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Werkwijze/inhoud
Op grond van artikel 455 van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) kan de patiënt de
hulpverlener verzoeken om zijn/haar medisch dossier, of een deel hiervan, te vernietigen. De hulpverlener dient
binnen drie maanden aan dit verzoek gehoor geven.
Stappenplan voor vernietiging dossier:
1. Het verzoek wordt schriftelijk en ondertekend, vergezeld van een geldig identiteitsbewijs, gedaan aan de
Raad van bestuur door de wilsbekwame patiënt of, bij minderjarigen, door diens wettelijk
vertegenwoordiger. De regeling in de WGBO voor vertegenwoordiging van minderjarigen is hierbij van
kracht.
2. De Raad van Bestuur* legt het verzoek voor aan de behandelend medisch specialist(en).
3. De medisch specialist geeft toestemming tenzij hij/zij de mening is toegedaan dat er een aanmerkelijk
belang is voor een ander dan de patiënt of dat een wettelijk voorschrift zich tegen vernietiging verzet.
Van een aanmerkelijk belang is bijvoorbeeld sprake in geval van een claim tegen de hulpverlener, als
de rekening van genoten zorg nog niet is voldaan of als de gegevens van groot belang zijn voor
bijvoorbeeld kinderen van verzoeker. Een wettelijk voorschrift dat zich tegen vernietiging kan verzetten
en relevant is voor het ziekenhuis is artikel 56, Wet BOPZ, dat van kracht is bij de gedwongen opname
van psychiatrische patiënten. Een afwijzing van het vernietigingsverzoek moet worden gemotiveerd.
4. De Raad van Bestuur* geeft als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens het hoofd
Zorgadministratie opdracht om binnen 90 dagen na ontvangst van het verzoek de diverse dossiers te
vernietigen (zie stappen 4 a t/m 4c)
a) Opdracht aan de Zorgadministratie; vanwege mogelijk bestaan papieren dossiers
b) Opdracht aan de Programmanager Epic inzake verwijderen gegevens uit Epic en Medical
Viewer.
c) Zo nodig opdracht aan de manager ICMT voor verwijderen gegevens uit overige ICT
deelsystemen.
5. Als dit is gerealiseerd is bevestigt het hoofd Zorgadministratie de vernietiging schriftelijk aan de Raad
van Bestuur*.
6. De Raad van Bestuur* deelt de verzoeker schriftelijk mee dat (een deel van) zijn/haar dossier is
vernietigd.
7. Het verzoek en de bevestigingsbrief aan de patiënt worden in het medisch dossier van de patiënt
opgeslagen door het hoofd Zorgadministratie.

Verantwoordelijkheden
*De Raad van Bestuur wordt in stap 2,4 en 5 vertegenwoordigd door de jurist gezondheidsrecht

