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Wettelijk kader
• Grondrechten, met name
recht op privacy
• GDPR
• Strafwetboek, art. 458 Sw.
• Wet Patiëntenrechten
• Kwaliteitswet
• Deontologische code

Inhoud van het
patiëntendossier
Bewaartermijn en -vorm
Delen van informatie uit
het patiëntendossier
Kopie/inzage van het
patiëntendossier

Inhoud patiëntendossier (art. 33
KW)

• Lijst met op te nemen elementen, zoals bv. identificatie van de patiënt, familiale en
persoonlijke antecedenten, chronologisch overzicht van de verstrekte
gezondheidszorg,…
• Exhaustieve lijst?
o Neen, ook andere elementen kunnen worden opgenomen.
Niettemin begrenzing: rechtmatigheidsgrond GDPR, bv. noodzakelijk voor de
behandeling van de patiënt
o Pleidooi Compsy: opnemen informed consent (behandeling + delen informatie)
• Alle elementen opnemen?
o Neen, enkel in voorkomend geval en binnen diens bevoegdheid

Bewaartermijn en –vorm (art. 34 & 35
KW)
• Verplicht elektronisch – vanaf moment
bij KB vastgelegd voor elke
gezondheidszorgbeoefenaar
• Minimaal 30 jaar, maximaal 50 jaar na
het laatste patiëntencontact (+
evaluatie na 30 jaar o.g.v. GDPR:
persoonsgegevens slechts bewaren
voor zover noodzakelijk voor de
doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt) (uitzondering voor
wetenschappelijk onderzoek)

Delen van informatie
(art. 5, 6 en 9 GDPR, art. 19, 36 tem 40 KW,
art. 14 en 19 DC)
Toegang tot
gezondheidsgegevens

Multidisciplinair overleg /
Teamoverleg

Leerstuk van
het gedeelde
beroepsgeheim
Delen van informatie:
diagnose/behandeling
voortzetten/vervolledigen

‘Restcategorie’

Toegang tot
gezondheidsgegevens (art. 36 e.v. KW)
•

Voorafgaande geïnformeerde toestemming van de patiënt:
o
o
o
o
o

Uitdrukkelijke / impliciete toestemming?
Schriftelijke / mondelinge toestemming?
All-in-toestemming, beperkte of gediversifieerde toestemming, gemoduleerde toestemming
In principe geen temporele beperking, maar per zorgvraag of zorgperiode? (cf. volgehouden)
Bij minderjarige patiënt:




•
•
•
•

Wilsbekwaam: zelfstandige uitoefening patiëntenrechten  minderjarige moet toestemmen
Niet-wilsbekwaam: ouders moeten toestemmen (+ rekening houden met regels inzake ouderlijk gezag)
+ rekening houden met mening/maturiteit minderjarige: ouders moeten toestemmen + minderjarige hierbij betrekken

Therapeutische relatie met de patiënt
Toegangsfinaliteit is het verstrekken van gezondheidszorg
Toegang is noodzakelijk voor de continuïteit en kwaliteit van de gezondheidszorgverstrekking
Toegang is beperkt tot gezondheidsgegevens die dienstig en pertinent zijn in het raam van de
gezondheidszorgverstrekking

Controlemechanisme (art. 40 KW)

Quid: persoonlijke notities?
• = persoonlijke kanttekeningen, eigen ideeën, subjectieve
opmerkingen, denkpistes, vragen, werkhypotheses of
geheugensteuntjes
• Nooit inzagerecht door andere gezondheidszorgbeoefenaars!
• Inzagerecht door de patiënt sinds inwerkingtreding GDPR?
o Betwist…
o Voorontwerp van wet om duidelijkheid te scheppen: geen
inzagerecht voor de patiënt van de persoonlijke notities

Multidisciplinair Overleg / Teamoverleg
Leerstuk van het ‘gezamenlijk beroepsgeheim’

• Specifieke toepassing van het gedeelde beroepsgeheim
• Ontwikkeld in rechtsleer, maar niet algemeen aanvaard (niet opgenomen in DC)
• Toepassingsvoorwaarden dezelfde als voor het gedeelde beroepsgeheim,
behoudens:
o

Personeel criterium: beperkt tot teamverband






o

Samenwerkingsverband tussen zorgverleners die een gezamenlijke verantwoordelijkheid
hebben voor de zorgverlening aan de patient en die een gezamenlijke opdracht vervullen
Met als doel een gemeenschappelijke, geïntegreerde visie
Duidelijk herkenbare en afgebakende entiteit, zoals bv. Kinderteam / volwassenenteam binnen
CGG
Sowieso nooit buiten organisatie, zoals bv. met huisarts, of nooit binnen netwerk GGZ!

Materieel criterium: uitgebreid tot ‘relevante gegevens’ (‘need to know’ & ‘good to
know’, niet ‘nice to know’)

Delen van informatie: DIAGNOSE/behandeling
Voortzetten/Vervolledigen (art. 19 KW)
Verplichting tot delen informatie
• Ingeval het doel erin bestaat de diagnose of de behandeling voort
te zetten of te vervolledigen bij een andere
gezondheidszorgbeoefenaar
o Meerderheidsstrekking: niet noodzakelijk zelfde type
gezondheidszorgbeoefenaar, maar wel ‘WUGgezondheidszorgbeoefenaar’

• Mits toestemming van de patiënt (voorafgaande geïnformeerde
toestemming – art. 36 KW)
• ‘Nuttige of noodzakelijke informatie’ (‘Need to know’ & ‘Good to
know’)

‘Restcategorie’ (art. 14 DC)

Mogelijkheid tot delen van informatie

Kopie & Inzage
Patiëntendossier (art. 9, §2-4 WPR)
• Recht op inzage (art. 9, §2 WPR):
o
o
o
o

Binnen 15 dagen
Evt. vertrouwenspersoon
Ingeval van therapeutische exceptie: vertrouwenspersoon
Persoonlijke notities (zie hoger)?

• Recht op kopie (art. 9, §3 WPR):
o ‘strikt persoonlijk en vertrouwelijk’ vermelden op elke pagina
o Eerste kopie kosteloos, daarna kan vergoeding gevraagd worden (per gekopieerde pag. max.
€0,10 met max. bedrag van €25; digitale kopie max. €10)
o Weigeren i.g.v. externe druk
o Gegevens die betrekking hebben op derden zijn uitgesloten

• Bijzonder geval: recht op inzage door nabestaanden na overlijden patiënt (art. 9, §4
WPR):
o Echtgenoot, wettelijk samenwonende partner, partner en bloedverwanten tem 2de graad
o Verzoek voldoende gemotiveerd en gespecifieerd
o Patiënt heeft er zich niet uitdrukkelijk tegen verzet

Besluit
• Geen eenvoudige materie
• Niet steeds evident om de vertaalslag te maken: abstracte rechtsregels
versus concrete toepassing in de praktijk
• Geval-per-geval benadering is wenselijk
• Te beschermen belangen (vertrouwensrelatie, zorgkwaliteit – en
continuïteit, belang van de patiënt,…) alimenteren reflectieproces
• Supervisie, intervisie, ethische reflectie,…
• Transparantie en dialoog!
• Belang van neutraal taalgebruik
• When trust is broken, sorry means nothing’

PRAKTISCH: DRIEDELIG ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER
Patiëntendossier enkel
bestemd voor de klinisch
psycholoog die een
therapeutische relatie
heeft met de patiënt

Patiëntendossier dat kan
worden geraadpleegd door
andere WUGgezondheidszorgbeoefenaars

Persoonlijke notities

Wat?

Eigenlijk patiëntendossier.
Informatie waarvoor geen
voorafgaand en
geïnformeerd
toestemmingsrecht werd
verleend.

Eigenlijk patiëntendossier.
Informatie waarvoor wel
een voorafgaand en
geïnformeerd
toestemmingsrecht werd
verleend.
M.i.v. het functionele bilan.

Persoonlijke
kanttekeningen,
geheugensteuntjes,
werkinstrument.

Inzage/afschrift patiënt?

Ja

Ja

Betwist

Informatiedeling met
andere gezondheidszorgbeoefenaars?

Actief: ja
Passief: neen

Ja

Neen

Meer weten?
• Nieuwsbrieven en website Compsy
• T. Vansweevelt & N. Broeckx, “Het patiëntendossier en de
toegang tot en doorstroming van gezondheidsgegevens
tussen gezondheidszorgbeoefenaars in het raam van de
Kwaliteitswet”, in T. Vansweevelt, S. Tack, e.a., De
Kwaliteitswet, Antwerpen, Intersentia, 2020.
• L. Nouwynck, “Travail médico-psycho-social et secret
professionnel partagé. Avec qui? Quoi? Et le dossier
électronique?”, Ethica Clinica, 2022.

