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Dit huishoudelijk reglement beschrijft de organisatie en werking van de ombudsdienst 
en procedure inzake klachten die door de ombudspersoon van AZ Turnhout worden 
behandeld.* 
 
 

1 ORGANISATIE OMBUDSDIENST 
 

1.1  Coördinaten en bereikbaarheid 
 

Als plaatselijke ombudspersoon van AZ Turnhout is Mariette Konings 
aangesteld. De ombudsfunctie is een staffunctie van de algemene directie van 
het ziekenhuis. 
 
Adres: AZ Turnhout – ombudsdienst: 
    
 Campus Sint-Jozef  
 Steenweg op Merksplas 44  
 2300 Turnhout 
 Locatie: gelijkvloers bewegwijzering ombudsdienst 
 
 Campus Sint-Elisabeth 
 Rubensstraat 166 
 2300 Turnhout 
 Locatie: gelijkvloers, bewegwijzering ombudsdienst 
 
Telefoon: 014 44 41 25 (antwoordapparaat bij afwezigheid) 
 
E-mail: mariette.konings@azturnhout.be, ombudsdienst@azturnhout.be 
 
Aanwezig: Alle dagen bereikbaar met vaste aanwezigheidsdagen op beide    

campussen.  
 
                     Campus Sint-Jozef:                              Campus Sint-Elisabeth: 
             Maandagvoormiddag             Dinsdag heel de dag 

             Donderdag heel de dag             Vrijdagvoormiddag 
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1.2 Bevoegdheden  
 

Binnen het kader van de wetgeving over patiëntenrechten zijn volgende 
opdrachten vastgelegd: 
 

- Het voorkomen van klachten door het bevorderen van communicatie 
tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar.  

- Het bemiddelen bij klachten tussen de betrokken partijen met het oog op 
het bereiken van een oplossing en streven naar herstellen van de 
vertrouwensrelatie. 

- Het inlichten van de patiënt betreffende de alternatieve mogelijkheden 
voor de afhandeling van zijn klacht bij gebrek aan het bereiken van een 
oplossing. 

- Het verstrekken van informatie over de organisatie, de werking van de 
zorgverlening en de aanverwante diensten binnen de organisatie in het 
algemeen en binnen de ombudsdienst in het bijzonder. 

- Het formuleren van aanbevelingen ter voorkoming van herhaling van 
tekortkomingen die aanleiding kunnen geven tot klachten. 

- Het beheren van gegevens voortvloeiende uit klachten en de werking 
van zijn dienst. 

- Het bemiddelen op het gebied van discussies in verband met de term 
“persoonlijke notitie” en “gegevens die betrekking hebben op derden” en 
op die wijze nuttige verduidelijkingen geven. 

- Het bemiddelen op het gebied van discussies betreffende de 
wilsonbekwaamheid van een patiënt. 

- Het bemiddelen ingeval van conflict tussen twee of meer informele 
vertegenwoordigers waardoor de beroepsbeoefenaar in de 
onmogelijkheid verkeert een vertegenwoordiger aan te wijzen. Het 
conflict kan beëindigd worden door overleg tussen de partijen, via 
bemiddeling door de ombudsfunctie, via de rechtbank. 

 
Binnen AZ Turnhout is de ombudspersoon ook het aanspreekpunt voor 
andere klachten zoals klachten in verband met administratie en hoteldiensten 
voor zover die klachten ook verband houden met het recht op kwaliteitsvolle 
zorg en/of de patiëntenrechten. 

 
1.3 Basisprincipes  

 
- De ombudspersoon stelt zich meerzijdig partijdig op en tracht door een 

bemiddelende en neutrale houding de communicatie tussen de partijen te 
faciliteren. 

- De ombudspersoon oefent haar functie volledig onafhankelijk uit en kan 
niet gesanctioneerd worden wegens daden die ze in het kader van de 
correcte uitoefening van haar opdracht stelt. 

- De ombudspersoon is bij de uitvoering van haar taak verplicht het 
beroepsgeheim te respecteren.  

- De ombudspersoon respecteert de waardigheid van patiënten, 
zorgverleners en de zorgvoorziening. 

- De ombudspersoon heeft een professionele houding naar alle partijen.  
- De ombudspersoon heeft de mogelijkheid om ongehinderd in contact te 

treden met alle bij een klacht betrokken personen. 
- Bij ernstige klachten, repetitieve klachten, dreiging met pers, klachten 

waarbij de aansprakelijkheid van het ziekenhuis of een arts in het gedrang 
kan komen, informeert de ombudspersoon de directie van AZ Turnhout. 
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- De opdracht van de ombudspersoon is een inspanningsverbintenis, geen 
resultaatsverbintenis ten aanzien van partijen. De ombudspersoon kan 
niet verantwoordelijk worden gesteld voor het al dan niet bereiken van 
een voor alle partijen aanvaardbare oplossing. 

 
2 KLACHTENBEHANDELING 

 
2.1 Wat is een klacht? 

 
Een klacht is iedere niet-anonieme uiting van ongenoegen of ontevredenheid 
die handelt over het zorgproces of de zorgomkadering van patiënten in het 
ziekenhuis. 

 
2.2 Wie kan een klacht indienen? 

 
Klachten kunnen worden geformuleerd door patiënten, hun 
vertrouwenspersoon, vertegenwoordiger, bewindvoerder of 
zorgvolmachthouder. Ziekenhuismedewerkers kunnen op een (pro)actieve 
manier problemen melden in het concrete zorgproces van patiënten. 

 
2.3 Hoe klacht indienen? 

 
De klachten kunnen schriftelijk of mondeling worden ingediend. 

 
Schriftelijk: 
- per brief, e-mail, via meldformulier 
 
Mondeling: 
- in een persoonlijk gesprek of per telefoon 

 
2.4 Registratie klachten 

 
De ombudspersoon maakt gebruik van een gestandaardiseerd 
klachtenregistratiesysteem. 
 
Per aangebrachte klacht wordt er een dossier opgemaakt met volgende 
gegevens: 
- identiteit van de patiënt en desgevallend de vertrouwenspersoon; 
- datum van ontvangst van de klacht; 
- aard en inhoud van de klacht; 
- datum van afhandeling van de klacht; 
- resultaat van de afhandeling van de klacht. 
 
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de 
afhandeling van de klacht en het opstellen van het jaarverslag.  

 
2.5 Klachtenbehandeling: zie ook bijlage 1 

 
Klachtenbehandeling is het formele proces en de procedure die gevolgd 
worden om op een klacht een formeel antwoord te formuleren. 

 
- Bij een schriftelijke klacht wordt zo snel mogelijk een ontvangstmelding 

overgemaakt. Bij een mondelinge klacht wordt met de melder het traject 
van de klacht afgesproken.  
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- Patiënten die de ombudspersoon contacteren, worden steeds 
aangespoord om hun klacht zoveel mogelijk met de betrokken 
ziekenhuismedewerkers zelf te bespreken. Indien men er onderling niet 
in slaagt om tot een oplossing te komen, kan men beroep doen op de 
ombudspersoon. 

- Een patiënt krijgt de kans zijn verhaal te doen. De ombudspersoon peilt 
naar de verwachtingen en maakt afspraken. 

- Daarna contacteert de ombudspersoon de betrokken 
ziekenhuismedewerker of de verantwoordelijke van de dienst. De 
ombudspersoon luistert naar hun kant van het verhaal. 

- Bijkomende gegevensverzameling door de ombudspersoon is soms 
noodzakelijk om een overzicht te krijgen. 

- De ombudspersoon faciliteert de communicatie tussen de partijen op 
een bemiddelende manier en met oog voor evenwicht en inbreng van 
alle partijen. 

- De ombudspersoon informeert de partijen over de stand van zaken van 
de bemiddeling en van de resterende mogelijkheden indien de 
bemiddeling niet tot resultaat leidt. 
 

 
3 JAARVERSLAG 

 
Jaarlijks wordt door de ombudspersoon een verslag opgesteld met een 
overzicht van het aantal klachten, het voorwerp van de klachten en het 
resultaat van het voorbije kalenderjaar. Bovendien vermeldt het jaarverslag de 
aanbevelingen van de ombudspersoon om herhaling te voorkomen van 
tekortkomingen die aanleiding kunnen geven tot klachten. Het jaarverslag 
moet ingediend worden voor 10/2 bij de Vlaamse ombudsman.  
 
In functie van de interne werking van AZ Turnhout stelt de ombudspersoon 
jaarlijks een ruimer verslag op waarvan bovenstaand jaarverslag onderdeel is. 
Jaarverslagen bevatten nooit persoonlijke gegevens. Dit ruimere jaarverslag 
wordt uiterlijk tegen 30 april volgend op het jaar waarop het verslag betrekking 
heeft, overgemaakt aan de  Raad van Bestuur, de medisch directeur, de 
directie en  de medische raad van AZ Turnhout . 
 
Het jaarverslag ligt ter inzage op de ombudsdienst van het ziekenhuis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huishoudelijk reglement goedgekeurd: 
 
door  directiecomité op 12/02/2020 
 
door raad van bestuur op 26/02/2020 
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4 BIJLAGE 1: FLOWCHART KLACHTENBEHANDELING 
 

 

 
 


