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HET VLAAMS CHARTER VAN DE RECHTEN VAN DE CLIENT/PATIENT  

1. Preambule 

 

1.1. Het Vlaams Charter van de rechten van de cliënt/patiënt (hierna: het Charter) geeft 

uitvoering aan het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014: 

“De Vlaamse Regering is ervan overtuigd dat de uitbouw en versterking van de 

eerstelijnsgezondheidszorg, zeker gelet op de stijgende noden aan een goede chronische 

zorg, zorgcontinuïteit, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg cruciaal is. We willen 

daarbij vertrekken van de sterktes van ons zorgaanbod met zijn verscheidenheid aan 

vormen waarin zorgverstrekkers in de eerste lijn actief zijn. 

Dit impliceert ook dat de individuele patiënt/cliënt meer moet betrokken worden bij de 

beslissingen omtrent zijn/haar eigen zorg, dat we hem/haar mee erkennen als expert in 

zijn/haar eigen aandoening of ondersteuningsnood. Om dit kracht bij te zetten 

ontwikkelen we een handvest dat de (collectieve) rechten van de cliënt/patiënt duidelijk 

expliciteert”. 

1.2. Voor de toepassing van het Charter is een cliënt/patiënt een natuurlijke persoon met een 

zorgnood die naast gezondheidszorg, integrale professionele zorg en ondersteuning wenst 

te ontvangen of ontvangt als gevolg van handicap en/of chronische aandoening(en). 

 

1.3. Het Charter bevat zowel individuele als collectieve rechten. Individuele (mensen)rechten 

strekken tot bescherming en ontplooiing van de individuele persoon, in relatie tot zijn 

omgeving. Collectieve (mensen)rechten of groepsrechten zijn rechten waarover een 

individu beschikt maar die enkel kunnen worden uitgeoefend als lid van een groep.  

 

1.4. Het Charter doet geen afbreuk aan wettelijke bepalingen. Het  wil voortbouwend op 

wettelijke bepalingen leiden tot gedragscodes en goede praktijken met een meerwaarde 

voor de cliënt/patiënt. 

 

1.5. Met het Charter worden drie doelstellingen nagestreefd. 

1.5.1. De wettelijk geregelde rechten van de patiënt kenbaar en naleefbaar maken in de 

integrale professionele zorg- en ondersteuningsprocessen. 

De federale wet betreffende de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002 legt aan de 

beoefenaars van een “KB 78 beroep"1 de verplichting op de inmiddels klassieke rechten van de 

patiënt te eerbiedigen en dit onafhankelijk van de  plaats waar zij gezondheidszorg verlenen. 

Deze verplichting geldt niet voor zorg- en hulpverleners die geen “KB 78 beroep” uitoefenen 

en voor voorzieningen die integrale professionele zorg en ondersteuning verlenen, zoals 

huishoudelijke ondersteuning, psychosociale ondersteuning, ondersteuning bij activiteiten 

van het dagelijks leven, administratieve hulp, en dergelijke. Zij geldt evenmin voor de 

                                                           
1  Hiermee worden de beroepen bedoeld die worden geregeld in het KB 78 of de wet betreffende de 
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Meer bepaald gaat het om de volgende beroepen: arts, 
tandarts, klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog, apotheker, kinesitherapeut, verpleegkundige, 
vroedvrouw, paramedische beroepen, de zorgkundige en de hulpverlener-ambulancier. 
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beoefenaars van een “KB 78 beroep” wanneer zij integrale professionele zorg en 

ondersteuning verlenen die geen gezondheidszorg is.  

Het Charter streeft er naar de voor de professionele zorg en ondersteuning relevante rechten 

van de patiënt op een begrijpelijke wijze voor te stellen aan alle betrokkenen zodat het 

rekening houden met deze rechten een vanzelfsprekend onderdeel uitmaakt van het 

zorgverleningsproces. Het Charter wil zo ook de samenwerking tussen beoefenaars van een 

“KB 78 beroep” en andere zorg- en hulpverleners bevorderen. 

1.5.2. Het erkennen en bevorderen van rechten van de cliënt/patiënt in de integrale 
professionele zorg en ondersteuning 

Voortschrijdend inzicht heeft geleerd dat de klassieke rechten van de patiënt onvoldoende 

recht doen aan de grotere nood aan bescherming van chronisch zieken en mensen met een 

beperking bij het verlenen van zorg thuis of in een thuisvervangend milieu aan de ene kant en 

hun wensen om meer in dat zorgverleningsproces betrokken te worden als 

ervaringsdeskundigen aan de andere kant.  De grotere nood aan bescherming heeft vooral te 

maken met de toenemende afhankelijkheid van anderen en de noodzakelijke samenwerking 

tussen zorgverleners die vaak tot verschillende zorgorganisaties behoren, hetgeen noopt tot 

duidelijke afspraken en verantwoordelijkheden. Tegenover die grotere nood aan bescherming 

staat dat cliënten/patiënten zolang mogelijk zeggenschap (regie) over de inrichting van hun 

leven wensen te behouden.  

1.5.3. Het erkennen en bevorderen van de procedurele, individuele en collectieve rechten van 
de cliënt/patiënt  

De rechten van de cliënt/patiënt die onder de twee voorgaande rubrieken worden vermeld, 

zijn allemaal persoonsgebonden rechten. Daarnaast zijn er rechten die verband houden met 

de wijze waarop het zorgverleningsproces rond de cliënt/patiënt wordt georganiseerd en die 

meer procesmatig of procedureel van aard zijn. Zij kunnen een individueel karakter hebben 

zoals het recht op informatie over wie kan worden aangesproken als het zorgproces niet 

optimaal verloopt (te beschouwen als een onderdeel van het individueel klachtrecht) of 

collectief van aard zijn, zoals het recht op goed bestuur van de zorgvoorziening waarin men 

verblijft en op betrokkenheid bij het beleid van de zorgvoorziening. 

1.6.Het Charter bestaat uit vier onderdelen. In onderdeel I en II zijn de rechten opgenomen die 

beantwoorden aan de eerste en tweede hierboven vermelde doelstelling. In onderdeel III 

worden het recht van de cliënt/patiënt om zich te laten bijstaan bij het uitoefenen van deze 

rechten en het recht op vertegenwoordiging voor wie deze rechten niet zelf kan uitoefenen, 

geregeld. Onderdeel IV vermeldt rechten die beantwoorden aan de derde hierboven vermelde 

doelstelling. 

2. Het Vlaams Charter van de rechten van de cliënt/patiënt 

Iedere persoon en iedere voorziening die integrale professionele zorg en ondersteuning 

verstrekt aan een cliënt/patiënt in de zin van het Charter, is op de hoogte van de volgende 

rechten van de cliënt/patiënt en streeft ernaar die steeds te eerbiedigen tegenover de 

cliënt/patiënt. 

I. De klassieke rechten van de cliënt/patiënt  

- Artikel 1 
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De cliënt/patiënt heeft recht op kwaliteitsvolle zorgverlening die beantwoordt aan zijn2 

behoeften in het licht van zijn levensdoelen en/of beoogde kwaliteit van leven. 

- Artikel 2 

De cliënt/patiënt heeft het recht om zich te laten verzorgen door een vrij gekozen zorgverlener 

en in een vrij gekozen zorgvoorziening. Dit mag niet leiden tot niet geoorloofde ongelijke 

behandeling van zorgverleners op grond van onder meer ras, geloofsovertuiging, geslacht 

en/of geaardheid. 

- Artikel 3 

De cliënt/patiënt heeft recht op mededeling op een begrijpelijke wijze van alle voor zijn 

zorgverleners beschikbare informatie over zijn gezondheidstoestand behalve wanneer de 

patiënt die mededeling uitdrukkelijk niet wil. 

- Artikel 4 

De cliënt/patiënt heeft het recht om toestemming te geven of te weigeren voor zorgverlening 

die raakt aan zijn lichamelijke en/of geestelijke integriteit. De toestemming of de weigering 

wordt genoteerd in zijn cliënt/patiëntdossier. Vooraleer de toestemming te vragen, wordt de 

cliënt/patiënt op een begrijpelijke wijze ingelicht over de bedoeling van de zorgverlening, de 

mogelijke risico’s en ongemakken en wat er kan mislopen als de zorgverlening wordt 

geweigerd.  

- Artikel 5 

De cliënt/patiënt heeft het recht om voorafgaand aan de mogelijke levensfase waarin hij3 niet 

meer zelf zijn rechten als cliënt/patiënt kan uitoefenen, schriftelijk een welbepaalde 

dienstverlening te weigeren, ook als die levensreddend zou kunnen zijn. Deze schriftelijke 

weigering wordt opgenomen in het zorgplan bedoeld in artikel 8. 

- Artikel 6 

De cliënt/patiënt heeft recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard 

cliënt/patiëntdossier en recht op inzage en afschrift hiervan. 

- Artikel 7 

De cliënt/patiënt heeft recht op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en op respect 

voor zijn intimiteit. 

 

II. De rechten van de cliënt/patiënt bij integrale zorg en ondersteuning. 

- Artikel 8 

De cliënt/patiënt heeft recht op duidelijke afspraken met de zorgverleners in verband met de 

te verlenen zorg. Bij voorkeur voor de start van de zorgverlening en anders zo spoedig mogelijk 

worden afspraken gemaakt over: 

 de beoogde doelen van de zorgverlening en de wijze waarop de zorgverleners en de 

cliënt/patiënt deze doelen trachten te bereiken; 

 de zorgverleners die voor de verschillende onderdelen van de zorg verantwoordelijk zijn 

en de wijze waarop afstemming tussen de zorgverleners onderling plaatsvindt; 

 de regelmatige evaluatie en actualisering van deze afspraken, met oog voor de continuïteit 

van de zorg en ondersteuning. 

Deze afspraken worden vastgelegd in het gezamenlijk zorgplan waarvan de cliënt/patiënt of 

desgevallend zijn vertegenwoordiger een afschrift krijgt.  

- Artikel 9 

                                                           
2 Telkens te lezen als haar. 
3 Telkens te lezen als zij. 
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De cliënt/patiënt heeft recht op zeggenschap (regie) over de inrichting van zijn eigen leven en 

op de nodige ondersteuning hierbij door vrijwilligers en mantelzorgers, onder meer wat de 

volgende aspecten betreft: 

 

 voldoende en gezond eten en drinken; 

 een nette en verzorgde leefruimte; 

 respect voor de keuzes die verband houden met onder meer fysieke of psychische 

beperkingen, ras, levensbeschouwing en geaardheid; 

 een veilige en aangename leefomgeving; 

 zinvolle daginvulling en beweging, ontwikkeling en ontplooiing; 

 dagelijkse hygiëne, omvattende de mogelijkheid om dagelijks te douchen, tijdige hulp bij 

de toiletgang en tijdig verwisselen van incontinentiemateriaal. 

 

- Artikel 10 

De cliënt/patiënt heeft er recht op dat wordt rekening gehouden met zijn voorkeuren over de 

hiervoor vermelde of andere aspecten van de inrichting van zijn eigen leven tenzij dit 

redelijkerwijze niet kan worden verlangd, onder meer omwille van juridische bezwaren of de 

belangen van andere cliënten/patiënten. 

 

- Artikel 11 

De cliënt/patiënt heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn 

woonruimte en zijn briefwisseling.   

 

III. Recht van de cliënt/patiënt op bijstand of vertegenwoordiging  

- Artikel 12 

De cliënt/patiënt heeft recht op bijstand door een zelf gekozen vertrouwenspersoon bij het 

uitoefenen van de rechten opgenomen in dit Charter. De naam van deze vertrouwenspersoon 

wordt vermeld in het cliënt/patiëntdossier. 

- Artikel 13 

De cliënten-/patiëntenrechten van een minderjarige cliënt/patiënt worden uitgeoefend door 

zijn ouders of voogd. De minderjarige wordt hierbij betrokken rekening houdend met zijn 

leeftijd en maturiteit. Als de minderjarige in staat is tot een redelijke beoordeling van zijn 

belangen oefent hij zelf de cliënten-/patiëntenrechten uit.  

-  Artikel 14 

De meerderjarige cliënt/patiënt die zelf zijn rechten als cliënt/patiënt niet kan uitoefenen, 

heeft recht op vertegenwoordiging door zijn zelf gekozen vertegenwoordiger of bij 

afwezigheid van zo’n vertegenwoordiger door zijn wettelijke of feitelijke partner, door een 

meerderjarig kind of door een meerderjarige broer of zus. Indien er geen vertegenwoordiger 

is, handelen zorgverleners en voorzieningen steeds in het belang van de cliënt/patiënt 

rekening houdend met diens levensdoelen, beoogde kwaliteit van leven en desgevallend zijn 

schriftelijke weigering van een welbepaalde dienstverlening zoals bedoeld in artikel 5. 

 

IV. Procedurele rechten van de cliënt/patiënt 

- Artikel 15 
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De cliënt/patiënt heeft er recht op dat in zijn zorgplan wordt vermeld wie hij kan aanspreken 

wanneer de afstemming van de zorg volgens hem4 niet verloopt zoals in het zorgplan is 

afgesproken.  

- Artikel 16 

De cliënt/patiënt heeft recht op bemiddeling door een na onderling overleg tussen hem en de 

betrokken zorgverlener(s)/zorgvoorziening aangeduide onafhankelijke en onpartijdige 

bemiddelaar wanneer een of meerdere rechten vastgelegd in dit Charter naar zijn oordeel niet 

zorgvuldig werd(en) nageleefd. 

- Artikel 17 

De cliënt/patiënt heeft recht op behandeling van een klacht door de zorgvoorziening indien hij 

meent dat een recht opgenomen in dit Charter niet werd gerespecteerd. Wanneer geen 

onafhankelijke en onpartijdige klachtenbehandeling gegeven werd of wanneer deze 

klachtenbehandeling naar het oordeel van de cliënt/patiënt niet heeft geleid tot een voor hem 

bevredigend resultaat, kan de cliënt/patiënt terecht bij de Vlaamse overheidsinstantie die 

instaat voor de erkenning/subsidiëring van de zorgvoorziening. Daarna kan de cliënt/patiënt, 

indien gewenst, de klacht nog laten onderzoeken door de Vlaamse Ombudsdienst. 

- Artikel 18 

Cliënten/patiënten hebben er recht op dat de zorgvoorziening waarin zij verblijven of van 

waaruit zij thuis zorg ontvangen, wordt bestuurd in overeenstemming met de meest recente 

versie van de Aanbevelingen Goed Bestuur in Welzijns- en Zorgorganisaties van de Vlaamse 

Overheid. 

- Artikel 19 

Cliënten/patiënten hebben recht op betrokkenheid bij het beleid van de zorgvoorziening 

waarin zij verblijven of van waaruit zij thuis zorg ontvangen. Met het oog hierop ontvangen 

cliënten/patiënten minstens twee maal per jaar schriftelijke en begrijpelijke informatie over 

de beleidsbeslissingen die tijdens het afgelopen half jaar werden genomen en voorgenomen 

beleidsbeslissingen tijdens het daarop volgende half jaar, in het bijzonder deze die een 

weerslag kunnen hebben over de wijze van afstemming van de zorg voor hen en hun 

zeggenschap over de inrichting van hun eigen leven. Cliënten/patiënten hebben recht op een 

tijdig en duidelijk antwoord op hun vragen met betrekking tot deze of andere 

beleidsbeslissingen. 

 

- Artikel 20 

Cliënten/patiënten hebben recht op een regelmatige bevraging omtrent hun tevredenheid 

over de dienstverlening, op feedback over de resultaten van deze bevraging en de gevolgen 

die hieraan desgevallend worden verbonden. 

 

                                                           
4 Telkens te lezen als haar. 


