/of beelden op een digitale drager of meerdere 

digitale dragers worden gekopieerd: in totaal mag hiervoor maximaal 10 

euro worden aangerekend ongeacht het aantal dragers en de daarop 

gekopieerde beelden en/of tekst, aan de patiënt worden verstrekt. 

Een digitale drager kan bijvoorbeeld zijn een diskette, een Cd-rom, ... 

 

 

De som van de punten a), b) en c) is in elk geval begrensd tot maximaal 25 

euro. 

 

 

3.2 Wat omvat het bedrag?  

 

Zoals de wettelijke basis van het koninklijk besluit, met name artikel 9, §3, stelt, 

worden maximumbedragen die aan de patiënt kunnen worden aangerekend, 

vastgesteld (zie 3.1 Berekening van het bedrag).  Het betreft dus telkens een 

maximum waarboven aan de patiënt in het kader van de uitoefening van zijn 

recht op afschrift, niets mag worden aangerekend. 

 



 

Bijlage: Kostprijs afschrift patiëntendossier  IV 

Hieruit volgt dat alle kosten verbonden aan het uitoefenen van het recht op 

afschrift worden geacht gedekt te zijn door de in het koninklijk besluit 

vastgestelde bedragen. 

 

Dit betekent bijvoorbeeld dat er bijkomend geen kosten mogen worden 

aangerekend voor de eventuele administratieve werklast die de 

uitoefening van het recht op afschrift door de patiënt met zich meebrengt. (o.a. 

opzoeken, kopiëren en verzenden) 

Dus bijvoorbeeld het aanrekenen van een forfait voor de gepaard gaande 

administratieve werklast is niet toegelaten. 

 

Ook past het niet in de geest van de regelgeving om indien de som van de 

punten a), b) en c) (zie 3.1 Berekening van het bedrag) geen 25 euro oplevert, 

het bekomen bedrag aan te vullen met een welbepaald bedrag ter vergoeding 

van bijvoorbeeld administratieve kosten. 

 

Evenmin mogen supplementair verzendingskosten, met inbegrip van 

kosten voor aangetekende verzendingen, aan de patiënt worden aangerekend. 

 

 

3.3 De keuze van de drager van het afschrift 

 

De wetgever heeft niet gepreciseerd in hoeverre de keuze van de drager door de 

beroepsbeoefenaar, dan wel door de patiënt, kan worden gemaakt. De aard van 

de drager is echter wel bepalend voor het maximum bedrag dat mag gevraagd 

worden aan de patiënt voor het afschrift (zie 3.1 Berekening van het bedrag) 

 

Ik wil ook nog meegeven dat een voorafgaande duidelijke communicatie 

tussen patiënt en beroepsbeoefenaar over het exacte verzoek van de 

patiënt, de aard van de drager en de hiermee samenhangende kostprijs nadien 

misverstanden voorkomt. 

 

 

Gelieve zo vriendelijk te willen zijn de beroepsbeoefenaars binnen uw instelling in 

kennis te stellen van het voorgaande.  Het is immers essentieel dat ze deze 

richtlijnen op een uniforme wijze toepassen. 

 

 

De Minister van Volksgezondheid, 

 

 

 

L. Onkelinx 

 



 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


