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Klacht over het ziekenhuis
Heb je een klacht over een ziekenhuis of een medisch specialist binnen het

ziekenhuis? Lees wat je rechten zijn en welke stappen je kunt nemen om je klacht

opgelost te krijgen.

1. Wat zijn mijn rechten?

2. Tips

3. Diensten van de Consumentenbond

Wat zijn mijn rechten?
Ben je behandeld in een ziekenhuis en niet tevreden over de gang van zaken? Als patiënt heb

je verschillende rechten, waaronder: 

informatie om een goede en geïnformeerde keuze te maken;  



je medisch

dossier in te zien

en te laten

verwijderen; 

het indienen van

een klacht;

het geven van

toestemming om

gegevens te

verwerken en om

deze

toestemming

gemakkelijk in te

kunnen trekken

als je dat wilt;

'vergeten te

worden', oftewel om je gegevens te laten verwijderen. Het ziekenhuis moet dit dan

doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen. 

Bekijk in dit overzicht de belangrijkste bepalingen van de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geldt sinds 25 mei 2018 in en vervangt de Wet

bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG versterkt privacyrechten en zorgt voor meer

verplichtingen voor organisaties bij het verwerken van persoonsgegevens. 

Heb je een klacht

over de behandeling

van een medisch

specialist, bespreek

het probleem dan

eerst met hem of

haar. Kom je er

samen niet uit dan

kun je de klacht

voorleggen aan de

klachtenfunctionaris

van het ziekenhuis.

Levert dan geen

resultaat op dien

dan een klacht in bij

de

Geschillencommissie Ziekenhuizen.

Een klacht kun je ook indienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Dit is

vooral van toepassing als je meent dat de arts in gebreke is gebleven. Je kunt vervolgens nog

in beroep bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

https://www.consumentenbond.nl/juridisch-advies/zorg-zorgverzekering/medisch-dossier-inzien
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/notendop_avg.pdf
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/ziekenhuizen/
http://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/
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We begeleiden je naar een oplossing
Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn 4 manieren om tot een

oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

1. Meld je klacht bij het bedrijf 

2. Stuur een juridische brief of e-mail 

3. Bel onze juridisch expert 

4. Laat ons voor je bemiddelen 

Vind jij het ook belangrijk dat wij opkomen voor jouw rechten?

Steun ons en word lid! Uiteraard ontvang je met een lidmaatschap veel meer voordelen.

Bijvoorbeeld juridische hulp bij consumentenproblemen.

Ja, ik steun de Consumentenbond

Tips
Heb je vragen of klachten over de gezondheidszorg? Neem dan contact op met

het Landelijk Meldpunt Zorg of bel het Nationale Zorgnummer. 

Vind de juiste ingang voor je zorgklachten via de wegwijzer voor zorgklachten.

Gebruik de tool Klachtenwijzer van het Landelijk Meldpunt Zorg om te kijken welke

oplossingen er zijn voor jouw klacht.

Diensten van de Consumentenbond
Wij bieden onderstaande diensten aan voor hulp bij bijna alle consumentenproblemen. Bij

klachten over een ziekenhuis kan de benodigde hulp net anders zijn. Bel daarom onze

juridische experts voor advies, bereikbaar op 070 - 445 45 45 (ma t/m vr, van 09:00 tot 18:00

uur).

https://www.klachtenkompas.nl/?icmp=juridischadvies_contentpagina_klachtenkompas
https://www.consumentenbond.nl/juridisch-advies/brievenhulp?icmp=juridischadvies_contentpagina_brievenhulp
https://www.consumentenbond.nl/service/contact/juridische-advieslijn?icmp=juridischadvies_contentpagina_juridische-advieslijn
https://www.consumentenbond.nl/juridisch-advies/dienst-bemiddeling?icmp=juridischadvies_contentpagina_bemiddeling
https://www.consumentenbond.nl/wordlid/lidmaatschap?icmp=kader_lidworden_recht
https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/home
https://www.nationalezorgnummer.nl/
https://www.consumentenbond.nl/juridisch-advies/zorg-zorgverzekering/wegwijzer-klacht-zorg
https://fd10.formdesk.com/inspectiejeugdzorg/klachtenwijzer_LMZ_V2/?get=1&sidn=764c4ebe0d26480f8e6bcd94fa40a01c
https://www.consumentenbond.nl/service/contact/juridische-advieslijn
tel:070 - 445 45 45
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