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Verslag Algemene vergadering VVOVAZ   op vrijdag 26 januari  2018  van  9u15- 15u30  -  zaal  nabij 
het onthaal Guimardstraat                               Zorgnet-Icuro -  Guimardstraat 1, 1040 Brussel  

9u15:   Registreren voor de algemene vergadering – statutair gedeelte    

9u30 – 12u15:   Start algemene vergadering  

     9u30 - 10u   Deel I: Statutair gedeelte    

Aanwezige leden: 38 - 2 leden hadden nog geen stemrecht – 1 erelid- mevr. Marianne Roels 
was aanwezig. 2 ereleden  dhr. Piet Dejonghe en mevr. Mieke Devolder waren 
verontschuldigd.   
De stemgerechtigde leden ontvingen een stemformulier voor de algemene vergadering 
(volmachtdragers ontvingen 2 formulieren)  

� Er werden 42 stemmen uitgebracht.   
� De volgende punten werden bekrachtigd door de algemene vergadering met volledig akkoord 

van alle stemgerechtigde leden.  
o Bekrachtiging VVOVAZ Ledenlijst 2017 – bijkomende leden sinds de algemene 

vergadering van 12 mei 2017 - aantal leden : 99 – toestand 31/12/2017 
 

o Voordragen en benoeming ereleden: dhr. Luc Van Bauwel, mevr. Marijke Comyn 
  

o Financieel verslag  2017 – mevr. Mariette Konings vice-voorzitter en penningmeester 
 

10u -10u15      Bestuursverkiezingen periode 2018 – 2021 

 

     10u15 - 11u  Deel II:  Werking    

� Werking provinciale vergaderingen 2017 – toelichting vanuit de provinciale coördinatoren  
 - zie website 

� Toelichting Intervisie traject  - dhr. Luc Van Bauwel - zie presentatie 
� Jaarplanning 2018  - zie presentatie  
� Korte toelichting omtrent het voorgestelde model vanuit VVOVAZ inzake de Jaarverslaggeving 

van ombudsdiensten  
Werd bijgevoegd bij de uitnodiging voor deze vergadering. Dit is een eerste basis die reeds 
bruikbaar is.  
Signaal wordt nog begin februari 2018 vanuit VVOVAZ gegeven aan de Vlaamse Ombudsman: 
- meeste ombudspersonen zullen oproep beantwoorden en verslag begin februari indienen 
- alleen klachten patiêntenrechten 
- model is een aanzet 
 

� Huldigen en bedanken van de uittredende stichtende leden 
uittredende leden: dhr. Luc Van Bauwel, mevr. Marijke Comyn 
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uittredend bestuurslid:mevr. Ingrid Meeus 
Enkele bedenkingen door Luc (zie slides in bijlage) 

11u00- 11u30: Pauze  
 
11u30  – 12u30: Overzicht alternatieve afhandelingsmogelijkheden van een klacht  -  recente 
adviezen van de Federale commissie “Rechten van de patiënt   - mevr. Vanessa Debreyne 
(verontschuldigd)  en mevr. Sophie Ombelet  -   	Attaché Ombudsfunctie Patiëntenrechten | 
DGGS - Gezondheidszorg - zie  presentatie 
 
                                                                                                                    
 

Middagpauze: 12u30 – 13u30   
 

Bekendmaking van de stemmingsresultaten:  volgende leden werden verkozen tot 
bestuursleden van de beroepsvereniging: 

Mevr. ANN CAMBIER 
Mevr. ANN WILLEMANS 
Dhr. FRANK IVEN 
Dhr. JOHAN BEHAEGHE 
Mevr. MARIETTE KONINGS 
Mevr. RUTH SCHEPMANS 
 

13u30  – 15u: Wegwijs in GENERAL DATA PROTECTION REGULERING  - mevr. Ann Bracke –  
juridisch stafmedewerker AZ Groeninge Kortrijk  -zie presentatie en  GDPR-GEDRAGSCODE VOOR  

ZORGVOORZIENINGEN - opgemaakt door zorgnet-icuro /De Wallens &Partners  - 1 december 2017  

 15u –  15u30:   Gedachtenwisseling  thema  ‘Open-disclosure’- door Johan Behaeghe  
 
   

 Afsluiten 15u30:   
 

 
Secretaris       Voorzitter 


