“Uw zorg, onze zorg”
Vallen en
fixatie
Mentorschap

Palliatieve zorg

Wondzorg

Vroegtijdige
zorgplanning

Zorg voor
de
bewoner
Aandachtspersoon

Incontinentiezorg

Voeding

RZL
Dementie

Rechten van de patiënt
Vertrouwenspersoon en Vertegenwoordiger

Woon- en Zorgcentrum De Bekelaar
Kliniekstraat 2 | 3920 Lommel | Tel. 011 54 95 00 | info@debekelaar.be |
www.debekelaar.be
PE/KPE 2499 | RIZIV 76213195210 | VZB 2447

Geachte bewoner,
U hebt de beslissing genomen om in het
woonzorgcentrum te verblijven. We danken U dan ook
voor de keuze voor ons woon zorgcentrum en hopen
dat U hier een aangenaam verblijf zult hebben.
Als woonzorgcentrum nemen wij de
verantwoordelijkheid om uw zorg zo goed mogelijk te
organiseren. Uw mening, inspraak en betrokkenheid is
dan ook cruciaal. We hebben als woonzorgcentrum de
nodige procedures uitgewerkt om uw mening, inspraak
en betrokkenheid te garanderen. Enkele voorbeelden
zijn de procedures rond het acht-weken moment, de
opvolgingsgesprekken en de gebruikersraad,…
Het is als bewoner erg belangrijk om te weten hoe U
uw rechten in kader van inspraak en betrokkenheid
kunt uitvoeren, ook momenten dat uw gezondheid dit
minder toelaat. Vandaar deze informatiebrochure.
In deze folder wordt een toelichting gegeven bij de
rechten van de patiënt (22.08.2002) en het
beschermingsstatuut van de meerderjarige
wilsonbekwame (01.06.2014).
Voor bijkomende inlichtingen kan U steeds terecht bij
onze sociale dienst, Marlies De Langhe
(socialedienst@debekelaar.be 011/549.500).
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1. Aanduiden van een vertrouwenspersoon in
kader van de rechten van de patiënt
(22.08.2002)
Een patiënt (bewoner) heeft het recht om de
informatie over zijn/haar gezondheidstoestand te
kennen en heeft het recht tot inzage in zijn/haar
patiëntendossier.
Tijdens de uitoefening van bovenstaande “rechten” ,
mag/kan de bewoner zich laten bijstaan door een
vertrouwenspersoon naar keuze.
Als woonzorgcentrum gaan wij er van uit dat de
bij opname aangeduide contactpersoon, ook de
taak van vertrouwenspersoon op zich neemt.
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2. Vertegenwoordiging van de patiënt in
kader van de rechten van de patiënt
(22.08.2002)
Een patiënt (bewoner) kan een vertegenwoordiger
aanduiden die in plaats van de patiënt kan optreden in
kader de rechten van de patiënt wanneer deze
(tijdelijk) niet in staat is zelf deze rechten uit te
oefenen.
Het aanduiden van een vertegenwoordiger geschiedt
bij een gedagtekend en door de patiënt (bewoner) en
deze persoon ondertekend bijzonder schriftelijk
mandaat waaruit de toestemming van de patiënt
(bewoner) blijkt. Dit mandaat kan door de patiënt of
vertegenwoordiger via een gedagtekend en
ondertekend geschrift herroepen worden.
Wanneer de patiënt (bewoner) geen
vertegenwoordiger heeft aangeduid of de door de
patiënt benoemde vertegenwoordiger treedt niet op,
dan worden de rechten zoals benoemd in de “wet op
de patiëntenrechten (22.08.2002”) uitgeoefend door
de samenwonende echtgenoot, de wettelijk
samenwonende partner of feitelijk samenwonende
partner. Indien deze persoon dat niet wenst te doen of
ontbreekt, worden de rechten in dalende volgorde
uitgeoefend dor een meerderjarig kind, een ouder, een
meerderjarige broer of zus van de patiënt. Indien deze
personen dat niet wensen te doen of ontbreken, dan
behartigd de betrokken beroepsbeoefenaar
(multidisciplinair) de belangen van de patiënt
(bewoner).
De sociale dienst kan U ondersteunen met het
opmaken van een schriftelijk mandaat voor het
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aantellen van een vertegenwoordiger in kader van de
rechten van de patiënt (22.08.2002).
3. Het beschermingsstatuut van de
meerderjarige wilsonbekwame
(17.03.2013)
(vroegere: “voorlopige bewindvoering”)
Deze wet is van toepassing op meerderjarige personen
die wegens hun gezondheidstoestand geheel of
gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, niet in staat zijn hun
belangen van vermogensrechtelijke of nietvermogensrechterlijke aard te regelen.
In deze situatie zal de vrederechter een bewindvoerder
aanduiden om het beheer van gelden en goederen
en/of persoonlijkheidsrechten (vb. patiëntenrechten,
keuze woonplaats, …) voor de beschermde persoon op
te nemen.
Bovenstaand beschermingsstatuut is een procedure
die uitmondt in een gerechtelijke beslissing van de
vrederechter met de aanduiding van een
bewindvoerder en/of vertrouwenspersoon voor de
beschermde persoon.
Vanuit de gedachte van zelfbeschikking en autonomie,
is het steeds de bedoeling dat mensen zoveel mogelijk
gestimuleerd worden om zelf iemand aan te duiden die
hen kan vertegenwoordigen wanneer ze dat ooit niet
meer kunnen. Deze persoon wordt “lasthebber”
genoemd. Dit systeem geldt enkel voor de
goederen en dus niet voor de uitoefening van de
persoonlijkheidsrechten.
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Om een gerechtelijke procedure te vermijden
kan U als bewoner kiezen voor de zogenaamde
“buitengerechterlijke bescherming” (vb.
bijzondere of algemene lastgeving) dat tot doel
heeft om uw bescherming te regelen met
betrekking tot het beheer van gelden en
goederen wanneer U als bewoner op een punt
komt wanneer U deze taak niet meer zelf kan of
wil opnemen.
De lastgeving kan onderhands of notarieel vastgelegd
worden.
Als bewoner kan U vooraf via de lastgeving bepalen
wie uw lasthebber zal zijn en in welke situaties en
wanneer de lastgeving in werking moet treden. Ook de
“daden” van de lasthebber kunnen in de lastgeving
gespecificeerd worden.
We vinden het raadzaam dat U als bewoner nadenkt
om tijdig een lastgeving te doen, wanneer U wegens
de gezondheidstoestand geheel of gedeeltelijk, al dan
niet tijdelijk, niet in staat bent om uw belangen van
vermogensrechtelijke aard te regelen. Wanneer er
geen lastgeving gedaan wordt, is enkel de
gerechtelijke bescherming (aanstelling van een
bewindvoerder via de vrederechter) mogelijk.
Wil men een lasthebber aanduiden, moet men dit
officieel registreren bij het vredegerecht of de notaris.
Voor bijkomende informatie verwijzen wij U graag door
naar de sociale dienst of uw notaris.
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MANDAAT VAN VERTEGENWOORDIGING
Aanduiden van een vertegenwoordiger in kader
van de rechten van de patiënt (wet 22.08.2002)
Ik ondergetekende (naam, voornamen)
………………………………………………………………………….……
geboren op ……………………………………………………………
wonende te …………………………………………..……………..
duid

Dhr./Mevr

………………………………………………………………………………
geboren op …………………………………………………………..
wonende te ………………………….……………………………..
aan als mijn vertegenwoordiger in kader van de
rechten van de patiënt (wet 22.08.2002).
opgemaakt te

……………..……………, op ………………………….

(handtekening)
de lasthebber

Twee getuigen
(Naam + handtekening)

(handtekening)
de volmachtgever

(Naam + handtekening)
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