Wat zijn mijn rechten en plichten bij een medische
behandeling?
Voor uw medische behandeling gelden verschillende rechten
en plichten.
Rechten en plichten bij wet geregeld
De rechten en plichten staan in het Burgerlijk Wetboek over de geneeskundige
behandelingsovereenkomst (Afdeling 5 van Titel 7 van Boek 7). Deze afdeling is in
het Burgerlijk Wetboek opgenomen bij de Wet inzake de geneeskundige
behandelingsovereenkomst. In de praktijk spreken we vaak over de WGBO.
Deze wet is van belang voor iedereen die met geneeskundige zorg te maken heeft.
Behandelt of onderzoekt een hulpverlener, zoals een arts of fysiotherapeut, een
patiënt? Dan is er sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Rechten en plichten patiënten










recht op duidelijke informatie over eventuele onderzoeken, behandelingen en uw
gezondheidstoestand;
recht om geen informatie te willen;
toestemmingsvereiste voor een medische behandeling;
recht om uw medisch dossier in te zien en recht op een kopie daarvan;
recht om fouten in uw medisch dossier te herstellen;
recht om een eigen verklaring aan uw medisch dossier toe te laten voegen;
recht om gegevens uit uw medisch dossier te laten vernietigen;
recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim);
recht op een second opinion (tweede mening) van een andere arts dan uw
behandelend arts.

Plichten die u als patiënt heeft



U informeert uw fysiotherapeut zo goed mogelijk en verleent uw medewerking
die nodig is voor een goede zorgverlening;
U moet uw fysiotherapeut of zorginstelling betalen.

Verdere versterking van de positie van de patiënt
Vanaf 1 januari 2020 wijzigt de WGBO, hierdoor wordt de positie van de patiënt
verder versterkt. Onder andere doordat:






de bewaartermijn van het medisch dossier wordt verlengd van 15 tot 20 jaar;
fysiotherapeuten uitgebreider moeten voorlichten, bijvoorbeeld ook over niet
behandelen of behandelen door een andere fysiotherapeut. Dit helpt de patiënt
om samen met de fysiotherapeuttot een goede beslissing te komen over een
behandeling;
het moet duidelijker worden wanneer nabestaanden het medisch dossier van een
overledene mogen inzien.

