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Als patiënt heb je te maken met een wirwar aan regels, zeker wanneer je een 
chronische ziekte of een handicap hebt. Je komt vaker dan anderen in aan-
raking met artsen, ziekenhuizen en medicijnen. Deze brochure is bedoeld voor 
iedereen die te maken heeft met de juridische kant van contacten met artsen 
en zorgverzekeraars. Mensen met een chronische ziekte of handicap en hun 
belangenverenigingen zijn daarbij een voorname doelgroep.
De invoering van het nieuwe zorgstelsel vormde de aanleiding voor het uit-
brengen van deze brochure. Een financiële bijdrage van het ministerie van 
VWS bood de CG-Raad de kans de bestaande informatie over de Wet op de 
Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) te verdiepen en uit te 
breiden met actuele informatie over de rechtsbescherming zoals die voor de 
Zorgverzekeringswet geregeld is.

Deze combinatie geeft een extra dimensie aan de brochure, juist voor mensen 
met een chronische ziekte of handicap. De noodzaak om kennis te nemen van 
de rechten en plichten van zowel de arts als de patiënt is immers groter 
geworden door de financiële afwegingen die een rol spelen bij de zorgver-
zekeringen.
Rechtspraak laat zien dat medische beroepsbeoefenaren zich met succes kun-
nen baseren op de WGBO. Dit betekent dat – bijvoorbeeld bij vergoeding van 
specifieke medicijnen – de nodige zorg juist bij de zorgverzekeraar gereali-
seerd en afgedwongen moet worden. Hiervoor is weer kennis nodig van de 
procedurele mogelijkheden onder de Zorgverzekeringswet.
Deze brochure geeft antwoord op veel vragen. De informatie is niet uitputtend 
en hier en daar algemeen van aard. We zijn ervan overtuigd dat de informatie 
individuele gebruikers en (ondersteuners van) patiëntenverenigingen voldoen-
de input biedt voor verdere actie, zo nodig ook voor het voeren van juridische 
procedures.

Mw. Mr. A.E. Verstand-Bogaert, 
Voorzitter Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad).              
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De wet waar u als patiënt het meest mee te maken heeft, is de Wet op de 
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De rechten van patiënten 
zijn speciaal beschreven in die wet om de belangen van patiënten te bescher-
men. De WGBO maakt deel uit van het Burgerlijk Wetboek (BW Boek 7).

Zoals de titel van de WGBO al zegt, is deze wet van toepassing op de genees-
kundige behandelingsovereenkomst. Dat is een moeilijke naam voor de recht-
streekse relatie tussen de patiënt en de hulpverlener die in de uitoefening van 
zijn beroep handelingen op het gebied van de geneeskunst verricht. Op grond 
van de WGBO heeft u onder andere recht op inzage in uw medisch dossier, het 
krijgen van gedegen informatie over de behandeling en bijvoorbeeld ook het 
recht op behandeling door de arts van uw eigen keuze.

De relatie die u met de zorgverzekeraar heeft, is apart beschermd in de 
Zorgverzekeringswet (Zvw). In deze wet staan de rechten van de verzekerde en 
de dekking van de basisverzekering (niet de aanvullende verzekering).

Voor de tekst van de verschillende wetten kunt u sites op internet raadplegen, 
bijvoorbeeld www.overheid.nl. Ook een bibliotheek heeft vaak wetboeken 
beschikbaar. 
 

In de WGBO wordt als verzamelnaam de term hulpverlener gebruikt. Onder de 
term hulpverlener kunnen allerlei artsen vallen, maar bijvoorbeeld ook tand-
artsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, gezondheidszorgpsychologen, 
psychotherapeuten en verloskundigen. In de Wet BIG (beroepen in de gezond-
heidszorg) is geregeld dat deze beroepen beschermd zijn. Alleen als aan alle 
opleidingseisen is voldaan, krijgt iemand een zogenaamde BIG-registratie. Op 
www.bigregister.nl kunt u kijken voor meer informatie.

Rechten van patiënten, algemene inleiding



Indeling
In hoofdstuk 1 van deze brochure zal worden ingegaan op de rechten die u 
hebt als u door een hulpverlener wordt behandeld. Maar wat moet u doen als 
de arts zich niet aan zijn verplichtingen houdt? Dat kunt u lezen in hoofdstuk 2. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 aandacht besteed aan de rechten die worden 
beschermd door de Zorgverzekeringswet. Welke behandelingen of medicijnen 
door de zorgverzekeraar moeten worden vergoed en wat uw rechten zijn komt 
in dit onderdeel aan de orde. 
Tenslotte wordt in hoofdstuk 4 aan de hand van enkele voorbeelden duidelijk 
verteld welke mogelijkheden u hebt om uw recht af te dwingen of te klagen 
bij de zorgverzekeraar. 

Driehoek 
Ook wordt een onderscheid gemaakt tussen de relatie patiënt – arts en de 
relatie patiënt – zorgverzekeraar (zie afbeelding). In het kader van deze bro-
chure wordt de relatie arts – zorgverzekeraar verder buiten beschouwing gela-
ten. Met name met de komst van de Zorgverzekeringswet hebben hulpverle-
ners (contractuele) afspraken gemaakt met zorgverzekeraars over de vergoe-
ding van bepaalde handelingen of medicijnen. 

Termen
In deze brochure worden de termen hulpverlener, zorgverlener en zorgaanbie-
der door elkaar gebruikt. Daar is voor gekozen omdat zo dicht bij de tekst van 
de wetgever wordt gebleven. Bij het woord hulpverlener gaat het – zoals 
gezegd – om verschillende beroepsbeoefenaren in de zorgsector. 
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De behandelingsovereenkomst: keuzevrijheid
U hebt een behandelingsovereenkomst met iedere hulpverlener die u behan-
delt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep. 
Als patiënt mag u zelf kiezen welke arts u behandelt. Het is wel verstandig dit 
met uw zorgverzekeraar te overleggen omdat u anders voor vervelende finan-
ciële verrassingen kunt komen te staan. Want, als u een zorgverzekering hebt 
met een naturapolis, dan bent u aangewezen op een zorgverlener waarmee uw 
zorgverzekeraar een contract heeft. Gaat u naar een niet-gecontracteerde 
zorgverlener, dan zult u meestal zelf moeten bijbetalen.

Als u niet meer door uw hulpverlener behandeld wilt worden, kunt u op ieder 
moment overstappen naar de hulpverlener van uw keuze. Let ook dan op 
welke afspraken uw zorgverzekeraar heeft. 

De hulpverlener mag niet zomaar de behandelingsovereenkomst beëindigen 
(artikel 460 BW Boek 7).
Dat mag alleen als:
De hulpverlener met zijn praktijk stopt. Dan moet hij u wel naar een collega 
verwijzen.
De vertrouwensrelatie tussen de hulpverlener en u is verstoord.
De behandeling die u vraagt tegen de medische standaard en het geweten van 
de hulpverlener in gaat, bijvoorbeeld euthanasie.
De hulpverlener persoonlijke gevoelens voor u heeft, die de behandeling 
belemmeren.
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Rechten van patiënten ten aanzien van de 
geneeskundige behandeling (WGBO)
Ter bescherming van de belangen van patiënten is in de Wet op de 
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), onderdeel van het 
Burgerlijk Wetboek (BW Boek 7), een aantal specifieke rechten opgenomen. 
Hieronder worden ze nader toegelicht. 



Als aan een van deze vereisten is voldaan, mag de hulpverlener de behande-
lingsovereenkomst beëindigen. Dan moet hij dat wel goed motiveren en hij 
moet er voor zorgen dat u nog wel de nodige zorg krijgt. Pas als u een andere 
hulpverlener hebt gevonden, zal de behandelingsovereenkomst daadwerkelijk 
eindigen.
 
Voorbeeld
Dokter Jansen is de huisarts van zowel uzelf als van uw man. Op een gegeven 
moment hebben dokter Jansen en uw man een meningsverschil over een 
behandeling. Uw man wil niet langer door dokter Jansen worden behandeld en 
gaat op zoek naar een andere huisarts. Dokter Jansen belt u met het verzoek 
ook een andere huisarts te zoeken. Maar u wilt helemaal geen andere huisarts! 
Moet u nu op zoek naar een ander?
Nee, u hoeft niet naar een andere huisarts op zoek. Dokter Jansen kan niet 
zomaar de behandelingsovereenkomst beëindigen. Als dokter Jansen zich wil 
beroepen op een van bovengenoemde situaties zal hij dat goed moeten moti-
veren. 

Recht op behandeling
In beginsel hebt u recht op behandeling, slechts onder bijzondere omstandig-
heden mag een hulpverlener u een behandeling weigeren. De hulpverlener 
mag een behandeling weigeren als deze medisch zinloos is of tegen het gewe-
ten van de hulpverlener in gaat. Bijvoorbeeld als u vraagt om euthanasie en 
de hulpverlener hier niet achter staat, om wat voor reden dan ook. 
Behandelingen die medisch geïndiceerd zijn en niet tegen zijn geweten 
ingaan, dient hij echter uit te voeren. 
Een veel gebruikte omschrijving voor medisch zinvol handelen is:
“Het handelen zal kunnen bijdragen aan verbetering van de gezondheid van 
de patiënt, de behandeling is redelijk in verhouding tot het doel en de patiënt 
is niet te ziek om nog te kunnen worden behandeld”1.

1. H.J.J. Leenen, Handboek gezondheidsrecht, Deel II, Bohn/Stafleu c.s., 4e druk, p.40
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Recht op goed hulpverlenerschap (artikel 453 BW Boek 7)
Een arts moet u altijd behandelen in overeenstemming met de op hem rusten-
de verantwoordelijkheid; voortvloeiend uit de voor hem geldende professionele 
standaard. Dat betekent eenvoudig gezegd dat een arts zich altijd moet hou-
den aan de regels die zijn vastgesteld door de beroepsgroep van artsen. Het 
geheel van deze regels noemen we de professionele standaard. Hieronder val-
len niet alleen de geschreven regels, maar ook een heel belangrijke ongeschre-
ven regel. Die ongeschreven regel houdt in dat uw arts altijd moet handelen 
op dezelfde manier als een redelijk bekwaam, redelijk handelend arts onder 
dezelfde omstandigheden zou hebben gehandeld. Aan deze regels, geschreven 
en ongeschreven, moet een arts zich altijd houden, zelfs als de patiënt hem 
vraagt, of toestemming wil geven om hiervan af te wijken.
 
Recht op second opinion
Als u als patiënt door een andere hulpverlener onderzocht wilt worden en niet 
van hulpverlener wilt veranderen, kunt u vragen om een second opinion. Er 
kan dan wel om uw medisch dossier worden gevraagd zodat de andere hulpver-
lener achtergrondinformatie heeft. Vraag uw hulpverlener dan om een kopie 
van uw medisch dossier. Uw eigen hulpverlener mag uw verzoek om een 
second opinion niet belemmeren.

Recht op informatie
Als patiënt bent u aangewezen op de informatie die de hulpverlener u geeft. 
Alhoewel tegenwoordig ook veel te vinden is op internet, is de hulpverlener 
degene die u moet vertellen welke ziekte u hebt en hoe u daarvoor behandeld 
kunt worden.
In artikel 448 BW Boek 7 is expliciet opgenomen waarover u moet worden 
geïnformeerd en ook hoe u moet worden geïnformeerd.
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Waarover moet u worden geïnformeerd?
De hulpverlener moet u duidelijk informeren over
De diagnose
De behandelmogelijkheden en de te verwachten resultaten
De risico’s en bijwerkingen
De gevolgen voor uw gezondheid als u niet wordt behandeld
Andere behandelwijzen en de voor- en nadelen daarvan.

Hoe moet u worden geïnformeerd?
De hulpverlener moet u in ieder geval in begrijpelijke taal informeren. Vraagt 
u ook gerust alles wat u wilt weten als u het niet helemaal begrijpt. Het is 
ook handig om van tevoren wat vragen op te schrijven. U kunt zo’n vragen-
lijstje als handig geheugensteuntje gebruiken als u even de draad kwijt bent 
of vergeet wat u ook alweer wilde weten. Als patiënt kunt u ook vragen of de 
hulpverlener de informatie voor u op papier zet, zodat u het thuis nog even 
kunt nalezen.
In ziekenhuizen is vaak foldermateriaal beschikbaar van patiëntenorganisa-
ties. Daarin staat op een begrijpelijke manier algemene informatie over een 
aantal ziektes. Die kunt u ook raadplegen.

In de wet staat overigens ook dat u als patiënt naar beste weten informatie en 
medewerking moet geven als dat nodig is. Daar bent u toe verplicht. 

Uitzonderingen
Het kan zijn dat u bepaalde dingen niet wilt weten. Zolang dat niet heel 
nadelig is voor uzelf of voor een ander, zal de hulpverlener dat moeten respec-
teren en hij zal u die informatie dan ook niet mogen geven.
Soms is de informatie zo schokkend dat de hulpverlener vermoedt dat het een 
onaanvaardbare psychische belasting is voor de patiënt. Dan zal de hulpverle-
ner dat moeten overleggen met een andere hulpverlener. Als het in uw belang 
is, zal de hulpverlener de informatie aan een naaste, bijvoorbeeld uw partner  
geven. 

•

•

•

•

•



Voorbeeld
U voelt zich niet zo lekker en gaat naar de dokter voor onderzoek. Hier blijkt 
uit dat u lijdt aan een ziekte die besmettelijk is. In uw geval valt de schade 
nog wel mee maar bij een ander kunnen de gevolgen een stuk heftiger zijn. 
Deze informatie zal de dokter dus in ieder geval wel aan u moeten geven. 
 
Toestemming
Nadat de hulpverlener u duidelijk heeft geïnformeerd over de voorgestelde 
behandeling, kunt u bepalen of u instemt met de behandeling. Dat wordt ook 
wel “informed consent” genoemd. Zonder uw toestemming wordt u in principe 
niet behandeld. Bent u zelf niet in staat om toestemming te geven, dan wordt 
toestemming gevraagd aan uw partner of familieleden. 
 
Moet de hulpverlener altijd om toestemming vragen?
Nee. Er geldt ook een zogenaamde veronderstelde toestemming. Dit houdt in 
dat de hulpverlener er in een aantal gevallen van uit mag gaan dat u toestem-
ming geeft voor de behandeling. Bijvoorbeeld als u naar de tandarts gaat om 
een kies te laten trekken. Doordat u de afspraak maakt en weet wat er te 
gebeuren staat, kan de tandarts ervan uitgaan dat u instemt met het trekken 
van de kies.
 
Wat als ik dringend moet worden behandeld maar bewusteloos ben?
Als u buiten bewustzijn bent, bijvoorbeeld doordat u bent aangereden, mag de 
arts u ook behandelen zonder uw toestemming. Het moet dan wel gaan om 
een acute situatie waarin behandeling noodzakelijk is en de artsen niet kun-
nen wachten tot u weer bij kennis bent. Als u weer bij bewustzijn bent, moe-
ten de artsen u volledig informeren over de (vervolg)behandeling, zodat u 
daar toestemming voor kunt geven.
 
Rechten van minderjarigen (art. 447, 450 en 465 BW Boek 7)
Voor behandeling van kinderen jonger dan twaalf jaar moeten de ouders in prin-
cipe altijd toestemming geven. De ouders hebben volledig dezelfde rechten en 
plichten als het kind. Zo mogen de ouders ook het medisch dossier raadplegen.
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Alleen als het niet mogelijk is om de ouders te raadplegen, mag de hulpverle-
ner handelen zonder toestemming van de ouders. Bijvoorbeeld als de behande-
ling snel moet plaatsvinden en er geen tijd is om de ouders om toestemming 
te vragen.
Voor patiënten van twaalf tot zestien jaar oud geldt de regel van de dubbele 
toestemming. Zowel de patiënt als de ouders moeten er mee instemmen. 
Alleen als het gaat om een behandeling die medisch noodzakelijk is, mag 
daarvan worden afgeweken. Dan is de toestemming van de patiënt nog wel 
vereist maar niet die van de ouders.
Vanaf zestien jaar mogen kinderen geheel zelfstandig een behandelingsovereen-
komst aangaan. De ouders zijn geen partij bij deze overeenkomst en hoeven dus 
ook niet in te stemmen met de behandeling van een kind vanaf zestien jaar.

Voorbeelden 
Carola is veertien jaar oud en heeft overgewicht. Zij is niet tevreden met haar 
lichaam. Alle meisjes die ze in de videoclips op tv ziet hebben een mooie plat-
te buik en Carola wil dat ook. Ze heeft al van alles geprobeerd om van haar 
buikje af te komen maar het lukt maar niet. Op televisie heeft ze een pro-
gramma gezien over plastische chirurgie. Dat lijkt haar wel wat. Carola gaat 
naar de huisarts voor een verwijzing naar de plastisch chirurg. Die wil haar 
echter pas verwijzen als hij ook met haar ouders heeft gesproken. Mag dat?
Ja, dat mag. Carola is pas veertien jaar oud en dan moeten zowel de patiënt 
als de ouders toestemming geven. De buikcorrectie is niet medisch noodzake-
lijk, dus ook de ouders van Carola moeten er mee instemmen.

Marieke is zeventien en wil graag aan de pil. Zij vraagt zich af of dat kan zon-
der dat haar ouders het te weten komen. 
Ja, dat kan. De ouders mogen zelfs niet door de hulpverlener worden geïnfor-
meerd als de patiënt zestien jaar of ouder is. 
 
Het medisch dossier
Iedere hulpverlener is verplicht een medisch dossier bij te houden (artikel 454 
BW Boek 7). In het medisch dossier staat alles over uw behandeling. Deze 
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informatie is vertrouwelijk en mag niet zonder uw toestemming aan derden 
worden verstrekt. U hebt recht op inzage in uw medisch dossier (artikel 456 
BW Boek 7). Tegen betaling van de kopieerkosten kunt u ook een kopie krij-
gen van uw medisch dossier. Als er informatie in uw dossier staat die onjuist 
is of waar u het niet mee eens bent (bijvoorbeeld privé en niet relevant), kunt 
u de hulpverlener vragen het eruit te halen of te veranderen. Bij feitelijk 
onjuiste informatie is hij hiertoe zelfs verplicht. 
 
Recht op privacy
Alles wat u met uw hulpverlener bespreekt, moet vertrouwelijk worden behan-
deld (artikel 457 BW Boek 7). Alleen mensen die betrokken zijn bij de behan-
deling mogen op de hoogte zijn van uw situatie. De medische behandelingen 
moeten ook in een afgesloten ruimte plaatsvinden. Zodat anderen het niet 
kunnen zien. 

Voorbeeld
U hebt een afspraak bij de arts en zonder dat u bent geïnformeerd zit er 
iemand bij die u helemaal niet kent. Het blijkt een co-assistent te zijn. U 
vindt het niet fijn dat de co-assistent bij het gesprek is. Kan dat zomaar?
Nee. Een arts mag niet zonder uw toestemming een co-assistent het gesprek 
laten bijwonen. Voordat het gesprek begint zal de arts u moeten vertellen dat 
er een co-assistent aanwezig is en hij zal u moeten vragen of u er bezwaar 
tegen heeft dat de co-assistent het gesprek bijwoont. Als u zich er niet prettig 
bij voelt kunt u dat gerust zeggen. Dan zal de co-assistent het gesprek ook 
moeten verlaten. 



Geschillen of klachten
Geschillen en klachten zijn twee soms moeilijk te onderscheiden begrippen. 
Ook de wet is er niet altijd duidelijk in. Bij geschillen staat een concreet 
(materieel) onderwerp centraal waarover partijen het niet met elkaar eens 
zijn. Zoals bijvoorbeeld bij betaling, aansprakelijkheid en geleden schade. Bij 
klachten gaat het er vaker om dat iemand zich door bijvoorbeeld een hulpver-
lener niet zorgvuldig behandeld voelt of niet prettig is bejegend. Toch is het 
onderscheid in de praktijk vloeiend: wat eerst als klacht begon kan later een 
heus geschil worden. In deze brochure – zie ook hoofdstuk 4 – worden de ter-
men afwisselend gebruikt. 

Waar kunt u naartoe?
Naar de hulpverlener: probeer er eerst samen uit te komen door een gesprek. 
Als uw klacht niet wordt opgelost, dan kunt u naar:
De klachtenfunctionaris: veel ziekenhuizen en instellingen hebben een klach-
tenfunctionaris in dienst. Deze klachtenfunctionaris valt buiten de officiële 
klachtregeling, maar kan wel helpen om te bemiddelen in het conflict; bij-
voorbeeld door het gesprek met de arts weer op gang te brengen. 
Klachtencommissie: voor klachten over onder meer medische fouten of 
bejegening.
Tuchtcollege: voor klachten over de kwaliteit van de zorg. 
Geschillencommissie Ziekenhuizen: als u schade heeft geleden in een zieken-
huis en u er met het ziekenhuis niet uitkomt.

19
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Klachtwegen bij geschillen of klachten over de 
geneeskundige behandeling
Wanneer een patiënt in zijn rechten wordt geschaad door een hulpverlener 
en hiertegen wil ageren, zijn er verschillende opties. Zo is het mogelijk om 
een klacht in te dienen bij de klachtencommissie, naar het tuchtcollege te 
gaan of de klacht te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. U 
kunt als patiënt ook naar de Geschillencommissie Ziekenhuizen of naar de 
burgerlijke rechter.
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Inspectie voor de Gezondheidszorg: alleen voor het melden van uw klacht. 
Naar de rechter.

Algemene informatie en tips
Als u een probleem hebt met een hulpverlener en daarover wilt klagen:

1. Schrijf een klachtbrief 
Stuur altijd een kopie van de bijlagen die u eventueel meestuurt, bijvoorbeeld 
een brief van uw arts. Bewaar zelf goed het origineel.

Wat moet er in uw klachtbrief staan?
Schrijf een brief met uw gegevens (naam, adres, geboortedatum) en omschrijf 
duidelijk wat u is overkomen en waar uw klacht over gaat. Verstuur deze aan-
getekend en bewaar zelf een kopie. Vraag in uw brief ook om een reactie. 
Bijvoorbeeld: ik zie uw reactie binnen veertien dagen tegemoet. 

2.Vraag uw medisch dossier op
In uw medisch dossier staat welke behandeling(en) u hebt gehad. Hier staat 
ook in wat voor medicijnen u hebt gehad en wat voor onderzoeken er zijn ver-
richt.  

3. Raadpleeg richtlijnen en protocollen.
Vooral behandelingen in het ziekenhuis worden aan de hand van een protocol 
uitgevoerd. Ook dat protocol kunt u opvragen. Zo kunt u kijken of de hulpver-
lener u volgens het protocol heeft behandeld. 

Uitsluitend als u naar de rechter stapt, en dan nog niet altijd, hebt u bij-
stand nodig van een advocaat. Alle andere klachtregelingen zijn speciaal 
opgesteld om op een laagdrempelige manier uw recht te halen. U hebt hierbij 
geen advocaat nodig.

•

•
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Bent u behandeld in het ziekenhuis en weet u de naam niet meer van de 
hulpverlener, over wie uw klacht gaat? Voor ziekenhuizen geldt een zoge-
naamde centrale aansprakelijkheid. Dat betekent dat u, als de behandeling 
waarover u klaagt in het ziekenhuis is uitgevoerd, altijd het ziekenhuis kunt 
aanspreken. 

Een voorbeeld: Jan is niet tevreden ….. 
Jan is met hevige buikpijn opgenomen in het ziekenhuis. De dokter is bang 
dat het een vergevorderde blindedarmontsteking is en verwijdert de blinde 
darm operatief. Na de operatie voelt Jan zich nog steeds beroerd. Dan blijkt 
dat zijn blinde darm helemaal niet ontstoken was en de operatie onnodig. Het 
was een nierbekkenontsteking.
Jan moet nog een paar dagen in het ziekenhuis liggen en ook daarna is hij 
nog een paar weken uitgeschakeld door de operatie. Zijn gezonde blinde darm 
is verwijderd en van zo’n operatie ben je goed ziek. Als hij is ontslagen uit het 
ziekenhuis en alsmaar plat moet liggen, heeft hij er goed de balen van.
Jan neemt contact op met het ziekenhuis en vraagt om een gesprek met dok-
ter O.N. Geluk en de klachtenfunctionaris. Hij maakt een afspraak, maar na 
het gesprek is het Jan nog steeds niet duidelijk waarom hij de operatie heeft 
gehad. O.N. Geluk stelt dat hij op basis van de echo en scans vermoedde dat 
het om een ontstoken blinde darm ging. Daarom heeft hij Jan geopereerd.
Jan vindt dat dokter O.N. Geluk meer onderzoeken had moeten doen om tot 
de juiste diagnose te komen en is na het gesprek nog niet tevreden.
Hoe nu verder?
Jan wil voorkomen dat een ander hetzelfde overkomt en vindt dat de werk-
wijze van het ziekenhuis veranderd moet worden. Hij besluit een klacht in te 
dienen bij de klachtencommissie van het ziekenhuis.

De klachtencommissie
Iedere hulpverlener moet op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector 
(WKCZ) een klachtregeling hebben en bij een klachtencommissie zijn aange-
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sloten. De klachtregeling moet op papier staan en deze kunt u opvragen bij de 
hulpverlener.
De klacht moet schriftelijk worden ingediend. Bewaart u een kopie van deze 
brief! In uw klachtbrief moet u duidelijk omschrijven wat er is gebeurd en 
vooral waarover uw klacht gaat. Dan weet de klachtencommissie wat men 
moet onderzoeken.
Vervolgens krijgt de hulpverlener de gelegenheid om schriftelijk op uw klacht 
te reageren. Zowel u als de hulpverlener worden voor een hoorzitting uitgeno-
digd. Op die hoorzitting kunt u mondeling toelichten wat u is overkomen en 
waarover uw klacht gaat. Het is verstandig om iemand mee te nemen ter 
ondersteuning, zoals een familielid of vriend(in). Dat hoeft geen advocaat te 
zijn.
De klachtencommissie zegt in zijn uitspraak of uw klacht gegrond, dan wel 
ongegrond is. 
Als uw klacht gegrond wordt verklaard, zal de klachtencommissie in een aan-
beveling aan de hulpverlener vragen om de situatie te verbeteren. Als de hulp-
verlener in een ziekenhuis werkt en de werkwijze van het ziekenhuis zal moe-
ten veranderen, krijgt het bestuur van het ziekenhuis schriftelijke aanbeve-
lingen.

Jan is boos …
Het vertrouwen van Jan in dokter O.N. Geluk is helemaal weg. Hij is boos en 
vindt dat dokter O.N. Geluk stevig aan de tand moet worden gevoeld. Jan vindt 
dat de dokter een gevaar is voor alle andere patiënten. 
Het liefst wil hij dat de dokter een tijdje zijn beroep niet meer mag uitoefenen. 
Een dergelijke maatregel kan door het Tuchtcollege worden opgelegd. 

Het Regionaal Tuchtcollege
Bij het tuchtcollege kunnen patiënten terecht voor klachten over de kwaliteit 
van de zorg. Het tuchtcollege behandelt klachten over de manier waarop zorg-
verleners hun beroep uitoefenen. Bijvoorbeeld als een arts een verkeerde diag-
nose heeft gesteld of een medische fout heeft gemaakt. U moet uw klacht bin-
nen tien jaar na het voorval waarover u wilt klagen, indienen bij het tuchtcol-
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lege. U kunt bij het tuchtcollege klagen over: artsen, tandartsen, apothekers, 
verloskundigen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, psychotherapeuten en 
gezondheidszorgpsychologen. De titels van deze beroepsgroepen zijn 
beschermd en geregistreerd in het BIG-register. Alleen met het juiste diploma 
op zak kan men in het BIG-register worden opgenomen. Dit register kunt u 
raadplegen op www.bigregister.nl.

De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Zwolle, Groningen, Eindhoven, 
Amsterdam en Den Haag. In Den Haag is ook het Centraal Tuchtcollege geves-
tigd. 
De klacht wordt behandeld door twee juristen en drie beroepsgenoten van de 
hulpverlener. Dus bij een klacht over een huisarts wordt deze behandeld door 
drie collega-huisartsen en twee juristen.
U moet uw klacht schriftelijk indienen bij het Tuchtcollege in de regio waar de 
hulpverlener werkt. Tijdens een vooronderzoek verzamelt het tuchtcollege alle 
informatie over de klacht. Als na het vooronderzoek verdere behandeling 
nodig en wenselijk is, wordt er een hoorzitting gepland waar u mondeling uw 
klacht kunt toelichten.
Binnen twee maanden na de hoorzitting doet het tuchtcollege een bindende 
uitspraak. Er kan een aantal maatregelen worden opgelegd. Zo kan de hulpver-
lener een berisping of een waarschuwing krijgen of een tijdelijke of permanen-
te doorhaling in het BIG-register. Als de BIG-registratie (tijdelijk) wordt door-
gehaald, mag de hulpverlener (tijdelijk) zijn beroep niet uitoefenen. 
Als er geen maatregel wordt opgelegd en u bent het daar niet mee eens, dan 
kunt u binnen zes weken na de uitspraak naar het Centraal Tuchtcollege. Uw 
klacht zal dan opnieuw worden onderzocht. Ook bij deze procedure kunt u 
zonder advocaat verschijnen.
Na de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege kunt u niet meer in beroep.

Eind goed al goed?
Na een paar dagen voelt Jan zich gelukkig weer wat beter. Hij kleedt zich aan 
en zoekt zijn horloge. Jan kan het nergens vinden en bedenkt dat hij het nog 
wel had toen hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Toen hij uit het zieken-



huis werd ontslagen, heeft hij al zijn spulletjes meegenomen. Volgens Jan kan 
het niet anders dan dat iemand zijn horloge heeft meegenomen terwijl hij 
sliep of niet op zijn kamer was.
Het was een duur horloge dat zijn vrouw op zijn trouwdag aan hem cadeau 
heeft gedaan. Jan wil ter compensatie in ieder geval het aankoopbedrag van 
het horloge (€ 500) terug.
Jan kan naar de Geschillencommissie Ziekenhuizen om de schade vergoed te 
krijgen. Dan moet hij de vermissing van het horloge wel eerst schriftelijk 
voorleggen aan het ziekenhuis.

Geschillencommissie Ziekenhuizen
U kunt een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Ziekenhuizen als u 
schade hebt geleden in een ziekenhuis en u er met het ziekenhuis niet uit-
komt. Bijvoorbeeld als er een medische fout is gemaakt en uw gezondheid 
daardoor is geschaad of als u persoonlijke dingen bent kwijtgeraakt. Er gelden 
een aantal voorwaarden. Op www.sgc.nl (onder ziekenhuizen) vindt u meer 
informatie: 
1.  Het ziekenhuis moet zijn aangesloten bij de Geschillencommissie 

Ziekenhuizen.
2. De claim mag niet groter zijn dan € 5000.
3.  De zaak mag niet bij de sector kanton van de rechtbank in behandeling zijn.

Zoals gezegd moet u het geschil eerst schriftelijk voorleggen aan het zieken-
huis. Dat moet binnen vijf jaar na het ontstaan van de schade. Het ziekenhuis 
moet binnen drie maanden op uw brief reageren. Als u er niet met het zieken-
huis uitkomt, of als er na drie maanden niet is gereageerd, moet u binnen zes 
maanden nadat dit is vastgesteld schriftelijk uw geschil voorleggen aan de 
Geschillencommissie. 
U kunt ook een speciaal vragenformulier van de Geschillencommissie invullen. 
Dit formulier is verkrijgbaar via dezelfde website (www.sgc.nl).
Als de commissie uw geschil in behandeling neemt, moet u € 25 (2006) beta-
len. Uw geschil wordt naar het ziekenhuis gestuurd, dat een maand de tijd 
heeft om te reageren. 
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Het geschil wordt behandeld door een voorzitter, een lid voorgedragen door de 
Consumentenbond en een lid voorgedragen door de Nederlandse Vereniging 
van Ziekenhuizen of de KNMG (algemene artsenorganisatie). De voorzitter en 
de secretaris zijn juristen.
U krijgt ook de gelegenheid uw geschil mondeling toe te lichten en vragen te 
stellen. Een maand later volgt de uitspraak. Als u in het geschil in het gelijk 
wordt gesteld, wordt dit in een bindend advies aan het ziekenhuis schriftelijk 
meegedeeld. In het bindend advies kan de Geschillencommissie het ziekenhuis 
verplichten schadevergoeding aan u te betalen.
De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend.
Als de patiënt of het ziekenhuis het niet eens is met de uitspraak, kan het 
geschil binnen twee maanden na verzending van de uitspraak worden voorge-
legd aan de burgerlijke rechter, deze zal de uitspraak dan toetsen aan het 
civiele recht.

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
De inspectie controleert of de wettelijke regels op het gebied van de volksge-
zondheid worden nageleefd. Als u denkt dat u niet de enige bent met een 
bepaald probleem en dat het algemeen belang in gevaar is, kunt u de inspectie 
inschakelen. De inspectie onderzoekt geen zaken die al zijn onderzocht, een-
malig zijn, of als de gebeurtenis meer dan twee jaar geleden heeft plaatsge-
vonden.
U moet uw klacht in een brief melden. Binnen twee weken wordt geoordeeld 
of de melding nader onderzocht wordt. Een afwijzing tot verder onderzoek 
moet gemotiveerd en schriftelijk worden gedaan. Als er reden is voor onder-
zoek, verzamelt de inspectie meer informatie. Verslag en eventuele aanbeve-
lingen van de inspectie worden aan u en aan de hulpverlener gestuurd. Het 
Openbaar Ministerie wordt door de inspectie ingelicht als er een redelijk ver-
moeden is van een gepleegd strafbaar feit.
Het onderzoek wordt door de inspectie afgesloten met een oordeel, vergezeld 
van eventuele aanbevelingen. Het oordeel en de eventuele aanbevelingen wor-
den samen met het onderzoeksdossier aan de hulpverlener gezonden.
Als u een klacht bij de inspectie hebt ingediend, krijgt u ook gemotiveerd 



bericht over het oordeel en eventuele aanbevelingen van de inspectie. 
Als u het niet eens bent met het oordeel, kunt u hier niet tegen optreden.

Naar de burgerlijke rechter
Buiten het klachtrecht om kunt u als patiënt natuurlijk ook naar de rechter 
stappen om zo uw gelijk te halen. U kunt dan schadevergoeding vorderen 
wegens wanprestatie. Indien uw vordering minder dan € 5.000 bedraagt, kunt 
u deze voorleggen aan de sector kanton van de rechtbank. Met een vordering 
groter dan € 5.000 kunt u terecht bij de sector civiel van de rechtbank. Beide 
procedures worden gestart met een dagvaarding. Bij de sector kanton mag u 
uzelf vertegenwoordigen, of u laten vertegenwoordigen door iemand anders 
dan een advocaat. Bij de sector civiel is vertegenwoordiging door een advocaat 
verplicht.
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Zorgverzekering en aanvullende verzekering
Iedereen die in Nederland woont, en 18 jaar of ouder is, is verplicht een zorg-
verzekeringsovereenkomst af te sluiten bij een zorgverzekeraar.
Dit geldt ook als u in het buitenland woont, maar in Nederland werkt en loon-
belasting betaalt.
Voor de zorgverzekering geldt een acceptatieplicht, dat wil zeggen dat de 
zorgverzekeraar u moet accepteren.

Naast de verplicht af te sluiten zorg- of basisverzekering bent u vrij een aan-
vullende verzekering af te sluiten. Deze hoeft u niet af te sluiten bij dezelfde 
zorgverzekeraar als waarmee u de zorgverzekeringsovereenkomst hebt afgeslo-
ten. Voor een aanvullende verzekering geldt echter geen acceptatieplicht.

Waar is geregeld waar u recht op hebt?
Om te zien waar u recht op hebt in de zorg- of basisverzekering van de 
Zorgverzekeringswet, moet u eerst in uw polisvoorwaarden kijken. Uw zorgver-
zekeraar heeft deze voor u beschikbaar. Hetzij via internet op de website van 
uw zorgverzekeraar, hetzij schriftelijk. Als u geen exemplaar van de voorwaar-
den hebt ontvangen, vraagt u er dan naar.
Gaat het om uw rechten op grond van de aanvullende verzekering, dan kunt u 
kijken in de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering.
Tot slot kan een zorgverzekeraar een reglement opstellen met nadere voorwaar-
den, bijvoorbeeld met betrekking tot de verstrekking van medicijnen of hulp-
middelen. Ook deze kunt u bij de zorgverzekeraar opvragen of opzoeken op 
internet.
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Rechten van patiënten ten aanzien van de 
zorg verzekeraar (Zorgverzekeringswet)
Sinds 1 januari 2006 is er de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het is een ver-
plichte verzekering tegen ziektekosten. De Ziekenfondswet, de particuliere 
ziektekostenverzekeringen (inclusief de standaardpakketpolis) en de 
publiekrechtelijke ziektekostenregelingen zijn vanaf die datum vervallen. 



Wilt u informatie over uw rechten en plichten in de basisverzekering zoals 
deze in de wet en regelgeving zijn vastgelegd dan moet u kijken in de 
Zorgverzekeringswet, het Besluit zorgverzekering en de Regeling zorgverzeke-
ring (zie bijvoorbeeld www.overheid.nl).

Waar hebt u recht op?
Het verzekerde pakket van de Zorgverzekeringswet omvat alle noodzakelijke 
medische hulp, het is vergelijkbaar met het vroegere ziekenfondspakket of het 
pakket van de standaardpakketpolis. 
U bent onder meer verzekerd voor opname en behandeling in het ziekenhuis, 
geneeskundige zorg die door een huisarts of specialist wordt verleend, medi-
cijnen, bepaalde zelfzorgmedicijnen, zittend ziekenvervoer, hulpmiddelen, 
beperkte tandheelkundige hulp (jongeren) en paramedische hulp, zoals fysio-
therapie in geval van een chronische aandoening. Let op: voor bepaalde ver-
zekerde prestaties, zoals bij zittend ziekenvervoer, gelden ook weer bijzondere 
voorwaarden. Uitgebreide informatie over het verzekerde pakket vindt u in de 
polisvoorwaarden. 
Vanaf 2007 gaat ook de ambulante geestelijke gezondheidszorg en het eerste 
jaar klinische geestelijke gezondheidszorg onder de Zorgverzekeringswet vallen.

Onderscheid tussen natura- en restitutiepolis
De zorgverzekeraar heeft een zorgplicht. Dat houdt in dat als u een behande-
ling nodig hebt en deze behandeling tot de verzekerde zorg behoort, uw ver-
zekeraar deze moet leveren (natura), of dat u recht hebt op vergoeding van de 
geleverde zorg (restitutie). 
Bij het afsluiten van een basisverzekering voor de Zorgverzekeringswet kunt u 
kiezen voor een naturapolis of voor een restitutiepolis. Ook een combinatie is 
mogelijk.

Naturapolis
Bij de naturapolis hebt u recht op de benodigde zorg of dienst als deze in het 
pakket van de zorgverzekering is opgenomen. Het kan zijn dat u eerst toe-
stemming nodig hebt van uw zorgverzekeraar. Kijk daarom goed in de polis-
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voorwaarden. Twijfelt u, vraag het dan na bij de zorgverzekeraar. De zorgver-
zekeraar betaalt direct aan degene die u de zorg verleent. 
U bent in principe aangewezen op een zorgverlener (bijvoorbeeld een arts of 
een leverancier van hulpmiddelen) met wie de zorgverzekeraar een contract 
heeft. De zorgverzekeraar moet ervoor zorgen dat u bij u in de buurt de zorg 
kunt krijgen die u nodig hebt. Wilt u naar een zorgverlener waarmee uw zorg-
verzekeraar geen contract heeft, dan is uw zorgverzekeraar niet verplicht u 
deze behandeling of dienst volledig te vergoeden. Is er alleen een niet- gecon-
tracteerde hulpverlener die de zorg kan verlenen dan kunt u – met toestem-
ming van de zorgverzekeraar – naar deze hulpverlener en kunnen de kosten 
volledig worden vergoed. Hebt u acuut hulp nodig en is er geen gecontracteer-
de zorgverlener beschikbaar, dan hebt u te allen tijde recht op volledige ver-
goeding van de verleende zorg.

U hebt een naturapolis afgesloten. U hebt een hulpmiddel nodig, een speciale 
steunkous. Uw zorgverzekeraar verwijst u naar de leveranciers waarmee hij 
een contract heeft afgesloten. U vindt de kousen die deze leveranciers leve-
ren, niet geschikt. U weet een kous die prettiger voor u is maar die is uitslui-
tend leverbaar bij een leverancier die geen contract heeft met uw zorgverze-
keraar. Omdat deze kous duurder is dan de kousen die de gecontracteerde 
leveranciers aanbieden, moet u de meerkosten zelf betalen. 
Let op: niet alleen als de kous bij de verkozen leverancier duurder is, kan 
bijbetaling worden geëist. Zelfs als de verkozen, niet gecontracteerde, leve-
rancier een goedkoper product levert, kan een bijbetaling van bijvoorbeeld 
tien procent gelden, alleen omdat het een niet gecontracteerde leverancier 
betreft. 

Restitutiepolis
Bij de restitutiepolis hebt u recht op vergoeding van de kosten van de verze-
kerde zorg of dienst die u nodig heeft. U dient zelf de kosten van de nota te 
betalen en krijgt deze vervolgens vergoed van uw zorgverzekeraar. Voorwaarde 



is wel dat de zorgaanbieder een marktconform tarief hanteert. 
Wanneer u een restitutiepolis hebt, dan bent u vrij naar de zorgaanbieder van 
uw keuze te gaan.
Weet u geen zorgaanbieder te vinden, dan kunt u de zorgverzekeraar vragen 
op zoek te gaan naar een zorgaanbieder voor u. De zorgverzekeraar bemiddelt 
dan voor u. 

 
U hebt een restitutiepolis. U hebt een verwijzing van uw huisarts voor een 
medisch specialist. Via een vriend hebt u positieve verhalen gehoord over een 
bepaalde medisch specialist. U bent vrij daar voor een consult en behande-
ling naar toe te gaan. U krijgt een nota en dient deze zelf te betalen. De kos-
ten van de behandeling krijgt u vergoed van de zorgverzekeraar. 

Echter, het kan zijn dat uw zorgverzekeraar met bepaalde zorgaanbieders 
afspraken heeft gemaakt over de omvang en prijs van de te leveren zorg. Is in 
de zorgovereenkomst geregeld dat u de zorg bij de gecontracteerde zorgaan-
bieders moet afnemen, dan bent u hieraan gehouden. U kunt wel naar een 
ander gaan, maar dan loopt u het risico dat u niet alle kosten vergoed krijgt.
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Let op: Hierbij is van belang of uw aanspraak de basis – dan wel de aanvul-
lende verzekering betreft. In het eerste geval gaat het om een geschil over de 
Zorgverzekeringswet terwijl dit bij de aanvullende verzekering niet zo is. Dit 
maakt verschil uit voor de te volgen procedure. Zie voor meer informatie 
www.skgz.nl, dit is de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen waar-
onder de Geschillencommissie én de Ombudsman Zorgverzekeringen vallen.

Heroverweging
U krijgt een beslissing van uw zorgverzekeraar over de basisverzekering waar 
u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld over premiebetaling, vergoeding of 
acceptatieplicht. U kunt zich hierbij neerleggen maar u kunt ook een herover-
weging vragen. Een heroverweging houdt in dat de verzekeraar opnieuw kijkt 
naar uw zaak. 
Voor een heroverweging is nodig dat u een brief stuurt naar de zorgverzeke-
raar en daarin vraagt om een heroverweging. Dit hoeft geen ingewikkelde brief 
te zijn. Verwijs in uw brief naar de brief die u van de verzekeraar hebt gekre-
gen en stuur een kopie mee. Vermeld duidelijk wat u wilt dat de verzekeraar 
moet doen. Vergeet uw brief niet te ondertekenen en stuur hem liefst aange-
tekend op.
Let goed op of er een termijn staat genoemd in uw polisvoorwaarden! Zorg er 
in ieder geval voor dat uw verzoek om heroverweging vóór het verstrijken van 
die termijn bij de zorgverzekeraar binnen is. 
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Klachtwegen bij geschillen of klachten over 
de zorgverzekeraar
U hebt een hulpmiddel aangevraagd bij uw zorgverzekeraar of u wilt een 
bepaalde behandeling vergoed zien. De verzekeraar wijst uw verzoek af. Wat 
kunt u dan doen? Welke middelen kunt u gebruiken?

A. Geschil over de Zorgverzekeringswet
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Kees is dyslectisch en wil in aanmerking komen voor een daisy speler. (Dat is 
een draagbare CD-romlezer voor verwerking en afspelen van digitaal opgeno-
men gesproken lectuur.) De zorgverzekeraar wijst zijn aanvraag af omdat hij 
niet eerst is behandeld door een daarvoor aangewezen instituut. Hij is het 
hier niet mee eens en vraagt daarom een heroverweging bij de zorgverzeke-
raar. In de polisvoorwaarden staat dat hij binnen zes weken om een herover-
weging moet verzoeken. 

Geschillencommissie of burgerlijke rechter
Blijft de zorgverzekeraar bij zijn beslissing en u legt zich daar niet bij neer 
dan kunt u het volgende doen:
U schrijft een brief naar de Geschillencommissie Zorgverzekeringen, of
U schakelt de burgerlijke rechter in.

Geschillencommissie Zorgverzekeringen
U legt uw geschil voor aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen als u het 
niet eens bent met de beslissing na de heroverweging. U moet dit doen uiter-
lijk binnen twee jaar nadat u de beslissing van de zorgverzekeraar hebt ont-
vangen, waarvoor u een heroverweging hebt gevraagd. U kunt ook naar de 
Geschillencommissie als de zorgverzekeraar niet binnen redelijke termijn 
beslist op uw verzoek om een heroverweging. Acht weken kan als een redelij-
ke termijn worden beschouwd. Als u de Geschillencommissie inschakelt, kost u 
dat € 37 entreegeld (2006). 

U schrijft een brief waar het volgende in moet staan:
Naam, adres, woonplaats met postcode, telefoonnummer waarop u overdag 
bereikbaar bent
Naam van de zorgverzekeraar waar u het geschil mee heeft
Waar het geschil over gaat
Wat u vindt, dat er moet gebeuren.

•

•

•

•

•

•



Stuur alle correspondentie die u tot nu hebt gevoerd over uw geschil met de 
brief mee. Ook uw polis en de andere voorwaarden die van toepassing zijn, 
dient u op te sturen. Maak steeds kopiën en bewaar de originelen.
Ten slotte ondertekent u de brief en stuurt u alles aangetekend naar de 
Geschillencommissie.
U kunt ook iemand machtigen om de procedure voor u te voeren. Stuur dan 
de door u ondertekende machtiging mee.

U kunt vragen gehoord te worden. Dit kan telefonisch – vandaar dat u uw 
telefoonnummer moet vermelden – maar dit kan ook persoonlijk. Met andere 
woorden: u kunt dan zelf uw zaak mondeling toelichten. 

Advies College voor zorgverzekeringen (Cvz)
De Geschillencommissie Zorgverzekeringen is verplicht advies te vragen aan 
het College voor zorgverzekeringen (Cvz) voordat men een beslissing neemt. 
Dit advies moet binnen vier weken naar de Geschillencommissie worden 
gestuurd. 

Bindend advies
Nadat de Geschillencommissie het advies heeft ontvangen, neemt deze een 
beslissing. Dat is een bindend advies. Dit houdt in dat zowel de zorgverzeke-
raar als u zich aan de uitspraak moeten houden. Als u het niet eens bent met 
het bindend advies, dan kunt u het aan de burgerlijke rechter voorleggen. De 
rechter zal de beslissing volgen, tenzij hij het advies onredelijk vindt.

Nakoming
Heeft de Geschillencommissie beslist dat u gelijk krijgt dan zal de zorgverze-
keraar zich hieraan moeten houden. Als de zorgverzekeraar niets doet, dan 
kunt u naar de burgerlijke rechter stappen om nakoming te vragen. 

Burgerlijke rechter
Als de zorgverzekeraar ook na heroverweging blijft bij de beslissing om u het 
gevraagde niet te verstrekken dan hoeft u niet altijd naar de 
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Geschillencommissie Zorgverzekeringen. U kunt ook naar de burgerlijke rech-
ter stappen.
Gaat het om een geschil van minder dan € 5.000 dan kunt u naar de sector 
kanton van de rechtbank. U kunt de zaak dan zelf voeren, of met een adviseur 
die geen advocaat is. Gaat het om een geschil van € 5.000 of meer dan moet u 
naar de sector civiel van de rechtbank. U kunt de zaak dan niet zelf voeren; u 
hebt een advocaat nodig.

U bent het niet eens met een beslissing van uw zorgverzekeraar over de aan-
vullende verzekering. In uw aanvullende verzekering is bijvoorbeeld het recht 
op achttien behandelingen fysiotherapie geregeld. Onder bepaalde voorwaar-
den kunt u extra behandelingen vergoed krijgen. Uw verzekeraar weigert u de 
extra behandelingen. U bent het hier niet mee eens. Wat kunt u doen?

Ombudsman Zorgverzekeringen
Heeft de zorgverzekeraar beslist dat u geen fysiotherapie meer krijgt vergoed, 
dan moet u eerst in de polis van de aanvullende verzekering kijken wat u 
kunt doen. Het kan zijn dat er staat dat u de zorgverzekeraar eerst nog eens 
moet vragen de beslissing te heroverwegen. Deze stap zult u dan eerst moeten 
zetten. Bent u het niet eens met deze (heroverwegings-) beslissing, dan kunt 
u het geschil voorleggen aan de Ombudsman Zorgverzekeringen. De Ombuds-
man Zorgverzekeringen zorgt voor bemiddeling tussen u en uw zorgverzeke-
raar. De gemiddelde duur van de afhandeling van uw geschil bedraagt circa 
twee maanden.

Burgerlijke rechter
U kunt hier ook een andere weg kiezen, namelijk die via de burgerlijke rech-
ter. Wilt u op grond van uw aanvullende verzekering voor een bepaalde behan-
deling in aanmerking komen en uw zorgverzekeraar wijst uw verzoek af, dan 
kunt u naar de burgerlijke rechter, sector civiel. Hebt u een geschil over een 
zaak, waarvan het financiële belang minder is dan € 5.000, dan kunt u zelf 
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naar de sector kanton van de rechtbank. Vanaf € 5.000 bent u aangewezen op 
de sector civiel en hebt u een advocaat nodig. 

U wilt weten of u een behandeling vergoed krijgt en u stelt uw zorgverzeke-
raar hierover een vraag. Het antwoord komt niet. Sterker nog, u slaagt er in 
het geheel niet in contact te krijgen met uw verzekeraar. Uiteindelijk krijgt u 
antwoord, maar dat is zo nietszeggend dat u er nog niets mee kunt. Dat is 
reden om een klacht in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Bij zulke klachten 
gaat het dus over de wijze waarop u door uw zorgverzekeraar bent behandeld, 
en niet direct over de concrete beslissing. Voor zo’n klacht maakt het ook niet 
uit of het de basis- of de aanvullende verzekering betreft.

Het kan zijn dat er in de polisvoorwaarden is opgenomen wat u moet doen als 
u een klacht hebt. Er kan bijvoorbeeld staan dat u met uw klacht naar een 
speciale klachtencommissie van de zorgverzekeraar kunt gaan. Doet u dat dan 
eerst. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht ga dan met uw 
klacht naar de Ombudsman Zorgverzekeringen. De Ombudsman Zorgver zeke-
ringen zorgt voor bemiddeling tussen u en uw zorgverzekeraar. De gemiddelde 
duur van de afhandeling van uw klacht bedraagt twee maanden.
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Waar kunt u klagen over een hulpverlener?
Ziekenhuizen: Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), 
Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag, Tel. 070 – 310 53 10, www.sgc.nl

Regionale Tuchtcolleges, Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg (CTG),
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, Tel. 070 – 315 41 20, 
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Inspectie voor de Gezondheidszorg, Regionale Inspecties (IGZ),
Postbus 16119, 2500 BC Den Haag, Tel. 070 – 340 78 34, www.igz.nl
(Uitsluitend melden van klacht, geen individuele behandeling.)

Waar kunt u ondersteuning krijgen bij het indienen van uw klacht?
Regionale Informatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg (IKG)
Tel. 0900 – 243 70 70, www.klachtenopvangzorg.nl

St. Patiëntenvertrouwenspersoon Geestelijke Gezondheidszorg,
Tel. 0900 – 444 88 88 (helpdesk, 10 ct. pm), www.pvp.nl

Waar kunt u klagen over de zorgverzekeraar / een geschil voorleggen over 
de Zorgverzekeringswet (of aanvullende verzekering)?
St. Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (Ombudsman Zorg verze ke ringen/
Geschillencommissie Zorgverzekeringen), Postbus 291, 3700 AG Zeist, 
Tel. 030 – 698 83 60, www.skgz.nl

Waar kunt u juridische ondersteuning krijgen?
Juridisch Steunpunt Chronisch zieken en Gehandicapten, zie achterzijde,
Postbus 1724, 1200 BS Hilversum, tel. 035 – 672 26 66 (werkdagen van 10.00 – 
13.30 uur) e-mail: info@juridischsteunpunt.nl/www.juridischsteunpunt.nl

Het Juridisch Loket (algemeen), regionale buro’s  Tel. 0900 – 8020 (10 ct. pm), 
www.hetjl.nl

Adressenlijst



Nederlandse Orde van Advocaten, telefoon: 070 – 335 35 29, 
e-mail: info@advocatenorde.nl

Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA), zoeken: Tel 0900 – 664 38 25 
(1 ct. pm), www.lsa.nl  

Stichting De Ombudsman, o.a. consumentenrecht gezondheidszorg 
Postbus 1700 BS Hilversum, Tel. 035 – 672 27 22, www.deombudsman.nl

Informatie algemeen
Bevoegdheid uitoefening beroep in de individuele gezondheidszorg: 
zie www.bigregister.nl 

Zorgverzekeringswet: zie www.denieuwezorgverzekering.nl

Zorgtoeslag: zie www.toeslagen.nl of www.belastingdienst.nl

Patiëntenrechten o.a.: zie www.kiesbeter.nl; www.kennisring.nl; 
www.postbus51.nl; www.npcf.nl (koepel patiëntenorganisaties, ook uitgave 
brochures WGBO)

Overheid
Min. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag, 
Publieksvoorlichting 070-3407890, www.minvws.nl

College voor zorgverzekeringen (Cvz), Eekholt 4, Postbus 320, 1110 AH Diemen, 
Tel. 020 – 797 85 55, www.cvz.nl

College toezicht zorgverzekeringen (Ctz), prijzen en tarieven, Eekholt 4, 
Postbus 324, 1110 AH Diemen, Tel. 020 – 797 80 00, www.ctz.nl

Nederlandse Zorgautoriteit, Nza, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht, 
Infolijn: 0900 – 770 70 70 (5 ct. pm), e-mail: info@ctg-zaio.nl
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Juridisch Steunpunt Chronisch zieken en Gehandicapten
Hebt u een juridische vraag over een chronische ziekte of handicap, dan 
kunt u terecht bij het Juridisch Steunpunt. Bijvoorbeeld, als u advies wilt 
over de klacht die u over een zorgverlener hebt, dan kan het Juridisch 
Steunpunt u informeren. Ook als u een geschil hebt met uw zorgverzekeraar 
over het wel of niet vergoeden van een behandeling, dan kan het Juridisch 
Steunpunt u helpen.
Iedereen kan een eenmalig advies krijgen. Er is een telefonisch spreekuur 
van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 13.30 uur. U kunt uw 
vragen ook schriftelijk stellen of per e-mail. Zie verder de adressenlijst.

Bent u lid van een bij de CG-Raad aangesloten patiëntenvereniging dan 
hebt u recht op meer. U kunt dan uw dossier, bijvoorbeeld de briefwisseling 
tussen u en de zorgverzekeraar, laten onderzoeken. Het Juridisch Steunpunt 
kan u dan ook juridisch bijstaan in een procedure bijvoorbeeld bij een 
geschillencommissie of bij de sector kanton van de rechtbank. (Niet bij de 
sector civiel van de rechtbank!)

Het Juridisch Steunpunt is er niet alleen voor vragen over gezondheidsrecht 
of ziektekosten. U kunt er ook terecht voor vragen over wonen, vervoer, 
zorg, onderwijs, sociale zekerheid, arbeid en belastingen.


