
 JAARVERSLAG OMBUDSDIENST RZ TIENEN 2018 
 
 

HOEVEEL VRAGEN EN MELDINGEN? 

 274 klachtmeldingen  

 59 informatievragen 
 15 proactieve meldingen (*) 

 16 positieve meldingen 

 207 verzoekschriften patiëntendossier 
  

          82 KLACHTEN PER 100.000 

          PATIËNTENCONTACTEN = 0,08 % 
 

 

DOOR WIE? 

 55 % aangebracht door patiënt zelf 

 34 % door partner of familie 

 4 % door medewerkers 

 5 % door externe zorgverleners 
 

HOE? 

 35 % mondeling: telefonisch of in 
een persoonlijk contact 

 65 % schriftelijk: via meldformulier, 
mail, brief  
 

 

 

WAAROVER GAAN DE VRAGEN EN MELDINGEN? 

 42 % over een hospitalisatie 

 20 % over een raadpleging 

 18 % over de dienst Spoedgevallen 

 8 % over een medisch-technische dienst 
(onderzoeken) 

 3 % over de financieel-administratieve dienst 

 9 % over andere diensten 
 

EVOLUTIES? (zie grafiek) 

 Dalende trend klachtmeldingen 

 Aantal spontane positieve meldingen blijft gelijk 

 Stijgende trend proactieve meldingen * 

 Aantal informatievragen vrij constant voorbije 3 
jaren 

 Stijgende trend verzoekschriften patiëntendossier 
 
 
(*) Dit zijn meldingen die de zorgverleners zelf doen bij 
de ombudsdienst wanneer patiënten of hun familie 
klachten of ontevredenheid hebben geuit tijdens hun 
verblijf of bezoek.  

 

 

KLACHTMELDINGEN MEDISCH DEPARTEMENT  

 133 klachtmeldingen in totaal. Het aantal klachtmeldingen over het medisch 
departement daalt (181 in 2017). Er zijn vooral minder klachten over 
communicatiestijl, ontslagvoorbereiding en facturatie.  

 78 klachten over de behandeling, bv. de verwachting om op de spoeddienst 
een specialist te kunnen raadplegen, een andere diagnose bij second opinion, 
ontevredenheid over het resultaat van de behandeling. 

 27 klachten over een onvriendelijke of onrespectvolle communicatiestijl 

 18 klachten over onvoldoende aandacht en opvang 

 15 klachten over te weinig informatie over diagnose of behandeling  

 15 klachten over onverwacht hoge factuur 

 6 klachten over onvoldoende zorgzame ontslagvoorbereiding 
 

KLACHTMELDINGEN VERPLEGING 

 75 klachtmeldingen in totaal. Het aantal meldingen over het verpleegkundig 
departement daalt verder  (99 in 2017, 115 in 2016).   

 37 klachten over de verzorging op zich. Patiënten of hun familie geven bv. aan 
dat de ontvangen zorg voor hen ontoereikend of onaangepast is.  

 19 klachten over een onvriendelijke of onrespectvolle communicatiestijl 

 15 klachten over onvoldoende aandacht en opvang 

 10 klachten over verlies van persoonlijke bezittingen 

 8 klachten over te weinig informatie  

 6 klachten over onvoldoende zorgzame ontslagvoorbereiding 

 
 

 PATIËNTENCOMPLIMENTEN 

 De ombudsdienst ontvangt via meldformulieren ook positieve signalen 
 van patiënten over de ontvangst, verzorging en behandeling. Vriendelijkheid, 
 behulpzaamheid, betrokkenheid, professionalisme en respect zijn hierbij de  
 kernwoorden. 
 

KLACHTMELDINGEN ONTHAAL & INSCHRIJVINGEN 

 25 klachtmeldingen in totaal. Sinds 2015 steeg het aantal meldingen 
omtrent het onthaal, dit daalt nu opnieuw licht (29 in 2017). 

 5 klachten over moeilijke telefonische bereikbaarheid 

 4 klachten over communicatiestijl 

 3 klachten over onbedoeld documenten ondertekend voor 1-persoonskamer 

 3 klachten over informatieverstrekking 
 

KLACHTMELDINGEN FINANCIEEL-ADMINISTRATIEVE DIENST 

 18 klachtmeldingen in totaal (op 261.419 facturen). De voorbije 3 jaar daalt 
het aantal meldingen over de financieel-administratieve dienst (32 in 2017, 
52 in 2016).  

 7 klachten over de inhoud van de factuur 

 4 klachten over de herinnerings- en deurwaarderskosten 
 

KLACHTMELDINGEN OVERIGE DIENSTEN 

 Klachten over de technische dienst gaan hoofdzakelijk over de parking die 
patiënten en bezoekers als te duur ervaren (12 meldingen). Ook een tekort 
aan parkeerplaatsen (algemeen en mindervaliden) komt aan bod (5). Het 
aantal meldingen over de technische dienst steeg licht in 2018 (39), vooral 
door meer klachten over comfort tijdens de hittegolf (6). 

 Een beperkt aantal meldingen gaat over de hoteldienst (8 rond voeding en 4 
rond schoonmaak), de paramedische diensten (4) en de externe 
ziekenwagendienst (10 waarvan 4 meldingen over verlies van persoonlijke 
bezittingen). 
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Aantal klachtmeldingen per departement

2018 2017 2016 2015

KLACHTMELDINGEN GEVEN DE BELEVING VAN DE PATIËNT WEER EN 

DOEN GEEN OBJECTIEVE UITSPRAAK OVER DE KWALITEIT VAN ZORG. 

EÉN MELDING KAN MEERDERE KLACHTEN OVER MEERDERE DEPARTEMENTEN BEVATTEN 
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Klachten over patiëntenrechten of ruimer?

58% VAN DE KLACHTEN IS GELINKT AAN PATIËNTENRECHTEN 

42% GAAT OVER DE RUIMERE ZORGOMKADERING 
 
 



 
 
WAT VERWACHTEN WE VAN DE OMBUDSDIENST? 

Bij vragen en meldingen aan de ombudsdienst, verwachten 
mensen vooral dat de ombudsmedewerker:  

 dit bespreekt met de betrokken medewerker(s) (61 %), 

 het probleem signaleert opdat het in de toekomst 
vermeden kan worden (kwaliteitsverbetering, 22 %) 

 informatie biedt (14 %), 

 een aanpassing vraagt van de factuur (14 %), 

 een bemiddelende rol opneemt (8 %), 

 aangifte noteert van een verlies (4 %) of voorval met 
schade (3 %). 

 

HOE WERKT DE OMBUDSDIENST? 

 Autonome en onafhankelijke positie 

 Neutrale houding 

 Meerzijdige partijdigheid 

 Bemiddelingsgerichte aanpak 

 Gebonden aan beroepsgeheim 
 
 

 

  

 REFLECTIE EN AANBEVELINGEN VAN DE OMBUDSMEDEWERKER 

 In gesprek gaan en afstemmen op mekaar, dat is de kern. Tussen 
patiënt en zorgverlener, met familie, tussen zorgpartners, en ook in 
het werk als ombudsmedewerker is het de rode draad. Verwachtingen 
bespreken en voortdurend in dialoog gaan, het is een continue 
uitdaging en zoektocht voor iedereen in de zorg, ook voor de patiënt 
en zijn familie. Op een spoeddienst liggen ‘vraag en aanbod’ soms 
verder uit mekaar, een campagne op nationaal niveau over een 
‘spoedgeval of niet’ kan hier wellicht ondersteunend werken. 

 Voor een goed samenspel is tijd en ruimte nodig. Voor vele 
professionals staat dit onder druk. Zorg voor zorg blijft nodig. Zowel 
vanuit de organisatie, de overheidscontext, als de patiënt en zijn 
familie. Waardering en respect bieden ook mentale ruimte aan de 
zorgverleners om zich vriendelijk en inlevend te kunnen opstellen. 

 In mijn werk als ombudsmedewerker ervaar ik een open houding bij 
de directie, kwaliteitsdienst, artsen, diensthoofden … om in gesprek te 
gaan over de meldingen van patiënten en hun familie. RZ Tienen 
stimuleert een open leer- en verbetercultuur. Hierdoor krijgen 
concrete aanbevelingen uit de klachtmeldingen doorheen het jaar een 
plaats in de kwaliteitswerking. 

 

DOELSTELLINGEN KLACHTENBELEID RZ TIENEN 

 Informele klachtenbehandeling tussen de rechtstreeks betrokkenen 
stimuleren 

 Lage drempel voor toegang tot de ombudsdienst bevorderen 

 Belangrijke signalen en aanbevelingen uit klachtmeldingen bespreken met 
de klachtencommissie met het oog op kwaliteitsverbetering 
(samenstelling klachtencommissie: algemeen directeur, hoofdarts, 
directeur zorg, diensthoofd kwaliteit, diensthoofd patiëntenfacturatie, 
ombudsmedewerker) 

 

FOCUS VOOR 2019 

 Actiever inzetten op proactieve meldingen: afdelingen en artsen 
stimuleren om zelf met informele klachten aan de slag te gaan 

 Open communicatie over incidenten in de zorg, als gevolg van een 
medische handeling, een hospitalisatie of een medisch onderzoek (open 
disclosure) 

 
 

 

ORGANISATIE & WERKING OMBUDSDIENST  

 Klachtenbemiddeling patiëntenrechten en ruimere zorgomkadering 

 Aanbevelingen formuleren aan de klachtencommissie 

 Aanspreekpunt voor afschrift en inzage patiëntendossier 

 Betrokken bij denkproces rond patiëntenparticipatie en patient 
empowerment 

 50% tewerkstelling 

 Lidmaatschap bij beroepsvereniging VVOVAZ 

 Registratie van alle meldingen in het centrale kwaliteitsportaal (Infoland) 

Meer info op www.rztienen.be/ombudsdienst.html. 
 
Wat gebeurde er specifiek nog in 2018? 

 Pensionering ombudsmedewerker Agnes Uyttebroeck op 30 april  

 Start nieuwe ombudsmedewerker Vanessa Vannijvel op 1 juni 

 Actualisering huishoudelijk reglement ombudsdienst op 15 november 

 Externe vorming & opleiding: tweedaagse VVOVAZ ‘360° Ombudsdienst’, 
bijscholing Mediv ‘Bemiddelingsgericht werken bij klachten’, provinciale 
intervisiemomenten 

 Interne vorming & opleiding: Eet(hiek)pauze DNR, symposium DNR & 
Vroegtijdige Zorgplanning, e-learning handhygiëne 

 

BEREIKBAARHEID & CONTACT OMBUDSDIENST 

 Ombudsmedewerker: Vanessa Vannijvel 

 ombudsdienst@rztienen.be 

 www.rztienen.be/nl/klachten  

 Ombudsdienst, Kliniekstraat 45, 3300 Tienen 

 (t) 016 80 35 65 

 Kantoor nabij het onthaal van Campus Mariëndal 

 Vaste openingsuren: elke werkdag van 9 tot 12.30 uur 

 Bij afwezigheid is het onthaal het eerste aanspreekpunt 

 

 

 

OVER RZ HEILIG HART TIENEN 

 Algemeen ziekenhuis met erkenningsnummer 109 

 303 erkende bedden 

 3 campussen: Mariëndal, St.-Jan, Medisch Centrum Aarschot 

 Missie:  

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen biedt iedere patiënt 
professionele zorg aan die als vriendelijk en inlevend 
ervaren wordt. Met zin voor initiatief gaan onze 
medewerkers voor hoge kwaliteit en zeer tevreden 
patiënten. 

 www.rztienen.be 

Patiënten en bezoekers kunnen via de website hun mening 
geven (online evaluatieformulier,  wordt behandeld door de 
dienst Kwaliteit & Procesoptimalisatie) en een klacht of 
incident melden (online klachtenformulier, wordt 
behandeld door de ombudsdienst). 
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TERUGKOPPELING POSITIEVE REACTIE

ANDERE

Acties ombudsdienst

51% VAN DE MELDINGEN IS AFGEHANDELD BINNEN 10 DAGEN,  

85% BINNEN DE MAAND, 95% BINNEN 2 MAANDEN 

http://www.rztienen.be/ombudsdienst.html
mailto:ombudsdienst@rztienen.be
http://www.rztienen.be/nl/klachten

