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Uw rechten als patiënt

Uw recht op informatie

Uw zorgverlener informeert u over uw ziekte en
over voorgestelde onderzoek of behandeling.
Ook over de te verwachten resultaten en
mogelijke risico's. Tevens krijgt u informatie over
eventuele andere behandelmogelijkheden.
Tijdig in begrijpelijke taal en desgevraagd op
schrift. Stel vragen en geef aan als u iets niet
begrijpt. U moet als patiënt ook duidelijke en
volledige informatie geven.

Uw recht op vrije keuze

Patiënten hebben recht om hun eigen
zorgverlener te kiezen. Bepaal wat u belangrijk
vindt voor uw keuze en vraag er naar. Zoek ook
informatie via bijv. betrouwbare websites of
ervaringen van andere patiënten. Besef ook dat
het niet altijd mogelijk is om te kiezen. U bent
niet bij elke zorgverzekering vrij om te kiezen.

Uw recht op een tweede mening
(second opinion)
Twijfelt u aan het oordeel van uw arts? of heeft
u nog vragen? U kunt de mening van een
andere arts vragen. Bijvoorbeeld als u wilt
weten of de voorgestelde behandeling wel écht
nodig is. Bespreek eventuele vragen en
onduidelijkheden altijd eerst met uw eigen arts
of zorgverzekeraar. U heeft geen toestemming
nodig, maar zij kunnen u helpen bij het regelen
van een tweede mening.

Uw recht om toestemming te geven

U mag alleen onderzocht en behandeld worden
met uw toestemming. Ook voor het overdragen
van gegevens is uw toestemming vereist. Is een
behandeling eenmaal begonnen, dan hoeft een
zorgverlener niet meer voor elk onderdeel apart
uw toestemming te vragen. Wilt u geen
toestemming geven? Dat is uw recht, geef dat
dan duidelijk aan.

Uw recht om zelf te beslissen

Op basis van de informatie van de arts kunt u
beslissen of u de voorgestelde behandeling wilt.
Het is uw keuze. U kunt ook kiezen voor een
andere behandeling of deze afwijzen. De
zorgverlener moet uw beslissing respecteren.
Wanneer sprake is van een ingrijpende
behandeling zal de zorgverlener uitdrukkelijk uw
toestemming vragen.

Uw recht op inzage en afschrift

Zorgverleners moeten een dossier over u
bijhouden. Hierin worden al uw medische
gegevens bewaard. Alleen u en de bij uw
behandeling betrokken zorgverleners mogen uw
dossier inzien. U mag uw dossier inzien en hebt
recht op een afschrift (tegen kopieerkosten). U
krijgt alleen de gegevens te zien die over uzelf
gaan.

U heeft als patiënt rechten en plichten. U krijgt informatie, maar u moet u
zorgverleners ook relevante informatie geven. Zo kunt u samen met uw
zorgverlener tot de beste keuze voor een onderzoek of behandeling komen.
Deze rechten en plichten zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Deze kaart is door Achmea samen met Patiëntenfederatie NPCF gemaakt
Deze patiëntveiligheidskaart is gemaakt op www.mijnzorgveilig.nl, een initiatief van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

