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Betreft: Morele, godsdienstige en filosofische bijstand aan gehospitaliseerde patiënten
De ziekenhuisnormen stellen vast dat aan de bedienaren van de erediensten en de lekenraadgevers die
door de patiënten gevraagd worden, ongehinderd toegang zal worden verleend tot de inrichting;
zij moeten er voor de uitoefening van hun opdracht de geschikte sfeer en faciliteiten vinden.
Volledige vrijheid van levensbeschouwing, godsdienst en politieke overtuiging dient aan iedereen
gewaarborgd (Koninklijk besluit van 23 oktober 1964, Bijlage, Deel I, III. Organisatorische normen,
punt 5°).
Aan de beheerders van de ziekenhuizen werd een ministeriële omzendbrief van 5 april 1973 gewijzigd
bij omzendbrief van 13 maart 1997, gestuurd in verband met de morele, godsdienstige of filosofische
bijstand aan gehospitaliseerde patiënten. Ik voeg deze omzendbrief in bijlage. Deze tekst vermeldt met
name dat de patiënt, bij zijn opneming in het ziekenhuis, duidelijk over zijn rechten moet worden ingelicht
(zie pt. 1 van de omzendbrief).
Aan deze omzendbrief werd door omzendbrief van 13 maart 1997 een lijst toegevoegd met de organen
die bevoegd zijn voor de aanwijzing van de bedienaars of de vertegenwoordigers van de erediensten en
de lekenraadgevers in de ziekenhuizen.
Met betrekking tot deze lijst, die ik in bijlage voeg, wens ik u bij dit schrijven op de hoogte te brengen van
volgende wijziging. Voor de niet-confessionele filosofische of morele overtuigingen is niet meer de
Stichting voor morele lekenbijstand, Middaglijnstraat 17, 1210 Brussel, bevoegd.
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