Verschil tussen vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger (Wet van 22 augustus 2002 betreffende de
patiëntenrechten)

Vertrouwenspersoon

Vertegenwoordiger

Een persoon die door de patiënt is aangewezen die
ook zonder de aanwezigheid van de patiënt een aantal
rechten kan uitoefenen.

Een persoon die door de patiënt voorafgaandelijk is
aangewezen (op het moment dat de patiënt hiertoe
nog in staat was), om in de plaats van de patiënt op te
treden, indien en zolang de patiënt niet in staat is deze
rechten zelf uit te oefenen

Staat de wilsbekwame patiënt bij.

Treedt in de plaats van de wilsonbekwame patiënt.

Deze aanwijzing gebeurt:




Mondeling
Schriftelijk, zie bijlage ‘Aanduiding van een
vertrouwenspersoon’
Moet schriftelijk bij het recht op inzage of
afschrift van het patiëntendossier

Kan enkel optreden bij de volgende patiëntenrechten:

Kan optreden bij alle patiëntenrechten.

Recht op informatie over de gezondheidstoestand
en de vermoedelijke evolutie ervan (art. 7§2)

Bij de minderjarige patiënt of de meerderjarige patiënt
onder het statuut ‘het bewind’ zijn de ouders of de
voogd vertegenwoordiger.
In de mate van het mogelijke, de maturiteit en
geestelijke vermogens dit toelaten, wordt de patiënt bij
de beslissingen betrokken.

o
o
o
o

o

De patiënt heeft het recht zich te laten
bijstaan door een vertrouwenspersoon.
De communicatie met de patiënt, of
vertrouwenspersoon gebeurt in een duidelijke
taal
De patiënt kan verzoeken dat de informatie
schriftelijk wordt bevestigd.
De beroepsbeoefenaar noteert in het
patiëntendossier dat de informatie, met
akkoord van de patiënt, werd meegedeeld
aan de vertrouwenspersoon, of aan de
patiënt in aanwezigheid van de
vertrouwenspersoon.
De patiënt kan uitdrukkelijk verzoeken dat de
identiteit van de vertrouwenspersoon in het
patiëntendossier worden opgenomen.

Recht om niet geïnformeerd te worden (art. 7§3)
o
o
o

De informatie wordt niet aan de patiënt
verstrekt indien deze hierom uitdrukkelijk
verzoekt.
De beroepsbeoefenaar noteert de wens om
de informatie niet te kennen in het patiënten
dossier of voegt deze toe.
Uitzondering : wanneer het niet meedelen
een ernstig nadeel voor de gezondheid van

Formele vertegenwoordiger: Bij de meerderjarige
patiënt wordt de vertegenwoordiger door de patiënt
voorafgaandelijk schriftelijk aangewezen om in zijn
plaats op te treden, indien en zolang als de patiënt niet
in staat is zijn patiëntenrechten zelf uit te oefenen.
De meerderjarige patiënt duidt schriftelijk een formele
vertegenwoordiger aan:
o In een document voorzien van een datum.
o Door de patiënt en de vertegenwoordiger
ondertekend
o De patiënt geeft een mandaat om zijn rechten
uit te oefenen.
o Dit mandaat kan worden herroepen door de
patiënt of door de vertegenwoordiger via een
gedagtekend en ondertekend geschrift
o De formele vertegenwoordiger heeft voorrang
op de informele vertegenwoordiger.
Informele vertegenwoordiger: Indien de
meerderjarige patiënt geen vertegenwoordiger heeft
benoemd of de formele vertegenwoordiger treedt niet
op.

de patiënt of derden oplevert (vb. aids, open
tuberculose, nadelige invloed
rijvaardigheid…)
o De beroepsbeoefenaar raadpleegt eerst
een andere beroepsbeoefenaar.
o De beroepsbeoefenaar hoort eerst de
vertrouwenspersoon, vooraleer hij het recht
op niet-weten doorbreekt.
Recht op inzage in het patiëntendossier (art. 9§2)
Recht op afschrift van het patiëntendossier (art.
9§3)
Zie document : ‘Verzoek inzage / afschrift
patiëntendossier’
o De patiënt dient schriftelijk toestemming te
geven aan de vertrouwenspersoon voor
inzage of afschrift.
o De beroepsbeoefenaar noteert in het
patiëntendossier de identiteit van de
vertrouwenspersoon of voegt deze eraan toe,
samen met het verzoek tot inzage/afschrift.
Recht op klachtenbemiddeling (art. 11)
De patiënt heeft het recht zich te laten bijstaan door
een vertrouwenspersoon.

De rechten worden uitgeoefend in de volgende
volgorde (cascade) door :
o De samenwonende echtgenoot, de wettelijk
samenwonende partner of feitelijk
samenwonende partner
o Indien deze persoon dat niet wenst te doen of
ontbreekt, worden de rechten in dalende
volgorde uitgeoefend door
o Een meerderjarig kind
o Een ouder
o Een meerderjarige broer of zus van de
patiënt
De betrokken beroepsbeoefenaar behartigt, in
multidisciplinair overleg, de belangen van de patiënt.
o

Indien een dergelijke persoon dat niet wenst
te doen of ontbreekt

o

Bij conflict tussen bovengenoemde personen.

