Definities en toepassingsgebied

Uw rechten

Artikel 1
Voor de beleving van uw rechten als patiënt in
het SVZ moet worden verstaan onder:

Artikel 4
U heeft met
eerbiediging van
uw menselijke
waardigheid en
zelfbeschikking
zonder enig
onderscheid op
welke grond ook
recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking die
beantwoordt aan uw behoeften.

1º Patiënt: de
natuurlijke persoon
aan wie
gezondheidszorg
wordt verstrekt, al
dan niet op eigen
verzoek;
2º Gezondheidszorg: diensten verstrekt door
een beroepsbeoefenaar met het oog op het
bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen of
verbeteren van de gezondheidstoestand van een
patiënt of om de patiënt bij het sterven te
begeleiden;
Artikel 2
Deze regeling is van toepassing op
privaatrechtelijke en publiekrechtelijke
rechtsverhoudingen inzake de verstrekte
gezondheidszorg.
Artikel 3
In de mate waarin u als patiënt hieraan
medewerking verleent, leeft de
beroepsbeoefenaar de bepalingen van deze
regeling na binnen de perken van de hem door of
krachtens de wet toegewezen bevoegdheden. In
uw belang pleegt hij waar nodig multidisciplinair
overleg.

Artikel 5
U heeft recht op vrije keuze van de
beroepsbeoefenaar en recht op wijziging van
deze keuze behoudens, in beide gevallen,
beperkingen opgelegd krachtens de wet.
Artikel 6
U heeft recht op alle informatie die nodig is om
inzicht te krijgen in uw gezondheidstoestand en
de vermoedelijke evolutie ervan.
Artikel 7
U heeft het recht om
geïnformeerd te
worden, voorafgaand
aan iedere behandeling
van de
beroepsbeoefenaar en
hierin wel of niet toe te
stemmen.

Artikel 8
U heeft recht op een zorgvuldig bijgehouden
en veilig bewaard patiëntendossier en
tevens inzage in het dossier.
Artikel 9
U heeft recht op bescherming van uw
persoonlijke levenssfeer bij iedere
tussenkomst van de beroepsbeoefenaar
en in het bijzonder betreffende de informatie
die verband houdt met uw gezondheid.
Artikel 10
U heeft het recht een
klacht in verband
met de uitoefening
van uw rechten
toegekend door deze
regeling neer te
leggen bij de Raad
van Bestuur van het
ziekenhuis, die
vervolgens de klacht ter onderzoek neerlegt
bij de klachtencommissie van het ziekenhuis.

Vertegenwoordiging van u als
patiënt
Artikel 11
Bij minderjarigheid of indien u niet in staat bent
uw rechten te beleven,
worden de rechten
uitgeoefend door de
ouders die het gezag
over de minderjarige
uitoefenen of een door
u aan te wijzen
vertegenwoordiger.
Hiervan kan worden
afgeweken in acuut
levensbedreigende
omstandigheden.

N.B. : zie addendum: Regeling voor de
behandeling van kinderen in het St. Vincentius
Ziekenhuis.

Artikel 12
Met het oog op de bescherming van uw
persoonlijke levenssfeer in artikel 9, kan de
betrokken beroepsbeoefenaar het verzoek van de
in artikel 11 bedoelde persoon om inzage of
afschrift zoals bedoeld in artikel 8, geheel of
gedeeltelijk weigeren. In dergelijk geval wordt
het recht op inzage of afschrift uitgeoefend door
een door de vertegenwoordiger aangewezen
beroepsbeoefenaar.

Artikel 13
Het ziekenhuis leeft binnen zijn wettelijke
mogelijkheden, de bepalingen na betreffende
uw rechten voor wat betreft de medische,
verpleegkundige en andere gezondheidszorgberoepsmatige aspecten in zijn
rechtsverhoudingen jegens u. Bovendien waakt
het
ziekenhuis
erover dat
ook de
beroepsbeo
efenaars
die er niet
op basis
van een
arbeidsove
reenkomst of een statutaire benoeming
werkzaam zijn, de rechten van de patiënt
eerbiedigen.
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