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WIE MAG HET MEDISCH DOSSIER INZIEN? 

INZAGE VOOR OUDERS OVERLEDEN KIND  
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In de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)
staat dat alleen de betrokken zorgverleners het medisch dossier
mogen inzien. 
 

Heb je vragen hierover? Neem contact op via info@yourvirtualassistant.online 

Er zijn uitzonderingen waarin nabestaanden het medische dossier
van de overleden persoon wel mogen inzien, nl:

WELKE UITZONDERINGEN ZIJN ER?

1. MACHTIGING AFGEGEVEN DOOR PATIENT
Als de patiënt de betreffende persoon gemachtigd heeft en 
dat geldt ook na overlijden. Deze toestemming kan schriftelijk of
elektronisch. Als zorgverlener ben je verplicht dit vast te leggen. 

2. VANWEGE EEN INCIDENT 
Een incident betekent dat er in de zorg zaken niet goed zijn gegaan
en de cliënt heeft daar schade door opgelopen. 
Als zorgverlener ben je verplicht na een incident een aantekening te
maken in het medisch dossier. En dien je dit te melden aan de cliënt
of vertegenwoordiger, of in dit geval de nabestaanden. 
Ontvangt een nabestaanden een mededeling van een incident, dan
heeft hij/zij recht om het medisch dossier in te zien.  

3. VANWEGE EEN ZWAARWEGEND BELANG
Een zwaarwegend belang kan zijn een financieel belang, het
vermoeden van een medische fout en vragen over afstamming of
erfelijke aandoening. 
De zorgverlener bepaalt of er sprake is van een zwaarwegend
belang. Rouwverwerking is geen zwaarwegend belang. Het
aanbieden van een nazorggesprek kan helpen.  

als het kind de ouders geen toestemming heeft gegeven
inzage in strijd is met goed hulpverlenerschap
als er sprake is van een incident of medisch belang, dan krijgen
ouders ook toegang tot het dossier, ook als het kind ouder is dan
16 jaar.  

Ouders mogen het medisch dossier inzien, als het kind jonger dan 16
jaar was bij overlijden, behalve:

Let op! het inzagerecht geldt niet als de client heeft laten vastleggen
dat hij GEEN toestemming geeft voor inzage in het medisch dossier!


