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VRIJE KEUZE VAN ZORGVERSTREKKER 

 

INLEIDING 

Wie ziek is, wil geholpen worden. Het maakt meestal niet veel uit door wie, als hij maar geneest. 

Genezing wordt vaak toegeschreven aan medicatie of een specifieke behandeling, maar ook de 

motivatie van de patiënt speelt een rol. Het is van belang dat hij vertrouwen heeft in de behandeling 

én in zijn zorgverstrekker!  

Het recht op vrije keuze van arts, dat deel uitmaakt van de Wet op de rechten van de patiënt van 22 

augustus 2002, probeert tegemoet te komen aan deze behoefte en houdt in dat de patiënt vrij de 

zorgverstrekker mag kiezen die, naar zijn gevoel, het best lijkt te beantwoorden aan zijn noden1. 

Volgens artikel 6 van de wet op de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002, kan het recht op 

vrije keuze van zorgverlener wel beperkt worden door de wet. Maar in dit opzicht wordt enkel 

verwezen naar de beperkende regelingen in het kader van de arbeidsgeneeskunde, in geval van de 

wet op de arbeidsongevallen, in de medische behandelingen van gedetineerden en in de verplichte 

omkadering van geesteszieken. Dit recht kan ook beperkt worden in geval van dringende situaties of 

om organisatorische redenen binnen de zorgverlening. Met uitzondering van deze categorieën kan 

het recht op vrije keuze van zorgverlener dus niet beperkt worden !  

 

1. PRAKTISCH NUT VAN DE CONVENTIES MET SPECIFIEKE ZORGVERSTREKKERS  

Niettemin sturen tal van OCMW’s (vooral in de grote steden) hun cliënten door naar zorgverstrekkers 

met wie ze een conventie afgesloten hebben. Het afsluiten van conventies met zorgverstrekkers 

heeft een aantal voordelen: zowel de zorgverstrekkers als de OCMW’s weten waaraan ze zich kunnen 

verwachten door een dergelijke conventie te ondertekenen. Bovendien stelt het doorsturen van 

patiënten naar artsen die een conventie afgesloten hebben met de OCMW’s paal en perk aan 

medische overconsumptie en bevordert ze het gebruik van het globaal medisch dossier (GMD).  

In artikel 61 van de organieke wet van 8 juli 1976, wordt expliciet verwezen naar de mogelijkheid 

waarover de OCMW’s beschikken om conventies af te sluiten2.  

2. VRIJE KEUZE VAN ZORGVERSTREKKER VERSUS PRAKTISCH NUT VAN CONVENTIES 

Dit gezegd zijnde, zoals de organieke wet van de OCMW’s preciseert, kan de mogelijkheid samen te 

werken met specifieke zorgverstrekkers niet volledig ingaan tegen de vrije keuze van zorgverstrekker. 

Het voordeel van de vrije keuze van zorgverstrekker kan voor een patiënt, in bepaalde gevallen, 

groter blijken dan de voordelen die het afsluiten van een conventie met zich kan meebrengen. 

Inderdaad, de patiënt die reeds een vertrouwensrelatie opgebouwd heeft met zijn arts, wil deze 

misschien verder zetten; de kennis die de dokter heeft over de medische toestand van zijn patiënt 

                                                           
1 Artikel 6 : “De patiënt heeft recht op vrije keuze van beroepsuitoefenaar en hij heeft het recht om zijn keuze te wijzigen, behoudens 
beperkingen opgelegd krachtens wet in deze beide gevallen.” 
2 “Het OCMW mag beroep doen op personen, instellingen of diensten, die, hetzij opgericht door de overheid, hetzij door privaatinitiatief, 
beschikken over de nodige middelen om de verschillende oplossingen die zich opdringen te realiseren, waarbij de vrije keuze van de 
belanghebbende gerespecteerd wordt”. 
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laat toe nutteloze onderzoeken te vermijden. Sommige patiënten kunnen ook een uitgesproken 

voorkeur hebben voor een mannelijke of vrouwelijke dokter, of voor en dokter die zich uitdrukt in 

hun moedertaal.  

Helaas, na analyse van de manier van werken van bepaalde OCMW’s blijkt dat deze de neiging 

hebben om slechts die artsen of ziekenhuizen terug te betalen waarmee ze een conventie afgesloten 

hebben, en alzo van de mogelijkheid conventies af te sluiten een voorkeursoptie te maken zonder 

zich te bekommeren om het respect voor de vrije keuze van zorgverstrekker.  

3. IS DE KOSTPRIJS VAN DE PRESTATIES EEN VALABEL ARGUMENT OM DE VRIJE KEUZE 

VAN ZORGVERSTREKKER TE BEPERKEN ?  

Een niet te verwaarlozen voordeel van de conventies voor het OCMW, is dat ze weten met welke 

zorgverstrekker ze te doen hebben, en vooral welke honoraria deze zorgverstrekker hanteert3. Zo 

vermijd je onaangename verrassingen wat betreft de gevraagde honoraria. Echter, indien bepaalde 

zorgverstrekkers duidelijk hogere tarieven factureren dan andere, dan geldt dit geenszins voor alle 

zorgvertrekkers die geen conventie zouden afgesloten hebben met het OCMW. Alhoewel de 

voordelen van het afsluiten van conventies, zoals hoger beschreven, onmiskenbaar zijn, dan nog mag 

dit geen rechtvaardiging zijn voor een manier van handelen die alle vrijheid van keuze vanwege de 

patiënten lijkt te blokkeren.  

In dit opzicht moet volgens bepaalde rechtspraak4 de vrije keuze van de zorgverstrekker beschouwd 

worden als een principe dat slechts beperkt zou kunnen worden door de bekommernis om 

overheidsgeld goed te beheren. Volgens dit standpunt aanvaardt de rechter dat, om redenen van 

goed beheer, het OCMW conventies afsluit met verschillende zorgverstrekkers en dat het dus aan 

patiënten vraagt slechts bij die zorgverstrekkers te gaan. Indien de patiënt de noodzaak kan staven 

gevolgd te worden door een bepaalde zorgvertrekker liever dan door een andere, behoudt hij de 

mogelijkheid om hiervan af te wijken en op die manier volop zijn recht op vrijheid uit te oefenen.  

Hieruit volgt dat in die gevallen waarin een patiënt zich wenst te laten verzorgen door een 

zorgverstrekker die geen conventie afgesloten heeft met een OCMW (dat slechts samenwerkt met 

bepaalde zorgverstrekkers en zorginstellingen), een speciale aanvraag moet ingediend  worden. Zelfs 

indien de aanvraag gerechtvaardigd was, weigeren bepaalde OCMW’s echter categoriek, zonder zelfs 

de aangevoerde motieven te onderzoeken. In dit geval van weigering door het OCMW , kunnen de 

patiënten hetzij zich plooien naar de vraag van het OCMW en een zorgvertrekker raadplegen die een 

conventie afgesloten heeft, hetzij in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank, maar hier is een minimum 

aan realisme geboden aangezien slechts weinigen bereid zijn om het zo ver te drijven5.  

Wat hier aan de kaak gesteld wordt is niet het feit dat rekening wordt gehouden met tariefverschillen 

(wat volkomen wettelijk is), maar wel het systematisch weigeren van een OCMW om kosten op zich 

te nemen afkomstig van een zorgverstrekker die onbekend is voor zijn diensten, en dit volledig los 

van  het overwegen van de gevraagde tarieven. Nochtans werken bijvoorbeeld bepaalde 

                                                           
3 En vice versa wordt ook de zorgverstrekker geïnformeerd over de prestaties en bedragen die het OCMW voor zijn rekening neemt. 
4 Arbeidsrechtbank, Brussel (15e kamer), 1e juli 2010, R. G. nr. 3825/10, onuitgeg. ; arbeidsrechtbank, Brussel (15e kamer), 1e juli 2010, R. 
G. 2.049/2010. 
5 Het indienen van een bezwaar bij een rechtbank kan bijzonder moeilijk blijken voor een persoon zonder wettige verblijfsvergunning : 
sommigen beheersen geen enkele nationale taal, een procedure in Brussel duurt minstens 6 maand (voor zoverre er geen beroep 
aangetekend wordt), bovendien is het niet altijd evident een pro-Deoadvocaat te vinden. 
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privaatziekenhuizen met heel redelijke tarieven, die gelijkstaan met de door de openbare 

ziekenhuizen gehanteerde tarieven. Deze manier van handelen wijst er duidelijk op dat bepaalde 

OCMW’s alleen bereid zijn te werken met zorgverstrekkers die een conventie afgesloten hebben met 

henzelf, zodat op die manier de vrije keuze alleen in hun eigen voordeel beperkt wordt en niet in het 

algemeen voordeel. Deze bewuste voorkeur om liever te werken met openbare ziekenhuizen dan 

met privaatziekenhuizen kan voor een deel verklaard worden door het feit dat bepaalde OCMW’s 

een veel sterkere greep hebben op de openbare dan op de privaatziekenhuizen.  

 

4. WAT INDIEN DE PATIËNT NIET DE MOGELIJKHEID HEEFT ZICH TE WENDEN TOT EEN 

GECONVENTIONEERDE ZORGVERSTREKKER ?  

Een essentieel probleem ontstaat wanneer een ziekenhuis zich verplicht ziet om een patiënt in de 

spoedafdeling op te nemen. Volgens het koninklijk arrest van 2 april 1965, waarin de 

organisatiemodaliteiten van dringende medische hulp bepaalde worden en waarin de gemeenten 

aangeduid worden als centra van het gecentraliseerde oproepsysteem, is de ambulancier verplicht 

de patiënt te vervoeren naar het dichtst bijgelegen ziekenhuis6. Wanneer mensen rechtstreeks naar 

de spoedafdeling van een ziekenhuis gaan, kiezen ze meestal de dichtst bijgelegen, bekendste of 

meest gespecialiseerde instelling in een bepaalde medisch domein. Het ziekenhuis kan in dit geval 

verplicht zijn snel medische maatregelen te nemen7. Het kan gebeuren dat dit ziekenhuis te maken 

krijgt met een behoeftige met schulden, die evenwel, indien de procedure gerespecteerd wordt, 

recht heeft op dringende8 medische hulp verleend door het OCMW.  

 

Het probleem stelt zich niet (of in geringe mate) wanneer het ziekenhuis in kwestie een conventie 

afgesloten heeft met het betrokken OCMW. Dat is trouwens een van de voordelen van deze 

conventies: ze vereenvoudigen duidelijk de procedures en de relaties tussen deze beide instellingen.  

Het probleem wordt daarentegen duidelijker ingeval het ziekenhuis in kwestie geen conventie 

afgesloten heeft. Het ziekenhuis botst soms op een systematische weigering vanwege bepaalde 

OCMW’s en is soms verplicht om juridische stappen te ondernemen om zijn factuur betaald te zien9 
10. 

 

CONCLUSIE 

Het principe van vrije keuze van zorgverstrekker lijkt goed erkend en gerespecteerd te worden door 

de rechtspraak. Nochtans wordt het in de praktijk, indien niet met de voeten getreden, dan soms 

toch minstens sterk aan banden gelegd wanneer het gaat om de personen zonder wettige 

verblijfsvergunning. Blijkt ook dat de weigering van een OCMW om in te staan voor hospitalisatie- 

kosten wanneer het ziekenhuis verplicht was een patiënt in de spoedafdeling op te nemen, soms 

onrechtstreeks verbonden is met de vrije keuze van zorgverstrekkers. Het is immers vaak aan 

                                                           
6 Artikel 7, § 2 : “Hij wijst (aan de personen die effectief de ambulancedienst waarnemen), de plek waar zich het slachtoffer of de patiënt 
bevinden, alsook het dichtstbijzijnde ziekenhuis dat over een spoeddienst beschikt, deel uitmakend van de medische noodhulp, en 
waarheen hij moet vervoerd worden”. 
7 Verplichting die voor een deel evident is voor een ziekenhuis en waarvoor het Strafwetboek in 422bis een strafwettelijke sanctie voorziet 
in geval van niet-naleving. 
8 Artikel 57, §2 van de organieke wet op de OCMW’s van 8 juli 1976. 
9 Men kan wel vermoeden dat, uitgezonderd om symbolische redenen, ziekenhuizen geen rechtszaak gaan aanspannen voor minieme 
bedragen. Vaak laten ze echter slechts hun rechten gelden vanaf een bepaald bedrag. 
10 Voor meer details in dit verband cf. de recente arresten van het Hof van Cassatie : Cass., 22 februari 2010, C.08.0014.F ; Cass. 17 
december 2012, C.10.0546F/1 ; Cass. 17 december 2012 C.10.0541F/1 ; Cass. 14 oktober 2013, C.13.0117.F/10 
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ziekenhuizen die geen conventie afgesloten hebben dat het OCMW weigert te betalen. Men kan er 

dus redelijkerwijs van uit gaan dat het financiële argument in sommige gevallen gebruikt wordt met 

als enige bedoeling hun manier van handelen te rechtvaardigen.  

Ook al lijkt het compleet utopisch (wegens de juridische gevolgen die dit impliceert)dat er een 

conventie gesloten wordt tussen elk ziekenhuis en elk OCMW, toch kan men minstens hopen en erop 

aansturen dat gekozen zal worden voor een waarachtige dialoog en voor samenwerking tussen elk 

van deze instellingen.  
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