Bijlage VZP-zorgfiche
1) VERTROUWENSPERSOON <-> VERTEGENWOORDIGER
(uit “een uitnodiging tot dialoog, wet “rechten van de patiënt”, www.patientrights.be)
De vertrouwenspersoon
Een familielid, een vriend, een andere patiënt of elke andere persoon die door de patiënt aangewezen wordt
om hem bij te staan bij het verkrijgen van de informatie omtrent zijn gezondheidstoestand, bij de inzage van
zijn patiëntendossier of bij het bekomen van een afschrift ervan, alsook bij het neerleggen van een klacht.
De federale commissie “rechten van de patiënt” heeft een formulier voor de aanwijzing van de
vertrouwenspersoon opgesteld.
De vertegenwoordiger
Indien de patiënt niet in staat is zijn patiëntenrechten zelf uit te oefenen, is de vertegenwoordiger de persoon
die de rechten van de patiënt uitoefent in naam van deze laatste. Dit onderscheidt de vertegenwoordiger van
de vertrouwenspersoon die alleen maar de patiënt bijstaat.
De patiënt kan zelf formeel een vertegenwoordiger aanstellen. Als dit niet gebeurt is er een cascadesysteem
die in hiërarchische orde een informele vertegenwoordiger voorziet.
Cascade:
1) samenwonende echtgenoot,
wettelijk samenwonende partner of feitelijk samenwonende partner
2) meerderjarig kind
3) Een ouder
4) Meerderjarige broer/zus
Probleem:
als een patiënt langdurig in een voorziening wordt opgenomen waardoor de echtgenoten, de wettelijke
partners of feitelijke partners niet meer samenwonend zijn, worden de rechten zoals vastgesteld in de wet
door de laatst samenwonende echtgenoot, wettelijke partner of feitelijke partner uitgeoefend, voor zover de
patiënt zich hiertegen niet uitdrukkelijk heeft verzet en geen vertegenwoordiger heeft aangewezen of indien
deze niet optreedt
2) VZP-CODERING
Doelstelling
A
B
ZKH
RVT
C

DOEL

Behandeling
Voluit
Min belasting
Min belasting
Palliatief

Onderzoek
Voluit
Hospitalisatie
Ambulant
Palliatief

Code A: ‘Alles doen’
Behouden en verlengen
van het leven

VOORUITZICHT

Verbetering van de
toestand

AFSPRAKEN

-

Cardiopulmonale
reanimatie
Hospitalisatie
Maximale medische
behandeling

Verpleging
Voluit
Voluit
Voluit
Comfort

Kine
Voluit
Voluit
Voluit
Comfort

Code B: ‘Behoud functies’
Behoud van functie,
met behandeling van acute
aandoening
Verbetering, stabilisering

-

-

Geen reanimatie, geen
intensieve zorg, geen
hemodialyse
Hospitalisatie?

Ergo
Voluit
Voluit
Voluit
Comfort

voeding
Voluit
Voluit
Voluit
Comfort

Code C: ‘Comfortzorg’
comfort

Verdere langzame
achteruitgang; snelle
achteruitgang met sterven
op relatief korte termijn;
sterven op korte termijn
- Enkel medicatie in
functie van
levenskwaliteit en
comfort
- Symptoombestrijding
- Palliatieve zorg

