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DE VERTROUWENSPERSOON/
DE VERTEGENWOORDIGER

Wat is een 
vertrouwenspersoon?

Mijn vertrouwenspersoon helpt mij met 
de informatie over mijn gezondheid. De 
vertrouwenspersoon helpt me:

• Wanneer ik informatie over mijn 
gezondheid krijg. 

• Wanneer ik liever niet zelf informatie krijg 
van mijn zorgverlener.

• Wanneer ik iets wil weten over mijn 
gezondheidsdossier.

• Wanneer ik een klacht wil indienen.

Ik kies iemand die ik vertrouw. Die persoon 
gaat akkoord om mijn vertrouwenspersoon 
te zijn. Ik schrijf in een document wie 
mijn vertrouwenspersoon is, zodat de 
zorgverleners dat weten. 

Het document staat op de website van 
de FOD volksgezondheid: www.health.
belgium.be/nl/formulier-aanwijzing-
vertrouwenspersoon.

Ik vraag aan elke hulpverlener om de 
naam en contactgegevens van mijn 
vertrouwenspersoon toe te voegen aan mijn 
dossier.

Waarom een 
vertrouwenspersoonkiezen? 

Wil je niet alleen over je zorg beslissen? 
Wil je dat zorgverleners de informatie niet 
alleen aan jou geven, maar ook altijd met 
iemand anders overleggen? Kies dan een 
vertrouwenspersoon om je te helpen.

Wat is een vertegenwoordiger? 

Wanneer ik niet meer in staat ben om zelf 
beslissingen te nemen over mijn gezondheid 
en/of medische toestand, kan een vertegen-
woordiger deze beslissingen in mijn plaats 
nemen. Ik kan zelf op voorhand bepalen wie 
mijn vertegenwoordiger zal zijn.

Ik kies iemand die ik vertrouw. Die persoon 
gaat akkoord om mijn vertegenwoordiger 
te zijn. Ik schrijf dit in een document. Op 
die manier weten zorgverleners wie mijn 
vertegenwoordiger is als er iets met mij 
gebeurt ... 

Het document staat op de website van de 
FOD volksgezondheid: www.health.belgium.
be/nl/formulier-aanwijzing-vertegenwoordiger.
 
Ik vraag aan elke hulpverlener om de naam en 
contactgegevens van mijn vertegenwoordiger 
toe te voegen aan mijn dossier.

Waarom heb ik een 
vertegenwoordiger nodig?

Als er iets serieus met jou gebeurt, en je niet 
meer in staat bent om zelf een beslissing te 
nemen, beslist iemand anders over jou.

Wanneer je zelf een vertegenwoordiger 
hebt aangeduid, zal die beslissen voor jou. 
Wanneer je niemand hebt aangeduid om jou 
te vertegenwoordigen, zullen de volgende 
mensen over jouw gezondheidstoestand 
beslissen (in deze volgorde):

1. samenwonende echtgenoot of wettelijk/ 
feitelijk samenwonende partner

2. meerderjarig kind
3. ouder
4. meerderjarige broer/zus
5. zorgverlener
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Vertrouwenspersoon: iemand die ik kies om me te helpen en steunen bij mijn 
zorg en gezondheid.
Vertegenwoordiger: iemand die ik kies om beslissingen te nemen over mijn 
gezondheid als ik dat niet meer kan.

• Ik kies iemand die ik volledig vertrouw. 
• Ik vraag aan deze persoon om mijn vertrouwenspersoon of 

vertegenwoordiger te zijn. 
• Deze persoon gaat akkoord. We schrijven dit samen in een document. 

Ik vraag aan mijn dokter en mijn apotheker om de naam en gegevens van mijn 
vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger in mijn dossier te noteren. 

MIJN VERTROUWENSPERSOON
MIJN VERTEGENWOORDIGER


