
 

 

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PATIËNT 

Welke zijn de rechten van de patiënt? 

Patiënten hebben een aantal rechten die vastgelegd zijn in de wet van 22 augustus 2002. 

 Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverlening 
 Vrij kiezen van een beroepsbeoefenaar 
 Geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestand 
 Vrij toestemmen in een tussenkomst, met voorafgaande informatie 
 Vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te 

oefenen 
 Kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot 

inzage en afschrift 
 Verzekerd zijn van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
 Neerleggen van een klacht bij de ombudsdienst 

Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverlening 

U heeft recht op de best mogelijke zorg, rekening houdend met de huidige medische kennis, de 
geldende  wetenschappelijke inzichten en de beschikbare technologie. De diensten worden verstrekt 
met respect voor de menselijke waardigheid en voor de autonomie van de patiënt, zonder enig 
onderscheid (bijv. sociale klasse, seksuele geaardheid, filosofische overtuiging). De zorg met het oog 
op het voorkomen, behandelen en  verzachten van lichamelijke en psychische pijn maken integraal 
deel uit van de behandeling van de patiënt. 

Vrij kiezen van een beroepsbeoefenaar 

U kan zelf een zorgverstrekker kiezen en die keuze steeds herzien. U kan ook een tweede 
zorgverstrekker raadplegen om bijvoorbeeld een tweede advies te vragen. Deze vrije keuze kan in 
sommige gevallen beperkt worden door de wet of door omstandigheden die eigen zijn aan de 
organisatie van de gezondheidszorgen. Anderzijds kan elke beroepsbeoefenaar een patiënt om 
persoonlijke of beroepsredenen weigeren een dienstverstrekking te verlenen, uitgezonderd in geval 
van nood. In geval de beroepsbeoefenaar de behandeling onderbreekt moet hij evenwel de 
continuïteit van de zorgen waarborgen. 

Geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestand 

De zorgverstrekker moet u tijdig en op een begrijpelijke manier alle nodige informatie geven over uw 
gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan. U heeft het recht om niet geïnformeerd te 
worden, behalve indien dit een ernstige bedreiging vormt voor uw gezondheid of die van anderen. 
De zorgverstrekker kan uitzonderlijk en tijdelijk informatie weigeren te verstrekken wanneer hij 
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meent dat deze een ernstige bedreiging vormt voor uw gezondheid. De patiënt kan zich laten 
bijstaan door een vertrouwenspersoon of een vertegenwoordiger. 

Vrij toestemmen in een tussenkomst, met voorafgaande informatie 

Zonder uw toestemming kan geen enkele behandeling worden gestart of voortgezet. De 
toestemming moet mondeling gegeven worden nadat u door de zorgverstrekker werd geïnformeerd 
(of de beroepsbeoefenaar leidt de toestemming af uit de gedragingen van de patiënt, bijv. de patiënt 
steekt de arm uit voor een injectie). Deze informatie heeft betrekking op de volgende aspecten van 
de tussenkomst: het doel (bijv. een diagnosestelling, om te opereren), de aard (bijv. is de 
tussenkomst pijnlijk?), de graad van urgentie, de duur, de frequentie, de contra-indicaties, de 
nevenwerkingen, de relevante risico's, de noodzaak aan nazorg, de financiële gevolgen (bijv. 
honoraria, het al dan niet geconventioneerd zijn van de beroepsbeoefenaar), de eventuele gevolgen 
van een weigering van toestemming alsook de mogelijke alternatieven. 

U kan op elk ogenblik uw toestemming intrekken of herzien. In spoedeisende gevallen moet de arts 
echter alle noodzakelijke behandelingen instellen. Zodra het mogelijk is moeten de rechten op 
informatie en toestemming verder worden gerespecteerd. 

Vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn 
beroep uit te oefenen 

De patiënt verneemt van de beroepsbeoefenaar of deze al dan niet beschikt over een 
verzekeringsdekking of een andere vorm van bescherming met betrekking tot de 
beroepsaansprakelijkheid, alsook of hij verzekerd of geregistreerd is. 

Kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met 
mogelijkheid tot inzage en afschrift 

U heeft het recht op een patiëntendossier dat zorgvuldig wordt bijgehouden en veilig wordt 
bewaard. U heeft het recht om dit dossier te lezen. Dit inzagerecht is niet absoluut: 

 U mag geen gegevens over derden lezen, noch persoonlijke nota’s van de arts. 
 De zorgverstrekker kan inzage weigeren van gegevens waarvan hij oordeelt dat ze een ernstig 

gevaar voor uw gezondheid kunnen opleveren. 
 U kan een kopie aanvragen van heel of een gedeelte van uw dossier. Om het inzagerecht of het 

recht op afschrift te concretiseren werd hiervoor binnen het ziekenhuis een specifieke procedure 
uitgewerkt. 

Voor verdere informatie neem rechtstreeks contact op met a.z.Vesalius, medisch archief, Hazelereik 
51, 3700 Tongeren -  T. 012 397 964, E-mail: medischarchief@azvesalius.be 

Verzekerd zijn van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Behoudens akkoord van de patiënt, zijn bij de verstrekking alleen die personen aanwezig die op 
professioneel vlak nodig zijn. De informatie in verband met de gezondheid van de patiënt mag niet 
aan derden worden meegedeeld (bijv. voor het sluiten van een levensverzekering), behalve in geval 
van wettelijke afwijking en indien dit nodig is voor de bescherming van de volksgezondheid of voor 
de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen (bijv. besmettingsrisico). 



Neerleggen van een klacht bij de ombudsdienst 

Indien iemand oordeelt dat één van zijn patiëntenrechten niet gerespecteerd is, kan hij bij de 
bevoegde  ombudsdienst een klacht neerleggen.  

Indien de klacht daarentegen een beroepsbeoefenaar uit de ambulante sector betreft, die buiten een 
ziekenhuis werkzaam is (bijv. een huisarts, een specialist in zijn privépraktijk, een zelfstandige 
verpleegster, een tandarts, een arts in een rusthuis, een gevangenisarts), dient de patiënt zich tot de 
Federale ombudsdienst "Rechten van de patiënt" te richten. 

Welke zijn de plichten van de patiënt? 

 U geeft juiste informatie over uw identiteit 
 U verleent uw medewerking 
 U betaalt voor uw behandeling 
 U behandelt materialen met zorg 
 U leeft de huisregels na 
 U respecteert de zorgverleners 

U geeft juiste informatie over uw identiteit 

Om uzelf en andere patiënten te beschermen, moet u zich correct identificeren in het ziekenhuis. Dat is nodig 

om misbruik te voorkomen en te vermijden dat gegevens onder een verkeerde naam worden vastgelegd in 

het medisch dossier. We vragen uw wettelijk en geldig legitimatiebewijs, zoals uw identiteitskaart.  

U verleent uw medewerking 

De zorgverlener mag van u verwachten dat u juiste en volledige informatie geeft over uw  gezondheidstoestand 

en uw medicatiegebruik. Alleen zo is de zorgverlener in staat u zo goed mogelijk te behandelen. Als patiënt 

hebt u de plicht mee te werken aan de behandeling waarmee u hebt ingestemd. Volg de adviezen van uw arts 

dus goed op en verleen uw medewerking aan de zorgverleners. Kom ook uw afspraken na. Als u 

onvoorzien verhinderd bent, verwittig dan zo snel mogelijk uw arts U kan een kostensimulatie laten uitvoeren 

in het ziekenhuis. Sommige kosten zijn echter niet op voorhand te bepalen 

U betaalt voor uw behandeling 

Het ziekenhuis heeft recht op betaling voor de verstrekte zorg. Wanneer u gebruik maakt van de medische 

diensten van het ziekenhuis, bent u aansprakelijk voor de betaling van de kosten. Indien nodig, moet u een 

voorschot betalen. Wij proberen het zo te regelen dat u zich over de betaling zo weinig mogelijk zorgen hoeft 

te maken. Hiervoor moet u wel uw verzekeringsgegevens meebrengen naar het ziekenhuis. Bij een opname 

krijgt u ook een verklaring met uw kamerkeuze en de financiële voorwaarden. Stel gerust vragen als u meer 

informatie wens 

U behandelt materialen met zorg 

Draag zorg voor het materiaal in het ziekenhuis: breng geen beschadiging of vervuiling toe. Laat ook geen 

materiaal  rondslingeren en gooi afval in de vuilnisbak. Respecteer het werk van het onderhoudspersoneel en 
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houd gangen, wachtzalen, toiletten en andere ruimtes netjes. Uw eigen waardevolle voorwerpen of 

grote geldbedragen laat u het best thuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal 

U leeft de huisregels na 

Als patiënt respecteert u de privacy en de rust van uw medepatiënten. Elke patiënt kijkt uit naar bezoek. Maar 

om de rust en veiligheid in het ziekenhuis te garanderen, moeten bezoekers de bezoekuren respecteren. Er 

geldt een algemeen rookverbod in het ziekenhuis. Roken is enkel toegestaan in de rokerszones buiten het 

ziekenhuis. Sigarettenpeuken horen thuis in de asbakken.  

U respecteert de zorgverleners  

Fatsoen en wederzijds respect vormen de basis voor contacten tussen medewerkers van het ziekenhuis, 

patiënten en bezoekers. In het ziekenhuis is geen plaats voor denigrerende of discriminerende 

opmerkingen, agressief gedrag of andere vormen van bedreiging.  

Filmen en fotograferen in het ziekenhuis 

Patiënten en bezoekers die foto’s, filmpjes, beelden of selfies willen nemen in het ziekenhuis, dienen hiertoe 

het beleid te respecteren.  

Foto’s en films van medische handelingen door medewerkers van a.z. Vesalius 

Als een patiënt of een bezoeker een medische handeling wil fotograferen of filmen, moet hij of zij de 

toestemming vragen aan de arts of andere zorgverstrekker die men wil fotograferen of filmen. In principe moet 

de toestemming schriftelijk gebeuren, tenzij de praktijk dit onmogelijk maakt. Toestemming wordt enkel 

gegeven voor privégebruik van de beelden en exclusief sociale media.  

Foto’s en films van medewerkers van a.z. Vesalius 

Als men een medewerker van a.z. Vesalius  wil fotograferen, moet de patiënt of de bezoeker altijd 

toestemming vragen aan de betrokken medewerker. Mondelinge toestemming van de medewerker volstaat. 

Foto’s en films van zichzelf 

Patiënten mogen foto’s van zichzelf of selfies nemen. Zij zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Als een 

medewerker op de foto voorkomt, moet toestemming gevraagd worden aan de betrokken medewerker. 

Naleving 

Als u uw plichten niet nakomt, kan dit een reden zijn om de behandeling stop te zetten. Bij agressie of geweld 

wordt de politie ingeschakeld. Als u uw factuur niet betaalt, worden kosten aangerekend en in een latere fase 

gerechtelijke stappen ondernomen voor de inning. U bent misschien niet altijd in staat uw plichten na te 

komen. Meld dit aan onze medewerkers. Wij proberen alles in het werk te stellen om een oplossing te 

vinden. Voor vragen, problemen of klachten kunt u zich tot de ombudsdienst wenden. 

 

RESPECTVOL MET ELKAAR OMGAAN, DAAR WORDT IEDEREEN BETER VAN! 

 


