REGLEMENT INZAKE HET INZAGERECHT IN HET MEDISCH PATIËNTENDOSSIER EN OPVRAGEN VAN STUKKEN UIT DIT DOSSIER DOOR DE PATIËNT

Inleiding
De wet van 22 augustus betreffende de rechten van de patiënt regelt in artikel 9 het inzagerecht van de patiënt in zijn patiëntendossier (art. 9 §2) en het recht, om tegen kostprijs, een
afschrift te krijgen van het geheel of een gedeelte van dit patiëntendossier (art. 9 §3).
Dit reglement regelt de praktische modaliteiten hoe een patiënt of één door hem aangewezen
vertrouwenspersoon in Ziekenhuis Maas en Kempen dit recht kan uitoefenen.
Artikel 1
In toepassing van artikel 26 § 1 van de statuten geeft de raad van beheer delegatie van bevoegdheid aan de hoofdgeneesheer van Ziekenhuis Maas en Kempen om, volgens dit reglement aan een patiënt of zijn/haar vertrouwenspersoon in toepassing van de wet betreffende
patiëntenrechten zijn/haar recht op inzage en kopie van zijn/haar medisch dossier uit te oefenen. De hoofdgeneesheer geeft hieraan, conform de verdere bepalingen van dit reglement,
uitvoering.
Artikel 2
Een patiënt is hij/zij die in één van de exploitatiezetels van Ziekenhuis Maas en Kempen medisch onderzocht werd, er werd verzorgd of er werd opgenomen.
Een vertrouwenspersoon is hij/zij die door de patiënt schriftelijk aangewezen werd om de in
dit reglement bedoelde rechten uit te oefenen.
Artikel 3
De patiënt of de aangewezen vertrouwenspersoon die inzage of een kopie wenst van zijn/haar
dossier, dient het formulier “verzoek om inzage/afschrift gegevens uit
patiëntendossier” in te vullen. Dit formulier kan men bekomen via (het secretariaat van) de
behandelende geneesheer of via de ombudsdienst. Het ingevulde formulier dient aan de behandelende geneesheer bezorgd te worden.
Voor meer informatie over het recht op inzage en afschrift van het patiëntendossier en/of
indien dit recht niet gerespecteerd wordt, kan men terecht bij de ombudsdienst.
Artikel 4
Na het overlijden van de patiënt kunnen de partner en verwanten tot en met de tweede graad
(de ouders, kinderen, broers en zussen, kleinkinderen en grootouders) het patiëntendossier
onrechtstreeks inzien, door tussenkomst van een beroepsbeoefenaar, onder de volgende
voorwaarden:
 De patiënt zelf mag zich bij leven niet verzet hebben tegen een dergelijke inzage.
 Het verzoek om inzage moet gemotiveerd zijn en de redenen moeten voldoende ernstig zijn om een uitzondering toe te staan op het recht op privacy van de overledene.
Mogelijke redenen zijn: het vermoeden van medische fout, het opsporen van familiale
antecedenten, etc.
 Het inzagerecht is beperkt tot die gegevens die verband houden met de door de familieleden opgegeven redenen.
Artikel 5
De behandelende geneesheer zoekt het gevraagde dossier op, en contacteert indien nodig de
hoofdgeneesheer en/of de ombudsdienst.
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De behandelende geneesheer maakt de gevraagde kopies van een gedeelte of van het gehele
dossier. De vereiste stukken worden tegen ontvangstbewijs afgeleverd en dit uiterlijk binnen
de 15 dagen na de vraag van de patiënt.
Het ontvangstbewijs wordt door de behandelende geneesheer in het medisch dossier gevoegd.
Artikel 6
Inzage in de persoonlijke notities van de behandelende arts of in de gegevens die betrekking
hebben op derden kan enkel door een door de patiënt aangewezen beroepsbeoefenaar (een
arts) en dit in het bijzijn van de behandelende geneesheer.
Artikel 7
Het gebruik maken van het recht op een afschrift leidt tot volgende kosten voor de aanvrager
(Zie KB 02/02/2007 in Staatsblad van 07/03/2007)
 0,10 € per gekopieerd blad
 Medische beeldvorming : 5 € per foto – maximaal 10 € voor Cd’s of Dvd’s met meerdere foto’s
 Maximaal 25 euro in totaal per opvraging van een afschrift
Artikel 8
Indien er duidelijke aanwijzingen zijn dat de patiënt onder druk werd of wordt gezet om een
afschrift van zijn dossier aan derden mee te delen dan wordt de aflevering van dit afschrift
geweigerd.

Deze delegatie van bevoegdheid werd verleend en dit reglement goedgekeurd in de Raad van
Bestuur van Ziekenhuis Maas en Kempen van 1 december 2008.
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