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Voorstelling van de Federale commissie “Rechten van de patiënt” – RvB AUVB 16/02/2016 

De Federale commissie “Rechten van de patiënt” is opgericht door de wet van 22 augustus 2002 

betreffende de rechten van de patiënt, art. 16. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van 

beroepsbeoefenaren, ziekenhuizen, verzekeringsmaatschappijen en patiënten en heeft als opdracht: 

 nationale en internationale gegevens te verzamelen en verwerken over al wat de rechten van 

de patiënt aangaat; 

 op verzoek of op eigen initiatief adviezen uit te brengen voor de minister van volksgezondheid 

betreffende de rechten en plichten van patiënten en beroepsbeoefenaren; 

 de toepassing van de rechten van de patiënt te evalueren; 

 de werking van ombudsdiensten te evalueren en de klachten daarover te behandelen. 

De leden worden benoemd per Koninklijk Besluit voor een mandaat van 4 jaar, dat twee keer 

hernieuwbaar is. 

De plenaire commissie vergadert momenteel om de 3 maanden (vier zittingen per jaar); het bureau 

vergadert elke maand. Ik ben lid van de plenaire commissie en bezorg de AUVB: 

 De uitnodigingen voor zittingen met de agenda; 

 Mijn verslag van elke zitting; 

 De eventuele vragen om adviezen. 

Wat werd al tijdens dit mandaat verwezenlijkt? 

 Advies op verzoek van minister De Block betreffende de vrije keuze van zorgverlener voor 

patiënten die betaald worden door het OCMW. 

 Ontvangst van het jaarverslag van de federale ombudsdienst. 

Lopende zaken zijn op eigen initiatief en op verzoek om advies van de minister: werkzaamheden aan 

het gedeelde elektronische dossier. De vijf grote vragen waarop de Commissie moet antwoorden zijn: 

 Moet de patiënt de toegang tot het dossier op voorhand aanvragen? 

 Moet daarvoor een termijn voorzien worden (bijvoorbeeld voor informatie en bevestiging 

door de arts)? 

 Moet de wet gewijzigd worden? 

 Welke specifieke toegangsvoorwaarden voor bepaalde categorieën van patiënten 

(minderjarig, onbekwaam, psychiatrisch…)? 



 Welke rechten en plichten hebben vertegenwoordigers van patiënten/vertrouwenspersonen 

inzake toegang tot het dossier en onder welke voorwaarden? 

De Commissie kan andere vragen voorstellen die ontstaan naarmate het werk vordert. De vragen die 

ons momenteel bezighouden, gaan over de inhoud van het dossier (welke soorten documenten) en de 

toegangsvoorwaarden voor de verschillende beroepsbeoefenaren. 

Voor dit dossier werkt de commissie in werkgroepen, met maximaal twee vertegenwoordigers per 

bank. Alle werkzaamheden moeten voltooid zijn vóór 2019 en dan moet het systeem ook operationeel 

zijn. De Commissie zal geregeld geraadpleegd worden om deeladviezen te bevestigen. 

De andere thema's die beschouwd worden als prioritair voor adviezen op eigen initiatief tijdens dit 

mandaat: 

 patiëntendossier: inhoud, toegankelijkheid, bewaringstermijn, ook voor elektronische 

dossiers… 

 psychiatrische zorg: gedwongen opname, evaluatie van de toerekeningsvatbaarheid, recht op 

toegang tot informatie… voor intra- of extramurale patiënten  

 rechten van bejaarden in de RH/RVT: keuze van de behandelende arts, bemiddeling… 

 vertrouwelijkheid van de bemiddelingsprocedure: communicatie tussen artsen en 

bemiddelingsdiensten… 

 kwaliteit van zorg: formeel en kwantitatief maar ook kwalitatief gezien 

(beoordelingsagentschappen, objectieve evaluatie, opvolging van de beleving…)… 

Bij de werkzaamheden van de Commissie stel ik voor dat we voor alle thema's blijven denken aan de 

rechten van de patiënt, maar ook aan de concrete manier waarop de beroepsbeoefenaren dit in hun 

complexe en veeleisende dagelijkse praktijk kunnen toepassen. We moeten ook zorgen dat ze 

informatie krijgen. De Commissie moet zich opstellen als een hulp voor beroepsbeoefenaren, niet als 

een rechter. 

 

Ik ben per e-mail bereikbaar voor alle mogelijke vragen tijdens dit mandaat: jacinthe.dancot@hers.be 
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