Uw rechten als patiënt (WGBO)
Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of
een andere deskundige nodig. U vertrouwt zich toe aan zijn zorg. Zowel u als de
hulpverlener hebben rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in een wet, de Wet
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
In deze folder leest u een overzicht van de belangrijkste rechten en plichten die in de
WGBO zijn vastgelegd.
Recht op informatie

Tips

De hulpverlener overlegt met u over wat er
gaat gebeuren en waarom. Deze informatie
heeft u nodig om samen met de hulpverlener
weloverwogen een beslissing te kunnen
nemen over uw behandeling.

Toestemmingsvereiste

Op welke wijze krijgt u informatie

De hulpverlener heeft de plicht om de patiënt
informatie te geven. Het overbrengen van
informatie is een samenspel tussen de patiënt
en zijn hulpverlener. Precieze regels hiervoor
zijn er niet. De hulpverlener zal de informatie
afstemmen op de persoon van de patiënt. Een
belangrijke rol is voor uzelf weggelegd. U
kunt een gesprek goed laten verlopen door
duidelijk te zijn. Bijvoorbeeld door aan te
geven dat u meer wilt weten, of dat u nog
niet alles begrijpt. Vraag alles wat u wilt
weten.

 Schrijf van tevoren uw vragen op. Dan
zult u niet zo snel iets vergeten. Het kan
u helpen wanneer u moeilijk uit uw
woorden komt.
 Neem gerust een familielid of een goede
bekende mee. Die kan u bijstaan of
aanvullen wanneer u er zelf niet helemaal
uitkomt.
 Zet na afloop van het gesprek de
belangrijkste punten nog eens op een rij.
Bijvoorbeeld: ‘Klopt het dat u gezegd
heeft dat .... enzovoort?’ Zo kunt u
controleren of u echt alles heeft
begrepen.

De informatie over het onderzoek en de
behandeling is nodig om toestemming voor
een bepaalde behandeling te kunnen geven.
U mag alleen behandeld worden met uw
toestemming. Als u bedenktijd nodig heeft,
geef dit dan bij de hulpverlener aan.
Uiteindelijk beslist u zelf of u wel of niet wordt
behandeld. Wanneer u alle informatie heeft
gekregen en begrepen, kunt u beslissen of u
de voorgestelde behandeling wilt. De
hulpverlener moet uw beslissing respecteren.
Wordt altijd om toestemming gevraagd?
Wanneer sprake is van een ingrijpende
behandeling zal de hulpverlener uitdrukkelijk
uw toestemming vragen. Bij minder
ingrijpende behandelingen wordt niet altijd
toestemming gevraagd, maar kan uw
toestemming blijken uit uw gedrag.
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Een hulpverlener informeert u in begrijpelijke
taal over:
 uw ziekte of aandoening;
 de voorgestelde behandeling of het
onderzoek;
 eventueel andere
behandelingsmogelijkheden;
 de gevolgen en eventuele risico’s van de
behandeling of het onderzoek;
 de medicijnen en eventuele bijwerkingen.

Nadat u uw toestemming heeft gegeven, kunt
u altijd van mening veranderen en alsnog uw
toestemming intrekken. In dat geval zoekt u
samen met de hulpverlener naar een andere
behandeling. U kunt ook van een behandeling
afzien.

Wat als ik niet in staat ben
toestemming te geven?

In acute situaties mag worden gehandeld
zonder dat u uw toestemming heeft gegeven.
Als u niet in staat bent om toestemming te
geven, bijvoorbeeld door ziekte of een
beperking, wordt toestemming gevraagd aan
uw vertegenwoordiger.

Recht op inzage in uw medisch
dossier

Uw hulpverlener is verplicht een dossier bij te
houden. Hierin staan alle gegevens die
betrekking hebben op uw behandeling. U
heeft recht op inzage in uw dossier, met
uitzondering van de gegevens die niet over
uzelf gaan. Op uw verzoek kunt u een kopie
krijgen van uw dossier of een gedeelte
daarvan. Het ziekenhuis moet zo’n verzoek
honoreren, tenzij dit in strijd is met het
privacybelang van een ander. Een kopie
wordt kosteloos verstrekt.
Inzage in medische gegevens via
MijnZGT/PGO
Op MijnZGT, het patiëntenportaal van ZGT
kunt u delen van uw medische dossier inzien,
persoonlijke gegevens checken, afspraken
maken of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen
die wij voor u hebben klaargezet. U kunt hier
zien wat over u is geregistreerd naar
aanleiding van uw laatste opname, onderzoek
of gesprek bij ZGT. MijnZGT is 24 uur per
dag, 7 dagen per week online beschikbaar.
Uw medische gegevens staan op een
beveiligde omgeving waar u met uw
persoonlijke DigiD op in kunt loggen.

In uw PGO (persoonlijke
gezondheidsomgeving) kunt u uw medisch
dossier van ZGT en dat van andere
instellingen inzien. Uw PGO is 24 uur per dag,
7 dagen van de week online schikbaar. Heeft
uw PGO en MedMij-label, dan weet u dat uw
gegevens op een veilige en betrouwbare
manier uitgewisseld kunnen worden.
Vragen over MijnZGT/PGO
Op www.zgt.nl/mijnzgt vindt u meer
algemene informatie over
MijnZGT.
Voor vragen over uw PGO kunt u terecht bij
uw eigen PGO-leverancier of bij het patiënt
informatiepunt van ZGT (ook te bereiken via
mail: mijnzgt@zgt.nl).
Inzage logingegevens
Vanaf 1 juli 2020 - conform de richtlijnen
waar een logbericht aan moet voldoen – heeft
u inzicht welke ZGT (zorg)professionals
toegang hebben gekregen tot uw elektronisch
patiëntdossier. Daarnaast kunt u filteren op
de periode waarover de logregels moeten
worden getoond.
De inzage in de logingegevens is beperkt tot
180 dagen geleden. Via een separaat
aanvraagproces kunt u inzage verzoeken
doen:
- In de logingegevens tot vijf jaar terug
en;
- Inzage verzoeken waarin ook de
namen van (zorg)professionals in een
overzicht worden getoond.

Mag een ander mijn dossier inzien?

Uw dossier mag alleen worden ingezien:
 Door personen die betrokken zijn bij uw
behandeling.
 Door personen die met uw voorafgaande
toestemming inzage krijgen.
 Als dat nodig is voor kwaliteitsonderzoek.
 Voor wetenschappelijk onderzoek, voor
zover aan wettelijke eisen is voldaan.
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Kan ik mijn toestemming intrekken?

Ook na overlijden zijn medische gegevens
vertrouwelijk. Soms mogen medische
gegevens na het overlijden toch met iemand
anders worden gedeeld. Bijvoorbeeld als u
daarvoor schriftelijk toestemming hebt
gegeven. Het inzagerecht in het medisch
dossier van een overleden patiënt is in de wet
geregeld.

Algemene Verordening
Gegevensbescherming

Hoe lang worden mijn gegevens
bewaard?

Als patiënt heeft u recht op bescherming van
uw persoonlijke gegevens. U moet ervan uit
kunnen gaan dat alles wat u met uw
hulpverlener 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.
Informatie mag niet worden doorgegeven aan
bijvoorbeeld uw partner, familie of vrienden.
Dat mag alleen met uw toestemming.

Recht op correctie, aanvulling en
vernietiging
Wanneer u in uw dossier gegevens tegenkomt
die duidelijk niet kloppen, kunt u dit melden
aan uw arts. Een arts is niet verplicht de
inhoud van uw dossier te wijzigen. Wel kunt u
uw eigen visie op de behandeling opschrijven.
U kunt bij het informatiepunt MijnZGT vragen
een door u afgegeven (aanvullende)
verklaring over de gegevens aan het dossier
toe te voegen.
Daarnaast kunt u het ziekenhuis vragen uw
gegevens te vernietigen. Het streven is om
uw verzoek binnen één maand uit te voeren
maar in ieder geval binnen drie maanden.
Aan dit verzoek hoeft niet te worden voldaan
als het bewaren van de gegevens van
aanmerkelijk belang is voor iemand anders
dan uzelf of als een wettelijke bepaling
vernietiging verbiedt. De procedure voor het
vernietigen van gegevens kunt u bij het
informatiepunt MijnZGT in gang zetten.

Recht op privacy

Het recht op privacy houdt nog meer
in

Medische handelingen moeten worden
uitgevoerd zonder dat anderen dat kunnen
zien. Ook kunt u vragen om in een aparte
ruimte een gesprek met uw behandelend arts
te voeren. In het algemeen geldt dat uw
privacy zoveel mogelijk moet worden
gerespecteerd.
Ook de artsen, medewerkers, andere
patiënten en bezoekers hebben recht op
privacy. Binnen ZGT is het daarom niet
toegestaan om zonder toestemming foto’s,
filmopnames en geluidsopnamen te maken.

Vertegenwoordiging

De wet geeft een regeling voor
vertegenwoordiging van patiënten die niet
zelf kunnen beslissen. Dit kan ook tijdelijk
zijn. Soms is er een curator of mentor
aangewezen of heeft een patiënt zelf iemand
tot vertegenwoordiger benoemd. In die
gevallen is dat de vertegenwoordiger met wie
de arts zal overleggen over de behandeling.
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Gegevens uit uw dossier moeten minimaal
twintig jaar worden bewaard. De
bewaartermijn gaat pas lopen vanaf het
moment dat de laatste wijziging in het dossier
is aangebracht. Na die tijd kunnen ze worden
vernietigd, tenzij er redenen zijn om ze langer
te bewaren. U kunt ook zelf om vernietiging
vragen. In principe zal uw hulpverlener op uw
verzoek ingaan, behalve wanneer een ander
daar ernstig nadeel van zou kunnen
ondervinden.

Naast de hiervoor genoemde rechten uit de
WGBO heeft u ook nog een aantal rechten op
grond van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Wilt u meer
weten? Kijk dan in de privacyverklaring.

Op welke wijze moet de
vertegenwoordiger beslissen?

De vertegenwoordiger neemt besluiten voor
de patiënt op die momenten dat de patiënt
dat zelf niet kan. Hij moet dan die
beslissingen nemen, die het meest in het
belang van de patiënt zijn of zoals hij denkt
dat de patiënt zelf zou hebben besloten.

Minderjarigen

Kinderen tot twaalf jaar
Kinderen onder de twaalf jaar mogen niet
voor zichzelf beslissen. Dat doen hun ouders
of voogd. Aan jonge kinderen moet wel op
een begrijpelijke manier worden verteld wat
er met hen gaat gebeuren.
Kinderen van twaalf tot zestien jaar
Kinderen tussen de twaalf en zestien jaar zijn
over het algemeen goed in staat hun situatie
te overzien en een eigen mening te hebben.
Daarom is voor een behandeling toestemming
van zowel de ouders als het kind nodig.
Wanneer deze het niet met elkaar eens zijn
en het kind blijft bij zijn mening, zal de
hulpverlener in principe doen wat het kind
vraagt als dit overeenkomt met zijn
beroepsregels.
Kinderen vanaf zestien jaar
In de wet worden kinderen vanaf hun
zestiende jaar gelijkgesteld met volwassenen.
Zij mogen dus voor zichzelf beslissen.

Instemming van de ouders is niet nodig. De
ouders krijgen ook geen informatie meer over
hun kind als deze daar geen toestemming
voor geeft.

Plichten van de patiënt

Als patiënt heeft u behalve rechten natuurlijk
ook plichten. U moet de hulpverlener duidelijk
en volledig informeren, zodat deze een goede
diagnose kan stellen en een deskundige
behandeling kan geven. U dient binnen
redelijke grenzen de adviezen van de
hulpverlener op te volgen. Tenslotte moet u
de hulpverlener of de instelling waar deze
werkt, betalen. In Nederland moet iedereen
daarvoor verplicht een zorgverzekering
afsluiten.

Rechten en plichten van de
hulpverlener

Rechten van de hulpverlener
Een hulpverlener heeft het recht om zijn
eigen beslissingen te nemen. Hij hoeft niet
zonder meer te doen wat een patiënt of diens
vertegenwoordiger hem vraagt. Zijn eigen
deskundigheid en medische overtuiging
spelen daarbij een grote rol. Als een
hulpverlener van mening is dat een bepaalde
behandeling medisch niet noodzakelijk is,
mag hij weigeren deze uit te voeren.
Plichten van de hulpverlener
De belangrijkste plicht van een hulpverlener
is het verlenen van goede zorg. Daarnaast
gelden voor hem de regels zoals in deze
folder staan omschreven.

Second opinion

Twijfelt u aan de diagnose van uw medisch
specialist? Dan kunt u altijd een second
opinion vragen. Het maakt niet uit welk soort
behandeling u krijgt. Een second opinion is
een oordeel of advies van een andere
deskundige dan uw eigen hulpverlener. Deze
tweede deskundige geeft op uw verzoek
zijn/haar mening over een diagnose of
behandeling.
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Vaak is er geen schriftelijk of door de rechter
benoemde vertegenwoordiger. In dat geval
betrekt de arts een naaste bij de
besluitvorming over u. In eerste instantie is
dat de levenspartner. Als die er niet is een
ouder, kind, broer of zus. Mogelijk wil degene
die wordt benaderd niet de rol van
vertegenwoordiger op zich nemen. Dan zal de
hulpverlener een ander binnen de kring van
naasten zoeken. Soms komen er meerdere
personen voor de rol van vertegenwoordiger
in aanmerking. In dat geval zal één persoon
daarvoor worden aangewezen.

Wilt u een second opinion aanvragen?
Bespreek dit dan met uw huidige medisch
specialist. Hij of zij kan dan uw medische
gegevens aan de tweede deskundige
doorgeven. Dat bespaart u dubbele
onderzoeken. Ook is het van belang om bij
uw verzekeraar na te vragen of deze second
opinion wel wordt vergoed. De verzekeraar
kan aangeven aan welke eisen u moet
voldoen om in aanmerking te komen voor een
vergoeding. En of u dan eigen risico moet
betalen.

Op werkdagen mag u ook tijdens kantooruren
bellen naar het informatiepunt MijnZGT,
telefoonnummer 088 708 57 77.

Let wel: de tweede deskundige neemt de
behandeling niet over. Weet ook dat u altijd
verplicht bent uw hulpverleners duidelijk en
volledig te informeren. Alleen dan kunnen zij
een goede diagnose stellen en u deskundig
behandelen.

Een klacht

In de relatie tussen hulpverlener en patiënt
gaat soms iets mis. Ook in de
gezondheidszorg heeft u het recht om een
klacht in te dienen. Klagen over een medische
behandeling is niet altijd gemakkelijk. Toch is
het belangrijk dat u uw onvrede uit en iets
met uw klacht doet.
Het is altijd verstandig om eerst te gaan
praten met de betrokken hulpverlener.
Misschien is er sprake van een misverstand of
heeft u informatie verkeerd begrepen. Als u
dit met uw hulpverlener bespreekt, kan hij
dat recht zetten en samen met u naar een
oplossing zoeken. Komt u er met de
hulpverlener niet uit, dan kunt u contact
opnemen met de klachtenbemiddelaar. Meer
informatie hierover leest u in de folder ‘Ik heb
een klacht’ en op zgt.nl.

Relevant adres/telefoonnummer
Uw verzoek om inzage in uw dossier, een
afschrift van uw dossier of vernietiging kunt u
kenbaar maken door een mail te sturen naar
MijnZGT@ZGT.nl. U ontvangt een
aanvraagformulier met het verzoek dit
ingevuld te retourneren.
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