WANNEER DOSSIEROVERDRACHT
Als je als zorgverlener met je praktijk stopt, dan ben je verplicht zorg te
dragen voor de medische dossiers van je cliënten. Er bestaat nog steeds
het recht op inzage voor je (oud) cliënten en je dient rekening te houden
met een bewaartermijn.
Waar je zoal op moet letten, lees je hieronder.

Bij beëindiging van de praktijk

CHECKLIST DOSSIEROVERDRACHT

Bewaartermijn van medische dossiers

Medische dossiers dienen minimaal 20 jaar bewaard te blijven. De
termijn gaat in vanaf de laatste wijziging die is gedaan in het dossier. Als
iemand jeugdhulp krijgt en deze hulp wordt na de 18e verjaardag
voortgezet, dan gaat de termijn gelden vanaf die datum.
Dossiers in eigen beheer houden

Bij beëindiging van je praktijk mogen dossiers alleen vernietigd worden als
de bewaartermijn verstreken is. Als je de dossiers in eigen beheer houdt,
weet dan dat je naderhand altijd vragen van (oud)cliënten kunt ontvangen.
Het voordeel is dat je vragen dan wel het makkelijkst zelf kunt
beantwoorden, omdat je de dossiers ook het beste kent.
Dossiers elders te laten beheren + toestemming vragen

Draag je je praktijk over aan iemand anders, dan is het mogelijk de
medische dossiers over te dragen aan de opvolger. Dat zal uiteraard tegen
een vergoeding zijn. Bij het overdragen van een dossier, draag je ook
direct de wettelijke bewaarplicht over.
Kies je hiervoor? Weet dan dat je ALTIJD toestemming van de cliënt nodig
hebt. Je vraagt dit expliciet aan en de toestemming die de cliënt dan geeft,
leg je ook vast in het dossier.
Houd hen altijd op de hoogte wat er met hun dossier gebeurt, dit heeft
namelijk altijd effect op de continuïteit van de behandeling.
Cliënt maakt bezwaar tegen dossieroverdracht

Het is mogelijk dat een cliënt bezwaar maakt tegen de dossieroverdracht.
Zij dienen een redelijke termijn krijgen om hier bezwaar tegen te maken.
Dat kan bijvoorbeeld 4 weken zijn, of zelfs 6 tot 8 weken in
vakantieperiodes.
Op het moment dat zij bezwaar maken, mag het dossier niet worden
overgedragen en dient het in jouw bezit te blijven.
Als er geen opvolging mogelijk is, dan blijf je ook altijd zelf verantwoordelijk
voor de medische dossiers van jouw (oud) cliënten.

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