
Als patiënt heb je heel wat rechten. Een patiënt ben je, ook al ben je niet echt ziek, 

bijvoorbeeld bij een bezoek aan je tandarts, apotheker, kinesitherapeut, … 

 

Op 22 augustus 2002 keurde het federaal parlement de wet op patiënten rechten goed. De wet 

is helder en overzichtelijk geformuleerd. De wet legt vast waar een beroepsoefenaar of 

zorgverstrekker zich moet aan houden en waar een patiënt op kan rekenen. Met deze wet heeft 

de patiënt een instrument in handen om zijn rechten af te dwingen. De wet zorgt met andere 

woorden voor een duidelijke relatie tussen zorgverstrekker en patiënt. 

De wet bestaat al twaalf jaar in 2014 en uit onderzoek blijkt dat zowel patiënten als 

beroepsbeoefenaars de wet niet kennen. Daarom overlopen we de rechten graag eens één voor 

één. 

 

DEFINITIES 

 

 Wie is volgens de wet “een patiënt”? Een patiënt is iedereen die een of andere vorm van 

gezondheidszorg ontvangt, al dan niet op eigen verzoek. 

 

 Wie is “een beroepsbeoefenaar”? De wet heeft betrekking op verschillende mensen die 

een beroep uitoefenen in de gezondheidssector: artsen, tandartsen, apothekers, 

vroedvrouwen, kinesitherapeuten, verplegend personeel en paramedici (zoals een 

kinesitherapeut, diëtist, podoloog, …). Samen worden ze aangeduid als 

“beroepsbeoefenaars”. 

 

 Wat wordt bedoeld met “gezondheidszorg”? Met gezondheidszorg bedoelt de wet alle 

diensten die door de beroepsbeoefenaar worden verstrekt met het oog op het bevorderen, 

vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren van een gezondheidstoestand van de 

patiënt, of om de patiënt bij het sterven te begeleiden. Gezondheidszorg wordt in de ruime 

zin gebruikt. Het gaat om preventie en curatieve zorg, om nazorg en revalidatie, om 

onderzoek door de adviserende geneesheer van een ziekenfonds of een arbeidsgeneesheer, 

om medische onderzoeken in het kader van verzekeringsgeneeskunde, gerechtelijke 

geneeskunde, schoolgeneeskunde, … 

 

WELKE RECHTEN HEB JE ALS PATIËNT ? 

 

1. Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening (art. 5) 

Als patiënt heb je recht op een goede, zorgvuldige en kwaliteitsvolle dienstverlening. De 

zorgverstrekker moet je morele, culturele en religieuze waarden als patiënt respecteren. 

 

2. Recht op vrije keuze van je zorgverstrekker (art. 6) 

Als patiënt heb je het recht zelf een zorgverstrekker te kiezen. Je mag die keuze op elk 

moment herzien. Het recht op vrije keuze is echter niet absoluut, want in een aantal 

situaties wordt het door de wet beperkt. Dat is bijvoorbeeld het geval voor mensen met 

een geestesziekte die gedwongen opgenomen worden of de controlearts die die door de 

werkgever wordt gestuurd. 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) 

Als patiënt heb je recht op alle informatie die je een beter inzicht geeft in je 

gezondheidstoestand en de (vermoedelijke) evolutie ervan. Ook wanneer het er heel slecht 

voor je uitziet, heb je recht dat te weten. De beroepsbeoefenaar moet je dus zo goed 

mogelijk inlichten over de diagnose, behandeling, geneesmiddelen, kostprijs, … Als er 

voor een behandeling alternatieven bestaan, is de zorgverstrekker verplicht die met jou te 

bespreken. Als je weigert je te laten behandelen, moet de beroepsbeoefenaar je op de 

hoogte brengen van de gevolgen van je beslissing. 

Je hebt recht op informatie in een duidelijke taal. Dat betekent dat men rekening moet 

houden met je leeftijd, je opleiding, je psychische draagkracht. 

Als je vraagt om niet geïnformeerd te worden, moet de zorgverstrekker die vraag 

respecteren. Hij zal deze vraag wel noteren in je patiëntendossier. In een aantal situaties 

kan de beroepsbeoefenaar toch beslissen om je te informeren wanneer hij oordeelt dat hij 

anders jouw gezondheid of die van anderen in gevaar brengt (bijv. bij een diagnose van 

HIV). 

Wanneer de beroepsbeoefenaar vermoedt dat bepaalde informatie je gezondheid ernstig 

kan schaden, kan hij beslissen om (tijdelijk) niet alles te vertellen. Dit noemt men 

“therapeutische exceptie”. In dit geval moet de beroepsbeoefenaar wel een collega 

raadplegen en deze beslissing motiveren in het patiëntendossier. 

 

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 fysieke onderzoeken maar bij elke tussenkomst! De 

beroepsbeoefenaar moet je tijdig alle informatie geven die je nodig hebt om je 

toestemming te geven of om te weigeren. 

Dit recht geeft ook aan dat je kan weigeren. De beroepsbeoefenaar is dan wel verplicht je 

te informeren over de gevolgen, maar hij moet je beslissing respecteren. 

Zowel jij als de beroepsbeoefenaar kunnen vragen om de toestemming (of weigering) 

schriftelijk vast te leggen. Dat document wordt dan toegevoegd aan je patiëntendossier. 

Zeker bij ingrijpende onderzoeken of behandelingen wordt meestal zo gewerkt. 

 

5. Recht op rechtstreekse inzage in je patiëntendossier en het recht op een afschrift 

(art. 9) 

Je hebt recht op een zorgvuldig bewaard patiëntendossier. Inzage en een afschrift  moet je 

wel eerst aanvragen. De beroepsbeoefenaar krijgt maximaal 15 dagen om je dossier voor 

te bereiden. Als patiënt heb je immers geen toegang tot de persoonlijke notities of  

gegevens die betrekking hebben op andere personen. 

In  je patiëntendossier zitten alle documenten die te maken hebben met de professionele 

relatie tussen jou als patiënt en de beroepsbeoefenaar. Naast algemene gegevens zoals je 

identiteit en adres bevat het patiëntendossier alle medische informatie: de resultaten van 



onderzoeken, gegevens die je aanbrengt tijdens de consultatie, de notities van de 

beroepsbeoefenaar. 

 

6. Recht op bescherming van je privacy (art. 10)   

Bij elke tussenkomst van de beroepsbeoefenaar heb je recht op bescherming van je 

persoonlijke levenssfeer. Lees meer … Zo mogen er bijvoorbeeld bij je behandeling enkel 

mensen aanwezig zijn die er om professionele redenen bij horen. Voor alle anderen moet 

men je toestemming vragen. 

Ook informatie over je gezondheidstoestand behoort tot je persoonlijk levenssfeer. 

Niemand mag jou of je beroepsbeoefenaar onder druk zetten nom informatie mee te delen 

aan derden. Geen va beide partijen kan dus verplicht worden in te gaan op een vraag van 

een werkgever of een verzekeringsmaatschappij. 

 

7. Recht op pijnbehandeling (art. 11bis)  

Elke patiënt heeft er  recht op dat de beroepsbeoefenaar aandacht heeft voor pijn, dat hij 

pijn voorkomt, de pijn evalueert, behandelt en verzacht. 

 

8. Recht op klachtenbemiddeling door een neutrale ombudspersoon (art. 11) 

De wet op de patiëntenrechten is geen dode letter op papier. De naleving van de rechten 

wordt immers gegarandeerd: als je rechten geschonden worden, kan je met je klacht naar 

een ombudsdienst. Daar zal men samen met jou zoeken naar een oplossing. 

Afhankelijk van de persoon of dienst waarvoor je een klacht hebt, kan je terecht bij 

verschillende instanties/personen: 

 Heb je een klacht over een algemeen ziekenhuis? 

 Heb je een klacht over een psychiatrisch ziekenhuis? 

 Heb je een klacht over een ambulante zorgverstrekker (= zorgverstrekker die niet aan een 

ziekenhuis verbonden is)? 

Elk ziekenhuis is verplicht een ombudsdienst te hebben. Je kan er terecht voor elke klacht 

over de opname, de behandeling of het verblijf. Et een klacht over een huisarts, tandarts, 

thuisverpleegkundige, apotheker, … moet je naar de Federale Ombudsdienst “Rechten 

van de patiënt”. 

 

9. Recht om je te laten bijstaan bij het uitoefenen van je rechten door je 

vertrouwenspersoon (art. 7 en 8) 

Een vertrouwenspersoon is een door jou gekozen persoon die je kan bijstaan bij het 

uitoefenen van je rechten als patiënt. Hij kan geen beslissingen in jouw plaats nemen. 

Je vertrouwenspersoon kan je bijstaan als je informatie krijgt, als je weigert om 

geïnformeerd te worden (dan moet de dokter  je vertrouwenspersoon inlichten), als de 

beroepsbeoefenaar je geen informatie wil geven (dan moet hij je vertrouwenspersoon 

inlichten) of als je je patiëntendossier wil inkijken. 

Een vertrouwenspersoon kan je aanduiden door een document in te vullen en een kopie 

hiervan te laten bewaren in je patiëntendossier. Dit document kan je terugvinden op de 

website van de overheid www.patiëntrights.be. 

 

http://www.patiëntrights.be/


10. Je kan je rechten zelf niet uitoefenen. Wat nu? (art. 12-15) 

Heb je je wel eens afgevraagd wat er gebeurt als je bijvoorbeeld in een coma geraakt? Dan 

kan je zelf geen beslissing nemen. In zo een geval komt een vertegenwoordiger op voor 

je belangen. Maar wist je dat je die vertegenwoordiger zelf kan kiezen? 

In principe oefen je als patiënt zelf je rechten uit. Maar wanneer je minderjarig bent of 

onbekwaam wordt, kan dat niet (meer). In dat geval worden je rechten uitgeoefend door 

een vertegenwoordiger. Hij wordt verondersteld steeds je wil te vertolken en op te treden 

in het belang van de patiënt. Je vertegenwoordiger kan nooit ingaan tegen je 

uitdrukkelijke wilsverklaring bijvoorbeeld wat het toelaten of weigeren van een 

behandeling betreft. 

Bekijk hier even enkele mogelijkheden: 

 Je bent minderjarig, dan oefenen je ouders of voogd je rechten uit. De beroepsbeoefenaar 

moet wel oordelen of de minderjarige niet oud en rijp genoeg is om zelf zijn rechten op te 

nemen. 

 Je bent meerderjarig met statuut van verlengde minderjarigheid of onbekwaamverklaring 

(bijv. ernstige mentale handicap, ernstige aanhoudende psychische ziekte, …), dan 

worden je rechten uitgeoefend door je ouders of voogd. 

 Je bent meerderjarig en wilsonbekwaam (bijv. dementie, coma, …). Ofwel heb je vroeger 

een vertegenwoordiger aangeduid en dan neemt die formeel je rechten over. Ofwel heb je 

vroeger geen vertegenwoordiger aangeduid en dan treedt een cascadesysteem in werking 

en wordt je vertegenwoordigd  door (in deze volgorde): je samenwonende echtgeno(o)te 

(wettelijk of feitelijk), een meerderjarig kind, een van je ouders, een meerderjarige broer 

of zus of de beroepsbeoefenaar. 

  

WIJZIGINGEN DOOR HET NIEUWE BESCHERMINGSSTATUUT 

 

Op 1 september 2014 trad een wet in werking die een nieuw beschermingsstatuut in het leven 

roept voor de persoon en zijn goederen. Omdat deze wet ook gevolgen heeft voor de 

vertegenwoordigersregeling in de wet patiëntenrechten, geven we hieronder meer tekst en 

uitleg. 

 

Waarover gaat het nieuwe beschermingsstatuut? 

Wanneer je als persoon niet meer in staat bent om zelf het beheer van je inkomen en goederen 

te regelen (bijv. door coma, psychische problemen of dementie), dan kan de vrederechter een 

bewindvoerder aanduiden. Iedereen die kan aantonen belang te hebben bij het beschermen 

van die persoon kan de vrederechter via een verzoekschrift vragen om een bewindvoerder aan 

te stellen. Bij het verzoekschrift moet er ook een uitvoerig geneeskundig verslag zitten. De 

arts die het verslag opmaakt, mag niet verwant zijn aan de beschermde persoon of verbonden 

zijn aan de instelling waar de beschermde persoon verblijft. 

 

In de nieuwe wetgeving kan de vrederechter nu ook een bewindvoerder aanstellen voor de 

persoon zelf en niet enkel voor het beheer van zijn goederen. Wanneer de bewindvoerder 

door de vrederechter aangesteld is als bewindvoerder voor de persoon, betekent dit dat hij 

onder andere ook de patiëntenrechten van deze persoon kan uitoefenen. 



Wanneer de rechter een bewindvoerder aanstelt voor goederen én persoon, zal hij in principe 

slechts één persoon aanduiden. Toch is het ook mogelijk dat hij iemand aanduidt als 

bewindvoerder voor goederen en iemand anders als bewindvoerder voor de persoon. Personen 

die verbonden zijn aan de zorginstelling waar de beschermde persoon verblijft mogen niet 

optreden als bewindvoerder. Zij kunnen wel de taak van vertrouwenspersoon op zich nemen. 

 

Taken van een vertrouwenspersoon in de wet op het nieuwe beschermingsstatuut 

De vertrouwenspersoon wordt aangeduid door de vrederechter en mag niet verward worden 

met de vertrouwenspersoon zoals bedoeld in de patiëntenrechtenwet. De taak van de 

vertrouwenspersoon bestaat erin de beschermde persoon bij te staan bij het uitdrukken van 

zijn wil, verbindingspersoon te zijn tussen de beschermde persoon en de vrederechter en 

toezicht te houden op de bewindvoerder(s). In de wet patiëntenrechten staat de 

vertrouwenspersoon de patiënt bij tijdens het uitoefenen van zijn patiëntenrechten. 

 

Gevolgen voor de vertegenwoordigersregeling in de wet patiëntenrechten 

Voortaan kan de vrederechter dus oordelen of iemand nog bekwaam is om zijn rechten als 

persoon, waaronder ook zijn patiëntenrechten, zelf uit te oefenen. Als dit niet zo is, kan hij 

een bewindvoerder aanstellen. De bewindvoerder moet steeds de bijzondere toestemming van 

de vrederechter hebben om de patiëntenrechten van de beschermde persoon uit te oefenen. De 

vrederechter kan ook toestemming geven om slechts bepaalde patiëntenrechten uit te oefenen. 

Zo kan hij de bewindvoerder bijvoorbeeld enkel toestemming geven om het dossier van de 

persoon in te kijken. Als een beslissing dringend en noodzakelijk is, moet de bewindvoerder 

geen bijzondere toestemming vragen. Nadien moet hij de vrederechter wel op de hoogte 

brengen. 

 

Wie is de vertegenwoordiger van de patiënt in de wet patiëntenrechten? 

In principe oefent een meerderjarige patiënt zijn rechten zelf uit. Wanneer iemand niet meer 

in staat is om zelf zijn rechten als patiënt uit te oefenen, zullen die rechten uitgeoefend 

worden door een vertegenwoordiger. Wanneer de patiënt formeel iemand heeft aangeduid als 

vertegenwoordiger, zal die persoon zijn rechten uitoefenen. Wanneer er geen 

vertegenwoordiger is aangeduid, dan voorziet de patiëntenrechtenwet een zogenaamd 

cascade- of watervalsysteem en bepaalt een volgorde van personen die de patiëntenrechten 

kunnen uitoefenen.  

 

De nieuwe wet op de bewindvoering bepaalt dat de aangestelde bewindvoerder over de 

persoon de patiëntenrechten kan uitoefenen wanneer er vooraf geen vertegenwoordiger 

is aangeduid. Enkel wanneer er geen bewindvoerder over de persoon is, oefent de 

samenwonende echtgenoot of de wettelijk of feitelijk samenwonende partner de 

patiëntenrechten uit. Wanneer er geen echtgenoot of partner is of hij dit niet wenst te doen, 

worden de rechten in opeenvolgende volgorde uitgeoefend door een meerderjarig kind, een 

ouder en een meerderjarige broer of zus van de patiënt. Wanneer ook deze personen de 

rechten niet wensen uit te oefenen of wanneer ze ontbreken, zal de betrokken 

beroepsbeoefenaar de belangen van de patiënt behartigen, in voorkomend geval in 

multidisciplinair overleg.  



Hieronder zie je de volgorde van de mogelijke vertegenwoordigers: 

 

 
 

Het Vlaams Patiëntenplatform moedigt iedereen aan om zelf een vertegenwoordiger aan 

te duiden. De gevolgen van de nieuwe vertegenwoordigingsregeling zijn immers niet te 

verwaarlozen. Voortaan zal ‘elke belanghebbende’ aan de vrederechter kunnen vragen om een 

bewindvoerder over de persoon van een patiënt aan te wijzen op het ogenblik dat die niet 

meer in staat is om zijn rechten zelf uit te oefenen. In het geval van een familiaal conflict over 

een medische beslissing die genomen moet worden, zou het dan bijvoorbeeld mogelijk zijn 

dat een ander familielid aan de vrederechter vraagt om een bewindvoerder aan te stellen. Het 

zou dan kunnen dat deze bewindvoerder de beslissingen kan nemen over de patiënt, terwijl de 

echtgenoot van de patiënt volgens het watervalsysteem de vertegenwoordiger zou zijn 

geweest. Door vooraf een vertegenwoordiger aan te wijzen, bescherm je jezelf als patiënt 

tegen de onzekerheid over wie je zal vertegenwoordigen bij de uitoefening van je 

patiëntenrechten wanneer je dit zelf niet (meer) kan. 

 

Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? 

 Zoek iemand die je door en door vertrouwt en die je vertegenwoordiger wil zijn 

 Vul het formulier in voor de aanwijzing van een vertegenwoordiger. Je kan dit formulier 

vinden op onze website onder ‘rechten en hulpmiddelen’  

(http://www.ligamg.be/rechten-en-hulpmiddelen.html) 

 

Je bent 

meerderjarig en 

wilsbekwaam 

Je oefent zelf je rechten uit 

Je bent 

meerderjarig en 

wilsonbekwaam 

Je hebt vroeger een 

vertegenwoordiger 

aangeduid 

De door jou aangeduide vertegenwoordiger 

oefent je rechten uit 

De vrederechter heeft 

een bewindvoerder 

De bewindvoerder zal mits bijzondere 

toestemming van de vrederechter je rechten 

http://www.ligamg.be/rechten-en-hulpmiddelen.html


aangesteld die 

handelingen over de 

persoon stelt 

als patiënt uitoefenen 

Je hebt geen 

vertegenwoordiger 

aangeduid en de 

vrederechter heeft geen 

bewindvoerder 

aangesteld 

Je samenwonende echtgenoot, je wettelijk 

of feitelijk samenwonende partner oefent je 

rechten uit 

Wanneer er geen partner is of hij/zij dit niet 

wenst op te nemen, oefent een meerderjarig 

kind je rechten uit 

Wanneer er geen kind is of hij/zij dit niet 

wenst op te nemen, oefent één van je ouders 

je rechten uit 

Wanneer er geen ouder is of hij/zij dit niet 

wenst op te nemen, oefent een meerderjarige 

broer of zus je rechten uit 

Wanneer er geen broer of zus is of hij/zij dit 

niet wenst op te nemen, zal een 

beroepsbeoefenaar jouw belangen als 

patiënt behartigen (eventueel in 

multisciplinair overleg) 

 

 

 

Aanvullende informatie over je patiëntenrechten kan je vinden op de volgende websites: 

www.vlaamspatiëntenplatform.be 

www.patiëntrights.be 

www.ombudsfunctieggz.be 

 

of bij de: 

 

Federale commissie “Rechten van de patiënt” – Federale overheidsdienst Volksgezondheid – 

Veiligheid van de voedselketen en leefmilieu – Directoraat-generaal organisatie 

gezondheidsvoorzieningen – Eurostation blok 2 – Victor Hortaplein, 40 – bus10 – 1060 

Brussel – Tel: 02/524.85.20 e-mail: sylvie.gryson@health.fgov.be (Nederlandstalige 

ombudsvrouw)  
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