Recht op kwaliteitsvolle zorg

Recht op respect en waardigheid

Iedereen hee6 recht op de hoogst
haalbare standaard van reproduc8eve
gezondheidszorg. Daar horen ook
betaalbare contracep8e en veilige
zwangerschapsa<reking bij. Het recht
op gezondheid vereist ook -bij bevallenmeer dan overleven alleen: goede zorg
is op maat en gericht op fysiek én
psychisch welzijn.

Bevallen maakt je kwetsbaar. Net
daarom moet je waardigheid op dit
sleutelmoment extra beschermd
worden. Je hebt recht op zorg die je
lichamelijke en seksuele integriteit
respecteert in een psychologisch
veilige omgeving. Je hebt recht op
pijnbestrijding als je dat wil (bad,
ruggenprik of andere op8es).

Recht op vrijheid van discrimina8e
Iedereen hee6 recht op toegang tot
dezelfde zorgop4es en steun. Toch
lopen zwangeren en baby’s van kleur of
zonder papieren overal meer kans op
( fata l e ) e l l e n d e . G o e d e zo rg i s
cultuursensi8ef en aangepast aan je
behoe6en als zwangere, ook als je een
handicap hebt, een hoger BMI of HIV,
niet in binaire genderhokjes past,
kansarm of niet hetero bent.

Recht op privacy
Het recht op privacy wil zeggen dat je
medische informa4e van jou is. Jij mag
kiezen met wie je ze deelt en er moet
steeds vertrouwelijk mee worden
omgesprongen. Je hebt het recht om te
beslissen wie betrokken wordt bij jouw
zorg en bevalling, ook als je te gast bent
in een ziekenhuis.
meer lezen? lecoeuramareebasse.blog,
humanrightsinchildbirth.org, birthrights.org.uk,
geboortebeweging.nl, naissancerespectée.be

Recht op volledige informa8e
Je hebt recht op volledige informa4e
over je eigen situa8e en de risico’s,
voordelen en alle alterna8even,
waaronder afwachten of niets doen,
van elke voorgestelde behandeling.

Recht om vrij te beslissen, ook
als je zorgverleners een andere
keuze zouden maken
Een bevalling mag oncontroleerbaar
zijn, maar een behandeling, van
monitoren tot knip, mag nooit
uitgevoerd worden zonder jouw vrije
geïnformeerde toestemming. Ook in
spoedsitua8es en bij shared decision
making met je arts behoud je het recht
te beslissen over jouw lijf. Je beslist als
zwangere dus ook voor je baby, want
tot de geboorte is die geen pa8ënt met
een juridisch statuut. Behalve het recht
om ja te zeggen, heb je ook recht om
te weigeren.

Zorgverleners hebben steeds de
plicht te informeren, maar kunnen
ingrepen nooit afdwingen. Het is een
mensenrecht om niet onwaardig,
onmenselijk of wreed behandeld te
worden.

Omgekeerd, mag je al8jd om een
ingreep vragen. Je verzoek moet dan
uitgebreid overwogen worden, maar
je hebt er geen recht op. Je arts mag
weigeren en doorverwijzen naar een
collega die bereid is. Noodzakelijke
zorg mag nooit geweigerd worden.

