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De wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd
op 10 juli 2008, en het koninklijk besluit van 15 december 1987 houdende uitvoering
van de artikels 13 tot en met 17 van de wet op de ziekenhuizen, zoals gecoördineerd
door het koninklijk besluit van 7 augustus 1987 [1], bepalen de rol en de taken van de
hoofdarts.
De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt en het koninklijk
besluit van 8 juli 2003 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan de
ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen bepalen die van de ombudspersoon.
De hoofdarts is gelast met de organisatorische leiding van het medisch departement.
De ombudspersoon is onder meer gelast klachten te voorkomen of in geval van klacht
te bemiddelen (zie artikel 11, §§ 1 en 2).
De wet [2] heeft, in geval van klacht van een patiënt, geen bemiddelingsopdracht
toegekend aan de hoofdarts. Integendeel, hij stelt dat de twee functies onverenigbaar
zijn en benadrukt dat de rol en de taken van beide actoren duidelijk gescheiden zijn.
De wet [3] vereist neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de
ombudspersoon in de uitoefening van zijn functie.
Hoewel de hoofdarts een brugfunctie vervult tussen het bestuur van het ziekenhuis en
de medische staf, blijft hij wegens het mandaat dat hem door het bestuur werd
toegekend, "partij" ten overstaan van de patiënt.
Zowel de hoofdarts als de ombudspersoon dienen het beroepsgeheim te respecteren.
Hiermee rekening houdende is de Nationale Raad van mening dat de hoofdarts niet
kan eisen en evenmin kan aanvaarden dat de ombudspersoon hem systematisch zou
inlichten over klachten.
De onverenigbaarheid van de twee functies betekent niet dat de hoofdarts en de
ombudspersoon geen overleg zouden kunnen plegen.
Zo kan de ombudspersoon de hoofdarts raadplegen teneinde de informatie te
bekomen die hij nodig heeft om een klacht te behandelen of algemene informatie over
de gang van zaken in het medisch departement.

In geval van herhaalde tekortkomingen door een ziekenhuisarts of van structurele
nalatigheden, die de zorgverlening en de organisatie ervan ernstig in het gedrang
brengen of kunnen brengen kan de ombudspersoon, in overeenstemming met artikel
11, § 2, 5°, van de wet [4] , de hoofdarts inlichten.
De ombudspersoon maakt zijn jaarverslag, waarin hij de nodige aanbevelingen doet,
over aan de hoofdarts [5] .
Bovendien kan de ombudspersoon, geconfronteerd met zwaarwichtige feiten die de
patiënten of de goede werking van de instelling in gevaar kunnen brengen, zich
beroepen op de noodtoestand om de hoofdarts in te lichten.
Het is niet uitgesloten dat de patiënt zelf zich met zijn klacht zou richten tot de
hoofdarts. De patiënt kan immers rechtstreeks contact opnemen met de hoofdarts,
ofwel kan de ombudspersoon, tot wie de patiënt zich eerst richtte en daarbij om
tussenkomst van de hoofdarts verzocht, de patiënt meedelen dat de patiënt zelf de
hoofdarts dient te contacteren.
De Nationale Raad is van mening dat in die omstandigheden de hoofdarts kan
overwegen:
- ofwel, gelet op de zwaarwichtigheid van de klacht en gelet op zijn organisatorische
verantwoordelijkheden, zelf de zaak te behandelen,
- ofwel de patiënt terug te verwijzen naar de ombudspersoon.
Wanneer een bemiddeling geen oplossing biedt, informeert de ombudspersoon de
klager nopens andere beschikbare verhaalmogelijkheden [6] .
[1] Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd
op 10 juli 2008.
[2] Artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 juli 2003 houdende vaststelling van de
voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen.
[3] Artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 juli 2003.
[4] Artikel 11, § 2, 5°, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de
patiënt.
[5] Artikel 9 van het koninlijk besluit van 8 juli 2003.
[6] Artikel 11, § 2, 3°, van de wet van 22 augustus 2002 houdende vaststelling van de
voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen.

