
Patiënten met een psychische kwetsbaarheid die behandeld worden in een voorziening 

voor geestelijke gezondheidszorg kunnen met vragen of klachten over de aangeboden 

hulp gratis en vertrouwelijk contact opnemen met onafhankelijke ombudspersonen voor 

meer informatie over de patiëntenrechten.  

Externe ombudsfunctie binnen de geestelijke gezondheidszorg 

Sinds 2002 beschikt België over een wet betreffende de rechten van de patiënt. Deze wet preciseert 

de kenmerken van de relatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar en wil de kwaliteit van de 

gezondheidszorgen verbeteren. Deze wet leunt sterk aan bij bepaalde rechtsprincipes en 

deontologische regels die al bestonden. De wettekst somt de basisrechten van de patiënten op en 

verduidelijkt de modaliteiten voor het bijhouden van het patiëntendossier en de toegang ertoe. 

Ze bepaalt tevens de mogelijke persoon (personen) die de patiënten kan (kunnen) vertegenwoordigen, 

die niet in staat zijn om zelf hun rechten uit te oefenen (omwille van een statuut van juridische 

onbekwaamheid of omwille van een feitelijke onbekwaamheid).  

De persoon die meent dat een beroepsbeoefenaar één van zijn patiëntenrechten niet gerespecteerd 

heeft en daarover zijn ontevredenheid of frustratie te kennen geeft, kan zich tot de ombudsdienst van 

het betrokken ziekenhuis wenden, of tot de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” als het 

gaat om een beroepsbeoefenaar buiten een ziekenhuis.  

De Federale commissie “Rechten van de patiënt”, opgericht binnen de Federale Overheidsdienst 

Volksgezondheid, evalueert de toepassing van de wet en adviseert de overheid over patiëntenrechten 

(cf. www.patientrights.be)i 

De meeste Vlaamse psychiatrische ziekenhuizen hebben gekozen om via het Vlaams overlegplatform 

samen te werken met externe ombudspersonen. Patiënten met een psychische kwetsbaarheid die 

een behandeling kennen in een voorziening voor geestelijke gezondheidszorg kunnen met vragen of 

klachten over de aangeboden hulp gratis en vertrouwelijk contact opnemen met 

deze onafhankelijke ombudspersonen voor meer informatie over de patiëntenrechten. Op vraag van 

de patiënt kan de ombudspersoon ook bemiddelen tussen patiënt en hulpverlening met de 

bedoeling de communicatie te herstellen en de hulpverlening te verbeteren. 

Bij welke externe ombudspersoon kunt u terecht voor welke voorziening/provincie? 

Via deze link 

http://www.ombudsfunctieggz.be/?action=onderdeel&onderdeel=174&titel=Wie+en+waar%3F kunt 

u opzoeken bij welke externe ombudspersoon u terecht kan. 

Voor welke rechten? 

1. Wet op de patiëntenrechten 
  

Bij de ombudspersoon kunt u in de eerste plaats terecht voor vragen in verband met de uitoefening 

van uw rechten als patiënt: 

• Recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening. 

• Recht op pijnbestrijding. 

• Recht op vrije keuze van de zorgverstrekker. 

• Recht op informatie over zijn gezondheidstoestand. 

• Recht op vrije toestemming in een behandeling. 

• Recht op een patiëntendossier, met inzage en afschrift. 

http://www.patientrights.be/
http://www.ombudsfunctieggz.be/?action=onderdeel&onderdeel=174&titel=Wie+en+waar%3F


• Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

• Recht om een klacht in te dienen bij de ombudspersoon. 

• Recht op het aanduiden van een vertrouwenspersoon. 

• Recht op het aanduiden van een vertegenwoordiger. 

  

2. Daarnaast zijn er een aantal andere wetten die van invloed zijn op uw positie en rechten als 
patiënt waaronder: 

 
• Wet op de bescherming van de persoon (gedwongen opname) 

• Wet betreffende het nieuwe beschermingsstatuut (bewindvoering over de persoon en/of de 
goederen) 

• Recht op privacy en beroepsgeheim 
 
Wat kan de externe ombudspersoon betekenen in het kader van bewindvoering? 

U bent beschermde persoon in het kader van bewindvoering over de goederen 

1. en u heeft een klacht over uw patiëntenrechten: dan zal de externe ombudspersoon uw 

klachten aanhoren, overleg plegen en afstemmen wat we voor u kunnen betekenen. 

2. en u heeft een klacht over uw bewindvoerder: dan zal de externe ombudspersoon uw klacht 

aanhoren, u informeren en/of coachen en/of eventueel doorverwijzen. 

U  bent beschermde persoon in het kader van bewindvoering over de persoon 

1. en u heeft een klacht over uw patiëntenrechten: dan zal de externe ombudspersoon uw klacht 

aanhoren en samen met u uitzoeken wat uw rechten zijn en in overleg contact opnemen met 

uw bewindvoerder in het kader van het uitoefenen van uw patiëntenrechten. 

2. en u heeft een klacht over uw bewindvoerder: dan zal de externe ombudspersoon uw klacht 

aanhoren, u informeren en/of coachen en/of eventueel doorverwijzen. 

De externe ombudspersoon kan met uw toestemming in overleg gaan met de vertrouwenspersoon 

en/of professionele begeleiders (vb. sociale dienst van een voorziening). 

 

 

 

 

 
i (uit: ‘in een goede relatie weet je wat je aan elkaar hebt’, brochure federale overheid volksgezondheid, 
veiligheid van de voedselketen en leefmilieu) 


