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Opdracht en verantwoordelijkheden 
 
Je opdracht situeert zich binnen het domein van de medische ongevallen. Je neemt concreet volgende 
taken op: 

 Je analyseert de aanvragen van personen die menen schade opgelopen te hebben als gevolg van 
gezondheidszorg. Je voert een eerste analyse uit van de ontvangen aanvragen en neemt contact 
op met experten (professoren, zorgverleners, …) die geschikt zijn om bijkomende onderzoeken 
uit te voeren. In overleg met de juristen binnen je dienst kom je tot een finale boordeling en 
breng je jouw vaststellingen en deze van de experts samen in een voor leken verstaanbaar 
rapport. Je verdedigt je vaststellingen tegenover advocaten en adviserend artsen zodat een 
schadevergoeding toegekend kan worden op wie daar recht op heeft. 

 Je organiseert medische onderzoeken voor personen die menen schade opgelopen te hebben 
als gevolg van gezondheidszorg. Afhankelijk van je expertise word je gericht opgeleid door het 
RIZIV om zo in staat te zijn dit soort onderzoeken op de meest objectieve en correcte manier uit 
te voeren. 

 Je coördineert de expertises,  die uitgevoerd worden door vakspecialisten,  wanneer meerdere 
onderzoeken uitgevoerd worden in het kader van een specifieke vraag. Je neemt contact op met 
de noodzakelijke vakspecialisten (professoren, zorgverleners, …), werkt samen met het 
secretariaat voor de logistieke ondersteuning en voert – eenmaal je voldoende expertise hebt 
opgebouwd – medische onderzoeken uit. 

 Je raadpleegt en interpreteert de medische literatuur in geval van herhaaldelijk vastgestelde 
medische ongevallen. In het kader van preventie raadpleeg je de relevante medische literatuur 
en bepaal je in welke mate en hoe de verschillende professionele disciplines geïnformeerd 
moeten worden. Indien nodig maak je een rapport op met daarin alle pertinente feiten en 
bezorg je dit aan de desbetreffende disciplines om zo soortgelijke medische ongevallen in de 
toekomst te voorkomen. 

 
 
Functiecontext 
 
Het FMO heeft als doel adviezen te verstrekken en de slachtoffers van schade als gevolg van medische 
zorg of hun rechthebbenden te vergoeden, met respect voor de wetgeving. 
 
Het FMO verifieert de ontvankelijkheid en het juridisch gefundeerd karakter van de door patiënten of 
hun rechthebbenden ingediende vragen.  
Voor de als gefundeerd beoordeelde vragen en in functie van de conclusies na analyse van de dossiers, 
zal het Fonds overgaan tot een van volgende maatregelen tegenover  de patiënt of zijn rechthebbenden: 



 Bepalen of de schade als gevolg van gezondheidszorg aan de patiënt als dan niet aanleidingg 
geeft tot de aansprakelijkheid van de zorgverlener en beoordelen van de ernst van de schade. In 
dit geval kan het FMO: 

o De zorgverlener(s), de zorginstelling, de patiënt en elke andere fysische of morele 
persoon bevragen, alle documenten en nodige informatie opvragen om de oorzaken, 
omstandigheden en de gevolgen van de schade die het onderwerp uitmaken van de 
vraag te kunnen beoordelen; 

o Beroep doen op professionele praktiserende specialisten om specificaties met 
betrekking tot een specifiek domein van de gezondheidszorg te bekomen. 

 Nagaan of de burgerlijke aansprakelijkheid van de zorgverlener die de schade heeft veroorzaakt 
daadwerkelijk en voldoende is gedekt door een verzekering. Het FMO kan zich ook uitspreken 
over de reikwijdte van de dekking van de verzekering die de zorgverlener heeft afgesloten. 
Organiseren van een bemiddeling in overeenstemming met de regelgeving. 

 De zorgverlener of zijn verzekeraar verzoeken een vergoedingsvoorstel te formuleren dat in 
overeenstemming is met de principes van het algemeen recht. 

 Een advies verlenen over het afdoend karakter van een door de zorgverlener of zijn verzekeraar 
voorgestelde vergoeding. 

 Zelf een voorstel tot vergoeding doen met respect voor de principes van het algemeen recht 
en een vergoeding storten in functie van de geleden schade. 

 
Meer info over de jobinhoud? 
Mia Honinckx - Directeur 
FMO - Medische afdeling  
Tél.: +32 289 421 50 
Email: mia.honinckx@fmo.fgov.be 
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