Colloquium
20 jaar wet Patiëntenrechten:
tijd voor reflectie

20 oktober 2022
Auditorium
Brussels 44 Center

federale overheidsdienst
VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
EN LEEFMILIEU

PROGRAMMA
9u00

Onthaal

9u30

Inleiding: grondbeginselen van de wet patiëntenrechten, de rol van de
FOD en van de Federale commissie “Rechten van de patiënt”, uitdagingen
voor de toekomst.
door Annick PONCE, wnd. directeur-generaal van het DG Gezondheidszorg van de
FOD Volksgezondheid en prof. Tom GOFFIN, voorzitter van de Federale commissie
“Rechten van de patiënt”.

10u00

Hoe de kennis over en het respect voor de rechten van de patiënt
bevorderen?
Bespreking door vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties en decanen van de
faculteit geneeskunde (sprekers te bevestigen).

10u30

Recht van de patiënt op informatie inzake de kost van de zorg: hoe kan
het beter?
Bespreking door een expert van het RIZIV (spreker te bevestigen),
vertegenwoordigers van de ziekenfondsen (Elien GHYSELEN, Christelijke
Mutualiteit en Delphine HENRY, Onafhankelijke Ziekenfondsen) en
gezondheidszorgbeoefenaars.

11u10

Pauze

11u40

Overzicht van klachteninstanties voor patiënten en focus op de
ombudsfuncties van de wet Patiëntenrechten (meerwaarde?
moeilijkheden? verbeterpunten?).
Bespreking door prof. Tom BALTHAZAR, vertegenwoordigers van
patiëntenorganisaties, gezondheidszorgbeoefenaars en verenigingen van
ombudspersonen (Ann WILLEMANS, VVOVAZ; Céline COBUT en Mathieu
VANDERHEYDEN, AMIS).

12u30

Lunch

13u20

eHealth of de netwerken voor uitwisseling van gezondheidsgegevens
tussen zorgverleners: Welke uitdagingen? Naar een recht op een
geïntegreerd (gedeeld) dossier?
Bespreking door vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, ziekenhuizen,
federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” (Sophie OMBELET en MarieNoëlle VERHAEGEN), en een vertegenwoordiger van het eHealthplatform, Thibault
DUVILLIER.

14u10

De kwetsbare en/of onbekwame patiënt : Wat omvatten de begrippen
vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger in het kader van de wet
Patiëntenrechten ? Wat met de wilsverklaringen en de zorg gericht op
vooraf vastgestelde levensdoelen?
Bespreking door prof. Geneviève SCHAMPS, Caroline DOPPAGNE (ombudspersoon
ziekenhuis), Tinne VANDENSANDE (Koning Boudewijnstichting).

14u55

De toekomst van de wet Patiëntenrechten.
Toelichting door de voorzitter van de commissie Gezondheid en Gelijke Kansen van
de Kamer van volksvertegenwoordigers (te bevestigen)
Toelichting door mevr. Jacqueline HERREMANS, ondervoorzitter van de federale
Commissie “Rechten van de patiënt”.

15u25

Slotwoord door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank
VANDENBROUCKE.
Gevolgd door een feestelijke receptie

Praktische modaliteiten:
Deelname is gratis. Inschrijving verplicht via deze link.
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