
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            
 
 
 
 
 
 

 
     
 

          

Europese dag  
van de  

pat iëntenrechten   

18 apri l  2011 
 

AANWIJZING  VERTROUWENSPERSOON  
(ART. 7 §2, ART.9§2, ART.9§3  WET VAN 22 AUG 2002) 

Ik, ondergetekende, wijs hierbij  ……………………... 

…………………………………………………….......... 

aan als mijn vertrouwenspersoon die samen met mij of 
alleen volgende rechten kan uitoefenen: 

samen alleen  

  informatie ontvangen over mijn 
gezondheidstoestand en de 
vermoedelijke evolutie  

  mijn patiëntendossier inkijken 

  een kopie vragen van mijn 
patiëntendossier 

 (aankruisen) 
 

Identiteitsgegevens patiënt 
Adres:………………………………………………………
…………………………………………………… 
Tel…………………………………………………. 
Geboortedatum:…………………………………… 
 

Identiteitsgegevens vertrouwenspersoon 
Naam en voornaam: 
…………………………………………………………. 
Adres: 
………………………………………………………… 
Tel…………………………………………………….. 
Email………………………………………………….. 
Geboortedatum:……………………………………… 
 

Opgemaakt te …………………………………. …… 
Datum: ……………………………………………….. 
 

Handtekening patiënt: 
 
 
 
 

VRAGEN?  

MEER INFORMATIE?  

HULP NODIG?  

 
Om onze brochure “Ken je rechten als patiënt” 
aan te vragen of voor meer informatie over je 
patiëntenrechten: 
 
Vlaams Patiëntenplatform vzw 
Groenveldstraat 15 
3001 Heverlee 
Tel. 016/23.05.26 
Fax 016/23.24.46 
info@vlaamspatientenplatform.be 
www.vlaamspatientenplatform.be 
 
 
Meer informatie over patiëntenrechten en het 
neerleggen van klacht kan je ook verkrijgen bij: 
 
Federale overheidsdienst Volksgezondheid 
Veiligheid van voedselketen en leefmilieu 
Directoraat-generaal organisatie 
gezondheidsvoorzieningen 
Eurostation blok 2 
Victor Hortaplein 40 bus 10 
1060 Brussel 
www.patientrights.be (met contactgegevens van 
alle ombudspersonen) 
 
 

 

Ken je rechten als 
pat iënt!  



 WELKE RECHTEN HEB JE ALS 
PATIËNT? 

Als patiënt heb je heel wat rechten. En ‘patiënt’ 
ben je vaker dan je denkt. Je hoeft niet echt ziek 
te zijn. Je rechten gelden immers niet alleen ten 
aanzien van je arts maar ook ten aanzien van je 
tandarts, je apotheker, je vroedvrouw, 
kinesitherapeut, verpleger of verpleegster,… 

1. Kwaliteitsvolle dienstverlening (art.5) 

Als patiënt heb je recht op een goede, 
zorgvuldige en kwaliteitsvolle dienstverlening.  
 
2. Vrije keuze van zorgverstrekker (art.6) 

Als patiënt heb je het recht om zelf een 
zorgverstrekker te kiezen.  Je mag die keuze op 
elk moment herzien.  
 
Misschien heb je op een bepaald moment nood 
aan een tweede advies over je gezondheid. De 
wet geeft je het recht om een tweede 
zorgverstrekker te kiezen.  
 
3. Recht om te weten en om NIET te weten 
(art.7) 

Je hebt als patiënt het recht op alle informatie 
over de diagnose, behandeling, 
geneesmiddelen, kostprijs,… in een duidelijke 
taal.    
 
Als je aangeeft dat je niet geïnformeerd wilt 
worden, moet je arts die vraag respecteren. 
 

 

4. Recht op toestemming of weigering (art.8) 

Geen enkele handeling kan zonder jouw toestemming 
opgestart, verder gezet of stopgezet worden. Dit recht 
geldt niet enkel bij uitgebreide onderzoeken maar bij 
elke tussenkomst!  Dit recht geeft ook aan dat je kan 
weigeren. 
 
5.Rechtstreekse inzage in patiëntendossier en 
eventueel een afschrift ervan (art.9) 

Je hebt recht op een zorgvuldig bewaard 
patiëntendossier. Inzage en een afschrift moet je wel 
eerst aanvragen.  
 
6. Bescherming van je privacy (art.10) 
 
7.Klachtenbemiddeling door een neutrale 
ombudspersoon (art.11) 

Afhankelijk van de persoon of dienst waarover je een 
klacht hebt, kan je terecht bij een lokale ombudsdienst 
in het ziekenhuis of de federale ombudsdienst.  
 

8. Recht op pijnbehandeling (art. 11bis) 

9. Heb je al een ‘vertrouwenspersoon’ en een 
‘vertegenwoordiger’ aangeduid? 
 

o een vertrouwenspersoon kan je altijd 
bijstaan (bijv. bij een consultatie); 

o een vertegenwoordiger kan beslissen als je 
dat zelf niet (meer) kan (bijv. je bent 
dement, minderjarig, in coma, …); 

o beide procedures zijn heel eenvoudig 
(zie hiernaast);  

o je kan de strookjes invullen,  afscheuren, 
laten toevoegen aan je patiëntendossiers 
en afgeven aan de betrokkenen. 

 

AANWIJZING  VERTEGENWOORDIGER  
(ART. 14 §1 WET VAN 22 AUG 2002) 
Ik, ondergetekende, wijs ……………………………… 
……………………………………………………… aan 
als mijn vertegenwoordiger  indien ik zelf niet in staat 
ben om beslissingen te nemen of als ik  mijn rechten 
als patiënt niet zelf kan uitoefenen. 

Identiteitsgegevens patiënt 
Naam en voornaam: 
…………………………………………………………….. 
Adres: 
……………………………………………………………... 
Tel…………………………………………………………. 
Geboortedatum:………………………………………….. 
 
Identiteitsgegevens vertegenwoordiger 
Naam en voornaam: 
…………………………………………………………….. 
Adres: 
…………………………………………………………….. 
Tel…………………………………………………………. 
Email………………………………………………………. 
Geboortedatum:………………………………………….. 
Opgemaakt te ………………… op……………… …….. 
 

Handtekening patiënt: 
 
 
Ik aanvaard de aanwijzing als vertegenwoordiger en 
zal naar best vermogen de patiënt bijstaan indien hij/zij 
daar zelf niet toe in staat is.  
Opgemaakt te………………………op…………….. 
 

Handtekening vertegenwoordiger:  
 
 


