Inzagerecht patiëntenen bewonersdossier

Kader
Voor elke patiënt/bewoner in het U.P.C. Sint-Kamillus is er een zorgvuldig bijgehouden
dossier dat op een veilige wijze bewaard wordt. Dit dossier bevat de
identiteitsgegevens van de patiënt/bewoner en medische informatie (bijv.
onderzoeksresultaten, diagnosestellingen).
De patiënt/bewoner kan aan de beroepsbeoefenaar vragen om aan het dossier
bepaalde documenten toe te voegen (bijv. een wetenschappelijk artikel over zijn
ziekte, een document waarin een vertrouwenspersoon of een vertegenwoordiger
aangewezen wordt).
Hoe kan de patiënt zijn dossier inzien ?
De patiënt/bewoner kan (mondeling of schriftelijk) aan de beroepsbeoefenaar vragen
rechtstreeks zijn patiëntendossier in te zien. Vanaf de ontvangst van dit verzoek, heeft
de beroepsbeoefenaar 15 dagen tijd om het dossier aan de patiënt voor te leggen,
In het UPC Sint-Kamillus kan het inzagerecht uitgeoefend worden door een
schriftelijke en gedateerde vraag te richten aan de hoofdgeneesheer (UPC SintKamillus, t.a.v. dr. M. Eneman, hoofdgeneesheer, Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek).
De patiënt/bewoner kan schriftelijk een vertrouwenspersoon aanwijzen om hem bij te
staan of om zijn patiëntendossier in zijn plaats in te zien – met inbegrip van de
persoonlijke notities indien de vertrouwenspersoon een beroepsbeoefenaar is.
Het verzoek van de patiënt en de identiteit van de vertrouwenspersoon worden aan
het patiëntendossier toegevoegd.
Het inzagerecht voor de patiënt is niet absoluut. Er is geen inzagerecht voor:
 de persoonlijke notities van de beroepsbeoefenaar (aantekeningen die voor derden
verborgen zijn, die bestemd zijn voor persoonlijk gebruik van de
beroepsbeoefenaar en die voor de kwaliteit van de zorgen van geen belang zijn)
 de gegevens die betrekking hebben op derden (bijv. identiteitsgegevens van
naasten die informatie hebben toevertrouwd zonder medeweten van de patiënt).
De zorgverstrekker kan daarnaast ook inzage weigeren in gegevens waarvan hij heeft
geoordeeld dat ze nadelig zijn voor de gezondheid van de patiënt/bewoner. Alleen een
beroepsbeoefenaar die door de patiënt aangewezen is, kan dan het dossier met de
persoonlijke notities inzien.
Hoe kan de patiënt een afschrift van zijn dossier verkrijgen ?
Onder dezelfde voorwaarden als voor de inzage, kan de patiënt/bewoner vragen om
een afschrift van zijn patiënten- of bewonersdossier te verkrijgen, tegen de prijs van
maximum 0,10 euro per tekstpagina op papier. Een maximaal bedrag van 5 euro per
gekopieerd beeld kan gevraagd worden aan de patiënt. Indien het afschrift op een
digitale drager geleverd wordt, kan maximum een bedrag van 10 euro gevraagd
worden voor alle gekopieerde pagina’s. De kosten van een afschrift van een
patiëntendossier mogen niet hoger zijn dan 25 euro.

Elk afschrift krijgt de vermelding “strikt persoonlijk en vertrouwelijk”. Het betreft een
eenvoudige aanwijzing, een signaal dat de patiënt/bewoner opvat zoals hij wil.
De beroepsbeoefenaar levert geen afschrift af indien hij over elementen beschikt die
erop wijzen dat de patiënt onder druk staat om de betrokken informatie aan derden
mee te delen (bijv. werkgever, verzekeringsmaatschappij).”
nzagerecht.
Hoe kunnen de naasten van de overleden patiënt toegang tot het dossier
krijgen
Indien de patiënt/bewoner er zich tijdens zijn leven niet tegen verzet heeft, kunnen de
echtgeno(o)t(e), de partner, de ouders, de kinderen, de broers en zussen, de
grootouders en de kleinkinderen die geldige en voldoende ernstige redenen inroepen
(bijv. vermoeden van een medische fout, opsporen van familiale antecedenten) een
beroepsbeoefenaar aanwijzen (bijv. de huisarts van het gezin) die het
patiëntendossier van de overledene met de persoonlijke notities inziet.
Teneinde de persoonlijke levenssfeer van de patiënt/bewoner te beschermen, is de
inzage onrechtstreeks en wordt ze beperkt tot de gegevens die rechtstreeks verband
houden met de redenen die de naasten inroepen.”

