
  
 

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

 Communicatie tussen patiënt en beroepsbeoefenaar 
bevorderen. 

 Bemiddelen met de bedoeling een oplossing te berei-
ken. 

 De patiënt inlichten over verdere mogelijkheden 
wanneer geen oplossing bereikt wordt. 

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

 Formuleren van aanbevelingen om herhaling te voor-
komen. 

De wet van 22-08-2002 regelt de rechten van de  

patiënt. 

Deze brochure kan u gratis ophalen bij de om-

budsdienst 

 

U kan uw klacht mondeling of schriftelijk indie-

nen bij Huberte Reweghs, de ombudsvrouw van 

het a.z. Vesalius. 

Contactgegevens: zie ommezijde. 

Het bureel vindt u op het gelijkvloers blok B.  

 

Bij afwezigheid kan u zich wenden tot de mede-

werkers aan de onthaalbalie van het ziekenhuis. 

   

 

Uw rechten als patiënt 

 

De ombudsvrouw oordeelt na de melding op welk 

vlak het probleem zich stelt: de verpleegeenheid, 

de arts, de patiëntenadministratie,… De ombuds-

vrouw bespreekt de klacht met de betrokkenen. 

Daarna verstrekt de ombudsvrouw het antwoord 

of het voorstel aan de melder. Voor bijkomende 

vragen of aanvullingen kan de melder steeds terug 

contact opnemen met de ombudsvrouw. 

Alle meldingen worden geregistreerd. Zo kan de 

ombudsvrouw nagaan of er zich gelijkaardige mel-

dingen voordoen en formuleert zij hierover advies 

aan de directie. 

Als er binnen het ziekenhuis geen oplossing komt, 

dan zal de ombudsvrouw u informeren over de 

bevoegde instanties waar u nog terecht kan. 

Wat kan u van de  
ombudsdienst verwachten ? 

Hoe doet u beroep  
op de ombudsdienst? 

Hoe werkt de  
ombudsdienst? 



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 verleent uw medewerking 

 U respecteert de zorgverleners 

 U leeft de huisregels na 

Ombudsdienst 

Openingsuren 

Iedere werkdag van 8:00 tot 16:00 uur 

T. 012 397 071 

F. 012 397 066 

ombudsdienst@azvesalius.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hazelereik 51  |  3700 Tongeren 

T. 012 396 111 

www.azvesalius.be 

 

 

   Ombudsdienst 

 

 

 

 
    Heeft u vragen of suggesties? 

Heeft u reacties of klachten? 
 

Spreek erover… 
Met de betrokken medewerkers  

of met de ombudspersoon 

 

 

         

Samen met u streven we naar een betere 
 organisatie en dienstverlening 


