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Beste patiënt

Alle artsen en medewerkers van het ziekenhuis streven er naar 
om u de best mogelijke zorg- en dienstverlening te bieden. 
Soms gebeurt het echter dat er iets niet loopt zoals u verwacht, 
dat u ontevreden bent en dat u een klacht hebt. Volgens de Wet 
van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt 
kunt u dan een klacht formuleren.

Een klacht heeft vaak ten onrechte een negatieve bijklank maar 
kan wel degelijk met behoud van het wederzijds vertrouwen 
en met respect.   
Zowel voor u, het ziekenhuis als de betrokken hulpverlener 
heeft een klacht een belangrijke inbreng in het kwaliteitsproces 
van de dienstverlening. Een klacht wordt benaderd als bron 
van informatie om het functioneren van de organisatie te  
verbeteren.

Niettemin berusten klachten vaak op misverstanden. Een goed 
gesprek kan veel ophelderen en daarom is het belangrijk dat 
u eerst met de betrokken of verantwoordelijke hulpverlener 
praat. Is een gesprek niet mogelijk of ontvangt u naar uw 
mening geen bevredigend antwoord, dan kunt u of kunnen 
anderen voor u, zich wenden tot de ombudsdienst.

De ombudsdienst

Wat is de ombudsdienst?

De ombudsdienst is het centraal aanspreekpunt in het 
ziekenhuis waar patiënten of hun vertrouwenspersonen en/
of vertegenwoordigers hun ongenoegen over het zorgproces 
kunnen uiten.
Dit kan voor alle klachten die betrekking hebben op het 
volledige zorgproces in ruime zin.
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Binnen het ziekenhuis bekleedt de ombudsdienst een neutrale 
en onafhankelijke positie. Dit wil zeggen dat de ombudsdienst 
bij het bemiddelen van een klacht, bij het behandelen van 
opmerkingen en/of problemen onpartijdig is én onafhankelijk 
optreedt.

 
Wat doet de ombudsdienst voor 
u?
Uw klacht, opmerking of vraag wordt door de dienst 
geregistreerd en aan u bevestigd.

De ombudsdienst bespreekt de klacht met de betrokken 
artsen of verpleegkundigen of andere medewerkers van 
het ziekenhuis en probeert een passende en aanvaardbare 
consensus te vinden voor alle betrokkenen.

Van de ombudsdienst krijgt u de nodige informatie over de 
opvolging en de afhandeling van uw klacht. Als u niet tevreden 
bent met het resultaat na de bemiddeling, kan de ombudsdienst 
u desgewenst informeren over de mogelijke verdere stappen.

De afhandeling van de klachten gebeurt conform de wettelijke 
en structurele bepalingen die binnen het ziekenhuis gelden.

Daarnaast kunt u bij de ombudsdienst ook terecht met vragen 
over patiëntenrechten of vragen over een afschrift of inzage in 
patiëntendossier.

Indien u de ombudspersoon persoonlijk wil spreken, maakt 
u het beste eerst een afspraak.

Bijkomende info kunt u eveneens raadplegen op  
www.patientenrechten.be
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Contact
Campus Brugsesteenweg
Ombudsdienst
Brugsesteenweg 90
8800 Roeselare

Campus Menen
Ombudsdienst
Oude Leielaan 6
8930 Menen

Campus Rembert Torhout
Ombudsdienst
Sint-Rembertlaan 21
8820 Torhout

Campus Wilgenstraat - Westlaan
Ombudsdienst
Wilgenstraat 2
8800 Roeselare

t 051 23 62 46
e ombudsdienst@azdelta.be

www.azdelta.be
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