
 

Inleiding 
Dit is het achttiende jaarverslag van de onafhankelijke ombudsdienst geestelijke gezondheidszorg.  
Vanaf dit jaar gebruiken alle ombudspersonen voor alle voorzieningen eenzelfde sjabloon voor het 
jaarverslag.  
 
Dit jaarverslag heeft in eerste instantie als doel om de aanbevelingen en uitdagingen van het afgelopen 
jaar in kaart te brengen. We gebruiken de artikels van de wet Patiëntenrechten als leidraad om deze 
aanbevelingen en uitdagingen weer te geven.  
 
Daarnaast beargumenteren we onze aanbevelingen en uitdagingen met het nodige cijfermateriaal.  Voor 
de laatste keer zal er voor het cijfermateriaal gebruikt gemaakt worden van het registratiesysteem GO 
BETWEEN. Vanaf volgend jaar zullen wij als onafhankelijke ombudsdienst overstappen naar ZENYA. 
 
We hopen alvast dat dit jaarverslag gewikt en gewogen zal worden in de voorziening en aarzel zeker niet 
om de ombudspersoon aan te spreken indien er vragen of onduidelijkheden zouden zijn. 
Daarnaast willen we directie, medewerkers, patiënten en hun naasten heel erg bedanken voor de 
constructieve medewerking en het vertrouwen dat ze in ons als ombudsdienst hebben. 
Tot slot willen we hier ook nog even vermelden dat dit jaarverslag ook mondeling zal worden toegelicht bij 
de verantwoordelijken van de voorziening.  
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Algemene ombudswerking 2021 
 
2021 was voor de onafhankelijke ombudsdienst een pittig jaar : de verschillende coronagolven die elkaar 
opvolgden, een nieuwe fusie, een nieuwe coördinator, een nieuw financieel voorstel voor de psychiatrische 
ziekenhuizen, de verderzetting van het project, enkele ombudspersonen die andere oorden gingen 
opzoeken en enkele nieuwe ombudspersonen die ingewerkt moesten worden.  
 
We zetten enkele vernieuwingen op een rijtje. 
 
Uniformiteit en diversiteit 
 
Vanaf 1 januari 2022 (is) zijn het VLOGG en Steunpunt één organisatie geworden onder leiding van Didier 
Martens. Dit is de tweede fusie op zeer korte tijd. Vooral voor de onafhankelijke ombudsdienst betekent 
dit dat de dienst vooral Vlaams gestuurd wordt en niet meer per provincie. Er is één beleidsplan voor de 
ombudsdienst opgesteld voor het jaar 2022. Algemeen doel is om voor alle facetten van de onafhankelijke 
ombudsdienst uniform op Vlaams niveau beleid te voeren. Uiteraard heeft iedere voorziening zijn 
eigenheid en willen we graag deze diversiteit respecteren waar nodig. 
 
Project 
 
Met heel veel energie en plezier hebben we ook dit jaar het project rond innovatieve methodieken kunnen 
verderzetten. Doel is om deze innovatieve methodieken vanaf 2022 in te zetten in de reguliere 
ombudswerking. Dit betekent dat alle ombudspersonen aan de slag zullen gaan in hun voorzieningen met 
het stellingenspel, de video, het stopmotionfilmpje en het serious game.  
 
Daarnaast worden ook het algemeen mailadres en de chatfunctie een vaste waarde in onze 
ombudswerking. 
Ook het nieuwe registratiesysteem ZENYA is mogelijk geworden door het project. 
Tot slot hebben we via het project een nieuwe website kunnen bouwen. Deze zal in april 2022 gelanceerd 
worden.  
 
 
Verschuivingen en vervangingen ombudspersonen 
 
Dit jaar hebben we afscheid genomen van enkele ombudspersonen en dienden er enkele nieuwe 
ombudspersonen op korte tijd te worden ingewerkt. Hierdoor moesten er soms enkele verschuivingen 
gebeuren en moesten we in sommige voorzieningen zorgen voor vervanging van de ombudsdienst. We 
kunnen ons voorstellen dat dit niet altijd gemakkelijk werken is en we proberen steeds om nu en in de 
toekomst continuïteit en kwaliteit van de ombudsdienst te garanderen.  
 
Aanwezigheid in de voorziening 
 
In 2020 was het wegens COVID-19 niet altijd mogelijk om als ombudsdienst aanwezig te zijn in de 
voorzieningen. In 2021 daarentegen zijn we steeds aanwezig kunnen zijn als ombudsdienst in de 
voorzieningen. We willen jullie bedanken dat dit mogelijk was.  
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Aanbevelingen en uitdagingen 
Het recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking (Art.5) 

Het recht op vrije keuze van een beroepsbeoefenaar (Art. 6) 

Het recht van de patiënt op informatie over zijn gezondheidstoestand (Art. 7) 

Het recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere 
tussenkomst van de beroepsbeoefenaar (Art. 8) 

Aanbevelingen en uitdagingen ten aanzien van de voorziening 

We merken dat het voor de patiënten belangrijk is om tijdens hun verblijf in de voorzieningen een goede 
infrastructuur te hebben en een goede accommodatie. Deze hebben namelijk invloed op het 
welbevinden van de patiënt in de voorziening.  
Vooral het thema “voeding” blijft het onderwerp van aanmeldingen: vegetarisch, veganistisch, gezond 
versus niet-gezond, aanbod,…  
Daarnaast vinden patiënten ook een goede wifi verbinding in de voorziening belangrijk. Dit is soms hun 
enige connectie met de buitenwereld. 
Ook de veiligheid van goederen van patiënten komt vaak aan bod. Het geeft patiënten gemoedsrust als 
ze weten dat ze hun materiaal veilig ergens kunnen opbergen en dat het niet verloren kan gaan.     
 
We merken dat de voorzieningen nog meer aandacht zouden moeten geven aan het informeren van 
patiënten en hun naasten over het in-, door- en uitstroomtraject van de patiënt. Het betreft hier onder 
andere het intakegesprek, de diagnose, het medicatiebeleid, de (gedwongen) opname, het 
behandeltraject, de regels en afspraken op verschillende afdelingen, de algemene procedures van de 
voorziening, de bereikbaarheid van hulpverleners, de (gedwongen) ontslagprocedure, de 
overplaatsingsprocedure, het doorverwijsbeleid, het financiële plaatje van het hele traject…  
 
Naast informeren staan ook de begrippen dialoog, participatie, communicatie en duiding centraal. De 
patiënt en zijn naasten willen niet alleen geïnformeerd worden over in- door- en uitstroomtraject. Zij 
willen in de mate van het mogelijk ook hierover in dialoog kunnen gaan met alle zorgverstrekkers. Door 
in dialoog te gaan en elkaar te ontmoeten kan er begrip en inzicht ontstaan.    
 

Aanbevelingen en uitdagingen ten aanzien van  de overheden of andere personen 

We willen hier graag even de focus leggen op de procedures rond “gedwongen opname”. Deze 
procedures moeten op beleidsniveau grondig geëvalueerd en bijgestuurd worden. Het aantal “niet 
bevestigde gedwongen opnames” en de “herhaaldelijke gedwongen opnames” alsook de stijging van het 
aantal “gedwongen opnames” dwingen ons tot nadenken. Er moet nagedacht worden over een 
procedure waarbij de patiënt terug meer in zijn autonomie kan geplaatst worden. Een mogelijk voorstel 
hierin zou zijn om, indien mogelijk, met alle betrokkenen een behandelingsplan op te stellen. Op die 
manier wordt de eigenheid van de patiënt alsook de kennis en expertise van de hulpverleners gebundeld. 
 

Cijfermateriaal 

Zie verder 
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Het recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier (Art. 9)  

Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Art. 10) 

Het recht om een klacht in verband met de uitoefening van de rechten van de 
patiënt neer te leggen bij de bevoegde ombudsfunctie. (Art. 11) 

Het systeem van vertegenwoordiging van de patiënt (Art. 12 tot Art. 15)  

Aanbevelingen en uitdagingen ten aanzien van de voorziening 

Bij de vraag tot “inzage patiëntendossier” moet er goed nagegaan worden wat de werkelijke vraag is van 
de patiënt. Wil hij enkel inzage in zijn dossier of speelt er een andere bezorgdheid mee m.b.t. het 
behandeltraject dat moet besproken worden. Ook hier is in dialoog gaan en in communicatie gaan met 
de patiënt belangrijk. 
  
We merken op dat de digitalisering van het patiëntendossier en het gedeeld beroepsgeheim veel 
voordelen heeft maar dat er hierdoor soms vaak ongewild minder respect is voor de privacy van de 
patiënt. Het blijft belangrijk om patiënten te informeren en hun toestemming tot delen te vragen waar 
nodig. 
 
Een patiënt staat niet alleen en heeft meestal een netwerk van naasten en familie om zich heen. Dit 
netwerk moet in de mate van het mogelijke en met toestemming van de patiënt steeds betrokken 
worden bij het in-, door- en uitstroomtraject van de patiënt in de voorziening: communicatie, in dialoog 
gaan en duiding zijn ook hier weer belangrijke basisbegrippen.  

Andere aanbevelingen en uitdagingen 
We merken dat de zorgverstrekkers op hun tandvlees zitten. Door de extra belasting van de afgelopen 
jaren is het personeel soms sneller opgejaagd en lichtgeraakt. We moeten inzetten op het verhogen van 
hun veerkracht en hun mentaal welzijn. We moeten hen de kans geven om zich te herstellen en terug op 
adem te komen. Dit kan onder meer door meer middelen vanuit de overheid te voorzien. Vanuit deze 
middelen kunnen dan meer zorgvertrekkers worden aangenomen en kunnen de bestaande 
zorgverstrekkers extra vorming krijgen om nieuwe vaardigheden m.b.t. veerkracht en mentaal welzijn te 
ontwikkelen waar nodig.  
 
Tot slot merken we dat heel veel patiënten en hun naasten niet op de hoogte zijn van het bestaan van 
steunfiguren. Informeren over alle mogelijke steunfiguren (vertrouwenspersoon, vertegenwoordigers, 
bewindvoerders en zorgvolmachthouders) blijft een belangrijke opgave.  Op die manier kunnen de 
steunfiguren actief hun rol gaan opnemen.  

Aanbevelingen en uitdagingen m.b.t. het uitoefenen van de ombudsfunctie in de 
voorziening 
Het komt voor dat zorgverstrekkers en zorgverstrekkers in opleiding geen weet hebben van de Wet 
Patiëntenrechten. We merken dat er nog steeds een nood is om alle betrokkenen van de ggz bij te 
scholen en te vormen m.b.t. de  Wet Patiëntenrechten en de ombudswerking. De ombudspersonen 
willen hier extra aandacht voor hebben en hierop blijven inzetten. Acties i.v.m. 20 jaar Wet 
Patiëntenrechten kunnen hierin ook een meerwaarde betekenen. De ombudspersonen willen zich ook 
graag engageren om in de voorzieningen waar mogelijk en nodig in werkgroepen te zetelen waarbij 
kennis van de Wet Patiëntenrechten en kennis over de ombudswerking een meerwaarde kan zijn. Tot 
slot willen wij in alle voorzieningen werken aan een grotere bereikbaarheid. Dit betekent concreet dat we 
willen werken met een uitgebreidere chatfunctie, een algemeen mailadres, folders, posters, goed 
zichtbare brievenbussen,…. 
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Good Practices 
We merken dat heel wat voorzieningen moeite doen - en gedaan hebben - om een coronaproof 
ombudslokaal te voorzien. Daarnaast merken we dat er steeds een bereidheid is tot overleg en 
samenwerking. Ook nieuwe ombudspersonen benadrukken dat ze steeds een hartelijke ontvangst 
hebben gekregen. Door deze houding kunnen wij als ombudswerking zeer toegankelijk aan de slag in de 
voorzieningen. We krijgen ook toegang tot alle noodzakelijke info. Vervolgens onderschrijven de 
voorzieningen mee de Wet patiëntenrechten. Dit door deze ook intern mee te verspreiden.  

Algemene conclusie/besluit 
Ook in 2021 blijft communicatie en informatie de motor van een goede zorgrelatie 
Communiceren, in dialoog gaan, overleggen en informeren blijven cruciale begrippen voor een goede 
zorgrelatie. Alle betrokkenen moeten hierop blijven inzetten, alleen dan kan een goede zorgrelatie tot 
stand komen. 
 
Het belang van psychisch welzijn geldt voor iedereen in de maatschappij 
We merken dat iedereen op zijn tandvlees zit, zowel patiënten, hun naasten alsook de zorgverleners. Dit 
betekent dat we hier maatschappij breed aandacht aan moeten geven. De overheid moet voldoende 
middelen inzetten zodat het psychisch welzijn van alle mensen in de maatschappij aandacht krijgt. 
 

Cijfers 
A. Aanmeldingen en aanmelders 

Aanmeldingen, aanmelders, aanmeldingstijd, contacten en verwijzingen 

 2020 2021 

Categorie n % n % 

Aanmeldingen 2215  2359  

aanmelders  1662   1769  

tijd tussen aanmelding en eerste face to face contact     

aantal aanmeldingen met eerste face to face contact     

op dezelfde datum  1059 72,18 1541 79,47 

binnen de week  335 22,83 338 17,43 

binnen de twee weken  40 2,72 29 1,49 

binnen de vier weken  20 1,36 13 0,67 

later dan vier weken  13 0,88 18 0,92 

totaal  1467 100 1939 100 

aantal face to face contacten per aanmelding     

aantal aanmeldingen met     

geen enkel contact  718 32,78 404 17,24 

1 contact  1058 48,31 1483 63,29 

2 contacten  287 13,10 277 11,82 

3 contacten  76 3,47 101 4,31 
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meer dan 3 contacten  51 2,32 78 3,32 

totaal  2190 100 2343 100 

grootste aantal contacten bij 1 aanmelding 8  10  

verwezen naar andere ombudspersoon1 25  16  

totaal afgesloten aanmeldingen zonder verwijzingen 2160  2298  

 

Initiële aanmelder: individueel, groep, andere  

 2020 2021 

Categorie n % N % 

individuele patiënt 1743 79,58 1893 80,79 

groep patiënten 116 5,29 115 4,90 

Andere 331 15,11 335 14,29 

totaal  2190  100 2343  100 

 

Geslacht indien individueel  

 2020 2021 

Categorie n % N % 

Man 941 54,17 952 50,31 

Vrouw 791 45,53 934 49,36 

Onbekend 5 0,28 6 0,31 

totaal  1737  100 1892  100 

 

Aantal leden groep  

 2020 2021 

Categorie n % N % 

2 personen 23 19,82 20 17,39 

3 personen 11 9,48 13 11,30 

4 personen 17 14,65 11 9,56 

meer dan 4 personen 65 56,03 71 61,73 

totaal  116  100 115  100 

grootste groep  24   31   

 

 
1 verwijzingen naar andere ombudspersonen worden voor de verdere gegevens niet meegeteld 



Vlaams jaarverslag 2021 onafhankelijke ombudsdienst geestelijke gezondheidszorg
   

 

7

 

Initiële aanmelder indien andere  

 2020 2021 

Categorie n % N % 

familielid/partner 265 80,30 282 84,17 

Kennis 8 2,42 10 2,98 

Personeelslid 28 8,48 15 4,47 

Andere 29 8,78 28 8,35 

totaal  330  100 335  100 

 

Hoedanigheid indien andere  

 2020 2021 

Categorie n % N % 

als wettelijke vertegenwoordiger 39 11,81 46 13,89 

als vertrouwenspersoon 61 18,48 78 23,56 

ten persoonlijke titel 230 69,69 207 62,53 

totaal  330  100 331  100 

 

Terugkoppeling indien andere  

 2020 2021 

Categorie n % N % 

patiënt onderschrijft de aanmelding 148 44,84 139 41,49 

patiënt onderschrijft de aanmelding niet 32 9,69 38 11,34 

terugkoppeling was niet mogelijk 111 33,63 98 29,25 

terugkoppeling was niet nodig 39 11,81 60 17,91 

totaal  330  100 335  100 

 

Is de aanmelder nieuw voor u?  

 2020 2021 

Categorie n % N % 

Ja 1535 70,09 1728 73,84 

Neen 655 29,90 612 26,15 

totaal  2190  100 2340  100 
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Waar heeft deze zich reeds eerder aangemeld?  

 2020 2021 

Categorie n % N % 

dit jaar binnen deze voorziening 414 63,20 353 57,67 

dit jaar binnen een andere voorziening 30 4,58 25 4,08 

vorige jaren binnen deze voorziening 191 29,16 194 31,69 

vorige jaren in andere voorziening 20 3,05 40 6,53 

totaal  655  100 612  100 

 

B. Vorm van aanmelden 

Vorm van aanmelden  

 2020 2021 

Categorie n % N % 

direct contact 583 26,62 728 31,07 

schriftelijk (brief, fax, e-mail) 487 22,23 504 21,51 

telefonisch (of GSM, SMS) 1120 51,14 1111 47,41 

totaal  2190  100 2343  100 

 

Initieel verzoek betreft  

 2020 2021 

Categorie n % N % 

vraag naar informatie 363 16,57 355 15,15 

vraag tot interventie 1142 52,14 1278 54,54 

vraag tot signalering 340 15,52 346 14,76 

vraag naar een luisterend oor 345 15,75 364 15,53 

totaal  2190  100 2343  100 

 

Vraag tot interventie betreft  

 2020 2021 

Categorie n % N % 

vraag om een financieel akkoord 95 8,34 102 7,99 

vraag om een ander soort akkoord 1043 91,65 1174 92,00 
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totaal  1138  100 1276  100 

 

Ondernam de aanmelder reeds eerdere stappen?  

 2020 2021 

Categorie n % N % 

Ja 982 44,98 1089 46,53 

Neen 705 32,29 734 31,36 

werd niet bevraagd 496 22,72 517 22,09 

totaal  2183  100 2340  100 

 

Welke stappen?  

 2020 2021 

Categorie n % N % 

Informeel 937 95,51 1046 96,05 

formele interne klachtenprocedure 11 1,12 10 0,91 

interne ombudsfunctie 12 1,22 4 0,36 

externe ombudsfunctie - - - - 

Extern 21 2,14 29 2,66 

totaal  981  100 1089  100 

 

Waarom geen eerdere stappen?  

 2020 2021 

categorie n % N % 

ongekend/wist niet dat het kon 45 6,40 65 8,85 

durfde niet 89 12,66 99 13,48 

principieel/keuze voor onafhankelijkheid externe 
ombudspersoon 

569 80,93 570 77,65 

principieel/keuze voor interne ombudspersoon - - - - 

totaal  703  100 734  100 

 

Fase waarin patiënt zich bevindt  

 2020 2021 

categorie n % N % 

aanvraag voor opname/behandeling/begeleiding 44 2,01 73 3,11 
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opgenomen/in behandeling/in begeleiding 1720 78,64 1813 77,37 

ontslagen/behandeling/begeleiding beëindigd 347 15,86 394 16,81 

niet van toepassing 58 2,65 47 2,00 

andere 18 0,82 16 0,68 

totaal  2187  100 2343  100 

 
 
 

C. Inhoud van de aanmelding 

Ruimere Registratie Ombudsfunctie GGZ (IPSOF)  

 2020 2021 

categorie n % N % 

met betrekking tot een patiëntenrecht 2009 91,73 2192 93,55 

algemene vraag los van patiëntenrecht 181 8,26 151 6,44 

totaal  2190  100 2343  100 

 

Overzicht algemene vragen los van de patiëntenrechten  

 2020 2021 

categorie n % N % 

familiaal 6 3,31 11 7,28 

juridisch 13 7,18 30 19,86 

financieel 25 13,81 23 15,23 

tewerkstelling 2 1,10 1 0,66 

huisvesting 18 9,94 17 11,25 

levensverhaal 61 33,70 42 27,81 

patiëntenrechten 14 7,73 4 2,64 

andere 42 23,20 23 15,23 

totaal  181  100 151  100 

 

 

Betrokken discipline  

 2020 2021 

categorie n % N % 

geen 250 11,41 185 7,89 

psychiater 460 21,00 576 24,58 
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huisarts 18 0,82 23 0,98 

andere arts 6 0,27 5 0,21 

apotheker 1 0,04 3 0,12 

verpleging 374 17,07 380 16,21 

persoonlijke begeleider 53 2,42 52 2,21 

sociale dienst 69 3,15 72 3,07 

psycholoog 42 1,91 51 2,17 

therapeut (ergo, kine, muziek, andere) 27 1,23 41 1,74 

diëtist 2 0,09 11 0,46 

multidisciplinair team 525 23,97 526 22,44 

administratieve dienst 42 1,91 54 2,30 

technische dienst 64 2,92 66 2,81 

voedingsdienst 81 3,69 113 4,82 

poetsdienst 6 0,27 8 0,34 

directie 73 3,33 66 2,81 

bewindvoerder 24 1,09 36 1,53 

ombudspersoon 9 0,41 20 0,85 

andere 64 2,92 55 2,34 

totaal  2190  100 2343  100 

 

 

Overzicht aanmeldingen met betrekking tot recht op  

 2020 2021 

categorie n % N % 

1. kwaliteitsvolle dienstverlening 1573 78,33 1686 76,91 

2. vrije keuze beroepsbeoefenaar 26 1,29 37 1,68 

3. informatie 95 4,73 100 4,56 

4. geïnformeerde toestemming 131 6,52 185 8,43 

5. inzage patiëntendossier 95 4,73 90 4,10 

6. bescherming persoonlijke levenssfeer 51 2,53 70 3,19 

7. klachtenbemiddeling 14 0,69 6 0,27 

8. wettelijke vertegenwoordiger 3 0,14 3 0,13 

9. vertrouwenspersoon 10 0,49 5 0,22 

10. pijnbestrijding 10 0,49 10 0,45 

totaal  2008  100 2192  100 
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1. Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening  

 2020 2021 

categorie n % N % 

1.1. respectvolle bejegening 224 14,24 247 14,65 

1.2. goede behandeling/begeleiding 517 32,86 629 37,30 

1.3. kwaliteitsvol verblijf/wonen 202 12,84 183 10,85 

1.4. goede hotelservice 345 21,93 370 21,94 

1.5. betalende diensten 15 0,95 16 0,94 

1.6. juiste factuur/correct geldbeheer 108 6,86 84 4,98 

1.7. beschermende maatregelen 162 10,29 157 9,31 

totaal  1573  100 1686  100 

 
 

1.1. Respectvolle bejegening  

 2020 2021 

categorie n % n % 

luisterbereidheid 66 29,46 44 17,81 

correcte omgangsvormen 143 63,83 169 68,42 

grensoverschrijdend gedrag 10 4,46 26 10,52 

andere 5 2,23 8 3,23 

totaal  224  100 247  100 

 

 

1.2. Goede behandeling/begeleiding  

 2020 2021 

categorie n % n % 

diagnose 13 2,51 9 1,43 

somatische verzorging 57 11,02 64 10,17 

medicatie 34 6,57 54 8,58 

individuele therapie 42 8,12 45 7,15 

groepstherapie 21 4,06 35 5,56 

voldoende beschikbaarheid 67 12,95 71 11,28 

betrokkenheid familie 61 11,79 59 9,37 

start opname/behandeling/begeleiding 47 9,09 60 9,53 
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beëindiging opname/behandeling/begeleiding 102 19,72 131 20,82 

overplaatsing naar andere afdeling 21 4,06 35 5,56 

overplaatsing naar een andere voorziening 35 6,76 32 5,08 

andere 17 3,28 34 5,40 

totaal  517  100 629  100 

 
 
Start opname/behandeling/begeleiding  

 2020 2021 

categorie n % n % 

verplicht 2 4,34 3 5,00 

geweigerd 31 67,39 38 63,33 

andere 13 28,26 19 31,66 

totaal  46  100 60  100 

 
 
Beëindiging opname/behandeling/begeleiding  

 2020 2021 

categorie n % n % 

verplicht 65 64,35 87 66,41 

geweigerd 9 8,91 15 11,45 

andere 27 26,73 29 22,13 

totaal  101  100 131  100 

 
Overplaatsing naar andere afdeling  

 2020 2021 

categorie n % n % 

verplicht 10 50,00 10 28,57 

geweigerd 3 15,00 16 45,71 

andere 7 35,00 9 25,71 

totaal  20  100 35  100 

 
 
Overplaatsing naar andere voorziening  

 2020 2021 

categorie n % n % 

verplicht 12 34,28 10 31,25 

geweigerd 10 28,57 9 28,12 
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andere 13 37,14 13 40,62 

totaal  35  100 32  100 

 

1.3. Kwaliteitsvol verblijf/wonen  

 2020 2021 

categorie n % n % 

regels 114 56,43 99 54,09 

groepsleven 38 18,81 35 19,12 

ontspanning/vrije tijd 9 4,45 17 9,28 

weekend- en verlofregeling 27 13,36 25 13,66 

andere 14 6,93 7 3,82 

totaal  202  100 183  100 

 

1.4. Goede hotelservice  

 2020 2021 

categorie n % n % 

voeding 102 29,56 127 34,32 

infrastructuur/accommodatie 121 35,07 124 33,51 

hygiëne 19 5,50 17 4,59 

veiligheid persoon 23 6,66 27 7,29 

veiligheid goederen 69 20,00 68 18,37 

andere 11 3,18 7 1,89 

totaal  345  100 370  100 

 

1.5. Betalende diensten  

 2020 2021 

categorie n % n % 

cafetaria 3 20,00 2 12,50 

winkel 2 13,33 1 6,25 

wasserij 10 66,66 10 62,50 

publifoon - - - - 

andere - - 3 18,75 

totaal  15  100 16  100 
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1.6. Juiste factuur/correct geldbeheer  

 2020 2021 

categorie n % n % 

factuur 38 35,18 36 42,85 

opbouw inkomen 2 1,85 - - 

zakgeld 10 9,25 6 7,14 

bestedingsautonomie 10 9,25 3 3,57 

bewindvoering 36 33,33 30 35,71 

verzekeringen 5 4,62 7 8,33 

andere 7 6,48 2 2,38 

totaal  108  100 84  100 

 

1.7. Beschermende maatregelen  

 2020 2021 

categorie n % n % 

straf 5 3,08 12 7,64 

beperkte bewegingsvrijheid 32 19,75 30 19,10 

afzondering 20 12,34 16 10,19 

fixatie 7 4,32 7 4,45 

gedwongen opname 82 50,61 90 57,32 

internering - - - - 

andere 16 9,87 2 1,27 

totaal  162  100 157  100 

 

2. Recht op vrije keuze beroepsbeoefenaar  

 2020 2021 

categorie n % n % 

psychiater 15 57,69 24 64,86 

psycholoog 3 11,53 2 5,40 

persoonlijk begeleider 6 23,07 5 13,51 

andere 2 7,69 6 16,21 

totaal  26  100 37  100 
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3. Recht op informatie  

 2020 2021 

categorie n % n % 

diagnose 21 22,10 28 28,00 

duur 3 3,15 8 8,00 

kosten 14 14,73 8 8,00 

tegenaanwijzingen/risico's/nevenwerkingen 2 2,10 7 7,00 

alternatieven 2 2,10 7 7,00 

andere 53 55,78 42 42,00 

totaal  95  100 100  100 

 

4. Recht op geïnformeerde toestemming  

 2020 2021 

categorie n % n % 

medicatie   informatie 8 6,15 4 2,17 

    toestemming 32 24,61 70 38,04 

behandeling/begeleiding informatie 19 14,61 26 14,13 

    toestemming 66 50,76 71 38,58 

andere    informatie 2 1,53 5 2,71 

    toestemming 3 2,30 8 4,34 

totaal  130  100 184  100 

 

 

5. Recht op zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier  

 2020 2021 

categorie n % n % 

zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard dossier 8 8,42 2 2,22 

inzage/afschrift dossier 87 91,57 88 97,77 

totaal  95  100 90  100 

 

 

5.1. Recht op inzage of afschrift  

 2020 2021 
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categorie n % n % 

medisch luik   inzage 3 3,44 8 9,09 

    afschrift 4 4,59 14 15,90 

verpleegkundig dossier   inzage 1 1,14 - - 

    afschrift - - - - 

sociaal luik   inzage - - - - 

    afschrift - - - - 

onderzoeksresultaten  inzage - - - - 

    afschrift 1 1,14 - - 

volledig dossier   inzage 14 16,09 5 5,68 

    afschrift 62 71,26 57 64,77 

andere    inzage - - 1 1,13 

    afschrift 2 2,29 3 3,40 

totaal  87  100 88  100 

6. Recht op bescherming persoonlijke levenssfeer  

 2020 2021 

categorie n % n % 

beroepsgeheim 18 35,29 32 45,71 

persoonlijke overtuiging 2 3,92 1 1,42 

briefgeheim 4 7,84 3 4,28 

territoriale privacy 15 29,41 19 27,14 

mondelinge indiscretie 4 7,84 8 11,42 

andere 8 15,68 7 10,00 

totaal  51  100 70  100 

 

7. Recht op klachtenbemiddeling  

 2020 2021 

categorie n % n % 

geweigerd 1 7,14 2 33,33 

bemoeilijkt 6 42,85 1 16,66 

gesanctioneerd 1 7,14 - - 

informatie 6 42,85 2 33,33 

andere - - 1 16,66 

totaal  14  100 6  100 
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8. Recht op een wettelijke vertegenwoordiger  

 2020 2021 

categorie n % n % 

niet aanvaard - - - - 

geen verandering mogelijk 1 33,33 1 33,33 

informatie 2 66,66 1 33,33 

andere - - 1 33,33 

totaal  3  100 3  100 

 

9. Recht op een vertrouwenspersoon  

 2020 2021 

categorie n % n % 

niet aanvaard 1 10,00 1 20,00 

geen verandering mogelijk - - - - 

informatie 9 90,00 3 60,00 

andere - - 1 20,00 

totaal  10  100 5  100 

 

10. Recht op pijnbestrijding  

 2020 2021 

categorie n % n % 

chronische pijn 6 60,00 4 40,00 

palliatieve zorg 1 10,00 - - 

euthanasie 2 20,00 6 60,00 

andere 1 10,00 - - 

totaal  10  100 10  100 

 

D. Interventie 

Hoofdinterventie  

 2020 2021 

categorie n % n % 

luisteren 282 13,06 258 11,23 
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doorverwijzen intern 59 2,73 58 2,52 

doorverwijzen extern 27 1,25 41 1,78 

informeren 327 15,15 279 12,14 

signaleren 554 25,67 562 24,46 

coachen 263 12,18 301 13,10 

bemiddelen 646 29,93 798 34,74 

totaal  2158  100 2297  100 

 

Betrokkenheid patiënt bij bemiddeling  

 2020 2021 

categorie n % n % 

patiënt samen met ombudspersoon 81 12,59 183 22,93 

ombudspersoon zonder patiënt 562 87,40 615 77,06 

totaal  643  100 798  100 

 

E. Afsluiting 

Tijd tussen aanmelden en afsluiten 

 2020 2021 

categorie n % n % 

aantal aanmeldingen met de afsluiting      

op dezelfde datum als de aanmelding 802 37,18 915 39,85 

binnen de week 689 31,94 739 32,18 

binnen de twee weken 258 11,96 240 10,45 

binnen de vier weken 197 9,13 170 7,40 

later dan vier weken 211 9,78 232 10,10 

totaal  2157  100 2296  100 

aantal weken bij aanmelding met langste looptijd  52   48   

 

Evaluatie resultaat  

 2020 2021 

categorie n % n % 

door patiÃ«nt      

gehele tevredenheid patiënt 773 35,82 1125 48,97 

gedeeltelijke tevredenheid patiënt 296 13,71 369 16,06 
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ontevredenheid patiënt 179 8,29 185 8,05 

door ombudspersoon      

gehele tevredenheid patiënt 32 1,48 24 1,04 

gedeeltelijke tevredenheid patiënt 37 1,71 25 1,08 

ontevredenheid patiënt 39 1,80 5 0,21 

geen feedback 802 37,16 564 24,55 

totaal  2158  100 2297  100 

 

Evaluatie proces  

 2020 2021 

categorie n % n % 

door patiÃ«nt      

gehele tevredenheid patiënt 1039 48,14 1495 65,08 

gedeeltelijke tevredenheid patiënt 205 9,49 170 7,40 

ontevredenheid patiënt 26 1,20 21 0,91 

door ombudspersoon      

gehele tevredenheid patiënt 125 5,79 33 1,43 

gedeeltelijke tevredenheid patiënt 59 2,73 30 1,30 

ontevredenheid patiënt 9 0,41 2 0,08 

geen feedback 695 32,20 546 23,77 

totaal  2158  100 2297  100 

 

Voorgestelde verdere stappen  

  

 2020 2021 

categorie n % n % 

federale ombudsdienst 1 1,96 - - 

orde geneesheren 2 3,92 2 3,17 

advocaat 8 15,68 9 14,28 

inspectie 4 7,84 1 1,58 

vrederechter 4 7,84 1 1,58 

andere rechtbank - - - - 

ziekenfonds 1 1,96 8 12,69 

andere 31 60,78 42 66,66 

totaal  51  100 63  100 
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