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Wat doet een vertegenwoordiger?
Als patiënt heeft u het recht door uw behandelend arts (verpleegkundige) 
ingelicht te worden over uw behandeling en/of onderzoeken. Dit staat 
beschreven in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). 
Op basis van deze informatie kunt u als patiënt een weloverwogen 
beslissing nemen over uw behandeling en/of onderzoeken.
Tijdens een ziekenhuisopname kan er een situatie voorkomen dat u zelf 
(tijdelijk) niet meer voor uw belangen kan opkomen. Een dergelijke situatie 
is meestal tijdelijk van aard en kan iedereen overkomen. 
Bijvoorbeeld: U bent opgenomen voor een heupoperatie. Na de operatie 
krijgt u hoge koorts en raakt u acuut verward. Er moet verder onderzoek 
gedaan worden naar de oorzaak van de koorts en de acute verwardheid 
moet verder behandeld worden, bijvoorbeeld door het geven van 
medicijnen. Door de acute verwardheid bent u tijdelijk niet meer in staat om 
hierover beslissingen te nemen.
In een dergelijk geval is het goed als er iemand is die uw belangen voor u 
behartigd. Wanneer er dan een beslissing genomen moet worden kan de 
arts of verpleegkundige toestemming vragen aan de door u aangewezen 
vertegenwoordiger. Het is dan ook belangrijk dat degene die u aanwijst 
iemand is die u vertrouwt en die goed op de hoogte is van uw wensen. 
Uw vertegenwoordiger wordt alleen dan geraadpleegd als u zelf niet in staat 
bent om te beslissen en artsen en verpleegkundigen voor uw medische 
behandeling en/of verzorging toestemming nodig hebben.
De vertegenwoordiger ontvangt ook als enige gevraagd en ongevraagd van 
de verpleegkundigen en artsen informatie over uw toestand tijdens uw 
opname in het ziekenhuis. Het is voor u, de verpleegkundigen en de artsen 
dan ook van belang dat u de verklaring “Vertegenwoordiger” ondertekent, 
zodat u kenbaar maakt wie u aanstelt als vertegenwoordiger.
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Wie zou uw vertegenwoordiger kunnen zijn?
Een vertegenwoordiger kan zijn:
• Uw partner
• Een van uw kinderen
• Een ander familielid
• Een goede vriend van u

Het belangrijkste bij het kiezen van een vertegenwoordiger is dat u iemand 
kiest die goed op de hoogte is van uw wensen en die bereid is om uw 
belangen te behartigen.

Hoe wordt een vertegenwoordiger aangesteld?
Een vertegenwoordiger wordt aangesteld doordat zowel u als uw 
vertegenwoordiger de verklaring “Vertegenwoordiger” ondertekent. 
Deze verklaring is alleen geldig gedurende deze opname in het Ikazia 
ziekenhuis. De verklaring “Vertegenwoordiger” wordt bewaard in uw 
verpleegkundig dossier. Het is belangrijk dat uw vertegenwoordiging 
spoedig na opname geregeld is, het liefste de eerste dag. Hiervoor is 
toestemming vereist van de wilsbekwame patiënt of de van de wettelijke 
vertegenwoordiger in geval de patiënt wilsonbekwaam is.
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Nog vragen?
Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u altijd 
terecht bij de verpleegkundigen.

www.ikazia.nl
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Verklaring vertegenwoordiger

Op ................................................................................................................................(datum)

verklaart patiënt(e) ................................................................................................................

geboren .....................................................................................................................................

dat tijdens de opname in het Ikazia ziekenhuis te Rotterdam als zijn / haar 
vertegenwoordiger zal optreden:

Mevrouw/de heer:

......................................................................................................................................................

Relatie tot de patiënt

......................................................................................................................................................

Telefoonnummer:

......................................................................................................................................................

In geval dat patiënt(e) niet in staat kan worden geacht tot een redelijke 
waardering van zijn of haar belangen en er risico is op ernstig nadeel voor 
de patiënt of zijn of omgeving de vertegenwoordiger de belangen voor de 
patiënt behartigd.

Handtekening patiënt: 
Handtekening vertegenwoordiger:

.......................................................................   ........................................................................
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