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1. De gynaecoloog informeert de patiënte en/of
haar partner i.v.m. de wachtdienstregeling. Hij/
zij respecteert de keuze van de patiënte indien
die zich niet kan vinden in de organisatie van de
wachtdiensten met mannelijke geneesheren.

6. We verwachten een respectvolle houding van
patiënte / familie / zorgvertrekkers. Indien er zich
toch problemen voordoen, worden de nodige
ordemaatregelen genomen.

2. De gynaecoloog noteert beknopt de afspraken
van dit gesprek in het medisch dossier
3. Bij te verwachten problemen, wordt een
document over de wachtdienstregeling voor
gelegd en ondertekend door de patiënte en haar
partner.

7. Op vlak van patiëntenvoorlichting en opvoeding
werkt iedereen constructief mee deze informatie
vooraf duidelijk kenbaar te maken o.a. via affiches,
flyer (in zwangerschapspakket), informatieavonden,
website…

GYNAECOLOGIE

4. In deze probleemsituaties wordt bij voorkeur
beroep gedaan de interculturele bemiddelaar.

Vrije artsenkeuze

5. Bij wachtregeling worden geen uitzonderingen
gemaakt.
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DE PATIËNT BESLIST ZELF

Het is een fundamenteel recht van elke patiënt dat
hij of zij een beroep kan doen op een arts naar
eigen keuze.

Weigeren kan uitgezonderd voor de eerste
dringende zorgen.

De vrije keuze komt uitsluitend toe aan de patiënt(e)
ZELF (of de wettig voor haar optredende persoon)
en niet aan andere personen, ten opzichte van wie
zo nodig de gepaste ordemaatregelen dienen te
worden genomen. We verwachten dan ook een
respectvolle houding tussen alle partijen.

De toepassing van deze regel kan echter niet
worden afgedwongen wanneer beroep gedaan
wordt op medische hulp tijdens wachtdiensten en
bij noodsituaties.
Ook in dit ziekenhuis werken verschillende
medische disciplines met wachtdiensten. De
organisatie van deze wachtdiensten is gebaseerd
op de medische competentie van de deelnemende
artsen aan de wachtdienst en kan niet afhankelijk
zijn van het geslacht van de arts.
Indien u vragen hebt rond het geslacht van de
gynaecoloog, is het noodzakelijk dit vooraf te
bespreken met uw behandende arts.

Overeenkomstig de wet betreffende ‘de rechten van
de patiënt’, heeft de patiënt steeds het recht zorg
te weigeren. Deze weigering moet door de patiënt
schriftelijke worden vastgelegd. De geneesheer
bewaart dit document in het medisch dossier.
Bij weigering of intrekking van de toestemming
tot behandeling, moet binnen de perken van
het mogelijke de nodige kwaliteitszorg door de
geneesheer uitgeoefend worden.
Na het toedienen van de eerste dringende medische
hulp kan de vrije keuze verder gerespecteerd
worden.

Gedragscode bij artsenkeuze is goedgekeurd door:
• Centrum voor Gelijke Kansen en Racisme
bestrijding
• Nationale Raad van de Orde der Geneesheren
• Verbond van Belgische Specialisten
• Procureur-Generaal
Meer informatie over de patiëntenrechtenwet:
www.patientrights.be

