
 
 

INFORMATIE OVER HET RECHT OP EEN VERTROUWENSPERSOON OF VERTEGENWOORDIGER 
 

Als wilsbekwame patiënt heb je het recht om je te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De 

vertrouwenspersoon wordt door jou aangewezen en kan je bijstaan in de uitoefening van bepaalde 

patiëntenrechten. 
 

Een wilsonbekwame patiënt kan bijgestaan worden door een voorafgaandelijk aangewezen 

vertegenwoordiger om de patiëntenrechten in zijn/haar plaats uit te oefenen, indien en zolang de 

patiënt hiertoe zelf niet in staat is. 
 

Vertrouwenspersoon Vertegenwoordiger 

 Staat een wilsbekwame patiënt bij  Treedt op voor een wilsonbekwame patiënt 
 Bij een minderjarige patiënt (of verlengde 

minderjarigheid) is dit de ouder(s) of de 
voogd 

 Bij een meerderjarige patiënt is dit een 
persoon die door de patiënt voorafgaand (op 
het moment dat hij hiertoe in staat was) en 
schriftelijk aangewezen is om in zijn plaats 
op te treden  we noemen dit de formele 
vertegenwoordiger 

Kan enkel optreden bij bepaalde rechten 
- Recht op informatie over de vermoedelijke 

gezondheidstoestand en de vermoedelijke 
evolutie ervan 

- Recht om niet geïnformeerd te worden 
- Recht op inzage in het patiëntendossier 
- Recht op afschrift van het patiëntendossier 
- Recht op klachtenbemiddeling 

Kan optreden bij alle patiëntenrechten 

De wilsbekwame patiënt wijst de 
vertrouwenspersoon mondeling of schriftelijk 
aan. Enkel voor het afschrift van het 
patiëntendossier is een schriftelijke aanwijzing, 
ondertekend door de patiënt, noodzakelijk. 

De formele vertegenwoordiger dient aangeduid 
te zijn in een door de meerderjarige patiënt 
ondertekend en gedateerd document. 
Indien de patiënt geen formele 
vertegenwoordiger heeft aangeduid, kan een 
informele vertegenwoordiger optreden voor de 
patiënt. Dit kan zijn: 

 De samenwonende echtgenoot, de wettelijk 
of feitelijk samenwonende partner 

 Een meerderjarig kind 

 Een ouder 

 Een meerderjarige broer of zus 
Bij conflict tussen bovengenoemde personen 
behartigt de betrokken beroepsbeoefenaar, in 
multidisciplinair overleg, de belangen van de 
patiënt 

 

Meer info? Neem contact op met onze ombudsdienst: 

ombudsdienst@azsintblasius.be of 052 25 28 62 

Patiëntenrechten 
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