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Nieuwsbrief nr. 75 – januari 2023     

  

Voor wie deze informatiebijeenkomst gemist heeft  
Wat zijn je rechten als patiënt?  

  

Dat was het interessante onderwerp van de informatiebijeenkomst van SeniorenRaadBest 

in het Prinsenhof op 1 december van het afgelopen jaar. Eerlijk gezegd viel de opkomst 

deze keer wat tegen. En dat is jammer, want Jan Willem Populier van GGD Zuid-Oost 

Brabant had een goed verhaal over onze rechten en mogelijkheden als patiënt. In het 

bijzonder voor diegenen die deze bijeenkomst hebben gemist, worden hier de 

belangrijkste rechten in het kort toegelicht.   

  

Patiëntenrechten wettelijk vastgelegd  

  

De rechten van de patiënt zijn de afgelopen 

jaren in verschillende wetten vastgelegd. De 

bekendste wetten op dit terrein zijn de Wet 

Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 

(WGBO) en de Wet kwaliteit klachten en 

geschillenzorg (Wkkgz).   

  

Het recht op informatie  

  

Het recht op informatie houdt in dat de 

hulpverlener u duidelijk, en desgevraagd 

schriftelijk, dient te informeren over onder 

andere: aard en doen van onderzoek en 

behandeling, alternatieve mogelijkheden en 

te verwachten gevolgen en risico's. De 

hulpverlener moet de informatie op een voor 

u begrijpelijke manier geven. Het helpt als je 

vragen op een rijtje zet, vóór een bezoek aan een arts of 

hulpverlener.  

  

De toestemmingsvereiste  

   

Op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener kunt u beslissen of u 

toestemming wilt geven voor onderzoek of behandeling. Zonder uw toestemming mag een 
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hulpverlener niet tot behandeling overgaan, tenzij er sprake is van een noodsituatie. De 

behandelaar mag soms wel uitgaan van stilzwijgende toestemming.  

  

Behandeling van wilsonbekwamen  

  

Iedereen heeft het recht om zelf te beslissen of hij of zij een medische behandeling zal 

ondergaan of niet. Maar sommige mensen kunnen zo'n beslissing niet nemen doordat ze 

bijvoorbeeld een verstandelijke beperking hebben of ernstig verward zijn. Zorgverleners 

moeten bij de behandeling en verzorging van een patiënt beoordelen in hoeverre hij of zij 

wilsbekwaam is. Een patiënt die niet (meer) zelf kan beslissen of de gevolgen van de 

beslissing niet kan overzien, moet een  vertegenwoordiger hebben. Dat kan een nabij 

familielid zijn, zoals de partner of ouder of een kind, broer of zus. Het kan ook iemand zijn 

die door de kantonrechter is aangesteld, zoals een curator, bewindvoerder of mentor. U 

kunt ook vooraf in een wilsverklaring iemand als vertegenwoordiger aanwijzen. Het is aan 

te bevelen om deze verklaring samen met een arts op te stellen.   

  

De wilsverklaring   

  

Als u afspraken vast wil leggen over het achterwege laten van medische behandelingen in 

de toekomst kunt u hiervoor een wilsverklaring schrijven. Omdat het moeilijk is de 

betekenis hiervan in te schatten is het advies om dit met de huisarts te bespreken. Zo kunt 

u ervoor zorgen dat u de wilsverklaring maakt die u bedoelt. U kunt daarbij denken aan:  

  

- Behandelverbod   

- Euthanasieverzoek   

- Niet-reanimerenpenning   

Het is belangrijk dat uw familie van uw keuze op de hoogte is.  

  

Het recht op vrije keuze van de hulpverlener   

  

Het is van groot belang dat u vertrouwen heeft in uw hulpverlener. U heeft daarom in 

principe het recht om uw eigen hulpverlener te kiezen, Dit houdt ook in dat u, indien u dat 

wenst,  van hulpverlener kunt veranderen. In de praktijk zijn er wel beperkingen door het 

tekort aan (huis)artsen.  

  

Het recht op een tweede mening (second 

opinion)  

  

U heeft van niemand toestemming nodig om 

een tweede mening te vragen. Ook niet van de 

eigen hulpverlener. Het is wel aan te bevelen 

om er met hem of haar over te praten. 

Hulpverleners erkennen het recht op een 

tweede mening. Het is geen motie van 

wantrouwen. U hebt wel een verwijzing nodig 

van een huisarts of specialist.  

  

Het recht op geheimhouding   
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De hulpverlener is verplicht te zwijgen over alles wat u hem vertelt, De resultaten van 

onderzoeken en keuringen mag hij of zij in principe alleen met uw toestemming aan 

derden meedelen. De hulpverlener mag alleen ongevraagd met een collega over u 

overleggen als die collega rechtstreeks betrokken is bij de behandeling. In alle andere 

gevallen moet de hulpverlener toestemming aan u vragen, of hij moet de situatie zonder 

het noemen van uw naam bespreken.  

  

Het recht op privacy  

   

U heeft er recht op dat uw privacy zoveel mogelijk wordt 

gewaarborgd. Een hulpverlener mag dan ook niet meer 

gegevens vragen en schriftelijk vastleggen dan voor een goede 

diagnose en behandeling noodzakelijk is. Het recht op privacy 

houdt ook in dat uw toestemming geen derden bij het 

onderzoek of de behandeling aanwezig mogen zijn.  

  

Het recht op inzage van uw dossier  

  

De hulpverlener is verplicht een dossier van u als patiënt bij te houden. U heeft het recht 

om dit dossier in te zien en u kunt, tegen een redelijke vergoeding, een kopie van uw 

dossier ontvangen. Per 1 juli 2020 geldt de wet dat Iedereen zijn dossier kosteloos digitaal 

mag inzien.  

U kunt gegevens in uw dossier laten aanvullen. U 

kunt (delen van) uw dossier ook laten vernietigen, 

tenzij het bewaren ervan heel belangrijk is voor 

derden Elke zorgverlener heeft een eigen dossier. 

Om een passende behandeling te bieden kunnen 

zorgverleners uw medische gegevens uitwisselen. 

Soms moet u daar speciaal toestemming voor 

gegeven en soms niet.   

  

Het klantenrecht   

  

Wanneer u niet tevreden bent over de manier  

waarop u behandeld bent, heeft u verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. 

Allereerst kan het helpen om uw klacht te bespreken met de betrokken hulpverlener. Leidt 

dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u uw klacht indienen bij de  

klachtenfunctionaris van de organisatie waar de hulpverlener bij is aangesloten. Deze kan 

ook helpen om het gesprek met de hulpverlener op gang te brengen. Als dit niet helpt kunt 

u naar een geschilleninstantie gaan, of een rechtszaak aanspannen.  

  

De plichten van de patiënt  

  

De relatie tussen een patiënt en een hulpverlener is, juridisch gezien, gebaseerd op een 

overeenkomst, Als patiënt heeft u daarom, naast uw rechten, ook een aantal plichten.  

  

- U dient de hulpverlener duidelijk en volledig te informeren, zodat hij een 

verantwoorde behandeling kan geven.  

- U dient zoveel mogelijk mee te werken aan de behandeling door de adviezen en 

voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.  
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- U dient, voor zijn zover van toepassing, ervoor te zorgen dat de hulpverlener tijdig 

door u betaald wordt voor zijn verrichtingen.  

Voor meer informatie, kijk op  www.patientenfederatie.nl (voor algemene informatie over 

patiëntenrecht) of op www.3goede vragen.nl  (over het voorbereiden van een bezoek aan 

een arts of hulpverlener) of op www.skge.nl (voor klachten en geschillen met de huisarts 

en apotheek).  

    

  
  

Benefitconcert voor GezondBest samen fit brengt 

uiteindelijk ruim € 8300,- op  
  

Marinierskapel zorgt voor een grandioze KerstProms  
  

...  en reserveer alvast 16 december 2023!  
  

Ruim 600 gasten in de kazerne van Oirschot hadden op zaterdag 17 december al 

heel snel de echte kerstsfeer te pakken. Wat een klasse toonden die 53 topmusici 

van de Marinierskapel der Koninklijke Marine, met al die speciale arrangementen van 

de ons zo bekende maar ook minder bekende kerstnummers.  

  

 Arrangementen bijvoorbeeld van Rob Horsting die we kennen van “Podium Witteman” en 

die deze avond de muzikale leider was. En wat een solist is die Dennis van Aarssen, die  

we al kenden als 

winnaar van The Voice 

of Holland in 2019. Een 

bijzonder moment was 

ook toen het 

tubakwartet geheel 

onverwacht werd 

aangevuld met de ook 

tuba spelende kinderen 

van een 

afscheidnemende 

muzikant. Het “Have 

Yourself a Merry Little 

Christmas” werd voor 

deze muzikant zo wel 

erg toepasselijk.  

  

Genieten konden alle gasten van die prachtige concertzaal die door het facilitair bedrijf van 

de 13 Lichte Brigade weer, samen met alle faciliteiten die voor een dergelijk concert nodig 

zijn, gratis ter beschikking was gesteld. De legerplaats wil zo immers graag iets doen voor 

de gemeenschap in de regio. Dat benoemde generaal Kooij dan ook in zijn 

welkomstwoord, maar ook hoe belangrijk een goed opererende Defensie is voor onze 

vrede en hoe de legerplaats continu actief is met zovele missies verspreid over de hele 

wereld.   

  

http://www.skge.nl/
http://www.skge.nl/
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De opbrengst voor het goede doel  

  

Dankzij de inzet van de kazerne en de Marinierskapel kon dan ook aan het eind van de 

avond door Gert Hemke, als coördinator van deze proms, een cheque worden 

overhandigd van €8000,-  aan Frans den Dekker, Cor van de Bosch en Paul Gondrie, 

respectievelijk de voorzitters van SeniorenRaadBest, PVGE Best en KBO Best en dat voor 

het project GezondBest samen fit (bijgaande foto is van Marijke Vermeulen)  

  

In zijn reactie gaf Frans den Dekker aan hoe dit project een vervolg is op het eerder 

succesvolle project “Thuis Onbezorgd Mobiel” van zijn voorganger Nico Vrijenhoek. Met dit 

bijzondere project, waarover u in deze krant regelmatig geïnformeerd wordt, willen de 

seniorenorganisaties zich in solidariteit inzetten voor alle Bestenaren, jong en oud. Vooral 

ook de aandacht voor de jeugd zei wethouder Véronique Zeeman aan te spreken, 

aangevende dat zij zich met name bezorgd maakt over de fysieke en mentale  

weerbaarheid van de jeugd in Best en hoe zij zich vooral daarvoor wil inzetten. Cor van de 

Bosch, projectleider van het project GezondBest samen fit gaf aan hoe welkom het 

opgebrachte bedrag was om door te gaan met het coachen van kleine groepen 

deelnemers in alle aspecten van Positieve Gezondheid en Paul Gondrie vulde aan hoe 

KBO Best in het volgende jaar plannen heeft voor een compleet Gezondheids-APK 

programma.   

  

En volgend jaar?  Ja, het zou toch wel zonde zijn als deze traditionele benefiet- 

KerstProms  niet voortgezet zou worden. Na in zijn slotwoord alle betrokken medewerkers 

van Defensie bedankt te hebben, gaf Gert Hemke dan ook aan hier graag mee door te 

willen gaan; ideeën genoeg voor goede doelen in Best en Oirschot. En gelukkig, al tijdens 

de gezellige naborrel kon alvast de datum van 16 december 2023 met de kazerne worden 

afgesproken. Noteren dus, in uw nieuwe agenda!  

  

Een handige informatiekaart voor in uw meterkast  

  
In het Groeiend Best nummer van 14 februari zult u een  

toegevoegde handige informatiekaart vinden, tenzij u 

een Nee Nee sticker of een Nee Ja sticker op uw 

brievenbus heeft aangebracht.   

  

Op deze kaart vindt u de belangrijkste contactinformatie, 

zoals adressen, telefoonnummers en webadressen, van 

alle belangrijke zorg- en dienstenorganisaties in de 

gemeente Best.  Meer informatie over deze en andere 

zorg- en dienstenorganisaties zijn beschreven in de 

Zorg- en Dienstenwijzer die sinds 2015 in Best 

beschikbaar is en actueel gehouden wordt.  

Net als de Zorg- en Dienstenwijzer is ook deze kaart een 

initiatief van SeniorenRaadBest, een  

samenwerkingsverband van KBO Best en PVGE Best 

dat zich inzet voor het welzijn van alle senioren van Best 

en dat in solidariteit met alle niet-senioren.  

  

Deze kaart is met grote zorg samengesteld. Mocht u  
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toch een fout of onvolkomenheid ontdekken, dan vernemen wij dat graag via email naar 

zorgwijzer@seniorenraadbest.nl  

Onze tip is om deze kaart in uw meterkast te bewaren zodat u deze altijd snel weet te 

vinden.  

  

Belangstellenden die deze kaart niet via Groeiend Best hebben ontvangen, bijvoorbeeld 

omdat zij een Nee Nee sticker of een Nee Ja sticker op hun brievenbus hebben, kunnen 

deze ook gratis ophalen bij Bestwijzer (Zonnewende 173). De meest actuele versie van de 

complete Zorg- en Dienstenwijzer voor Best is altijd te vinden op website 

www.seniorenraadbest.nl   

  

  

GezondBest samen fit   
  

... en weer gaat een nieuwe groep van gaat   
  

Gezond zijn en blijven, dat is wat we willen. Vaak is er na de feestdagen wel het goede 

voornemen, maar wil het niet altijd lukken dat ook echt waar te maken. In ons project  

GezondBest samen fit is het inmiddels al heel wat mensen 

gelukt. Je wordt begeleid door een lifestyle-coach om in 

een kleine groep van hooguit 10 personen je eigen keuzes 

te maken en daarna die keuzes ook te gaan uitvoeren. Wat 

zou je willen gaan doen om te werken aan je gezondheid 

en welzijn? Hoe en waar zou dat in Best kunnen? Zou je 

dat eens kunnen proberen? Allemaal vragen die je in het 

project beantwoordt en uitprobeert met als eindresultaat 

dat je een activiteit vindt die helemaal bij je past en waarbij 

je je een stuk beter gaat voelen. Meedoen? Er start een 

nieuwe groep op 28 februari, daarin is nog plaats! Wil je meer weten? Kijk eens op 

onze website  

https://pleinbest.nl/pagina/gezondbestsamenfit, bel de lifestyle coach Wilma Hartman 06 

83992267 of stuur een email met je vraag naar gezondbest.samenfit@gmail.com .  

  

Over Sociale alarmering  
  

LEVBest meldt ons dat zij bij het infopunt regelmatig te horen krijgen dat er bedrijven zijn 
die bij mensen aan de deur komen om een sociale alarmering aan te praten. De 
meldkamers hiervan zitten in het midden van het land en werken alleen met  
contactpersonen. Op het moment dat er professionele opvolging nodig is hebben mensen 
aan dit product niets meer omdat de thuiszorgorganisaties hier geen zorg voor leveren. 
Mocht u meer informatie willen m.b.t. sociale alarmering, dan kunt uj altijd bij het infopunt 
van LEVBest terecht in Bestwijzer, Zonnewende 173 in Best, geopend op werkdagen van  
8.30 tot 12.30 uur. Dat kan ook telefonisch via 0499-770110 of via 
email infopuntbest@levgroep.nl  
  

  

En tot slot, wij zoeken nog hulp van .....  
  

http://www.seniorenraadbest.nl/
http://www.seniorenraadbest.nl/
https://pleinbest.nl/pagina/gezondbestsamenfit
https://pleinbest.nl/pagina/gezondbestsamenfit
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een (amateur)-interieurverzorger  
  

En dat bij het verfraaien en herinrichten van ons Senioren Trefpunt.  Heeft u veel kennis 
van kleuren, vormen, gordijnen, .. en wilt u ons daar graag adviserend bij helpen? Bel of 
mail dan met de beheerder van het Trefpunt: Sjef van Gastel tel. 0499-390355 of email 
vangastelsjef@gmail.com.  ...  een leuke tijdelijke klus!  
  

  


