
• Te kunnen  vertrouwen op een optimale en duidelijke communicatie van de zijde van het 
 personeel van de kliniek;
• Te worden aangesproken bij zijn/haar naam;
• Een waardevolle behandeling krijgen ondanks de denkwijze, gewoontes en persoonlijke 
 opvattingen van de patient;
• Dat vertrouwelijk, en met de nodige zorgvuldigheid wordt omgegaan met alle medische 
 informatie; en indien noodzakelijk de verkregen informatie alleen met toestemming 
 van de patient met anderen te delen. 
• Gedurende het gehele behandelingsproces dient de patient de beschikbare assistentie 
 ontvangen, waarbij te allen tijde rekening wordt gehouden met de wensen, zeker als het 
 gaat om een ongeneeslijke ziekte.
• Dat de bereidwilligheid van de patient gerespecteerd wordt als het gaat om zowel het 
 ontvangen als het doneren van organen, conform de wettelijke, geldende regels.
• De wens van de patient om op een natuurlijke en waardevolle wijze dood te gaan dient te 
 worden gerespecteerd;
• Evenals vragen te stellen en uitleg te krijgen over de kosten van verleende diensten.
• Gelijk ook spirituele en morele steun te ontvangen of te weigeren van een godsdienst die 
 hij/zij belijdt.
• Van de patient dient verder gerespecteerd te worden: zijn mening over  het wel of niet 
 mee te doen aan een medisch onderzoek en oprechte  aandacht te krijgen. 
• Hij/zij mag toestemming geven of weigeren voor de uitvoering van een behandeling.
• Om betrouwbare aandacht te krijgen.
• Dat voor zover mogelijk, rekening wordt gehouden met het visuele en auditieve vermorgen 
 van de patient.
• Aanbevelingen en/of klachten aan te dragen wanneer een verkeerde behandeling 
 geconstateerd wordt;
• Behandeld te worden door goed getraind en gekwalificeerd personeel;
• Vrij te kunnen bepalen welke medicus de behandeling mag uitvoeren zolang het  binnen 
 de mogelijkheden van het ziekenhuis ligt;
• Een tweede mening op te vragen van een diagnose, vooruitzicht of behandeling inzake 
 zijn gezondheidstoestand;
• Te allen tijde vergezeld te zijn van een familielid, kennis of vriend, zolang deze zich niet 
 direct bemoeit met de behandeling.

De patient heeft het recht zonder onderscheid van ras, geslacht, leeftijd, 
taal, religie, politieke opvattingen van welke aard dan ook, economische 

positie of sociale afkomst en geaardheid:

Holandés



De patient heeft de plicht om:

• Duidelijke, volledige en relevante informatie over zijn/haar gezondheidssituatie, 
 en eventueel de oorzaak van de ziekte te verschaffen, zodat er een goede diagnose gesteld kan 
 worden, waardoor het ziekenhuis een geschikte en adequate behandeling kan aanbieden;
• Het medisch personeel, andere patienten en overigen met respect te behandelen;
• Schriftelijk toestemming aan iemand te verlenen om medische gegevens te ontvangen indien 
 de hij/zij dat zelf niet kan;
• Schriftelijk aan te geven welke behandeling of procedures hij/zij niet wenst;
• Tijdig alle gemaakte kosten i.v.m. verleende zorg en behandeling te betalen;
• Het ziekenhuispersoneel op de hoogte te stellen van zijn/haar wens om wel of geen morele of 
 spirituele steun te ontvangen; 
• Vrijuit aan te geven dat hij/zij  wel/niet wenst deel te nemen aan een medisch onderzoek;
• Na de verschafte informatie te hebben begrepen, dit te bevestigen;
• Voor zijn/haar eigen veiligheid, een familielid bij  de behandeling te betrekken;
• De privacy van de andere patient te respecteren, als hij/zij  wel/niet een kamer met die deelt; 
• Gebruik te maken van de service die “Atencion al usuario y calidad del servisio” aanbiedt 
 om zijn/haar aanbevelingen en klachten naar voren te brengen;
• Een competent iemand aan te wijzen om, indien wenselijk, namens hem/haar correcte 
 informatie te ontvangen of te geven;
• De normen en instructies van zowel het ziekenhuispersoneel, maar in het bijzonder van 
 de medici stipt op te volgen;
• Mee te werken met het behandelend personeel, evenals derden;
• Op een rationele manier gebruik te maken van de mogelijkheden, faciliteiten en diensten 
 van het kliniek.
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