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Rechten en plichten 
 

Inleiding 

Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis is het bijna vanzelfsprekend dat u een goede 

behandeling krijgt. Om die behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat u 

uw rechten en plichten kent. Zowel u als uw hulpverlener hebben rechten en plichten.  

Deze rechten en plichten staan beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandeling 

Overeenkomst. Deze wet regelt de relatie tussen de patiënt en de hulpverlener. 

 

Deze folder geeft een overzicht van de belangrijkste rechten en plichten die in de WGBO zijn 

vastgelegd. 

 

Wat zijn uw rechten als patiënt vanuit de WGBO?  

 Het recht op informatie 

 Het toestemmingsvereiste 

 Het recht op inzage van het dossier 

 Het recht op privacy 

 Het recht op een tweede mening 

 Het klachtrecht 

Hieronder worden deze rechten verder uitgelegd. 

 

Het recht op informatie 

De hulpverlener informeert u in begrijpelijke taal over: 

 uw ziekte of aandoening 

 de aard en het doel van het voorgenomen onderzoek en/of behandeling en de 

verrichtingen die daarvoor nodig zijn 

 de gevolgen en risico’s van de behandeling en/of het onderzoek 

 andere behandelingsmogelijkheden 

 de medicijnen en eventuele bijwerkingen 

 de ontwikkelingen die zich tijdens de behandeling en/of onderzoek voordoen. 

 

Deze informatie heeft u nodig om een juiste beslissing te kunnen nemen voor uw behandeling 

en/of onderzoek. Het is belangrijk dat u alle informatie ontvangt en begrijpt voordat de 

behandeling en/of het onderzoek begint. Bij kinderen jonger dan 12 jaar, moet de toestemming 

worden gegeven door de ouders of voogd. Bij jeugdigen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar moeten 

zowel de ouders of voogd als de jeugdige zelf de toestemming voor de behandeling geven. 

Indien u geen informatie wilt ontvangen kunt u dit aangeven. De informatie wordt dan voor u 

achtergehouden zolang dit geen nadelige gevolgen heeft voor uzelf of een ander. 

 



Het toestemmingvereiste 

Voordat een onderzoek en/of behandeling begint is uw toestemming daarvoor nodig.  

Deze kan mondeling of schriftelijk worden gegeven. Indien u uw mondeling dan/wel schriftelijk 

toestemming geeft wordt dit genoteerd in het dossier.  

Wanneer er sprake is van een ingrijpende behandeling zal de hulpverlener uitdrukkelijk uw 

toestemming vragen. In overige gevallen gaan hulpverleners ervan uit dat u uw toestemming 

stilzwijgend geeft. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit uw gedrag. 

  

Het recht op inzage van het dossier 

De hulpverlener is verplicht een dossier over u bij te houden. Dit dossier bevat aantekeningen 

over uw gezondheidstoestand en gegevens betreffende de uitgevoerde onderzoeken en 

behandelingen. U heeft recht op inzage van dit dossier (zie ook de folder ‘Inzage of een kopie 

van uw dossier’, verkrijgbaar bij het Patiëntenservicebureau).  

U mag alle gegevens uit uw dossier inzien die over uzelf gaan. Hieronder vallen onder andere 

verslaglegging van de (betrokken) hulpverlener, uitslagen van onderzoeken, röntgenfoto’s en 

verwijsbrieven. Uw dossier mag alleen door anderen worden ingezien als  

u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Uw dossier wordt minimaal tien jaar bewaard.  

Na die tijd wordt uw dossier vernietigd tenzij er redenen zijn om dit langer te bewaren. 

 

Het recht op privacy 

De WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter 

bescherming van privacy- en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie 

die met persoonsgegevens werkt (de verantwoordelijke), bepaalde plichten. Degene van wie de 

gegevens zijn (de betrokkene), heeft bepaalde rechten. De wet spreekt van het ‘verwerken van 

persoonsgegevens’. Dit begrip omvat alles wat men met persoonsgegevens kan doen: 

verzamelen, wijzigen, bewaren, verstrekken aan anderen tot en met het vernietigen ervan. 

Naast deze algemene privacywet gelden specifieke regels voor de privacy in de 

gezondheidszorg. Deze regels staan vermeld in de WGBO. 

Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw privacy en gegevens. U moet er vanuit kunnen 

gaan dat alles wat u met uw hulpverleners bespreekt geheim blijft. Hulpverleners moeten 

vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Alleen de personen die betrokken zijn bij de 

behandeling zijn op de hoogte van uw situatie. Tevens worden de gegevens die zijn vastgelegd 

in uw dossier, uitsluitend gebruikt voor degenen die u behandelen.  

Informatie mag niet zomaar aan uw partner, familie of vrienden worden doorgegeven.  

Dat mag alleen met uw toestemming.  

Medische handelingen of gesprekken moeten worden uitgevoerd zonder dat anderen dit kunnen 

zien of horen. In het algemeen geldt dat uw privacy zoveel mogelijk moet worden gerespecteerd. 

De bescherming van uw privacy ligt vast in het Privacyreglement. Dit is in te zien bij het 

secretariaat Raad van Bestuur. 

 

Het recht op een tweede mening 

Als patiënt heeft u het recht om een ‘second opinion’ (tweede mening) te vragen wanneer u het 

met de diagnose en/of de voorgestelde behandeling niet eens bent. Er wordt dan een oordeel of 

advies gevraagd van een andere deskundige dan uw eigen hulpverlener. Deze geeft op verzoek 

zijn mening over een diagnose of een behandeling. Maar hij neemt de behandeling in eerste 

instantie niet over. Een second opinion kan voor, tijdens, of na een behandeling gegeven 

worden. 
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Het klachtrecht 

U kunt als patiënt ontevreden zijn over uw behandeling, verpleging of verzorging. U heeft dan 

het recht om een klacht in te dienen. Het is verstandig om eerst te gaan praten met de betrokken 

persoon zelf of met zijn/haar leidinggevende. Misschien is er sprake van een misverstand of 

heeft u de informatie verkeerd begrepen. U kunt dan samen zoeken naar een oplossing. Komt u 

er met de hulpverlener of de leidinggevende niet uit of bent u niet tevreden over de uitkomst van 

het gesprek met de directe betrokkene(n), dan is het mogelijk om iemand anders in te 

schakelen. In dat geval kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris of met de 

klachtencommissie van het ziekenhuis.  

 

Informatie over de behandeling van klachten vindt u in de folder “(on)tevreden, zeg het ons”, 

verkrijgbaar bij het Patiëntenservicebureau. 

 

Wat zijn uw plichten als patiënt? 

Naast de bovengenoemde rechten heeft u ook plichten volgens de WGBO. Deze zijn er voor uw 

eigen veiligheid en welzijn. Het is belangrijk dat u uw hulpverlener duidelijk en volledig 

informeert, zodat deze een juiste diagnose kan stellen en daarbij de juiste behandeling kan 

geven. Ook wordt er van u verwacht dat u actief meewerkt aan uw eigen genezing, de 

voorgeschreven therapie nauwkeurig opvolgt en de aan u voorgeschreven medicijnen trouw 

gebruikt. Bovendien heeft u de plicht de instelling te betalen voor de geleverde zorg. Betaling zal 

vrijwel altijd gebeuren via uw ziektekostenverzekeraar.  

Tevens heeft u de plicht om afspraken minimaal 24 uur van te voren af te melden.  

Wanneer u zich niet tijdig afmeldt dan brengt het ziekenhuis € 55,- in rekening (prijspeil januari 

2012). Dit bedrag is landelijk vastgesteld en dient ter dekking van administratieve kosten.  

Zie ook de folder ‘No-show tarief’, verkrijgbaar bij het Patiëntenservicebureau. 

 

Wilsverklaring 

U kunt in een situatie terechtkomen waarin u niet meer voor uzelf kunt beslissen. Als u het 

belangrijk vindt dat er, als het erop aankomt, naar uw wensen gehandeld wordt, dan is het 

verstandig om deze wensen op schrift te stellen (wilsverklaring). Een duidelijke verklaring wordt 

in principe gerespecteerd. Deze verklaring moet voorzien zijn van uw naam, een recente datum 

en handtekening.  

 

Tot slot 

Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw 

behandeling, laat dit ons dan weten.  
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