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10Recht op vernieuwing

Ieder individu moet gebruik kunnen maken van én toegang
kunnen krijgen tot vernieuwende behandelingen, in overeenstemming met internationale normen en onafhankelijk van
economische of financiële overwegingen.
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Recht op Preventie
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Ieder individu heeft het recht op een gedegen zorg om ziekten te
voorkomen.

Recht van toegang
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Ieder individu heeft het recht op toegang van de zorg die hij of
zij vanwege diens gezondheid nodig heeft. De zorgaanbieders
moeten gelijke toegang voor eenieder garanderen, zonder discriminatie van inkomen, woonplaats, ziekte of een (lichamelijke)
beperking.

Recht van informatie
Ieder individu heeft het recht van inzage en toegang tot alle
informatie over zijn of haar gezondheidssituatie, het aanbod op
het gebied van de gezondheidszorg, hoe men gebruik kan maken
van dit aanbod en alles wat uit wetenschappelijk en innovatieve
onderzoeken beschikbaar is geworden. Alle geboden informatie
moet duidelijk, begrijpelijk en keuzeondersteunend zijn.

Recht van toestemming
Ieder individu heeft het recht op toegang tot alle informatie
die hem of haar in staat stellen actief deel te nemen aan de
besluitvorming ten aanzien van zijn of haar gezondheid. Deze
informatie is een vereiste voor iedere behandelprocedure en
behandeling, inclusief de deelname aan wetenschappelijke
onderzoeken.
Op basis van de informatie die de patiënt van de hulpverlener
heeft gekregen kan hij of zij beslissen wel of geen toestemming
te geven voor een onderzoek of behandeling.
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Recht van vrije keuze
Ieder individu heeft het recht om vrijelijk een keuze te maken uit
de verschillende behandelingsprocedures en aanbieders op basis
van adequate en juiste informatie.

Ieder individu heeft het recht op vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie, inclusief informatie over zijn of haar gezondheid en mogelijke diagnostische of therapeutische procedures,
evenals de bescherming van zijn of haar privacy gedurende de
uitvoering van onderzoeken, specialistbezoeken en medische of
chirurgische behandelingen in zijn algemeenheid.

Recht op respecteren van de tijd voor de
patiënt

Recht op inachtneming van kwaliteitsnormen
Ieder individu heeft het recht op toegang tot het hoge gekwalificeerde gezondheidsaanbod op basis van omschreven en
waargenomen zorgvuldige normen.

Recht op veilige behandeling
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Ieder individu heeft het recht op voorkoming van onnodige
pijn en lijden, in elke fase van zijn of haar ziekte.

Recht op privacy en vertrouwelijkheid

Ieder individu heeft het recht op ontvangen van de benodigde
behandeling binnen een snel en redelijk tijdsbestek. Dit recht
geldt voor iedere fase van een behandeling.

8

op voorkoming van onnodige pijn en
11Recht
lijden.

Ieder individu heeft het recht op voorkomen van letsel of beschadiging veroorzaakt door slecht functioneren van zorgverleners,
medische wanprestaties en fouten en het recht op toegang tot
het zorgaanbod en behandelingen die aan hoge veiligheidsnormen voldoen.

12Recht op een persoonlijke behandeling

Ieder individu heeft het recht op een, zoveel mogelijk, op maat
gemaakte en aan persoonlijke behoefte aangepaste behandeling.

13Recht om te klagen

Ieder individu heeft het recht om te klagen over de manier en
wijze van behandeling en het recht op het ontvangen van een
reactie op de klacht of andere feedback.

14Recht op compensatie

Ieder individu heeft het recht op het, binnen een redelijke
termijn, ontvangen van een toereikende compensatie indien
hij of zij fysieke, morele en/of psychologische schade heeft
opgelopen ten gevolge van een gezondheidsbehandeling

