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1 Vooraf 

In dit reglement gaan we uit van een open en positieve visie op de benaming ‘klacht’. 

Een klacht mag geen bedreiging zijn voor de organisatie en zijn medewerkers. 

Klachtenmanagement is een instrument om de kwaliteit en de klantgerichtheid binnen een 
ziekenhuis te vergroten en/of te verbeteren. De kans wordt geboden om misverstanden uit de weg 
te ruimen, gevoelens van onrecht en ongenoegen te verminderen en de vertrouwensrelatie tussen 
patiënten en zorgverstrekkers te herstellen. 

Een basisattitude is vereist. Er wordt respectvol omgegaan met patiënten ongeacht het 
taalgebruik, de stijl van de klager. Een inlevende houding bij ontvangst van een klacht is een 
must. 

Een klachtenprocedure kan alleen maar werken als ze gedragen wordt door alle medewerkers 
binnen het ziekenhuis. 

Het spreekt voor zich dat problemen het best kunnen opgelost worden op de plaats waar ze zich 
voordoen. 

Onvrede over de dienstverlening kan best onmiddellijk geuit worden aan de zorgverstrekker zelf. 

Wanneer patiënten of hun naasten geen bevredigend resultaat bekomen of nadien nog vragen 
hebben kunnen zij terecht bij de ombudspersoon van de site. 

De ombudspersonen zijn telefonisch te bereiken op het centrale nummer 03/280.80.82 of via het 
centrale mailadres ombudsdienst@zna.be 

Het huishoudelijk reglement ligt ter inzage van patiënten en andere betrokkenen aan het onthaal 
van het ziekenhuis en bij de ombudsdienst. 

Er is ook een link naar de website www.zna.be 

2 Juridische achtergrond 

Dit reglement werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het KB van 8 juli 
2003 houdende de vaststelling van de voorwaarden waaraan de ombudsfunctie moet voldoen. 

Het regelt de klachtenbemiddeling op alle sites van ZNA in het kader van de toepassing van de 
wet betreffende de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002. 

Ook voor klachten, buiten dit wettelijk omschreven gebied, geldt het huishoudelijk reglement. 

Ieder ziekenhuis leeft, binnen de wettelijke mogelijkheden, de bepalingen na van de wet van 22 
augustus 2002, betreffende de rechten van de patiënt wat betreft medische, verpleegkundige en 
andere beroepsmatige aspecten binnen de gezondheidszorg, in zijn rechtsverhoudingen jegens de 
patiënt. 

Elk ziekenhuis waakt erover dat de beroepsbeoefenaars de rechten van de patiënt eerbiedigen. 

Art.6 van het KB van 8 juli 2008 vormt de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens 

in een ombudsdossier. 

Overeenkomstig deze bepaling worden bij elke klacht minstens volgende gegevens geregistreerd: 

 De identiteit van de patiënt en desgevallend de naam van de vertrouwenspersoon 
 De datum van ontvangst van de klacht 
 De aard en de inhoud van de klacht 
 De datum van afhandeling van de klacht 

 Het resultaat van de afhandeling van de klacht 

Deze gegevens mogen verwerkt worden in het dossier. 

Het KB stelt ook dat de ombudspersoon alle informatie mag verzamelen die hij/zij nodig acht. 
Gezondheidsgegevens kunnen verwerkt worden door de ombudsdienst voor zover de klacht 
betrekking heeft op de gezondheidzorg. 

Bij de verwerking van persoonsgegevens in het ombudsdossier wordt er rekening gehouden met 

de principes inzake gegevensbescherming zoals bepaald in de GDPR. De persoonsgegevens 

https://iprova.zna.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=f1a1ce4e-d19a-4cd7-ab6b-3c51437474ee
https://iprova.zna.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=cd5b2d45-9b7f-4256-89ce-c334f5c8414f
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worden verwerkt voor de welbepaalde, uitdrukkelijke en gerechtvaardigde doelstelling van 
klachtenbemiddeling. De persoonsgegevens hiertoe verzameld, worden niet voor andere 
doeleinden verwerkt.  

Bovendien is de verwerking van persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en beperkt tot 
wat noodzakelijk is voor de doelstelling van de verwerking (minimale gegevensverwerking) 
Gegevens die bevraagd worden en genoteerd worden in het ombudsdossier moeten relevant zijn 

voor de behandeling van de klacht. 

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een transparante wijze. Patiënten worden 
ingelicht welke persoonsgegevens de ombudsdienst verwerkt, waarom zij dit doen en wat de 
ombudsmedewerkers doen met die persoonsgegevens. 

Om de integriteit en vertrouwelijkheid van de verwerkte persoonsgegeven te waarborgen, worden 
er passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming tegen niet 

toegelaten of onwettige verwerking, tegen verlies, vernietiging of kwaliteitsverlies van de 

persoonsgegevens. 

De Ombudsdienst waakt er over dat de verwerkte persoonsgegevens juist zijn en onnauwkeurige 
of onjuiste persoonsgegevens worden bijgewerkt. 

Persoonsgegevens blijven maar bewaard voor de tijd die nodig is voor het afhandelen van de 
klacht en het opmaken van het jaarverslag. Het jaarverslag bevat geen persoonsgegevens van 
natuurlijke personen die betrokken waren bij de afhandeling van de klacht. Dit volgt uit art. 8 en 9 

van het KB. 

Ombudsmedewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. 

3 Toepassingsgebied 

De ombudspersoon is bevoegd om kennis te nemen van alle klachten die betrekking hebben op de 
dienstverlening, dus niet alleen over klachten die te maken hebben met de ‘rechten van de 

patiënt’. 

De ombudspersoon fungeert als centraal aanspreekpunt voor patiënten die hun ongenoegen en /of 
klachten over het zorgproces of de omkadering van het zorgproces willen uiten. 

Klachten kunnen onder meer handelen over: 

 Medisch technische aspecten 
 Verpleegkundige aspecten 
 Administratieve aspecten 
 Logistieke en organisatorische aspecten 

 Hotelfunctie 
 Niet naleven van de rechten van de patiënt 
 Contacten met medewerkers binnen het ziekenhuis 
 Financiële aspecten na onvrede over de zorg 

Factuurbetwisting waarbij de klacht louter factuur-technisch is, wordt afgehandeld door de dienst 

facturatie. 

Indien de patiënt een vordering tot schadevergoeding (schadeclaim) instelt, wordt deze vordering 

overgedragen aan de juridische dienst en /of de Cel Verzekeringen binnen het ziekenhuis. 

De ombudspersoon treedt niet op als bemiddelaar bij klachten tussen personeelsleden en /of 
zorgverleners onderling of bij klachten van personeelsleden, tenzij het personeelslid zelf patiënt is 
of in hoedanigheid van een familielid van een patiënt. 
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4 Werking en opdracht van de ombudspersonen 

4.1 Opdrachten 

 

 Voorkomen van klachten door de communicatie tussen patiënten en beroepsbeoefenaars 
te bevorderen 

 Bemiddelen bij klachten met betrekking tot de ‘patiëntenrechten’ met het oog tot het 
bereiken van een oplossing 

 De patiënt informeren inzake mogelijkheden voor afhandeling van zijn/haar klacht bij 
gebrek aan het bereiken van oplossingen 

 De patiënt informeren over de organisatie, de werking en de procedureregels van de 
ombudsdienst en hun rechten 

 Formuleren van moeilijkheden en aanbevelingen om herhaling te voorkomen 

 Opmaken van een jaarverslag: een overzicht van het aantal klachten, het voorwerp van de 
klachten en de resultaten 

 Van elke klacht wordt een dossier aangelegd dat bewaard blijft tot opmaak van het 

jaarverslag 
 Aanvragen voor ‘inzicht en afschrift’ van het patiëntendossier worden overgemaakt aan 

het ZNA Medisch Archief. 
 

De ombudspersoon heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis ten aanzien 
van alle partijen. Het resultaat van een bemiddeling is niet gewaarborgd en de ombudspersoon 
kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het al dan niet bereiken van een aanvaardbare 

oplossing. 

De ombudspersoon kan niet gesanctioneerd worden wegens daden die gesteld zijn in het kader 
van een correcte uitoefening van zijn/haar opdracht. 

De ombudspersoon bekleedt een onafhankelijke positie ten aanzien van de directie van het 

ziekenhuis. Dit wil zeggen dat de ombudspersoon geen verantwoording is verschuldigd over het 
bemiddelingsproces maar wel een informatieplicht heeft ten aanzien van de directie van het 
ziekenhuis. De privacy van de klager en de betrokken zorgverlener dient bewaard te blijven. 

De ombudspersoon kan ongehinderd in contact treden met alle personen die een nuttige bijdrage 
kunnen leveren tot de afhandeling van de klacht. 

De ombudspersoon mag niet betrokken zijn bij de feiten en de personen waarop de klacht 
betrekking heeft. In dit geval wordt de klacht afgehandeld door een andere bemiddelaar. 

De ombudspersoon moet het beroepsgeheim respecteren en een strikte neutraliteit en 
onpartijdigheid aannemen. 

Voor de ganse organisatie (met verschillende sites) wordt 1 jaarverslag opgemaakt ten behoeve 
van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zoals voorzien in het KB van 08/07/2003 EN 1 
Huishoudelijk Reglement. 

Uitzondering: Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg: zowel het huishoudelijk reglement als het 
jaarverslag wordt opgemaakt door externe ombudspersonen. 

5 Procedure klachten 

5.1 Bekendmaking van de klacht 

Patiënten, familieleden, vertrouwenspersonen, wettelijke vertegenwoordigers, verwijzende artsen 

kunnen klachten formuleren. 

Ziekenhuismedewerkers kunnen proactief een probleem melden in het concrete zorgproces van 
patiënten. 
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 Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via een brief naar 
 

ZNA Stuivenberg 
T.a.v. Ombudsdienst 
Lange Beeldekensstraat 267 
2060 Antwerpen 

Of via mail ombudsdienst@zna.be 

Of via een contactformulier ter beschikking aan de onthalen van de 
ziekenhuizen en op de website www.zna.be 

 Klachten kunnen ook telefonisch ingediend worden op het nummer 03/280.80.82 
 Een afspraak kan telefonisch gemaakt worden voor de verschillende sites,  

of de ombudspersoon komt langs op de patiëntenkamer  

of de patiënt komt langs bij de ombudsdienst 

Bij een mondelinge klacht kan de ombudsdienst een schriftelijke formulering vragen, zeker als 
de klacht aspecten van aansprakelijkheid bevat. 

Bij ontvangst van een klacht wordt de patiënt een schriftelijke ontvangstmelding overgemaakt 
met vermelding van een referentienummer. 

Het vermelden van het referentienummer zorgt ervoor dat in latere contacten de klacht 
eenvoudiger en sneller kan behandeld worden. 

Bij afwezigheid van een ombudspersoon, neemt een collega ombudspersoon, zowel de 
telefonische, de mondelinge, als de schriftelijke klachten over. 

De ombudspersonen zijn bereikbaar alle werkdagen van 8 tot 16 uur. 

5.2 Registratie van de klacht 

Elke klacht wordt bij melding geregistreerd in een klachtendossier via een geïnformatiseerd 

registratieprogramma. 

De registratie is beveiligd en biedt de nodige garantie wat betreft het bewaren van het 
beroepsgeheim. 

Minimale gegevens worden geregistreerd: 

 De identiteit van de patiënt en desgevallend de naam van de vertrouwenspersoon 
 De datum van ontvangst van de klacht 
 De aard en de inhoud van de klacht 

 De datum van afhandeling van de klacht 
 Het resultaat van de afhandeling van de klacht 

Anonieme klachten worden geregistreerd voor algemene opvolging maar komen niet in 
aanmerking voor individuele bemiddeling. 

Jaarverslagen bevatten geen elementen waardoor één van de natuurlijke personen, betrokken bij 

de afhandeling, zou kunnen geïdentificeerd worden. 

Het ombudsdossier bevat een stappenplan van ondernomen acties. 

5.3 Behandeling van de klacht 

Wanneer een klacht ontvankelijk wordt bevonden start de ombudspersoon een dossier op. 

 Alvorens een bemiddelingsproces op te starten nodigt de ombudspersoon de klager uit om 
eerst zelf contact op te nemen met de zorgverlener, gezien klachten het best opgelost 
worden op de plaats waar ze zich voordoen, en in overleg met wie hierin betrokken is. 

 Bij het neerleggen van de klacht luistert de ombudspersoon naar de patiënt en poogt 

hij/zij een overzicht te krijgen van de situatie. De klager moet zijn verwachtingen 
meedelen en zodra dit duidelijk is kan de ombudspersoon de betrokken zorgverleners 
contacteren met de vraag naar feedback over de feiten die de patiënt heeft aangehaald. 

https://iprova.zna.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=8e6d9efa-809d-4b74-9025-fe172abdee70
https://iprova.zna.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=d767f7f3-d478-4d52-8174-2cf1cbe3c1ea
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 Om de dialoog te herstellen stelt de ombudspersoon voor dat de partijen (alle partijen 
moeten instemmen) met elkaar in contact komen in aanwezigheid van de ombudspersoon. 
Indien weigering, dan neemt de ombudspersoon de rol op zich van tussenpersoon en 
houdt respectievelijk alle partijen op de hoogte van reacties en verwachtingen. 

 Het beheer van de bemiddelingsfunctie moet binnen een redelijke termijn kunnen afgerond 
worden. De doorlooptijd is afhankelijk van de goodwill van de betrokken partijen om het 

dossier te behandelen. 

 Elke partij kan op om het even welk ogenblik de bemiddeling stopzetten en zich naar een 
andere procedure richten. 

 Indien er een oplossing bereikt is, kan het dossier afgesloten worden. 

 Indien er geen oplossing is, dan oriënteert de ombudspersoon de klager naar een andere 

vorm van conflictafhandeling. 

 Alle door de ombudspersoon ondernomen stappen zijn gratis. 

 De ombudspersoon kan de directie inlichten bij klachten waarbij de aansprakelijkheid van 
het ziekenhuis in het gedrang komt en/of waarbij mogelijke betrokkenheid van de pers 
wordt geuit. 

6 Interne rapportage 

6.1 Ombudsoverleg 

Op regelmatige basis moet een overleg plaatsvinden tussen de hoofdgeneesheer, de 

verpleegkundige en paramedische directie, directie kwaliteit en innovatie, juridische dienst waarbij 

de ombudsdienst bepaalt welke dossiers best aan bod komen en waarbij beslissingen kunnen 
getroffen worden door de directie in een bepaald dossier. Ook andere casussen kunnen aan bod 
komen waarin beleidsmatig een visie, een standpunt of een actie kan besproken worden. 

De leden van dat overleg zijn gehouden tot vertrouwelijkheid van de behandelde materies. 

6.2 Jaarverslag 

Het jaarverslag wordt jaarlijks opgemaakt en bezorgd voor 10/02 van het volgende kalenderjaar 

aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. 

Het verslag mag geen elementen bevatten die aanleiding kunnen geven tot het identificeren van 
natuurlijke personen. 

Het jaarverslag wordt ook intern gebruikt en toegelicht aan het Directiecomité ZNA, de Raad van 
Bestuur, het syndicaal overleg, de stuurgroep kwaliteit. 

7 Federale Commissie ‘rechten van de patiënt’ 

Deze heeft als taak : 

 nationale en internationale informatie te verzamelen en te verwerken met betrekking tot 
patiëntenrechten-aangelegenheden 

 op verzoek of op eigen initiatief advies verlenen aan de Minister van Volksgezondheid met 
betrekking tot de ‘rechten van de patiënt’ en de beroepsbeoefenaars 

 de toepassing van de wet van 22 augustus 2002 evalueren 
 de werking van de ombudsdienst en ombudsfuncties evalueren en aanbevelingen hierover 

formuleren 

Klachten met betrekking tot de ambulante sector (beroepsbeoefenaars werkzaam buiten een 
ziekenhuis) worden gericht aan de Federale ombudsdienst ”rechten van de patiënt”. 
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FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
DG Gezondheidszorg 
Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” 
Victor Hortaplein 40 bus 10 
1060 Brussel 

 

Nederlandstalige federale ombudspersoon 

03/524 85 20 

Bemiddeling-patientenrechten@gezondheid.belgie.be 

8 Klachten omtrent de werking van de Ombudsdienst 

Klachten met betrekking tot de werking van de ombudsdiensten dienen gericht te worden aan 

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 

Afdeling Residentiële en gespecialiseerde zorg 
Team Geestelijke gezondheidszorg en Algemene Ziekenhuizen 
Koning Albert II laan 35 bus 33 
1030 Brussel 

 

02/553 36 13  

9 Goedkeuring huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd door de Raad Van Bestuur van ZNA en wordt 

bezorgd aan de Federale Commissie  ‘Rechten van de Patiënt’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://iprova.zna.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=551f8728-43ce-47c7-ac99-1ec61a527b10
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10 Flowchart klachtenprocedure 

 

 


