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“als de mond gesloten blijft
en de vinger niet meer wijst
als de geest geopend wordt
en naar een universum reist
waar meningen en oordelen
ons niet meer verblinden
bestaat er dan een werkelijkheid
waar wij elkaar in kunnen vinden?”
(reneoskam)

Coronapandemie.

(Charlie Mackesy – “De jongen, de mol, de vos en het paard”)

De coronapandemie sloeg genadeloos en met topsnelheid toe, er moet snel geschakeld
worden en er is nood aan perspectief in deze gezondheidscrisis.
Uitputting, vermoeidheid, boosheid, angst, verdriet, bezorgdheid, frustratie,
stress,…echo’s die ik kon opvangen uit de zorg.
Echter crisis is niet louter negatief en bevat ook vernieuwing en groei.
Wanneer we naar de keerzijde van de medaille kijken was er ook: moed, solidariteit,
strijdvaardigheid, flexibiliteit, doelbewustheid, gedrevenheid, professionaliteit,
creativiteit, hoop, verbinding en warmte die bijdroegen tot opbouw en verspreiding van
veerkracht.

OLVZ – Ombudsdienst Jaarverslag 2020

3

Voor de patiënten en hun naasten zijn het vaak bange en frustrerende tijden.
Afstand die moet bewaard worden net wanneer men dichtbij en een steun wil zijn,
zoekend naar alternatieve communicatiekanalen, teleurstelling en bezorgdheid voor
bijvoorbeeld uitgestelde afspraken of ingrepen, strakkere bezoekregeling, het moeten
afscheid nemen van een dierbare in moeilijke omstandigheden.
Er speelde veel emotie, mensen zochten naar geruststelling en informatie, wilden
hun frustraties en zorgen kwijt. Het is dan ook een kwestie van “meeveren”. Distilleren
wat op dat moment belangrijk is, luisteren naar wat er leeft, speelt en optijd “vertragen”.

Instellingsgebonden informatie.
Het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis (Moorselbaan 164, 9300 Aalst) Vlaams Gewest,
met erkenningsnummer 126, is een algemeen en JCI geaccrediteerd ziekenhuis met 959
bedden en 2800 medewerkers. Deze verdeeld over drie campussen, namelijk Aalst
(hoofdcampus), Asse en Ninove.
De ombudsdienst wordt bemand door twee ombudspersonen, Sofie Bovijn (50%)
werkzaam sinds mei 2018 en Julie De Nys (50%) werkzaam sinds augustus 2018.

Ombudsdienst, vlot vindbaar en bereikbaar voor de burger.
De ombudsdienst is gevestigd in de onmiddellijke nabijheid van de centrale
onthaalzone (in blok X, op verdieping -1).
Via het onthaal, naar het centrale liftenblok naar -1, "Ombudsdienst" staat verder
gesignaliseerd met verschillende bordjes.
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Gesprekken organiseren we in de gespreksruimte naast ons bureel. Dit in functie
van de privacy van de dossiers waar wij aan werken en om ons volledig op het gesprek
te kunnen focussen, zonder gestoord te worden. Tevens is het belangrijk om de
gesprekken in een “neutraal” kader te laten doorgaan, dit draagt bij tot de veiligheid en
vermijd extra spanning die verbonden is met een “thuismatch”.
Onze contactgegevens en contactmogelijkheden kunnen teruggevonden worden
via de website van het ziekenhuis: www.olvz.be > patiënt > overige > ombudsdienst.
In de tevredenheidsenquête die de dienst Urgentiegeneeskunde verstuurd na de
consultatie ervan, wordt er ook vermelding gemaakt van de contactgegevens van de
ombudsdienst.
Er zijn klachten- en suggestieformulieren ter beschikking die aan ons kunnen
bezorgd worden per (binnen)post.
We merken dat indien melders met hun verzuchtingen zich tot andere
medewerkers of diensten richten, deze naar ons doorverwezen worden indien nodig.
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Situering ombudsdienst binnen de ziekenhuisorganisatie.

Peter.

In juni werd er een nieuwe Algemeen directeur aangesteld, zijnde dhr. Verhulst

Ombudsdienst voldoet aan de voorwaarden1:
“De ombudsdienst is verplicht het beroepsgeheim te respecteren en een strikte
neutraliteit en onpartijdigheid in acht te nemen. De ombudsdienst mag niet betrokken zijn
geweest bij de feiten en de personen waarop de klacht betrekking heeft.”
Jaarverslag ombudsdienst wordt overgemaakt aan het directiecomité, Raad van
Bestuur en Medische raad van het ziekenhuis. Tevens dient het overgemaakt te worden
aan de Vlaamse Ombudsman.

Huishoudelijk reglement, werking van de bemiddelingsdienst.
Het huishoudelijk reglement waarin de specifieke modaliteiten van de
organisatie, werking en klachtenprocedure zijn vastgelegd kan geraadpleegd worden via
de website van het ziekenhuis. De laatst bijgewerkte versie is van januari 2019 en te
consulteren in bijlage van het jaarverslag.

1

Bron: Je rechten als patiënt – EPO vzw, 2008 – ISBN: 978 90 6445 488 2
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De ombudsdienst streeft naar professionalisering.
Vormingen in kader van bemiddeling:
Basisopleiding bemiddeling

MEDIV, vlaams erkend
opleidingsinstituut voor bemiddeling

Specialisatie bemiddeling in Sociale Zaken

MEDIV, vlaams erkend
opleidingsinstituut voor bemiddeling

Introductie Geweldloze Communicatie

Huis voor Verbinding

Deep Democracy (level 1 en 2)

MEDIV, vlaams erkend
opleidingsinstuut voor bemiddeling

Congres OMDENKEN

MEDIV, vlaams erkend
Opleidingsinstituut voor bemiddeling
(uitgesteld naar juni 2021)

De ombudspersonen zijn lid van de VVOVAZ beroepsvereniging, de centrale missie
van de vereniging is een optimale ondersteuning van hun leden en van hun
professionele taken.
Zij zetten zich tevens in om de basisopleiding bemiddeling in samenwerking met MEDIV,
jaarlijks te organiseren voor ombudspersonen.
Vanuit VVOVAZ worden provenciale vergaderingen en intervisiemomenten
georganiseerd, die de nodige ondersteuning bieden in het uitvoeren van de
ombudsfunctie.
Normaliter organiseert VVOVAZ jaarlijks een tweedaagse met een boeiend programma,
spijtig genoeg is dit voor onbepaalde tijd uitgesteld ten gevolge van de coronapandemie.
Het jaarlijkse MEDIV congres werd met diezelfde reden onder voorbehoud verplaatst
naar juni 2021.
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Werking – werkterrein & moeilijkheden.
Artikel 11 uit de patiëntenrechtenwet beschrijft dat de patiënt het recht heeft om:
“een klacht in verband met de uitoefening van zijn rechten, toegekend door deze wet, neer
te leggen bij de bevoegde ombudsfunctie” (Belgisch Staatsblad, 2002).
Met als doel de rechtspositie van patiënten te waarborgen en tot een betere
kwaliteit van de zorg te leiden.

Klachten ontvangen.
De patiënt of melder, die niet noodzakelijk éénzelfde persoon zijn, kunnen
schriftelijk of mondeling een klacht of vraag om informatie in alle vertrouwen aan de
ombudsdienst formuleren. Indien mogelijk, vragen wij om mondelinge klachten
schriftelijk te formuleren. Dit, zodat de persoonlijke ervaringen omtrent de
dienstverlening, zo gedetailleerd mogelijk worden weergegeven.
Wij zijn telefonisch, elektronisch & persoonlijk beschikbaar of per brief. Tevens zijn
brievenbussen voorzien, waar aanmoedigingen, klachten of suggesties kunnen
gedeponeerd worden. De contactgegevens zijn via de algemene website van het
ziekenhuis onder de rubriek “Ombudsdienst” terug te vinden.
Wie bij ons langskomt, krijgt altijd ons visitekaartje mee naar huis met al onze
contactgegevens erop. Ook via het patiëntenservicepunt en patiëntenrelaties worden
er ons geregeld melders doorgestuurd die een klacht wensen te formuleren.
Elk contact wordt geregistreerd, (behalve anonieme) en vanuit het perspectief
van de patiënt/melder benaderd.
Melders willen hun ervaring(en) delen of verzuchtingen kwijt, in eerste instantie
om een signaal te geven, over de manier hoe ze de aangeboden dienstverlening ervaren
hebben. Of ze streven naar antwoorden op hun vragen, een oplossing of een
kwaliteitsverbetering voor andere patiënten (=reddende engel)…
De patiënt/melder heeft vaak bepaalde verwachtingen (expected quality), die
bijvoorbeeld gestaafd zijn op eigen waarden en normen, persoonlijke behoeften, eerdere
ervaringen. Of tastbare zaken die voor hen indicatoren zijn voor aangeboden kwaliteit
en service van de instelling, bijvoorbeeld: slogans “Top in zorg”, posters, website.
Wanneer de “subjectief” ervaren dienstverlening hiervan afwijkend gepercipieerd
(experienced quality) wordt, kan er een klacht ontstaan. Dit losstaand van het feit of de
behandeling, verzorging, service correct vakinhoudelijk is verlopen.

(Blabla, Huis voor Verbinding)
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Wat beweegt patiënten om hun verhaal te vertellen?
In de literatuur worden drie soorten relatietypes beschreven die richtinggevend kunnen
zijn in het oplossinggericht bemiddelen:
1. De bezoekerstypische relatie – de melder wil zijn frustratie of ongenoegen uiten,
verwacht dat het beleid de nodige maatregelen doorvoert of sancties neemt bij
de betrokken zorgverleners. Verder ziet hij geen nut in een gesprek en wil zelf
niets ondernemen.
2. De klaagtypische relatie - de melder vindt het belangrijk om zijn/haar verhaal
te brengen, wil vooral benadrukken hoe erg het allemaal wel is wat hem of haar
overkomen is. Deze melder wordt overspoeld door emoties en ziet zelf weinig
mogelijkheden om het aan te pakken.
3.

De klanttypische relatie – de melder ziet wat er is misgelopen en vindt het
belangrijk om zijn of haar verhaal te brengen zodat er iets mee kan gebeuren.
Hij of zij wil iets ondernemen en vraagt hierbij ondersteuning. Hier kunnen
zowel de melder, de zorgverlener als de organisatie iets uit leren. (‘Drie
relatietypen van het oplossingsgericht werken’ uitgave van Centrum oplossingsgericht werken’,
Borne 2018).

Wat zijn onze bevindingen in de praktijk?
We merken frequenter dat de bezoektypische melders vaker hun ongenoegen
laten merken op een vrij verbaal dreigende soms agressieve manier. De verwachting dat
wij als ombudspersoon sanctionerend en sturend gaan optreden leeft bij dit type het
meeste.
De klaagtypische melders hun verhaal is er één dat emotioneel zwaar beladen is
en vraagt in de eerste plaats om veel erkenning. De aandacht in de klachtenafhandeling
gaat voornamelijk naar de klager, dan naar de klacht (emotie vs. ratio). Wanneer we
peilen naar hun verwachtingen kunnen ze ons hier niet altijd concreet op antwoorden.
Soms leeft er ook een zekere angst voor represailles na het uiten van een klacht, indien
ze nog verdere zorg dienen te genieten.
De klanttypische melders kennen meestal het “huis” goed, zijn ermee vertrouwd.
Hun intentie is vooral om op een constructieve manier weer te geven wat er schort. Zij
willen de dienstverlening mee optimaliseren en geven aan dat ze geen “klagers” zijn
maar het niet konden nalaten om te melden.

Klachten behandelen.
Bij het ontvangen van een klacht gaan wij zo snel mogelijk, een
ontvangstbevestiging aan de melder formuleren rekening houdend met: de
ontvankelijkheid, korte toelichting van de neutrale werking ombudsdienst en een
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peiling naar het verwachtingspatroon van de melder. Zo kunnen we misverstanden
vermijden, doelstellingen formuleren en een actieplan opstellen in het dossier. Dit, om
zo tot een minnelijke overeenkomst of vergelijk tussen beide partijen te komen, idealiter
binnen een zo kort mogelijke doorlooptijd.
Wij vinden het belangrijk dat er buiten de “klacht” ook voldoende oog is voor de
melder (= mensgerichte focus), erkenning geven voor het emotionele. Dat deze met
respect en empathie wordt behandeld en er aan een herstel van het vertouwen kan
gewerkt worden.
Soms is het zo dat melders zich rechtstreeks tot de ombudsdienst wenden, terwijl
het “probleem” zich binnen de nulde of eerste lijn kan oplossen. Het is dan ook wenselijk
dat de klachten aan de oorsprong van hun onstaan behandeld worden.
We merken dat klachten soms gemeld worden bij ombudsdienst, zonder dat
hiervan eerst melding werd gemaakt op de betrokken afdeling of bij de betrokken
medewerker. Hierop inzetten en bijsturen kan al vaak probleemoplossend werken.
In sommige gevallen werkt het ook omgekeerd en worden er vanuit de afdelingen
pro-actieve meldingen gemaakt aan ombudsdienst.
In de andere gevallen is pendeldiplomatie binnen de tweede lijn noodzakelijk. In
dit geval gaan wij de betrokken partijen horen en om feedback vragen, zodat we deze zo
goed mogelijk kunnen terugkoppelen. Wanneer wij binnen de twee weken nog altijd
geen reactie ontvangen hebben, sturen wij een herinnering.
Bij ernstige klacht(en) die de aansprakelijkheid van het ziekenhuis of één van zijn
medewerkers in het gedrang stelt, gebruiken wij onze informatieplicht om directie en/of
juridische dienst in te lichten.
Wanneer wij aanvoelen dat het direct in dialoog treden van beide partijen een
verhelderende of verzoenende werking kan hebben, trachten wij zo goed mogelijk een
bemiddelingsgesprek te organiseren en modereren.
Als ombudsdienst mogen we niet oordelen over de gegrondheid van een klacht.
Maar de praktijk leert ons dat de impact (bij bijvoorbeeld zorgverstrekkers) en aanpak,
bij een “zware” klacht totaal anders zal zijn dan bij een “lichte”. Toch moeten wij in beide
gevallen de bejegening en professionaliteit blijvend garanderen. Bijvoorbeeld: een
klacht ivm de parking vs. klacht van vermoeden “medische fout” bij overleden familielid.
Registratie, want “meten is weten”, is van belang. Klachten en contacten worden
gerapporteerd volgens de gestandariseerde richtlijnen van VVOVAZ (Vlaamse
Vereniging Ombudsfuncties van Alle Zorgvoorzieningen). Deze elektronische
verwerkingsmanier in Iprova geeft een gestructureerd overzicht van de verschillende
stappen en outcome van een gerapporteerde melding.
Cijfers en grafieken kunnen hieruit ontrokken en geanaliseerd worden voor
rapportering in het jaarverslag en het opstellen van de aanbevelingen.
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Wat nu?
Een belangrijke laatste stap is de terugkoppeling van de verkregen feedback aan
de melder, in sommige gevallen kan deze zich hiermee niet verzoenen. We kunnen
daaruitvolgend de casus enerzijds meenemen naar ons maandelijks financieel en
juridisch overleg of anderzijds alternatieven aanbieden zoals FMO, ledenverdediging /
juridische diensten van het ziekenfonds, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid,
Federale Ombudsdienst “Rechten van de patiënt”.
Uit klachtenverwerking kunnen we dan later aanbevelingen extraheren, die voor
een zekere awareness in het ziekenhuis, bij de verschillende medewerkers kunnen
zorgen en
Zo worden de pijnpunten of struikelblokken bespreekbaar en geeft het een
opportuniteit ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.
Vanuit de Vlaamse Ombudsdienst werden 12 kwaliteitskenmerken ter
aanbevelingen voor een oplossingsgerichte klachtenbehandeling geformuleerd. Deze
aandachtspunten trachten wij te hanteren om tot optimale resultaten te komen vanaf
het ontvangen, bij het behandelen tot de rapportage van de klacht. In het verslag zijn
tevens een aantal kenmerken verder uitgewerkt.

Klachtenbehandeling en de rol van de ombudspersoon.
Naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen zijn er een aantal factoren die tot
een klacht of conflict kunnen leiden. Er is een verschil, dit op niveau van denken,
waarden, belangen of doelen.
Maar dat op zich is onvoldoende, wanneer we hier een negatieve vorm van
communicatie, onderlinge afhankelijkheid (bv. arts – patiënt relatie), emotie en
escalatiemechanismen aan toevoegen bestaat er de mogelijkheid dat er een klacht of
conflict ontstaan.

Als ombudspersoon is het van fundamenteel om vanuit een grondhouding van
neutrale betrokkenheid te handelen.
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Wat triggert jou? Wanneer ga je er “iets” van vinden? Je moet dit bewust leren
controleren, je “neutraliteitsspier” trainen, om een klankbord te zijn zonder oordeel of
zonder in de kaart(en) van (één) betrokkene te spelen.
Over kaarten gesproken. Alle kaarten op tafel, voor elke betrokkene. Deze
openheid en transparantie kan enkel bijdragen tot vertrouwen en het creëren van een
veilige omgeving waaruit bruggen kunnen gebouwd worden en dient er niet toe om de
“boel” over te nemen of te orkestreren.
Heb aandacht voor de onderliggende emoties en erken deze. Wees als
bemiddelaar authentiek, toon respect, spreek helder en duidelijk, doe geen beloftes die
je niet kan waarmaken en laat je niet voor iemands kar spannen.
Je onafhankelijkelijkheid plaatst je in de positie dat je noch iets te winnen, noch
iets te verliezen hebt, wat de outcome van het proces ook mag zijn.
Duik in het probleem, check of je het goed begrepen hebt door de verkregen
informatie samen te vatten en terug te geven. Peil naar verwachtingen, belangen, doelen
en help te zeggen wat moet gezegd worden, werk met wat er is.
De kunst is met het één been erin en het andere eruit: zodat je voldoende mee
bent met wat er beweegt maar tegelijk voldoende afstand neemt om het overzicht te
kunnen bewaren
Laat je niet impacteren door de “chaos”, maar tracht een context te creëren
waarin er vertraagd kan worden, zodat de grond onder de voeten terug voelbaar wordt.
Loop niet voorop, achterop maar help de weg te zoeken en biedt een perspectief voor
alternatieve scenario’s. Het is ondanks de spanning toch in beweging blijven en met
mildheid de zaken overschouwen.
Verduidelijk vanaf het eerste contact je bemiddelende rol/mandaat en bouw
empowerment en commitment bij de betrokkenen op om zo tot mogelijke oplossingen
te komen.
Een oplossing kan bijvoorbeeld evengoed het herstel in communicatie, bekomen
van informatie/duiding of afsluiten van een therapeutische zorgrelatie zijn.
Geenzins is de bemiddelaar verantwoordelijk of er al of niet een oplossing komt.

De dagelijkse werking van de ombudsdienst leert ons dat het
werkterrein en takenpakket:
Veel uitgebreider is, dan louter het “bewaken” van de patiëntenrechten en
bemiddeling of verzoening tussen verschillende partijen. De praktijk leert ons dat de
ombudsdienst fungeert als centraal aanspreekpunt, waar klachten over allerhande
zaken geformuleerd worden.
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Het begrip klacht is geen éénduidig begrip , er kan een onderscheid gemaakt
worden tussen juridisch relevante klachten en diegene die dat niet zijn. Een klacht kan
eerder omschreven worden als “elke uiting van ontevredenheid, gerechtvaardigd of niet,
door een patiënt, de omgeving van een patiënt of een bezoeker na een voorval binnen het
ziekenhuis” (Carl, 1997-98).

Overzicht van soorten geformuleerde klachten:
-

-

omtrent de medische behandeling of technische aspecten uit de
zorg(verlening).
omtrent relationele aspecten, zoals bijvoorbeeld de manier hoe een
zorgverlener met de patiënt omgaat.
met betrekking tot bevoegdheden van deelgebieden van de ziekenhuiswerking
zoals bijvoorbeeld: maaltijden, accomodatie, parking…
met betrekking tot financiële aspecten, zoals het aanvechten of bevragen van
een factuur. Aanvankelijk worden deze geblokkeerd, tot we over meer
duidelijkheid beschikken of we deze op het maandelijks financieel overleg
hebben besproken.
Wanneer er moeilijkheden met betaling van een factuur zijn, proberen wij een
oplossing op maat te vinden, bijvoorbeeld een afbetalingsplan.
met betrekking tot verloren, waardevolle voorwerpen in het ziekenhuis.

Frequent krijgen wij de vraag tot afschrift van, of inzage in medisch
patiëntendossier.
Het aanvraagformulier tot “afschrift van, of inzage in medisch patiëntendossier”
wordt via de website van het ziekenhuis aangeboden. Terug te vinden onder de rubriek:
“ik ben patiënt” à mijn dossier. Daar kan eveneens informatie omtrent de mandaten
vertrouwenspersoon/vertegenwoordiger teruggevonden worden.
Vanuit ombudsdienst worden vervolgens de nodige stappen gezet, zodat de
aanvrager de opgevraagde info zo snel mogelijk ontvangt.
De ervaring leert ons dat dit binnen een aanvaardbare en wettelijke termijn
mogelijk is. Dit mede dankzij de goede en vlotte samenwerking met de secretariaten van
het ziekenhuis.
Daarnaast kan de patiënt online zijn patiëntendossier via MyNexuzHealth
raadplegen. Bij het patiëntenservicepunt van het ziekenhuis kunnen patiënten terecht
met hun vragen over de werking van MyNexuzHealth en zijn toepassingen.
Let wel, verslagen gedateerd voor november 2017, kunnen nog niet weergegeven
worden. Tevens kunnen verslagen pas zeven dagen na validatie, geopend worden.
Mogelijks om verkeerde interpretatie door de patiënt te voorkomen. En een arts
in de eerste plaats, in de mogelijkheid te stellen om zijn taak uit te voeren. Bijvoorbeeld:
slecht nieuwsgesprek, informeren omtrent diagnose/therapie…
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Gefaseerd werkt men verder aan de verruiming van het inzagerecht door de
patiënt via het MyNexuzHealth platform.
Dit alles in combinatie met de klachten die vaak een complex karakter hebben,
(bijvoorbeeld: verschillende aspecten die in één klacht ter sprake komen, vragen elk een
individuele aanpak) en de melders die steeds mondiger en assertiever, soms zelfs
agressiever worden, zorgt voor een verhoogde werklast bij de ombudspersoon.

Wanneer we gaan peilen naar moeilijkheden:

Afgelopen jaar konden we niet om de coronapandemie heen, het aantal
meldingen nam niet persé toe, maar er was bij ons als ombudspersoon toch een zeker
drempelvrees of terughoudendheid in verband met het overmaken ervan.
Dit had allemaal te maken met het feit dat de zorg, de medewerkers zo fel onder
druk kwamen te staan en we het best wel “moeilijk” vonden om hen met bepaalde
meldingen te confronteren.
We hebben meer stil trachten te staan bij een plan van aanpak en de manier hoe
we dit gingen kaderen aan zowel de melder(s) als aan de medewerker(s), omdat de
emotionele factor nog meer dan ooit een rol speelde.
Ondanks de moeilijke omstandigheden en tijdsnood konden we rekenen op een
snelle behandeling.
Telewerk is geadviseerd, we hebben dit aan het begin van de coronapandemie
dan ook trachten te organiseren. Onze ervaring leert dat dit voor de ombudsdienst niet
de meest ideale werksituatie is. Er is een permanentie van de telefoonlijn die moet
gegarandeerd worden, dossiers die moeten aangelegd en opgevolgd worden, tussentijds
overleg met collega…uit dit alles is gebleken dat het een must is om op kantoor aanwezig
te zijn, mits aandacht voor de nodige voorzorgsmaatregelen.
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In november ’20 werd er in een Pano reportage omtrent het Fonds voor
Medische Ongevallen, de vraag onderzocht: “hoe het komt dat het FMO niet functioneert
zoals het zou moeten?” Er werd gesteld dat de kans op een schadevergoeding bijzonder
klein is en een beslissing vele jaren op zich laat wachten, de meerwaarde van het FMO
werd door de reportage in twijfel getrokken.
Het FMO is immers een belangrijk alternatief van klachtenbehandeling waar de
ombudsdiensten kunnen naar doorverwijzen.
Enerzijds voor de situaties waarin er vermoedelijk een aansprakelijkheid is van
een zorgverlener (fout) en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de bewijslast bij de
patiënt legt. Het FMO zou hiervoor een gratis, laagdrempelig en snelle oplossing voor de
patiënt moeten bieden.
Anderzijds voor de situaties waar er niemand kan verantwoordelijk gesteld
worden voor een fout of nalatigheid, maar er wel ernstige schade is voor de patiënt.
Zeker voor deze laatste categorie is het FMO uiterst waardevol omdat het de enige
instantie is die de schade kan vergoeden.
Patiënten begrijpen niet dat de schade niet vergoed wordt door de verzekering
van de zorgverlener en verliezen hierdoor het vertrouwen in de zorgverlener of
instelling. Patiënten zeggen vaker dat zij niet voor de situatie gekozen hebben en
verwachten hiermee erkend te worden als slachtoffer, zeker financieel.
Voor patiënten is het onderscheid tussen fout en complicatie moeilijk te begrijpen
of duidelijk, bovendien heeft men hier absoluut geen boodschap aan, de schade voor de
patiënt blijft immers dezelfde. Hierdoor komt de vertrouwensrelatie enorm onder druk
te staan, ondanks eerlijke communicatie tussen de partijen.
Doordat de rol van het FMO enerzijds niet duidelijk is voor patiënten en het FMO
anderzijds niet in staat is te realiseren wat wettelijk is vastgelegd verliest het zijn functie
als alternatief voor klachtenbehandeling.
Wanneer het verwachtingspatroon dat de melder heeft niet strookt met de
werkelijkheid kan dit voor verwarring, teleurstelling of boosheid zorgen. De term
ombudspersoon doet vaak denken aan een ombudsdienst zoals bij de overheid, die zich
uitspreekt over de gegrondheid en ook verbetermaatregelen kan opleggen, wat niet het
mandaat is van een ombudspersoon in de gezondheidszorg (Van Bouwel, 2019).
Melders denken soms, dat de ombudspersoon sancties tegenover medewerkers
of aan diensten kan opleggen, wat uiteraard niet het geval is. Anderen denken dat de
ombudspersoon ten alle tijden de pasklare oplossing voor hun “probleem” kan
aanbieden. Essentieel is dat we “oplossing” als een ruim begrip beschouwen, het kan
gaan om partijen terug on “speaking terms” krijgen, antwoord(en) op een vraag,
ventileren, verhaal kwijt kunnen aan de andere partij, zorgrelatie beëindigen,
verontschuldigingen, commercieel gebaar…
Deze oplossing dient er echter te komen in samenwerking met en tussen alle
betrokkenen en deze blijven steeds richtinggevend en bepalend in de aanpak en verloop.
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De ombudspersoon fungeert als facilitator, bemiddelaar en coach die zich moet bewust
zijn over het feit dat elk verhaal zijn achtergrond, waarde en betekenis heeft.
“Heerlijk Helder”. Mede om die reden is het erg belangrijk om vanaf het eerste
contact al duidelijk te formuleren wat een ombudspersoon doet en wat ook niet.
Zodat er helderheid en duidelijkheid heerst met betrekking tot de verwachtingen en de
verdere afhandeling van de klacht.
Wij proberen zoveel mogelijk te duiden dat de ombudspersoon:
• een onafhanelijke en neutrale derde is;
• een gesprekskader gaat opzetten en methodieken gaat toepassen om de
communicatie te bevorderen;
• gaat helpen om te luisteren naar elkaar, ondersteuning gaat bieden zodat
er gezegd kan worden, wat er gezegd moet worden;
• zorg zal dragen voor ieders belang(en) en bezorgdheden en begeleiding
gaat bieden om tot een duurzame oplossing(en) te komen.
Wat doen we niet:
• inhoudelijke standpunten innemen, oordelen over schuld/onschuld,
financiële beslissingen nemen…
“Op verschillende paarden wedden en afhaken”. Melders die naast
ombudsdienst andere medewerkers of diensten contacteren met hun melding kunnen
hiermee voor verwarring zorgen. Tevens draagt dit niet bij tot een effeciënte
communicatie, éénduidige informatie en discrete afhandeling.
Met afhaken bedoelen we: melders die een problematiek schetsen of neigen naar
verwijten maken en de communicatie stoppen als we doorvragen naar het meer
concretiseren of naar de verwachtingen die ze hebben.
“Diens brood men eet, diens woord men spreekt”. Een ombudspersoon die
tewerkgesteld wordt door het ziekenhuis, kan die wel onafhankelijk zijn? Maar het is
net die vertrouwdheid met het ziekenhuis, zijn cultuur en beroepsbeoefenaars die
noodzakelijk is om bepaalde deuren te openen, die voor een buitenstaander makkelijker
gesloten zullen blijven.
Hierin is de grondhouding van de ombudspersoon ook van cruciaal belang, je
moet je meezijdig partijdig gaan opstellen tegenover de betrokkenen. Hiermee bedoel ik
dat je inspanningen gaat ondernemen om alle betrokken te horen en hun belangen of
verwachtingen gaat onderkennen en respecteren. Zodat er aandacht is voor elk zijn
perspectief binnen het verhaal.
Op deze manier gaat het niet over, “wie heeft er gelijk” maar gaat het over het
“commitment” om er samen uit te geraken.
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We merken dat de onafhankelijkheid/neutraliteit voornamelijk in twijfel
getrokken wordt indien het besluit of de feedback die de melder krijgt, niet datgene is
wat hij wenst.
“Internet en sociale media” heeft ook een grote impact en het is laagdrempelig
om ervaringen vanuit de melder zijn perspectief te “delen”. Dit kan de privacy schenden,
bemiddeling bemoeilijken en soms als dreigement worden aangewend, bijvoorbeeld: “ik
heb de gesprekken opgenomen, ik ga hiermee naar de pers”.
Je kan dan de vraag stellen, in welke mate het probleem opgelost is als het
morgen in krant staat? Vaak is het dan ook uit onmacht om of hun klacht kracht bij te
zetten dat men naar dergelijke uitspraken grijpt.
Bij het plaatsen van berichten op bijvoorbeeld de Facebookpagina van het
ziekenhuis, gaat de verantwoordelijke voor PR en communicatie, verwijzen naar de
ombudsdienst van het ziekenhuis.
“Wat te verwachten van de patiënt” Aan de zorgverleners worden soms
irrealistische en zeer hoge eisen gesteld, mekaars mogelijkheden, rechten en plichten
moeten gerespecteerd worden en ter sprake worden gebracht.
Klachten aanhoren van patiënten of andere melders is een intensieve job. De
variëteit en aantal dossiers maakt het werk boeiend maar tevens ook stressvol. In die zin
zien wij bemanning van een ombudsdienst met meerdere personen als een pluspunt en
vermindering van de werklast.
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Lessen trekken.

“Waar loopt het minder goed en hoe kan dit beter?” Dat is een vraag die de
zorgverlener of instelling zich steeds moet blijven stellen als onderdeel van
kwaliteitsbewaking en verbetering in de zorg.
Vaak dienen melders klacht in om een “signaal” te geven, zodat dergelijke
incidenten zich in de toekomst niet zouden herhalen. Ook een toelichting of
verduidelijking van de andere betrokken partij is van essentieel belang.
Onze ervaring leert ons dat wanneer medewerkers transparant zijn over de
genomen acties of “wat men met de melding doet” dit als positief wordt ervaren door de
melder.
Wij blijven ons vanuit ombudsdienst, dan ook steeds inzetten om de antwoorden
te krijgen die voor de melder broodnodig en gewenst zijn.
In de praktijk merken wij op dat de meeste medewerkers ons vlot van feedback
voorzien, slechts een kleine minderheid geeft geen verder gevolg aan de overgemaakte
klacht. In dergelijke situaties zijn wij genoodzaakt om de melder te verwijzen naar
andere externe diensten, een gemiste kans binnen de klachtenbemiddeling.
Een vast overlegmoment, éénmaandelijks is dat met de juridische en financiële
dienst van het ziekenhuis. We merken dat dit zeer waardevol is en bijdraagt tot een
efficiënte opvolging en afhandeling van onderwerp gerelateerde dossiers.
Andere vaste overlegmomenten zijn er niet, wanneer het noodzakelijk is om de
directie of een dienstverantwoordelijke te raadplegen, dan organiseren we dit uiteraard
ter bemiddeling en afronding van een klacht. Zo kunnen verbetermaatregelen
besproken worden op het directiecomité, zorgcomité of werkvergadering voor
leidinggevenden en afdelingen.
Wanneer diensten of medewerkers herhaaldelijk met (dezelfde) meldingen
geconfronteerd worden en er een trend dreigt te onstaan, zien wij ons genoodzaakt om
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dit aan de verantwoordelijken te rapporteren zodat hier in de toekomst aan kan gewerkt
worden.
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Cijfers.
1. Totaal aantal meldingen.
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In totaal ontving de ombudsdienst in 2020 437 meldingen. Tegenover vorig jaar
merken we een daling op. Mogelijks speelt de coronapandemie hierin een rol maar is het
nog voorbarig om hierover uitspraken te doen.
2. Totaal aantal meldingen specifiek per categorie.
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Wanneer we specifiek kijken naar het type van de meldingen, want elke melding
is geen klacht dan kunnen we vaststellen dat het aantal klachten afgenomen zijn.
Mogelijks speelt de erkenning en verwachting van de burger tegenover de zorgverleners
voornamelijk aan het begin van de coronapandemie hier een rol in.
De vraag om informatie bleef nagenoeg gelijk. Deze vraag kan bijvoorbeeld
betrekking hebben tot een factuur, een medisch dossier, duiding omtrent de mandaten
van een vertrouwenspersoon/vertegenwoordiger.
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Wanneer men een afschrift van zijn/haar medisch dossier wenst te bekomen,
trachten wij in eerste instantie te verwijzen naar en in te zetten op MyNexuzHealth.
Op die manier kan de patiënt rechtstreeks zijn/haar gezondheidsinformatie
consulteren. Wanneer dit niet lukt of mogelijk is kan er een schriftelijke aanvraag
ingediend worden. Mede dankzij de goede samenwerking met de secreteriaten van het
ziekenhuis in de verwerking hiervan, ontvangt de patiënt de gevraagde informatie
binnen een redelijke en wettelijke termijn.
Onder andere kunnen wij: suggesties, woorden van dank, aanvraag inzage in het
dossier van een overledene…situeren, dit cijfer is ook nagenoeg hetzelfde gebleven
tegenover vorige jaren.
3. Klachten met betrekking tot de rechten van de patiënt.
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De klachten tegen de rechten van de patiënt zijn in vergelijking met de cijfers van
2019 afgenomen, de klachten die niet ingaan tegen de rechten van de patiënt zijn lichtjes
maar niet significant gestegen. Belangrijk ter interpretatie van de grafieken is het
volgende: voor elke gerapporteerde melding die als klacht dient verwerkt te worden, is
het zo dat er moet geselecteerd worden of deze al of niet tegen de rechten van de patiënt
ingaat.
Zo kan het gebeuren dat er in één bepaalde casus een inbreuk tegen één van de
rechten gepleegd wordt zowel door bijvoorbeeld een arts als door een verpleegkundige.
Hierdoor kunnen de totalen per beroepscatergorie, per artikel hoger liggen dan het
initieel aantal klachten.
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Klachten tegen de rechten van de patiënt per
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Wanneer we kijken naar klachten die ingaan tegen de patiëntenrechten dan
merken we een significante daling bij de beroepscategorie arts, al scoort deze algemeen
wel het hoogste. Gevolgd door de verpleegkundige, onder andere verstaan we
bijvoorbeeld een secretariaatsmedewerker.

Klachten tegen de rechten van de patiënt per artikel
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Meldingen met betrekking tot het recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening en
op het recht op informatie, scoren voor de beroepsbeoefenaars het hoogste. Al is er voor
afgelopen jaar een significante daling te detecteren.
Met betrekking tot kwaliteit gaat dit bijvoorbeeld volgens de patiënt over het niet
krijgen van de “correcte” behandeling, uitstel of de verwarring omtrent de begrippen
“complicatie-fout”.
Ten gevolge van de coronapandemie merkten we soms op dat door het “niet dicht
genoeg” aanwezig zijn van vertouwenspersonen bij de patiënt er soms argwaan was
omtrent de (keuze van) de behandeling.
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Bij informatie gaat het onder andere over bijvoorbeeld: kostprijs, zijnde
aanrekenen van ereloonsupplementen door een niet geconventioneerde arts of 150%
ereloonsupplementen bij de keuze van een éénpersoonskamer tijdens een
ziekenhuisverblijf.
Onder dossier, onthouden we vooral de patiënt die informatie omtrent zijn/haar
gezondheidstoestand als “incorrect” interpreteert, hierdoor kan de vraag tot het
verwijderen ervan geformuleerd worden aan ombudsdienst.

Inhoud van de klacht (tegen de rechten van de patiënt)
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Per artikel kan er nog verder ingegaan worden op de inhoud per aspect:
Medische aspecten handelen onder andere over:
De behandeling die de patiënt geniet; de patiënten worden steeds mondiger en
kritiser, meer zaken worden in vraag gesteld en er is nood aan duiding, inspraak,
betrokkenheid en opvolging.
Aandacht en opvang; indien men niet tevreden is over de communicatie(stijl) van
de arts, te weinig empatisch communiceren, een arts die onvriendelijk is, het gevoel niet
“aux serieux” te worden genomen.
Infoverstrekking; het gebrek aan financiële informatie over ereloonsupplementen.
De nood aan toegankelijke en heldere éénduidige informatie op regelmatige basis
bijvoorbeeld tijdens een hospitalisatie, is iets wat leeft bij de patiënt en zijn naasten. Dit
evengoed in functie van bijvoorbeeld de behandeling of ontslagregeling.
Verpleegkundige aspecten handelen onder andere over:
Aandacht en opvang; dit kan gaan over de aandacht/bejegening voor de patiënt
en diens omgeving tijdens de voorbereiding, uitvoering en nazorg van het zorgproces.
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Vaak merken de patiënten de verhoogde werklast en druk op bij de
verpleegkundigen, dit kan zich dan uiten in de communicatiestijl die soms als
onvriendelijk en kort wordt ervaren.
Aspecten met betrekking tot de verpleeg technische (ver)zorg(ing) of
handelingen.
Ook qua informatieverstrekking, sijpelt de informatie niet altijd even goed door en
worden de vragen die de patiënt heeft beantwoord met: “ik weet het niet, ik ben daar
niet van op de hoogte, ik moet het navragen…” wat soms tot de nodige frustraties kan
leiden bij de patiënt en naasten.
Administratieve aspecten handelen onder andere over:
Factuur; de interpretatie (prestaties, nomenclatuurnummer) ervan is voor
sommige patiënten niet evident en roept soms vragen op.
Het ontevreden zijn over de verkregen dienstverlening of het volgens de patiënt
niet voldoende geïnformeerd zijn over de kostprijs uit zich soms in..”ik betaal de factuur
niet, wil geen factuur ontvangen.”
Ten gevolge van de coronapandemie stuurden huisartsen frequent hun patiënten
telefonisch door naar de dienst Spoedgevallen. Indien er een consult zonder verwijsbrief
door huisarts aangerekend werd op de factuur, gaf dit in sommige gevallen aanleiding
tot een melding door de patiënt.
Organisatorische aspecten handelen onder andere over:
Het verlies van persoonlijke en waardevolle voorwerpen, op de afdeling, vaak ook
tussen transfers van de ene naar de andere afdeling.
Wachttijden; bijvoorbeeld: voor het maken van een (telefonische) afspraak voor
een consult, voor transfer van spoedàafdeling, op de afdeling vooraleer men op
onstslag kan vertrekken.
Aspecten van de opnameregeling, bijvoorbeeld het niet verkrijgen van de
gewenste kamerkeuze, de kamer delen met een “lastige” patiënt.
Ten gevolge van de coronapandemie werden er regelmatig vragen gesteld in
verband met de “begeleiders” en bezoek die toegelaten werden in het ziekenhuis.
Ook was er in het begin van de pandemie ongerustheid bij het schrappen van afspraken,
teleconsulten hebben hier een positieve rol in gespeeld.
Facilitaire/technische aspecten handelen ondere andere over:
Kamercomfort, lawaaihinder, telefoon/tv/internet defecten. In beperkte mate
over de parking van het ziekenhuis en betaalautomaten.
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4. Lokalisatie patiënt of waar bevindt de patiënt zich op moment van het ontstaan
van de klacht?

Lokalisatie van de patiënt bij klacht
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Er is over de hele lijn een dalende trend, tijdens de hospitalisatie ontstaan de
meeste meldingen, deze worden voornamelijk pas gemeld na ontslag.
Wanneer men tijdens hospitalisatie melding wil maken van bepaalde gebeurtenissen,
trachten we in eerste instantie te adviseren om dit met de hoofdverpleegkundige/arts te
bespreken.
Meldingen met betrekking tot polikliniek; deze omvatten meldingen die onstaan
tijdens een consultatie of het vastleggen van een afspraak.
Onder andere verstaan we meldingen met betrekking tot onthaal, administratieve
diensten, parking, debiteuren…
De spoedafdeling van het ziekenhuis is voor veel patiënten de toegangspoort voor
het ziekenhuis. Het is een complexe dienst, aangezien er een grote patiënt turnover.
De werkdruk is hoog en er is een grote doorstroom naar de verschillende
afdelingen. Patiënten krijgen vanaf opname veel indrukken te verwerken en komen in
contact met verschillende hulp-en zorgverleners, bijvoorbeeld: de onthaalmedewerker,
verpleegkundige, assistent, arts…
Voor de patiënt is het belangrijk dat de medewerkers zich identificeren en
communiceren over wat er te gebeuren staat, zoals bijvoorbeeld: geplande onderzoeken,
wachtijden, resultaten…
Patiënten moeten soms lang wachten en hebben daar niet altijd begrip voor, dit
kan zich uitten in frustratie, agressie…
Daarom werd er samen met 15 andere ziekenhuizen een infocampagne opgezet
met het doel om informatie te geven over het triagesysteem (werking/wachttijden).
Zodat er misverstanden zoals: “waarom krijgen patiënten die later toegekomen zijn soms
voorrang?” vermeden kunnen worden.
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Om een beter beeld te krijgen over de werking en tevredenheid op de
Spoedafdeling, loopt er nog steeds een tevredenheidsenquête.
Deze enquête bevraagt verschillende thema’s die de patiënten aanbelangen
zijnde: Wachttijden, zichzelf voorstellen, vriendelijkheid, behulpzaamheid,
deskundigheid en zorginhoud. Deze worden verder later in detail bevraagd om een
beter overzicht te verkrijgen.
Er is tevens ruimte voorzien om “suggesties of opmerkingen ter verbetering van
de spoedgevallendienst” aan te geven of om een nummer achter te laten, waar men door
de hoofdverpleegkundige op kan gecontacteerd worden. Tevens wordt er verwezen
naar de contactgegevens van de ombudsdienst mocht hier nood aan zijn.
5. Relatie aanbrenger of wie brengt de klacht aan?

Is de patiënt zelf de melder?
600
500
400

234

247

300

NEEN
JA

200
100

189

265

278

248

2018

2019

2020

0

Er werd reeds aangehaald dat de patiënt per defintie niet zelf de melder van een
klacht hoeft te zijn. Wanneer we de vergelijking met vorig jaar maken, merken we een
daling in plaats van een stijging op.
Is de patiënt zelf niet de melder dan gaat het in de meeste gevallen over een
familielid of vertrouwenspersoon van de patiënt. Ook hier merken we tegenover vorig
jaar een significante daling op. Mogelijks heeft dit te maken met de stiktere
bezoekregeling of dat het aantal verschillende bezoekers dat werd gereduceerd tot
vast(e) contacten. Ook kan dit mogelijks gerelateerd zijn aan verwachtingen, erkenning
of begrip dat tijdens de coronapandemie heerst tegenover de zorg.
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6. Vorm van het aanbrengen of hoe neemt men met ombudsdienst contact op?
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In de meeste gevallen werden we gecontacteerd per mail of per post, uit de cijfers
blijkt dit opnieuw het meest gebruikte kanaal.
Aangezien veel mensen over een PC/mailadres beschikken en op die manier makkelijk
hun verhaal of vraag kunnen formuleren, is dit een veelgekozen en laagdrempeling
kanaal.
Meer melders hebben ons telefonisch gecontacteerd en er zijn minder
persoonlijke geformuleerde meldingen op de ombudsdienst zelf.
Onbekend heeft te maken met het feit dat bij het melden in Iprova de vorm niet
werd aangeduid, uit onderzoek blijkt dit te gaan over de schriftelijke vorm.
7. Verwachtingen of wat wil men met de klacht bereiken?
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Per geformuleerde melding kunnen er meerdere verwachtingen aan bod komen,
daarom is het belangrijk om vanaf het eerste contact hier goed naar te peilen.
Melders willen hun verhaal kwijt en dit bij iemand die in eerste instantie niet
rechtstreeks bij de feiten betrokken was en die hen wil beluisteren.
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In de meeste gevallen wil men signaleren dat er iets niet verlopen is zoals
verhoopt of gewenst, ter verbetering naar de toekomst.
Vragen naar correctie(s)/schrappen van de factuur, het uitten van een
schadeclaim valt onder de categorie van finacieel akkoord en wordt soms gebruikt om
de melding meer kracht bij te zetten.
8. Doorlooptijd of hoeveel tijd tussen registratie en afhandeling?
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De doorlooptijd van een dossier is afhankelijk van verschillende factoren: de
complexiteit van het dossier, aantal betrokken partijen, tijd die nodig is om feedback te
verkrijgen, aansprakelijkheid, al of niet te bespreken op het maandelijks
financieel/juridisch overleg.
Uit de cijfers kunnen we concluderen de meeste meldingen binnen een redelijke
termijn kunnen afgerond worden. Dossiers met een langere doorlooptijd zijn vaak
“zware” dossiers waar veel tijd moet in geïnvesteerd worden om de nodige gesprekken
en onderzoek te voeren, verzekeringsdossiers of het moeilijk verkrijgen van duiding van
betrokken medewerker(s).
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9. Verzoeningsresultaat.

Verzoeningsresultaten
488
403

5

1

2

3

2019

18 20

5

e
An
de
r

r
ac
tu
u
ie
f
Co
rr
ec
t

Fi
na
nc
ië
le
…

ijz
ig
en
/s
ch
ra
pp
en
…

2020

W

6

da
di
ng

11

be
m
id
de
lin
gs
ge
sp
re
k

600
500
400
300
200
100
0

Onder een verzoeningsresultaat verstaan we: “de stap die de instelling of
zorgverlener gezet heeft, die zonder tussenkomst van een ombudspersoon, niet zou
plaatsgevonden hebben.” Deze parameter werd sinds januari 2019 ingevoerd.
Er vonden minder bemiddelingsgesprekken plaats, indien met niet in het
ziekenhuis diende aanwezig te zijn wou men dit zoveel mogelijk vermijden. Ook het
“samenzitten” met verschillende personen in een lokaal werd beperkt tot het
noodzakelijke. Tevens wil niet elke partij ingaan op een verzoek ter gesprek.
Er werd via ombudsdienst om 1.975 € aan dading terugbetaald, dit voornamelijk
met betrekking tot verloren voorwerpen binnen het ziekenhuis.
Met betrekking tot de factuur gaat dit over het wijzigen of schrappen van ereloon
door de arts of correctie in de factuur.
Onder andere vallen de dossiers die door de ombudsdienst afgehandeld werden,
zonder enige andere tussenkomst.
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Aanbevelingen ten aanzien van de instelling & de Vlaamse
ombudsman.

✓

Coronapandemie en patiëntenrechten.

Met de coronapandemie zijn we verzeild geraakt in een grote gezondheidscrisis,
de focus gaat dan terecht naar de (crisis)opvang van deze pandemie.
Op het terrein dienen constant nieuwe evenwichten te worden gezocht: het opnieuw
opschalen van zorg, het bewaken van de veiligheid van patiënten, artsen en
medewerkers, de beschikbaarheid van (menselijke) middelen en de inzet ervan…
De communicatie naar de burger en zorgverstrekkers loopt vanuit diverse
overheden, insituten, task forces, expertengroepen…
De rechten van de patiënt kwamen onder druk te staan, bijvoorbeeld “recht op
kwaliteitsvolle zorgverstrekking”: pathologieën die bijvoorbeeld ontstonden door uitstel
van de reguliere zorg. “Recht om zich te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon”, er
kwamen bijvoorbeeld beperkingen op het zich laten begeleiden op de consultaties of
spoedgevallendienst. De aanwezigheid van een vertrouwenspersoon komt het
zorgproces vaak ten goede en is een steun voor de patiënt, al zijn objectieve maatstaven
in functie van de pandemie hiervoor moeilijk te hanteren.
Ook was er ongenoegen omtrent de aangepaste en beperkte bezoekregeling, men
kon moeilijk het gevaar zien van een bezoek en de diverse lokale invullingen binnen de
zorginstellingen met betrekking tot de regeling zorgden vaak voor onduidelijkheid en
ongenoegen. Wij vragen om hier blijvend aandacht voor te hebben zowel in functie van
de patiënt, als in functie van de zorgverlener.
✓

Respect aan het ziekbed.

Tijdens de eerste golf kenden de zorgverstrekkers heel veel erkenning van de
burgers, naarmate de coronapandemie evolueerde zagen we die erkenning evolueren
naar een toenemende kritische benadering ook ten aanzien van de zorgsector.
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Tekorten die zich manifesteren in de vorm van discussies aan de inkom van het
ziekenhuis of op de afdelingen met de zorgverleners. Deze voelen zich vaak onder druk
gezet of aangevallen en weten zich vaak geen houding aan te nemen.
In eerste instantie is er de nood aan respect en blijvende erkenning, als
ondersteuning zou bijvoorbeeld het praktisch organiseren van een sessie omgaan met
verbale agressie een meerwaarde kunnen betekenen.
Anderzijds dient men vanuit de zorg uiteraard ook de nodige focus voor deze
respectvolle bejegening naar de patiënten toe te behouden. Hoe iets geuit en gekaderd
wordt is cruciaal in de communicatie en verdient de nodige aandacht.
✓

Verlies van waardevolle voorwerpen.

In principe is een wilsbekwame patiënt verantwoordelijk voor zijn persoonlijke
bezittingen, toch willen we opnieuw wijzen op meer waakzaamheid vanuit de
medewerkers.
Indien er zich verlies van bijvoorbeeld een hoorapparaat, tandprothese, bril,
kledij voordoet lopen de kosten vaak hoog op en verwacht de patiënt en/of diens familie
hiervoor een tegemoetkoming. Wanneer zij deze niet verkrijgen, lopen we op veel
frustratie en boosheid.
Afgelopen jaar werden er verschillende dadingen opgemaakt, dit voor een bedrag
van 1.975 €. Ten gevolge van de coronapandemie is er oa. heel wat kledij verloren
gegaan, dit voornamelijk tijdens het verhuizen van de ene afdeling naar een andere.
Het creëren van verwachtigen zoals de verzekering betaalt en de ombudsdienst
lost het voor u op, zijn niet correct en er dient steeds een incidentenmelding gemaakt te
worden.
Vanaf opname, bij anmnese is het aangewezen om te informeren en te noteren in
het dossier of de patiënt bijvoorbeeld een bril, hoorapparaat, tandprothese heeft en de
daarvoor voorziene opbergrecipiënten aan te bieden voor gebruik.
Iconen/magneten boven of aan bed bevestigen, zodat medewerkers aandacht hebben
voor de aanwezigheid van de voor de patiënt waardevolle hulpmiddelen of zaken.
Op spoed is het bijvoorbeeld aangewezen om op het anamneseformulier te
kunnen aankruisen of de patiënt een hoorapparaat, bril, tandprothese bij opname heeft.
Voor ID’s zou men in OASIS ruimte kunnen voorzien om te noteren wat men na
inschrijving met de ID van de patiënt heeft gedaan.
Vanuit het patiëntenservicepunt of pre-operatieve consultaties, kan nog eens
extra de nadruk gelegd worden om waardevolle spullen indien mogelijk thuis te laten of
steeds goed op te bergen, voor men in geplande opname gaat.
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✓

Financiële transparantie.

Er is nood aan een (nog) groter engagement van de zorgvoorzieningen en
zorgverstrekkers inzake het informeren van patiënten omtrent de kosten verbonden
aan hun gezondheidszorg.
In een volwaardige zorgverstrekker/patiëntenrelatie is het essentieel om door de
zorgverstrekker geïnformeerd te worden omtrent belangrijke persoonlijke bijdragen
aan de zorgverstrekking.
Naast het aangeven van de conventiestatus is het belangrijk dat de patiënt
geïnformeerd wordt over hoeveel de concrete ereloonsupplementen inhouden bij keuze
voor een niet-geconventioneerde zorgverstrekker.
Hier blijkt de patiënt te weinig over geïnformeerd te zijn, neem bijvoorbeeld: een
patiënt die door HA of door behandelend geconventioneerd arts doorverwezen wordt
voor bijkomende onderzoeken en komt zo bij een niet-geconventioneerde arts terecht.
Vaak komt de patiënt hiervan pas in kennis bij het ontvangen van de factuur of betalen
van de zorgverstrekker, met een klacht tot gevolg.
Tevens vragen wij om steeds aandacht te blijven hebben omtrent de financiële
impact die een éénpersoonkamer kan hebben. Uit onze ervaringen is “150% ereloon”
voor de patiënt zeer abstract en kunnen ze niet goed de gevolgen ervan inschatten.
✓ Borgen van de diverse bestaande mandaten, aanwijzingen en wilsverklaringen
binnen het overkoepelende gezondheidsportaal (www.mijngezondheid.be) – het
patiëntendossier en achterliggende administratieve systemen.
Er is vandaag een veelheid aan mandaten: bewindvoerder over de goederen en/of
persoon, zorgvolmacht, aanwijzing vertrouwenspersoon/vertegenwoordiger “rechten van
de patiënt”, wilsverklaringen.
Bewindvoering over de goederen en/of de persoon wordt uitgesproken door de
Vrederechter en is terug te vinden in het Belgisch Staatsblad.
De zorgvolmacht dient opgenomen te worden in het Centraal Register van de
lastgevingsovereenkomst en door de notaris of de griffie van de rechtbank. Voor de
andere mandaten dient de patiënt zelf het initiatief te nemen om de nodige personen in
kennis te stellen.
Een mandaat als bewindvoerder over de persoon, een zorgvolmacht of een
aanwijzing van vertegenwoordiger “rechten van de patiënt” speelt vaak een cruciale rol
bij ingrijpende (zorg)beslissingen wanneer de patiënt niet meer wilsbekwaam is.
Belangrijk hierbij is dat zorgverleners zicht moeten hebben op het bestaan van deze
mandaten en op de inhoud van deze beslissingen gezien dit voor elke patiënt anders kan
zijn.
Men moet bijvoorbeeld duidelijkheid hebben over welke aspecten van de zorg de
bewindvoerder over de persoon of de zorgvolmacht drager (lasthebben) zijn inbreng
moet hebben.
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Het borgen van deze inhoud en het deskundig vertalen ervan naar de
zorgverstrekkers/beroepsbeoefenaars vormt voor de gezondheidszorg, de
gezondheidszorgverstrekkers en de zorginstellingen de komende jaren een belangrijke
uitdaging en meer en meer worden wij op ons werkterrein hiermee geconfronteerd.
Er is nood om deze cruciale documenten (zorgvolmacht, bewindvoering, aanwijzingen
vertrouwenspersoon/vertegenwoordiger) transparant ter beschikking te krijgen in
“mijn gezondheidsportaal” en deze eveneens te borgen binnen het geïnformatiseerd
patiëntendossier.
De noodzaak blijkt op niveau van de zorginstelling ook bij de ondertekening van
de opnameverklaring, het opsturen van de facturen naar de bewindvoerder – lasthebber
van de zorgvolmacht of de patiënt.
We sluiten ons aan bij de aanbeveling van de Federale ombudsdienst “rechten
van de patiënt”. Een algemene informatiecampagne over de mandaten en de wettelijke
bevoegdheden die eraan verbonden zijn zou zowel voor de patiënten als voor de
zorgverleners een meerwaarde betekenen.
✓

FMO.

Hiervoor verwijs ik naar: “wanneer we gaan peilen naar moeilijkheden”, p 15 van
het verslag.
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Bedankt.
Tot slot, willen wij vanuit de ombudsdienst graag een woord van dank uitspreken
aan de directie, artsen, management, medewerkers, DPO, juridische en financiële dienst
van het ziekenhuis.
Dit voor jullie bijdrage in onze opdracht, die we elke dag naar eer en geweten
trachten te vervullen.
Het uitvoeren van een ombudsfunctie is geen exacte wetenschap en niet altijd makkelijk
af te lijnen.
Wij merken doorgaans een grote bereidheid om tot een constructieve
wisselwerking te komen en dat kunnen wij alleen maar aanmoedigen.
Wij blijven ons steeds maximaal inzetten, om een klacht vanaf de rapportage tot
feedback zo goed mogelijk te begeleiden.

ooo000ooo
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Bijlage: Huishoudelijk reglement.
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