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Rechten van de patiënt
Willeke Dĳkhoﬀz e.a., Je rechten als patiënt.
Antwerpen: EPO, 2008, 258 p.
De Wet op de rechten van de patiënt
dateert van 22 augustus 2002. Daarnaast
zĳn er een heel aantal andere we!en
die op één of andere manier sommige
van deze rechten verder deﬁniëren en
reglementeren. Maar het is niet omdat
we een hele reeks we!elĳke bepalingen
hebben dat die rechten ook in realiteit
optimaal gegarandeerd zĳn. Eén van
de problemen is juist die veelheid aan
bepalingen, en de mogelĳkheid van
het publiek om die ook te kennen en
daarbĳ te weten hoe men zĳn recht kan
halen. Dit boek uit de wetsreeks van EPO
probeert daaraan tegemoet te komen
en is met Willeke Dĳkhoﬀz, voormalig
Nederlandstalig ombudspersoon Rechten
van de Patiënt, in goede handen. Samen
met enkele juristen van de Socialistische
en van de Christelĳke Mutualiteiten
brengt zĳ een beva!elĳk overzicht,
geïllustreerd met korte casusssen, van
de verschillende we!elĳke bepalingen
omtrent patiëntenrechten.

Actief pluralisme in historisch
perpectief
G.Vanheeswĳck, Tolerantie en actief
pluralisme. De afgewezen erfenis van Erasmus,
More en Gillis. Kapellen, Pelckmans /
Kampen, Klement, 2008, 112 p.
Dit is een boekje van beperkte
omvang dat in enkele penseelstreken
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Deel I behandelt de wet van 2002.
Deel II bekĳkt dan andere wetgevingen
die iets zeggen over je rechten als patiënt,
onder andere we!en op bescherming van
de privacy, het medisch beroepsgeheim,
medisch
begeleide
voortplanting,
abortus,
medische
experimenten,
euthanasie, orgaandonatie, medische
fouten. Deel III gaat over ﬁnanciële
rechten:
principes
van
erelonen,
regels bĳ ambulante verzorging en bĳ
ziekenhuisopname, betalingsproblemen
en hospitalisatie¬verzekeringen. Deel IV
gee# tenslo!e een waslĳst van instanties
(14) waar je als patiënt allemaal terecht
kan. Deze opsomming alleen al zegt hoe
welkom dit toegankelĳke overzicht is.
Eén beperking dient evenwel vermeld te
worden: de sociale rechten in het kader
van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
blĳven buiten het bestek van dit boek.

Jef Peeters

historische achtergronden gee# bĳ het
actief pluralisme, dat vandaag dikwĳls
wordt voorgesteld als een alternatief
voor levensbeschouwelĳke neutraliteit.
Zelf is Guido Vanheeswĳck (onder
meer) verbonden met de Universiteit
Antwerpen, waar het centrum Pieter Gilles
stimulansen wil aanreiken voor een actief
pluralisme. De auteur laat het dan ook niet
bĳ enkele geschiedenislessen; hĳ wil ook
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