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WAT IS HET RECHT OP INZAGE?

WAT STAAT ER IN HET MEDISCH DOSSIER? 
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Sinds 1 juli 2020 moet iedere Nederlander gratis en digitaal toegang
hebben tot zijn medisch dossier. Niet alleen van het ziekenhuis, de
huisarts of de apotheek, maar ook bijv. de GZ psycholoog, ambulant
begeleider of groepsbegeleider of andere zorginstellingen. De
afspraken die bij de behandeling zijn gemaakt staan in het dossier
en deze dient de client te kunnen raadplegen en controleren op
volledigheid. Het doel van het medisch dossier is om als
zorgverlener goede zorg te kunnen verlenen. 

Doelen en afspraken
Welke zorg er geleverd gaat worden
Dagrapportages
Bevindingen bij lichamelijk en psychiatrisch onderzoek
Diagnoses
Voortgang van behandelingen
Operatieverslagen
Verwijs- en ontslagbrieven
Bevindingen van eerdere hulpverleners
Informatie die de patient heeft gegeven 
afschriften van:

een compleet (contact) journaal 
welke gegevens er zijn over de betreffende zaak
alle memo's, zittingverslagen en evt
informantenverklaringen
indicatierapporten, werk aantekeningen en evt
zorgtoewijzingsbesluiten
documenten opgesteld tbv intern beraad
(concept) behandelplannen en rapporten

Ben je zorgverlener, weet dan dat de cliënt het recht heeft om
gegevens in te zien die over zijn of haar behandeling worden
bijgehouden. Sinds 1 juli 2020 móet elke Nederlander zelfs digitaal en
gratis bij zijn medisch dossier kunnen. 

Heb je vragen over het recht op inzage of wil je hulp bij het vastleggen
van het medisch dossier?
Neem contact op info@yourvirtualassistant.online 

WIE MAG HET DOSSIER INZIEN?
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HOE LANG BEWAAR IK EEN MEDISCH DOSSIER?
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Heb je vragen over het recht op inzage of wil je hulp bij het vastleggen
van het medisch dossier?
Neem contact op info@yourvirtualassistant.online 

Als zorgverlener mag je het medisch dossier delen met degenen die
rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn. Dit mag alleen als het
noodzakelijk is voor de werkzaamheden en bovendien dienen zij altijd
de geheimhoudingsplicht in acht te nemen. Let op: deel je gegevens
via een electronisch uitwisselingssysteem, dan is toestemming van de
client nodig.  

MAG IK EEN MEDISCH DOSSIER DELEN? 

Medische dossiers van cliënten dienen 20 jaar bewaard te blijven.
Dat is bepaald in de Wgbo (Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst). Voor medische gegevens die niet
onder de Wgbo vallen, geldt dat ze niet langer mogen worden
bewaard dan strikt noodzakelijk.   

WAT HOEF IK NIET IN HET DOSSIER OP TE
NEMEN? Jouw cliënten hebben recht op een compleet medisch dossier, maar

er zijn onderdelen die je hier niet in hoeft op te nemen. Sterker nog,
sommige gegevens mág je niet eens met je cliënt delen. Stel dat jij
een vermoeden hebt van huiselijk geweld, dan hoef je dit niet in het
dossier op te nemen. Daarnaast hoef je jouw artsenaantekeningen
ook niet aan het dossier toe te voegen.
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