Patiëntenrechten
Net al urger heen patiënten epaalde rechten en plichten. Deze dragen ij aan de
kwaliteit, het vertrouwen en de veiligheid in de zorg. Alleen door waarorging van de rechten
van de patiënt en art kan er een goede vertrouwenand worden opgeouwd, wat het
verloop van de ehandeling kan evorderen.
De rechten van patiënten en de regeling tuen patiënt en hulpverlener taan vatgelegd in
de Wet Geneekundige ehandelingovereenkomt (WGO), de Wet kwaliteit, klachten en
gechillen zorg (Wkkgz) en de Wet medezeggenchap cliënten zorgintellingen (WMCZ). De
WGO vormt in dit opzicht de elangrijkte wet, aangezien hier de regel taan die etrekking heen op de relatie tuen art/hulpverlener en patiënt/cliënt.
In dit doier wordt er een ondig overzicht geoden van de voornaamte patiëntenrechten- en plichten.

Vrije keuze arts en zorgverlener
Vertrouwen van de patiënt in de art of zorgverlener vormt de ai voor een gelaagde ehandeling. In de Nederlande wet i daarom opgenomen dat patiënten
het recht heen om zelf een hulpverlener te kiezen en eventueel van hulpverlener te veranderen. Dat houdt in dat de patiënt ijvooreeld voor een ander
ziekenhui mag kiezen voor het uitvoeren van een epaalde operatie.
Toch komt het in de praktijk vaak voor dat de patiënt niet ij de gewente art of zorgverlener terecht kan. Dit kan vanwege verchillende redenen:
De aftand tuen patiënt en huiart i te groot waardoor er ij poedgevallen niet nel en adequaat genoeg gehandeld kan worden
r i prake van een wachtlijt of volle praktijk ij de art waar u geholpen wilt worden
Vrije artenkeuze etekent verder niet dat een keuze voor een andere art in een ander ziekenhui altijd volledig wordt vergoed door de zorgverzekeraar.
Afhankelijk van de afgeloten poli kan de verzekeraar een lager percentage dekken al wordt gekozen voor een kliniek of ziekenhui waar geen afpraken mee
zijn gemaakt.
–> Meer informatie over dit recht

econd opinion van een andere arts of deskundige
Al de patiënt twijfelt aan de diagnoe of ehandeling die de art (voor)telt, mag hij/zij om een econd opinion (tweede mening) vragen ij een andere art of
dekundige. Dit mag ook al de patiënt extra zekerheid wil krijgen. en econd opinion wordt alleen vergoed al de art de patiënt doorverwijt naar een collega
(in hetzelfde vakgeied).
Voor meer informatie over het aanvragen en de vergoeding van een econd opinion kan men terecht ij de zorgverzekeraar.
–> Meer informatie over dit recht

Duidelijke informatie gezondheidstoestand
en ander elangrijk recht van de patiënt i het recht op goede informatievoorziening. Dit houdt in dat de art op egrijpelijke en volledige wijze de patiënt
informeert over:
De diagnoe
De ziekte/aandoening
De voorgetelde ehandeling, medicijnen of onderzoeken die nodig zijn
Alternatieve ehandelmethoden
Gevolgen en riico’ van de ehandeling of het onderzoek
ijwerkingen van geneemiddelen
Reultaten van ehandelingen en onderzoeken
In het kader van informatievoorziening mag de hulpverlener geen informatie onthouden al hij/zij van mening i dat de patiënt iet niet zou willen horen.
Alleen al de hulpverlener ervan overtuigd i dat de informatie over de gezondheidtoetand chadelijk zou kunnen zijn voor de patiënt, mag informatie worden
onthouden. Dit geeurt echter alleen in overleg met een andere hulpverlener.
–> Meer informatie over dit recht

Inzage in medisch dossier
De art of hulpverlener i verplicht mediche doier van patiënten te ewaren en ij te werken indien nodig. Dit geeurt tegenwoordig in een digitaal doier.
De patiënt heeft echter het recht om dit doier in te zien en in overleg aan te vullen al dat nodig i. In epaalde omtandigheden mag de patiënt er ook voor
kiezen (een deel van) het doier te vernietigen.
Ook al de patiënt het niet een i met epaalde onderdelen in het doier mag hij/zij een verhaal opchrijven en dat aan het doier toevoegen.
–> Meer informatie over dit recht

Recht op privac en geheimhouding
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en elangrijk onderdeel dat aanluit op inzage van het mediche doier i privac. Patiënten heen recht op echerming van hun peroonlijke gegeven.

Recht op privac en geheimhouding
en elangrijk onderdeel dat aanluit op inzage van het mediche doier i privac. Patiënten heen recht op echerming van hun peroonlijke gegeven.
Alle wat er met de hulpverlener wordt eproken, moet geheim lijven. r moet op een vertrouwelijke manier met patiëntengegeven worden omgegaan. Dat
houdt ijvooreeld in dat alleen peronen die zijn etrokken ij de ehandeling van de patiënt op de hoogte worden geteld.
–> Meer informatie over dit recht

Toestemming weigeren voor een onderzoek of ehandeling
In de wet taat dat ehandeling normaal geproken alleen i toegetaan met toetemming van de patiënt. Uiteindelijk elit de patiënt du zelf of hij/zij wel of
niet ehandeld wilt worden. De hulpverlener i verplicht om deze eliing te repecteren. Ook indien er al toetemming i gegeven, kan er nog worden
afgezien van de ehandeling. r wordt dan amen met de patiënt gezocht naar een alternatieve ehandeling.
In de wet taat ook opgenomen dat er zonder toetemming mag worden gehandeld in acute ituatie, ijvooreeld ij een auto-ongeluk waarij het lachtoffer
ewuteloo i geraakt.
–> Meer informatie over dit recht

chadevergoeding ij een medische lunder
ij een mediche mier van de hulpverlener heeft de patiënt om recht op een chadevergoeding. Uiteraard mag van de art of ehandelaar worden verwacht
dat er alle wordt gedaan om zijn/haar werk op de et mogelijke manier te verrichten. Al er tijden de ehandeling of operatie iet migaat of niet lukt, hoeft
dat niet pere een mediche fout te zijn. r kan ijvooreeld prake zijn geweet van een complicatie tijden de operatie of er i impel nog te weinig mediche
kenni over een epaalde aandoening.
Pa al er prake i van nalatigheid of een lunder mag men preken van een mediche mier. In dat geval i het zaak om eert in contact te treden met de
hulpverlener en de feiten oven tafel te krijgen. Vervolgen kan de patiënt in geprek gaan met een afdeling informatie- en klachtenopvang of een econd
opinion vragen ij een andere hulpverlener in hetzelfde vakgeied. Ook de Patiëntenfederatie Nederland kan hulp ieden in dit oort ituatie, ijvooreeld
over hoe een ziekenhui/hulpverlener aanprakelijk kan worden geteld.
–> Meer informatie over dit recht

Plichten patiënt
Naat rechten heeft de patiënt ook epaalde plichten:
Duidelijk en eerlijk informeren van de hulpverlener/art over de klacht(en) en gezondheidtoetand
Meewerken aan onderzoeken en ehandelingen al daar toetemming voor wordt gegeven
Adviezen van de art opvolgen (innen redelijke grenzen)
etalen van de intelling of hulpverlener (wel of niet met ehulp van de zorgverzekering)
Het afluiten van een zorgverzekering (uitzonderingen daargelaten)

Klacht indienen
Al er iet mi gaat tuen de patiënt en de hulpverlener heeft de patiënt het recht om een klacht in te dienen. Toch wordt aangeraden het conflict eert uit te
preken met de art zelf. Vaak kan er dan nog gezamenlijk een goede oploing gevonden worden. Al dat niet voldoende i, kan er een klacht worden ingediend,
ijvooreeld ij:
De informatiealie, klachtenfunctionari of klachtencommiie van het ziekenhui
NPCF-Zorglijn via 030 29 16 777 (Patiëntenfederatie Nederland)
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