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Aanvraag vernietiging
gegevens uit het
medisch dossier

Inleiding
Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
(WGBO) is de wettelijke bewaartermijn van een medisch dossier
twintig jaar. Die termijn gaat in op het tijdstip waarop de laatste
wijziging in het dossier is aangebracht.
Een arts mag een medisch dossier langer bewaren dan twintig jaar,
als dat redelijkerwijs voortvloeit uit de zorg van een goed
hulpverlener. Bijvoorbeeld als dat nodig is om goede (continue) zorg
te kunnen blijven bieden. Dit doet zich vaak voor bij langlopende of
terugkerende behandelingen, zoals bij chronische ziekten. En ook bij
erfelijke aandoeningen kan het van belang zijn om een dossier
langer te bewaren, voor zowel u als patiënt als voor familieleden.
U heeft als patiënt volgens de WGBO en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) het recht om dossiergegevens te
laten vernietigen.
Het vernietigingsrecht geldt alleen voor gegevens die de arts heeft
opgeslagen in het kader van zijn dossierplicht. Financiële en
administratieve gegevens over u als patiënt vallen niet onder het
vernietigingsrecht. Deze gegevens moeten namelijk worden
bewaard vanwege andere wettelijke regelingen.
Indien u verzoekt om vernietiging van uw volledige dossier, dan kan
een arts als alternatief aanbieden om het originele dossier aan u als
patiënt te overhandigen. Het voordeel daarvan is dat u als patiënt op
een later tijdstip kunt besluiten om uw medische gegevens alsnog
aan een (andere) arts ter beschikking te stellen. Een andere
mogelijkheid is, dat de arts u kan aanbieden om alleen bepaalde
gegevens te laten vernietigen. Een arts is niet verplicht deze
alternatieven aan te bieden.
Het is goed mogelijk dat een arts uw verzoek tot vernietiging van het
gehele medische dossier met u bespreekt. Dat kan bijvoorbeeld het
geval zijn wanneer vernietiging gevolgen heeft voor de continuïteit
van de zorg.
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Uitzonderingen
Op het vernietigingsrecht bestaat een aantal uitzonderingen:
1. Een andere wet bepaalt dat gegevens niet vernietigd mogen
worden.
Soms bepaalt een andere wet dat gegevens (binnen een
bepaalde termijn) niet vernietigd mogen worden.
Voorbeelden daarvan zijn de Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd).
Beide wetten leggen de plicht op dat gegevens van een
cliënt in de eerste vijf jaar van de bewaartermijn niet
vernietigd mogen worden.
2. Iemand anders heeft een aanmerkelijk belang bij het
bewaren van de gegevens.
Familieleden kunnen bijvoorbeeld belang hebben bij
bewaring met het oog op erfelijke aandoeningen. Deze
uitzondering kan ook aan de orde zijn als de patiënt een
juridische procedure tegen een arts is gestart of gaat starten.
De arts heeft er dan belang bij dat de gegevens bewaard
blijven om ze te kunnen gebruiken voor zijn verdediging.
De arts moet beoordelen of er sprake is van 'een
aanmerkelijk belang van een ander' dat groter is dan het
belang van u als patiënt bij de vernietiging. Het moet gaan
om een concreet, actueel belang. De theoretische kans dat
een patiënt in de toekomst een klacht tegen de arts indient,
valt hier dus niet onder. Weigert de arts om aan het
vernietigingsverzoek te voldoen, dan moet hij die weigering
goed onderbouwen. Als de patiënt het niet eens is met het
oordeel van de arts, dan kan hij zijn vernietigingsverzoek
voorleggen aan de functionaris gegevensbescherming, te
bereiken via fg@sxb.nl.
3. “Goed hulpverlenerschap” staat vernietiging in de weg.
Deze uitzondering geldt alleen als het overduidelijk is dat
vernietiging van het dossier tegen het belang van de patiënt
ingaat.
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Denk aan een verzoek van een ouder om informatie over
vermeende mishandeling uit het dossier van zijn kind te
schrappen. Of aan informatie die zó cruciaal is voor de
behandeling, dat de arts bij vernietiging van de gegevens
geen verantwoorde zorg meer kan leveren.
Procedure tot aanvraag vernietiging gegevens uit het medisch
dossier
Uw verzoek tot vernietiging kunt u aanvragen door middel van het
invullen en ondertekenen van het “aanvraagformulier voor
vernietiging gegevens uit het medisch dossier”, dit formulier vindt u
op de pagina “Formulieren medisch dossier”.
Nadat uw gegevens zijn ontvangen worden deze geverifieerd en in
behandeling genomen. Uiterlijk drie maanden na het verzoek om
vernietiging worden de gegevens vernietigd. Zodra de gegevens
vernietigd zijn, wordt dit schriftelijk aan u bevestigd.
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