
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Ombudsdienst



DE OMBUDSDIENST

Wij stellen alles in het werk om u de best mogelijke 
zorg te bieden. Als uw verblijf in ons ziekenhuis toch 
niet helemaal aan uw verwachtingen voldeed, kunt u 
zich tot de ombudsdienst wenden.

 De ombudspersoon is  de schakel tussen de patiënt, 
zijn familie en het ziekenhuis en heeft een neutrale 
positie. De belangrijkste taken van de ombudspersoon 
zijn:

• Communicatie tussen de patiënt en de 
beroepsbeoefenaar (arts, verpleegkundige, ...) 
bevorderen

• Bemiddelen met de bedoeling een oplossing te 
bereiken

• De patiënt informeren over verdere mogelijkheden 
wanneer geen oplossing bereikt wordt

• Verstrekken van informatie over de organisatie en 
werking van de ombudsdienst

• Formuleren van aanbevelingen om herhaling te 
voorkomen



WIE KAN EEN KLACHT INDIENEN?

Een klacht kan ingediend worden door de 
patiënt zelf, iemand uit de naaste omgeving, de 
vertrouwenspersoon of de nabestaanden.

HOE GAAT DE OMBUDSPERSOON TE WERK?

De ombudspersoon oordeelt na de melding op welk 
vlak het probleem zich stelt: de verpleegeenheid, de 
arts, de patiënten-administratie, ...

De ombudspersoon bespreekt de klacht met de 
betrokkenen. Daarna verstrekt de ombudspersoon het 
antwoord of het voorstel aan de melder.

Voor bijkomende vragen of aanvullingen kan de 
melder steeds terug contact opnemen met de 
ombudspersoon.

Alle meldingen worden geregistreerd. Zo kan de 
ombudspersoon nagaan of er zich gelijkaardige 
meldingen voordoen en formuleert zij hierover advies 
aan de directie.

Als er binnen het ziekenhuis geen oplossing komt, dan 
zal de ombudspersoon u informeren over de bevoegde 
instanties waar u nog terecht kan.



RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PATIËNT

Als patiënt hebt u heel wat rechten. In België zijn deze 
wettelijk vastgelegd sinds 2002. U kan één of meerdere 
vertrouwenspersonen aanstellen om u te helpen 
bij het uitoefenen van uw rechten.

Om de best mogelijke medische zorg te verkrijgen 
is het ook nodig dat u zich als patiënt aan enkele 
afspraken houdt, u heeft dus ook enkele plichten.

Een brochure met meer informatie over uw rechten 
en plichten is verkrijgbaar bij de ombudsdienst. We 
sommen ze hieronder kort op.

Rechten van de patiënt
• Recht op kwaliteitsvolle gezondheidszorg
• Recht op vrije keuze van zorgverlener
• Recht op informatie
• Recht op toestemming
• Recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig 

bewaard patiëntendossier
• Recht op bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer
• Recht op klachtbemiddeling
• Recht op pijnbestrijding

Plichten van de patiënt
• U geeft juiste informatie over uw identiteit
• U geeft juiste informatie over thuismedicatie
• U verleent uw medewerking
• U respecteert de zorgverleners
• U leeft de huisregels na



EEN BEROEP DOEN OP DE OMBUDSDIENST

Een klacht kan mondeling of schriftelijk worden 
ingediend bij Kristien Festjens, de ombudspersoon van 
az Vesalius.

Aanwezig op dinsdag en vrijdag tijdens kantooruren.
Tel. 012 39 70 71
E-mail: ombudsdienst@azvesalius.be



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be FL
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