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Mijnheer de Minister, 

Al sinds de inwerkingtreding van de WGBO bestaat onder hulpverleners, onderzoekers en 
patiëntenorganisaties bezorgdheid over de gevolgen van de bewaarregeling voor patiëntendossiers. 
In een eerder verkennend signalement kwam de Gezondheidsraad tot de conclusie dat er voor die 
bezorgdheid inderdaad reden bestaat. Die verkenning liep uit op een drietal aanbevelingen: 
opschorting van de plaatselijk al begonnen vernietiging van meer dan tien jaar oude dossiers, 
exploratie van de bestaande wettelijke mogelijkheden om medische gegevens langer dan tien jaar 
te kunnen bewaren en verdieping van de probleemanalyse in het licht van een beoordeling van de 
juridische achtergrond van de huidige regeling en gelet op actuele ontwikkelingen in zorg en 
onderzoek..  

De oproep om verdere vernietiging op te schorten kreeg bijval van uw ambtsvoorganger en 
van diverse organisaties, waaronder de KNMG, maar heeft voortzetting van het lokaal al ingezette 
vernietigingsbeleid niet kunnen stoppen. Over precies één jaar, op 1 april 2005, loopt de in de 
WGBO opgenomen overgangsbepaling af, op grond waarvan meer dan tien jaar oude dossiers na 
inwerkingtreding van de wet nog bewaard mochten blijven. Bij ongewijzigd beleid moet dan ook 
worden gevreesd dat het vernietigingstempo in de komende periode sterk zal worden opgevoerd. 

De tweede aanbeveling (exploratie van de ruimte in de huidige wet) is opgepakt in het uit de 
recente wetsevaluatie van de WGBO voortvloeiende implementatieprogramma, dat wordt 
gecoördineerd door de KNMG. Het eindrapport van dit programma wordt later dit jaar verwacht.  

Omdat in het eerdere signalement al werd geconstateerd dat waarschijnlijk niet alle 
knelpunten binnen de huidige WGBO kunnen worden opgelost (reden voor de derde aanbeveling), 
heb ik besloten een commissie in te stellen met als opdracht de eerder geconstateerde problemen in 
fundamentele zin te analyseren en mogelijke oplossingen te onderzoeken, indien nodig ook buiten 
het kader van de huidige wet. Het advies dat ik u hierbij aanbied, bevat de uitwerking daarvan. De 
commissie concludeert dat de huidige bewaarregeling op ten minste drie terreinen knelpunten 
oplevert: de zorg voor de patiënt zelf, de mogelijke zorgbehoefte van diens verwanten, en het 
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medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het advies loopt uit op een beredeneerd voorstel tot 
wetswijziging binnen het kader van de Europese en nationale privacywetgeving.  

Bij het verkennen van mogelijke oplossingen heeft de commissie een internationale 
rechtsvergelijking verricht. Uit dat onderzoek, waarvan de uitkomsten als bijlage bij het advies 
zijn gevoegd, blijkt dat binnen het kader van dezelfde Europese Privacyrichtlijn een grote variëteit 
aan bewaarregelingen mogelijk is. Met name in Scandinavische landen zijn aparte voorzieningen 
getroffen om medische gegevens voor onder meer medisch-wetenschappelijk onderzoek lang 
beschikbaar te kunnen houden. Daaruit spreekt een erkenning van het grote publieke belang dat 
met dat onderzoek (immers gericht op verbetering van de gezondheidszorg) is gemoeid. Voor die 
dimensie zou ook in ons land meer aandacht mogen zijn.  

Verder heeft de commissie voor haar oriëntatie een hoorzitting gehouden met een aantal 
patiëntenorganisaties. Het verslag daarvan vindt u eveneens in de bijlagen bij het advies. In de 
reacties van de meeste organisaties woog de bezorgdheid over het verloren gaan van voor zorg, 
verwanten of onderzoek mogelijk nog belangrijke gegevens duidelijk zwaarder dan die over 
mogelijke privacyrisico’s als gevolg van langer bewaren. Dat laat onverlet dat bij verruiming van 
de bewaarmogelijkheden aanvullende privacybeschermende maatregelen nodig kunnen zijn. 

Binnen de Gezondheidsraad is het advies beoordeeld door de Beraadsgroep Geneeskunde en 
door de Beraadsgroep Gezondheidsethiek en Gezondheidsrecht. Ook zijn enkele leden uit de 
Beraadsgroep Genetica geconsulteerd. Ik onderschrijf de conclusie van de commissie dat via 
wetswijziging ruimte moet worden gemaakt om medische gegevens substantieel langer te bewaren 
en sta achter het door haar op hoofdlijnen geformuleerde voorstel voor een samenhangende 
oplossing van de onderscheiden knelpunten.  

Tegelijk is duidelijk dat het jaar dat nog rest tot het aflopen van de al genoemde 
overgangsbepaling, te kort is om tot besluitvorming over het voorstel van de commissie en 
vervolgens tot wetswijziging te komen. Wat daarom met voorrang moet gebeuren, is het scheppen 
van extra tijd. Zoals de commissie aangeeft, kan dat snel, namelijk door verlenging en aanpassing 
van diezelfde overgangsbepaling.  

Hoogachtend, 

 

prof. dr JA Knottnerus 
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Samenvatting

De Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) bepaalt dat patiënt-
gegevens gedurende tien jaar bewaard moeten blijven, of zoveel langer als uit de zorg 
van een goed hulpverlener voortvloeit. De achtergrond hiervan is het centrale uitgangs-
punt van de Europese en nationale privacywetgeving, namelijk dat persoonsgegevens 
niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. De 
keerzijde van genoemde regeling in de WGBO is dan ook dat gegevens die ouder zijn 
dan tien jaar én niet meer nodig voor goede zorg, moeten worden vernietigd. Volgens 
een overgangsbepaling is die vernietigingsplicht uitgesteld tot 1 april 2005.

De afgelopen jaren is er in brede kring discussie ontstaan over de regeling van de 
bewaartermijn in de WGBO. Hulpverleners en patiëntenorganisaties zijn bezorgd dat 
gegevens verloren gaan die later nog weer van belang kunnen blijken voor de zorg aan 
de patiënt of diens verwanten. Onderzoekers benadrukken dat ook na tien jaar nog kan 
blijken dat blootstelling aan een bepaalde routinebehandeling mogelijke late gevolgen 
heeft die nader onderzoek verdienen. De bezorgdheid groeit naarmate het aflopen van de 
overgangsbepaling dichterbij komt.

In een eerdere verkenning adviseerde Gezondheidsraad om het plaatselijk al inge-
zette vernietigingsbeleid op te schorten en na te gaan hoe optimaal gebruik te maken valt 
van de ruimte voor langer bewaren die de wet zelf biedt. Ook bepleitte de raad een fun-
damentele analyse van de problematiek, ‘rekening houdend met actuele ontwikkelingen 
in zorg en onderzoek, de achtergronden van de huidige wettelijke regeling en internatio-
nale aspecten’. 
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In de zomer van 2002 stelde de voorzitter van de Gezondheidsraad een commissie in 
met de opdracht die analyse uit te voeren en daarbij ook aandacht te geven aan de zeg-
genschap van de patiënt. De analyse zou moeten uitlopen op een inventarisatie van 
mogelijke oplossingen voor de gesignaleerde problemen. Het voorliggende advies bevat 
de uitwerking van die opdracht. De commissie stelt vast dat de huidige regeling op ver-
schillende terreinen (zorg, onderzoek, familiebelang) tot ernstige knelpunten leidt, die 
alleen via wetswijziging zijn op te lossen. 

Juridisch kader

Om binnen de Europese Unie de wetgeving op het gebied van de informationele priva-
cybescherming te harmoniseren, geldt sinds 1995 een Europese Privacyrichtlijn (95/46/
EG). In ons land is die richtlijn geïmplementeerd in de Wet Bescherming Persoonsgege-
vens (WBP). De WGBO biedt een sectorspecifieke regeling voor de omgang met per-
soonsgegevens in de context van de gezondheidszorg. WBP en WGBO vullen elkaar 
aan.

Volgens de WGBO moeten hulpverleners al die gegevens over de gezondheid van 
de patiënt en diens behandeling in het dossier opnemen die voor het doel van goede 
hulpverlening noodzakelijk zijn en horen ze die te bewaren zolang dat het geval is. 
Medische persoonsgegevens mogen echter niet onnodig worden bewaard. De inbreuk in 
de persoonlijke levenssfeer die bij het aangaan van een behandelingsrelatie onvermijde-
lijk is, moet zo klein mogelijk blijven. Langer bewaren dan nodig is, is daarmee in strijd. 
Ook stelt het de betrokkene onnodig bloot aan risico’s verbonden aan het uit handen 
geven van zijn of haar persoonsgegevens. 

Het beginsel van ‘doelbinding’ houdt in dat persoonsgegevens die voor het oor-
spronkelijke doel niet meer nodig zijn, niet zonder toestemming van de betrokkene voor 
andere doelen mogen worden verwerkt (en dus ook niet bewaard). De algemene priva-
cywetgeving laat wel enige ruimte om persoonsgegevens ook zonder toestemming te 
bewaren voor wetenschappelijk onderzoek. Vanwege het beroepsgeheim is de WGBO 
op dit punt strikter en biedt die ruimte niet. Wel bevat die wet een uitzonderingsbepaling 
die hulpverleners toestaat om medische persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden, 
waaronder een ‘geen bezwaar’ van de betrokkene, aan wetenschappelijk onderzoekers 
te verstrekken.

Op de vraag hoe lang de in het medisch dossier opgenomen gegevens bewaard die-
nen te blijven, geeft de WGBO een dubbel antwoord: ‘tien jaar (…) of zoveel langer als 
redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’. Uit de Memorie van 
Toelichting kan worden afgeleid dat die tien jaar moet worden gezien als een ‘algemene 
minimum-bewaartijd’. Behalve als de patiënt zelf vraagt zijn gegevens al eerder te ver-
nietigen, moet de hulpverlener ze bewaren zolang dat nodig is om hem of haar goede 
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zorg te kunnen bieden, met een minimum van tien jaar. In de praktijk wordt die tien jaar 
echter vaak uitgelegd als een maximum en het ‘of zoveel langer….’ als een uitzonde-
ringsgrond. Niet ‘bewaren tenzij’, maar ‘vernietigen tenzij’ is dan de boodschap die in 
de regeling wordt gelezen. 

Rechtsvergelijking met andere Europese landen

De commissie heeft uitgezocht hoe de regeling van de bewaartermijn in de WGBO zich 
verhoudt tot de relevante wet- en regelgeving van andere landen die net als Nederland 
gebonden zijn (of zich houden) aan de Europese Privacyrichtlijn (Richtlijn 95/46/EG). 
De rechtsvergelijking omvat België, Duitsland, Engeland, Finland, Noorwegen, Spanje 
en Zweden. Er blijkt op dit gebied een grote variëteit aan regelingen te bestaan, ook wat 
betreft de lengte van de bewaartermijnen. Daar zijn langere, maar ook kortere bij dan de 
Nederlandse tien jaar. Gelet op het geheel van regels voor het bewaren van medische 
dossiers in de onderzochte landen is de Nederlandse WGBO-termijn echter niet ruim te 
noemen. In een aantal landen bestaat afzonderlijke wetgeving op grond waarvan medi-
sche gegevens die niet meer voor patiëntenzorg nodig zijn, onder bepaalde voorwaarden 
bewaard moeten blijven, onder meer voor wetenschappelijk onderzoek. In de Scandina-
vische landen speelt de archiefwetgeving in dit opzicht een belangrijke rol. 

Knelpunten

Een door de commissie ondernomen inventarisatie laat zien dat tien jaar in veel gevallen 
een te korte bewaartijd is. Dat hangt samen met belangrijke ontwikkelingen in de 
geneeskunde die sinds de periode van de wetsvoorbereiding steeds nadrukkelijker op de 
voorgrond zijn getreden. Ziekten waar mensen vroeger aan overleden zijn nu behandel-
baar, maar wel moet men dan vaak levenslang rekening houden met een verhoogd risico 
opnieuw ziek te worden. Bij steeds meer aandoeningen of condities blijkt een erfelijke 
factor een rol te spelen. Familieleden van de patiënt kunnen er dan belang bij hebben dat 
gegevens over eerdere ziektegeschiedenissen in de familie niet al na tien jaar zijn ver-
nietigd. Verder is er meer inzicht in en aandacht voor diverse correlaties tussen eerder 
doorgemaakte ziekten of ondergane behandelingen en de kans op later in het leven 
optredende aandoeningen. Zowel voor het onderzoek daarnaar als voor verdere zorg aan 
patiënten die blootgesteld zijn geweest aan behandelingen waarvan late complicaties 
aan het licht zijn gekomen, is het van belang dat medische gegevens (veel) langer dan 
tien jaar worden bewaard. Voor dat onderzoek is het bovendien essentieel dat die bewa-
ring niet ophoudt na het overlijden van de patiënt.
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Langer bewaren: binnen de huidige WGBO

Ook al kunnen op grond van ‘goed hulpverlenerschap’ voor specifieke terreinen van 
zorg langere bewaartermijnen worden afgesproken, tien jaar is te kort om te beoordelen 
welke gegevens in de toekomst nog nodig kunnen zijn. Bovendien mag daarbij slechts 
gelet worden op het belang van de verdere zorg voor de patiënt van wie de gegevens 
afkomstig zijn, niet ook op dat van medisch-wetenschappelijk onderzoek of het moge-
lijke belang van (toekomstige) verwanten. 

Waar echter goede zorg voor de patiënt zelf een reden vormt voor langer bewaren, 
zou op grond van de bestaande formulering van de WGBO geen knelpunt mogen 
bestaan. Dat veronderstelt wel dat het in de praktijk mogelijk en haalbaar is te onder-
scheiden tussen gegevens die op grond van dat criterium nog wel en niet meer bewaard 
moeten blijven. Voorgesteld is dat de wetenschappelijke verenigingen daarvoor richtlij-
nen zouden opstellen. Het ziet er echter niet naar uit dat die er nog komen voor het aflo-
pen van de overgangsbepaling op 1 april 2005. 

Langer bewaren: ruimte voor wetsaanpassing

De algemene privacywetgeving laat ruimte voor iedere verlenging van de huidige 
bewaartermijn die nodig is voor het doel waarvoor medische gegevens worden verza-
meld: goede zorg voor de patiënt. Dat zou dan nog steeds een minimumtermijn kunnen 
zijn, waarop via richtlijnen aanvullingen mogelijk zijn voor gegevens op specifieke ter-
reinen van zorg. Een langere bewaartermijn betekent dat medische gegevens zoveel lan-
ger ook beschikbaar zijn voor onderzoek, familiebelang en juridische claims. 

Binnen het kader van de algemene privacywetgeving zijn nog enkele andere aanpas-
singen van de WGBO denkbaar. Zo kan worden bepaald dat medische gegevens 
bewaard moeten blijven als een ander dan de patiënt daarbij een zwaarwegend gezond-
heidsbelang heeft. Verder valt te denken aan een ‘bewaarrecht’ van de patiënt, als com-
plement van diens nu al in de wet erkende vernietigingsrecht. De patiënt zou via dat 
bewaarrecht kunnen bewerkstelligen dat gegevens waarvan de bewaartermijn is verstre-
ken en die voor goede hulpverlening niet meer nodig zijn, toch bewaard blijven, bijvoor-
beeld met oog op een mogelijke nieuwe zorgbehoefte van zichzelf of zijn verwanten, of 
ook voor wetenschappelijk onderzoek. 

De in enkele andere Europese landen bestaande afzonderlijke wettelijke bewaarre-
geling van medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek berust op een uitzon-
deringsbepaling in de Privacyrichtlijn. Daarin staat dat lidstaten om redenen van 
zwaarwegend algemeen belang bij wet of besluit aanvullende afwijkingen mogen for-
muleren ten opzichte van het verbod op verwerking van gevoelige persoonsgegevens. 
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Voorwaarde is dat passende privacywaarborgen worden geboden. De WBP bevat een 
overeenkomstige bepaling. Denkbaar is ten slotte nog diezelfde uitzonderingsbepaling 
aan te grijpen voor wat de meest radicale oplossing zou zijn: een in de wet vastgelegde 
zeer lange algemene bewaartermijn (bijvoorbeeld: honderd jaar na de geboorte van de 
patiënt), waarin niet alleen het belang van goede zorg aan de patiënt is verdisconteerd, 
maar ook dat van wetenschappelijk onderzoek en het mogelijke familiebelang. De nood-
zaak van zo’n oplossing moet dan wel in termen van het algemeen belang kunnen wor-
den aangetoond. 

Beschouwing

Voorzover een langere bewaartermijn nodig is om patiënten goede zorg te kunnen bie-
den, levert dat geen spanning op met de uitgangspunten van privacybescherming. Wel 
kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn om het grotere risico van ongewenst 
gebruik en mogelijke gevolgen daarvan tegen te gaan. Verder is periodieke schoning 
nodig om data overload te voorkomen. De hogere uitgaven waarmee langer bewaren 
ook in het elektronische tijdperk onvermijdelijk gepaard gaat, betekenen volgens de 
commissie geen argument om van een langere termijn af te zien. Ze zijn te verantwoor-
den als noodzakelijk voor de kwaliteit van de hulpverlening. De verlenging van de 
bewaartermijn moet wel proportioneel zijn: het is niet zonder meer evident dat het doel 
van goede zorg aan de patiënt het noodzakelijk maakt diens volledige dossier bijvoor-
beeld levenslang te bewaren. 

Een afzonderlijke bewaarregeling voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, mits 
voorzien van passende waarborgen, valt volgens de commissie te rechtvaardigen op 
grond van het algemene belang van een goede gezondheidszorg en de constatering dat 
de knelpunten op dit terrein via minder ingrijpende maatregelen niet afdoende kunnen 
worden opgelost. Tot die minder ingrijpende maatregelen behoort het vooropstellen van 
de zeggenschap van de patiënt, die dan zijn bewaarrecht zou kunnen gebruiken om er 
voor te zorgen dat gegevens bewaard blijven voor wetenschappelijk onderzoek. 
Bedoelde wettelijke bewaarregeling voor onderzoek zou een ‘feedback’ optie kunnen 
omvatten. Het gaat dan om de mogelijkheid dat gegevens die worden bewaard voor 
medisch-wetenschappelijk onderzoek onder bepaalde voorwaarden, waaronder in ieder 
geval een zwaarwegend gezondheidsbelang, toegankelijk blijven voor de zorg aan de 
patiënt of diens verwanten.

Bewaren van erfelijke gegevens voor een mogelijk belang van toekomstige verwan-
ten staat op gespannen voet met de uitgangspunten van de algemene privacywetgeving. 
Hier ziet de commissie wél een belangrijke rol voor de zeggenschap van de patiënt. Via 
diens bewaarrecht zou de huidige praktijk in de klinische genetica (erfelijke gegevens 
drie generaties bewaren) kunnen worden gehandhaafd, zij het op voorwaarde dat de 
Samenvatting 15



patiënt of adviesvrager zich daar dan zelf voor moet hebben uitgesproken. Ook de 
zojuist genoemde feedbackoptie kan hier een oplossingsroute bieden. In geval van een 
zwaarwegend gezondheidsbelang zouden verwanten van de patiënt dan toegang kunnen 
krijgen tot diens voor onderzoek bewaarde gegevens. Die laatste benadering kan ook 
een oplossing bieden voor het mogelijk belang van (toekomstige) verwanten bij het 
bewaard blijven van gegevens waarvan het erfelijke karakter pas wordt ontdekt nadat de 
bewaartermijn is verstreken.

Conclusie en aanbevelingen

De commissie vindt dat het nodig is via wetswijziging ruimte te maken voor substantieel 
langer bewaren van medische gegevens. De nieuwe regeling moet een samenhangend 
antwoord bieden op alle in dit advies gesignaleerde knelpunten. Hoewel zij niet uitsluit 
dat nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen de argumenten voor de eerder genoemde 
radicale oplossing (een zeer lange bewaartermijn waarin alle relevante belangen tegelijk 
zijn verdisconteerd) op termijn aan kracht zullen doen winnen, is dat niet de benadering 
die de commissie bepleit. Volgens haar biedt een regeling die afzonderlijke bewaartra-
jecten omvat voor zorg, onderzoek en verwanten, de op dit moment best verdedigbare 
balans tussen het belang van langer bewaren enerzijds en de uitgangspunten van priva-
cybescherming en zeggenschap anderzijds. De contouren van die regeling schetst de 
commissie als volgt:
• Er komt een langere bewaartermijn voor de zorg aan de patiënt. De commissie kan 

zich voorstellen dat aansluiting wordt gezocht bij de termijn van dertig jaar die 
wordt genoemd in nieuwe Europese en Nederlandse regelgeving inzake kwaliteits- 
en veiligheidsnormen voor lichaamsmateriaal. De nieuwe termijn is een minimum. 
Omdat het nodig kan zijn bepaalde gegevens langer te bewaren, blijft de ontwikke-
ling van specifieke bewaarrichtlijnen noodzakelijk. 

• Er komt een wettelijke bewaarregeling voor onderzoek. Dat wil zeggen dat medi-
sche persoonsgegevens die niet meer nodig zijn voor de zorg aan de patiënt, over-
gaan naar een apart regiem, waaronder ze (in zoveel mogelijk indirect herleidbare 
vorm en onder bepaalde voorwaarden) zo lang bewaard kunnen blijven als voor het 
doel van medisch-wetenschappelijk onderzoek nodig is. Dit voorstel vergt nadere 
uitwerking, waarbij onder meer aandacht moet worden besteed aan het doel van de 
registratie, de bewaarduur, de selectie van te bewaren gegevens, de wijze waarop de 
gegevens worden bewaard en de in verband daarmee te nemen beschermingsmaatre-
gelen, de zeggenschap van de betrokkene, de voorwaarden waaronder onderzoekers 
van de gegevens gebruik mogen maken en de vraag of er wel of niet een feedback-
mogelijkheid naar de context van de zorg moet worden ingebouwd. 
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• Er worden in de WGBO aanvullende bepalingen opgenomen die het mogelijk 
maken erfelijke gegevens zo lang te bewaren als gelet op het familiebelang nodig is. 
Dit betreft de bepaling dat medische gegevens bewaard moeten blijven als een ander 
dan de patiënt daar een zwaarwegend gezondheidsbelang bij heeft en expliciete toe-
kenning aan de patiënt van het recht om vernietiging van zijn gegevens tegen te hou-
den (bewaarrecht). Verder kan het familiebelang reden geven om onder 
voorwaarden te voorzien in de mogelijkheid van toegang tot de voor onderzoek 
bewaarde gegevens (de zojuist bedoelde feedbackoptie) 

De commissie bepleit spoedige besluitvorming over het door haar gedane voorstel voor 
een nieuwe bewaarregeling. Het is essentieel dat de afzonderlijke elementen van dat 
voorstel in hun onderlinge samenhang worden beschouwd en beoordeeld. 

Zolang de noodzakelijke wetswijzigingen niet zijn geëffectueerd moet (verdere) 
vernietiging van medische gegevens worden voorkomen. Dat kan alleen door aanpas-
sing van de bestaande overgangsbepaling in artikel IV van de WGBO. Een verlenging 
van de overgangsperiode met vijf jaar, dus tot 1 april 2010, geeft voldoende tijd voor 
zorgvuldige besluitvorming, maar maakt ook duidelijk dat daarmee niet mag worden 
gewacht. De strekking moet zijn dat vóór die datum geen medische gegevens vernietigd 
mogen worden. De commissie benadrukt dat met die aanpassing van de overgangsbepa-
ling grote haast is gemoeid.

De wetenschappelijke verenigingen zouden de daarmee te scheppen tijdsruimte 
moeten gebruiken voor de ontwikkeling van richtlijnen, niet alleen met het oog op lan-
gere bewaring van gegevens op specifieke terreinen van zorg, maar ook voor de noodza-
kelijke periodieke schoning van dossiers.

De zeggenschap van de patiënt over zijn of haar gegevens moet worden versterkt. 
Dat vereist goede informatie, waarin ook aandacht te geven valt aan het belang van 
medische gegevens en het bewaren daarvan voor een goede gezondheidszorg. De com-
missie ziet daar een gedeelde verantwoordelijkheid van de wetenschappelijke verenigin-
gen, de patiëntenorganisaties en de instellingen.
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Summary
Health Council of the Netherlands. The term for retention of medical records. 
The Hague: Health Council of the Netherlands, 2004; publication no. 2004/08.

The Medical Treatment Contracts Act (WGBO) states that patient data must be 
retained for ten years, or for as long after the expiry of this period as is necessary in 
order to provide a proper standard of care. The background to this stipulation is the cen-
tral principle underlying European and national privacy legislation, namely that personal 
data should not be retained for longer than is necessary in order to fulfil the purpose for 
which they were collected. The converse of this provision in the WGBO is therefore that 
data that are more than ten years old and no longer required in order to provide a proper 
standard of care must be destroyed. This obligation to destroy data has been deferred 
under a transitional provision until 1 April 2005.

A widespread debate has arisen in recent years over the regulation of the retention 
period in the WGBO. Care providers and patient organizations are concerned that data 
are being lost that may subsequently once again prove to be of importance to the care of 
patients or their relatives. Researchers stress that exposure to a particular routine treat-
ment may possibly, still after even ten years, prove to have late consequences that merit 
closer investigation. Moreover, the concern is growing progressively as the massive 
clearout of records over ten years old that is expected to happen before 1 April 2005 gets 
ever closer.

In an earlier investigation, the Health Council recommended a suspension of the 
policy of data destruction, which in some places is already under way, and an investiga-
tion of how optimum use can be made of the scope for longer retention that is offered in 
the Act itself. The Council also called for a fundamental analysis of the problem, ‘taking 
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into account current developments in the fields of care and research, the background to 
the present legislation and international aspects’. 

In the summer of 2002 the President of the Health Council set up a Committee with 
the remit of performing that analysis and, in doing so, to also give consideration to the 
voice of the patient. The analysis was to culminate in a survey of possible solutions to 
the identified problems. This advisory report marks the realization of that remit. The 
Committee finds that the present regime leads to serious problems in various areas 
(namely care, research and relatives) that can only be resolved through a change in the 
law. 

Legal context

A European Data Protection Directive (95/46/EC) has been in force since 1995 in an 
effort to harmonize legislation within the European Union in the area of personal data 
protection. In the Netherlands, that Directive has been implemented in the Personal Data 
Protection Act (WBP). The WGBO provides sector-specific regulations governing the 
management of personal data in the context of healthcare. The WBP and the WGBO are 
complementary.

According to the WGBO, care providers must include in the patient's medical 
records all data pertaining to his or her health and treatment that are necessary in order 
to provide the proper standard of care. Care providers should keep this data for as long 
as that is the case. Personal medical data must not, however, be unnecessarily retained. 
The invasion of personal privacy that is inevitable when embarking on a therapeutic 
relationship must be reduced to the minimum possible level. Retaining data for longer 
than is necessary not only conflicts with this principle; it also unnecessarily exposes the 
person concerned to risks associated with the transfer of his or her personal data. 

The principle of ‘purpose specification’ means that personal data that are no longer 
needed for their original purpose must not be used for other purposes (and thus also not 
retained) without the consent of the concerned person. General privacy legislation does, 
in fact, leave some scope for retaining personal data for scientific research, even without 
consent. Owing to the duty of professional confidentiality, the WGBO is more stringent 
on this point and does not provide that scope. That Act does, however, include an excep-
tional provision that permits care providers to give personal medical data to scientific 
researchers under certain conditions, among them being the fact that the concerned per-
son did not object.

The answer given in the WGBO to the question of how long the data contained in 
the patient's medical record should be retained is in two parts: ‘ten years (…) or for as 
long after the expiry of this period as is reasonable in order to provide the proper stan-
dard of care’. According to the Explanatory Memorandum, those ten years must be 
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regarded as a ‘general minimum retention period’. Unless the patient him/herself 
requests that the data be destroyed earlier, the care provider must keep them for as long 
as is necessary in order to be able to provide him or her with a proper standard of care, 
with the minimum period being ten years. In practice, those ten years are, however, fre-
quently interpreted as a maximum and the ‘or for as long after …’ as exceptional 
grounds. Thus the basic message inferred from the regulations is not ‘retain unless …, 
but ‘destroy unless …’. 

Dutch law compared with other European countries

The Committee has sought to establish how the regulation of the term for retention of 
medical records in the WGBO compares with the relevant laws and regulations in other 
countries that, like the Netherlands, are bound by the European Data Protection Direc-
tive (Directive 95/46/EC), or else voluntarily comply with its provisions. The compari-
son includes Belgium, Germany, England, Finland, Norway, Spain and Sweden. 
Regulations vary markedly in this area, not least as far as the length of the terms for 
retention of medical records is concerned. There are longer periods than the ten years 
stipulated in the Netherlands, but also shorter ones. If, however, we consider all of the 
regulations governing the retention of medical records in the countries examined, then 
the term specified in the Dutch WGBO cannot be regarded as generous. In a number of 
countries, separate legislation is in place whereby medical data that are no longer 
required for patient care must, subject to certain conditions, be retained for scientific 
research purposes. In the Scandinavian countries, archival legislation plays an important 
role in this respect.

Problem areas

A survey undertaken by the Committee reveals that a retention period of ten years is, in 
many cases, too short. This is due in part to significant developments in the field of med-
icine that have become ever more prominent since the drafting of the legislation. Dis-
eases that were previously fatal are now treatable, but this frequently means that people 
have to reckon with an increased, lifelong risk of relapse. A hereditary factor is being 
found to play a role in an increasing number of diseases and conditions. Members of the 
patient's family may also have an interest in the fact that his/her data are not destroyed 
after ten years. Furthermore, various correlations between previously experienced dis-
eases or treatments and the possibility of health problems emerging later in life are more 
widely understood and taken into consideration. It is important – both for the research 
into these conditions and for the further care of patients who have been exposed to treat-
ments that have been revealed to have late complications – that medical data should be 
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retained for (much) longer than ten years. The meant research also requires that reten-
tion does not stop after the death of the patient.

Longer retention within the present WGBO

Although longer retention periods can be discussed for specific areas of care in the inter-
ests of delivering the ‘proper standard of care’, ten years is too short to assess what data 
might still be needed in the future. Furthermore, consideration may then only be given to 
the interests of further care for the patient whose data are in question, and not also to the 
interests of medical research or the possible interests of (future) relatives. 

However, where the proper care of the patient him/herself constitutes grounds for 
longer retention of records, there should not be any problem under the existing wording 
of the WGBO. This presupposes that it is possible and feasible in practice to distinguish 
data that, according to that criterion, do still need to be retained and data which do not. It 
has been proposed that the scientific associations should draw up guidelines for this sit-
uation. It seems unlikely, however, that these will be forthcoming before the expiry of 
the transitional provision on 1 April 2005. 

Longer retention: scope for adaptation of the law

General privacy legislation leaves scope for any extension of the present retention 
period that may be required for the purpose for which medical data are collected, i.e. 
provision of a proper standard of care to the patient. This could still be a minimum 
period, with the possibility of supplementing it by issuing guidelines for data in specific 
areas of care. A longer retention period also means that medical data are available for 
that much longer for research, family interests and legal claims. 

Some other adjustments to the WGBO are also conceivable within the framework of 
general privacy legislation. It could be prescribed that medical data must be retained if 
this would meet an important health need on the part of someone other than the patient. 
It is also conceivable that a patient might have a ‘right to demand retention of medical 
records’, complementarily to his/her right to demand destruction of data, which is 
already recognised in the Act. By virtue of that right to demand retention, the patient 
would be able to ensure that data whose retention period has expired and which are no 
longer required in order to provide a proper standard of care, are nonetheless retained. 
The patient may ask for this with a view to the possibility of himself or his relatives hav-
ing a renewed need for those data in the future, or with a view to their importance for 
scientific research. 

The separate statutory regulations governing the retention of medical data for scien-
tific research that exist in certain other European countries are based on an exceptional 
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provision within the Data Protection Directive. This states that Member States may, for 
reasons of important public interest, formulate (by statute or decree) additional deroga-
tions from the prohibition on the processing of sensitive personal data. This is contin-
gent upon the provision of appropriate safeguards to privacy. The WBP incorporates a 
similar provision. Finally, it is conceivable that the same exceptional provision could be 
invoked for what would be the most radical solution, namely the enshrinement in law of 
a very long general retention period (e.g. 100 years after the birth of the patient), taking 
into account not only what good care would require, but also the interests of both 
research and relatives. It would then be necessary to demonstrate the need for such a 
measure in the public interest.

Discussion

In so far as a longer retention period is necessary in order to offer patients a proper stan-
dard of care, it is not inconsistent with the basic principles of privacy protection. Addi-
tional measures may well be needed in order to combat the greater risk of data being 
misused and the consequences that might ensue. Furthermore, periodic clean-ups are 
required in order to avoid data overload. The Committee does not consider the higher 
costs that are inevitably associated with longer retention, even in the electronic era, as an 
argument for rejecting an extended retention period. These costs can be justified as 
being necessary in order to ensure the quality of care provision. The extension of the 
retention period must, however, be proportional. For example, the objective of providing 
the patient with a proper standard of care will not automatically necessitate lifelong 
retention of all his/her medical records. 

According to the Committee, it is possible to justify separate rules governing reten-
tion of records for medical research – given the appropriate safeguards – on the grounds 
of the public's interest in a proper standard of healthcare and by acknowledging that the 
problems in this area cannot be conclusively resolved through less radical measures. 
These less radical measures include giving primacy to the voice of the patient, who 
would then be able to exercise his/her right to demand retention of records in order to 
ensure that data are retained for scientific research. The meant statutory regulation may 
be so construed as to allow that data retained for scientific research remain accessible 
for purposes of care (feedback option). The conditions for this would have to include the 
existence of an important health need for those data on the part of the patient or any of 
his relatives.

The concept of retaining hereditary data for the possible benefit of future relatives is 
at odds with the fundamental tenets of general privacy legislation. Here the Committee 
does, indeed, see an important role for the patient's voice. Current practice in the field of 
clinical genetics (i.e. the retention of hereditary data for three generations) could be 
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maintained through the patient's right to demand retention of records, albeit on the con-
dition that the patient must then have declared himself in favour of this practice. An 
alternative would be the aforementioned feedback option. If data retained for scientific 
research remain accessible in the event of an important health need for those data on the 
part of the patient or any of his relatives, this would be a further way of safeguarding 
that future relatives will have access to those data if need arises. That same approach 
may also offer a solution with regard to the possible interests that (future) relatives 
might have in the retention of data whose hereditary nature is not discovered until after 
the retention period has expired.

Conclusions and recommendations

The Committee believes that a change in the law is required in order to create the scope 
for substantially longer retention of medical data. The new regime must provide a coher-
ent response to all of the problems that have been identified in this advisory report. 
Although the Committee finds it conceivable that new scientific developments may over 
time give further backing to the aforementioned radical solution (consisting of a very 
long retention period in which all relevant interests are simultaneously accounted for), 
this is not what it recommends. According to the Committee, a regime that includes sep-
arate retention procedures for care, research and relatives will provide the presently best 
arguable balance between the interests of longer retention of records, on the one hand, 
and the fundamental principles of privacy protection and the patient's voice on the other. 
The Committee gives the following outline for this regime:
• There will be a longer retention period for the care of the patient. The Committee 

can envisage parallels being drawn with the 30-year period that is specified in new 
European and Dutch regulations setting quality and safety standards for human tis-
sues. The new period is seen as a minimum term. Since it may be necessary to retain 
certain data for longer, there will still be a need to develop specific retention guide-
lines. 

• There will be a statutory regulation governing retention for research purposes. In 
other words, personal medical data that are no longer required for the care of the 
patient will fall under a separate regime, whereby they can be retained (wherever 
possible in an indirectly traceable form and subject to certain conditions) for as long 
as is necessary for the purposes of medical research. This proposal requires further 
elaboration, with consideration needing to be given to such matters as the purpose of 
the registration, the period of retention, the selection of the data to be retained, the 
manner in which the data are retained, the data-protection measures to be taken, the 
conditions under which researchers may utilize the data, and the question of whether 
or not it is necessary to incorporate a feedback mechanism allowing that, under cer-
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tain conditions, data retained for scientific research remain accessible for purposes 
of care. 

• Supplementary provisions will be incorporated into the WGBO that make it possible 
to retain hereditary data for as long as is necessary in the interests of the family. This 
refers to the stipulation that medical data must be retained if someone other than the 
patient should have an important health need for these data and the explicit granting 
to patients of the right to prevent the destruction of their data (i.e. the right to 
demand retention). Furthermore, the interests of relatives may constitute grounds for 
considering the feedback option mentioned above.

The Committee calls for swift decision-making on its proposal for a new retention 
regime. It is essential that the distinct elements of which it is made up are evaluated in 
the context of the proposal as a whole.

Until such time as the necessary legislative changes have been implemented, it will 
be necessary to prevent (further) destruction of medical data. That can only be achieved 
by adapting the existing transitional provision contained in Section IV of the WGBO. 
Extending the transitional period by five years – i.e. until 1 April 2010 – will provide 
sufficient time for careful decision-making, but also make it clear that there is no room 
for further delay. The message of the revised provision must be that no medical data 
must be destroyed before that date. The Committee emphasizes that this adjustment of 
the transitional provision is urgently required.

The scientific associations would need to utilize the breathing space thus provided 
for developing guidelines, not only with a view to longer retention of data in specific 
areas of care, but also for the necessary periodic clean-ups of records.

The patient must be given a greater voice in the management of his or her data. This 
necessitates the provision of proper information, with consideration also needing to be 
given to the important role played by medical data and their retention in the provision of 
a proper standard of healthcare. The Committee envisages here a sharing of responsibil-
ity between the scientific associations, the patient organizations and the institutions.
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1Hoofdstuk

Inleiding

Op 1 april 1995 is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) in wer-
king getreden.3 De wet is bedoeld om de rechtspositie van de patiënt te verduidelijken 
en te versterken, rekening houdend met de eigen verantwoordelijkheid van de hulpverle-
ner. Tot de behandelingsovereenkomst behoort de op de hulpverlener rustende plicht om 
gegevens over de gezondheid van de patiënt en over diens behandeling op te nemen in 
een medisch dossier. De wet zegt daarover onder meer dat de hulpverlener die gegevens 
tien jaar moet bewaren, of zoveel langer als nodig is voor de ‘zorg van een goed hulp-
verlener’. Gegevens die nog geen tien jaar oud zijn of die voor goede hulpverlening nog 
nodig zijn, mogen alleen worden vernietigd als de patiënt daar zelf om vraagt. 

De bewaarplicht heeft als impliciete keerzijde dat gegevens die ouder zijn dan tien 
jaar én niet meer nodig voor goede zorg, moeten worden vernietigd. Volgens een over-
gangsbepaling kunnen dossiers die al bestonden toen de wet in werking trad (en voor de 
zorg van een goed hulpverlener niet meer nodig zijn) vanaf dat moment nog tien jaar 
bewaard worden, dus tot 1 april 2005. Als de gegevens niet meer nodig zijn voor goede 
hulpverlening, hoeft dat echter niet. Op grond van de daarmee geboden ruimte zijn in de 
afgelopen jaren al veel oudere gegevens vernietigd. 

Sinds de inwerkingtreding van de wet groeit de bezorgdheid over de consequenties van 
de regeling van de bewaartermijn in de WGBO.11,35,42,49,78,79,82,84,86,88 Als na tien jaar 
moet worden nagegaan of bewaren nog wel nodig is, kan dat volgens hulpverleners en 
patiëntenorganisaties betekenen dat gegevens verloren gaan die later nog weer van 
belang blijken voor de zorg aan de patiënt of diens verwanten. Onderzoekers benadruk-
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ken dat ook na tien jaar nog kan blijken dat blootstelling aan een bepaalde routinebehan-
deling mogelijke late gevolgen heeft die nader onderzoek verdienen. Zij vrezen dat de 
vóór 1 april 2005 te verwachten massale opruiming van oude dossiers belangrijk onder-
zoek naar de langetermijneffecten van medische behandelingen, onmogelijk zal maken. 
Intussen is de vernietiging van meer dan tien jaar oude dossiers al begonnen. Instellin-
gen die kampen met volle archiefkelders hebben de mogelijkheid tot ruimtewinst soms 
al dankbaar aangegrepen. De betrokken hulpverleners moeten dan wel in staat zijn 
gesteld te beoordelen of de dossiers in kwestie gegevens bevatten die nog nodig zijn 
voor de zorg van een goed hulpverlener en dus langer bewaard zouden moeten blijven.80 
Dat impliceert een complexe selectieprocedure. Ondanks het lofwaardige initiatief van 
het Slingelandziekenhuis in Doetinchem om daarvoor eenduidige en eenvoudig toepas-
bare criteria te ontwikkelen29, bestaat – ook met het oog op 1 april 2005 – de vrees dat 
het van een zorgvuldige selectie niet altijd komt.

1.1 Achtergrond

De regeling van de bewaartermijn in de WGBO houdt verband met Europese en natio-
nale regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.4,6 Daarin 
geldt als algemeen uitgangspunt dat persoonsgegevens niet langer mogen worden 
bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De achtergrond hiervan 
is het internationaal erkende grondrecht op bescherming tegen ongerechtvaardigde 
inbreuken op de persoonlijke levenssfeer (recht op privacy). In algemene zin betekent 
dit dat het (langer) bewaren van persoonsgegevens nooit vanzelfsprekend aanvaardbaar 
is, maar altijd rechtvaardiging en begrenzing behoeft. Voor het bewaren van medische 
persoonsgegevens is die rechtvaardiging gelegen in het doel van de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst: de arts is niet in staat de patiënt goede zorg te verlenen als 
hij over diens gezondheidstoestand en behandeling geen gegevens zou bijhouden. Daar-
mee is ook een tijdshorizon aangegeven: (voortgezette) bewaring is vanuit het perspec-
tief van privacybescherming gerechtvaardigd zolang dat nodig is voor de zorg van een 
goed hulpverlener. 

De bewaarregeling raakt behalve aan goede hulpverlening en privacybescherming 
ook aan andere belangen, waaronder het juridische belang van patiënten en hulpverle-
ners om in klachtenprocedures over de relevante gegevens te kunnen beschikken en het 
algemene belang van medisch wetenschappelijk onderzoek.57 Omdat alléén de zorg van 
een goed hulpverlener een geldige reden is voor langer bewaren, is met de bewaarter-
mijn meteen aangegeven hoe lang medische gegevens in beginsel voor andere doelen 
beschikbaar blijven. Overigens was het juridisch belang een primaire reden waarom bij 
de wetsvoorbereiding besloten is de aanvankelijk voorgestelde termijn van vijf jaar op 
tien te stellen.73 Met het oog op medisch-wetenschappelijk onderzoek bestaat de moge-
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lijkheid medische gegevens, onder in de wet genoemde voorwaarden, tijdig op te nemen 
in een registratie met wetenschappelijk doel en een daarop afgestemde (langere) 
bewaartermijn.75 Met de al genoemde overgangsregeling heeft de wetgever willen voor-
komen dat oudere en niet meer voor de zorg noodzakelijke gegevens al vernietigd zou-
den moeten worden voordat van die mogelijkheid gebruik kon worden gemaakt.76 

1.2 Signalement Gezondheidsraad

In het voorjaar van 2000 is door de Gezondheidsraad een workshop belegd om na te 
gaan of hulpverleners en onderzoekers zich terecht zorgen maken over de wettelijke 
regeling van de bewaartermijn. Het verslag is neergelegd in een op 27 juni van dat jaar 
aan de minister van VWS aangeboden signalement.24 Daarin wordt opgemerkt dat aan 
de bestaande bezorgdheid voor een deel kan worden tegemoet gekomen door optimaal 
gebruik te maken van de mogelijkheden tot langer bewaren die de wet zelf biedt. De 
raad beveelt aan het plaatselijk al ingezette vernietigingsbeleid op te schorten en de peri-
ode tot 1 april 2005 te gebruiken om die mogelijkheden binnen de wet zelf nader te 
exploreren. Zo zouden de wetenschappelijke verenigingen kunnen werken aan richtlij-
nen waarin voor specifieke behandelingsterreinen langere termijnen worden gedefini-
eerd. De raad constateert echter ook dat daarmee waarschijnlijk niet alle knelpunten zijn 
weg te nemen en bepleit een fundamentele analyse van de problematiek ‘rekening hou-
dend met actuele ontwikkelingen in zorg en onderzoek, de achtergronden van de huidige 
wettelijke regeling en internationale aspecten’. 

1.3 Evaluatie en implementatie WGBO

In de zomer van 2000 verscheen bij ZonMw het rapport van de evaluatie van de 
WGBO.20 Anders dan aanvankelijk de bedoeling was, is daarin de bewaartermijn van 
medische gegevens niet als afzonderlijk thema aan de orde geweest.50 Op aandringen 
van de KNMG en naar aanleiding van Kamervragen78,79 is besloten om dat nadrukkelijk 
wèl te doen in het uit de evaluatie voortvloeiende implementatieprogramma.80 Dat pro-
gramma (‘van wet naar praktijk’), waarbij een groot aantal koepelorganisaties is betrok-
ken en dat wordt gecoördineerd door de KNMG, is in 2002 van start gegaan. Het richt 
zich op elementen uit de WGBO waarvan de uitwerking in de praktijk om nadere aan-
dacht vraagt. Er is een aantal taakgroepen, waarvan er één als opdracht heeft criteria te 
ontwikkelen voor verantwoord bewaren binnen de ruimte van de bestaande regelgeving. 
Tijdens de in november 2003 gehouden halfwegconferentie werd een conceptrapport 
gepresenteerd.70 Het bevat voorstellen van de Taakgroep Dossier en Bewaartermijnen 
die zijn bedoeld als handreiking voor de betrokken beroepsgroepen bij de ontwikkeling 
van nadere richtlijnen voor het bewaren van specifieke categorieën gegevens. De taak-
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groep wijst er op dat het niet tot zijn opdracht behoort voorstellen te doen voor aanpas-
sing van de geldende bewaartermijn, maar constateert wel dat volgens het algemene 
standpunt van de medisch-wetenschappelijke verenigingen, de termijn van tien jaar te 
kort is. 

1.4 Dit advies

Met dit advies geeft de Gezondheidsraad een vervolg aan het eerder genoemde signale-
ment. Het advies is opgesteld door een commissie (zie bijlage A) in opdracht van de 
voorzitter van de Gezondheidsraad. In de eerste bijeenkomst, op 17 juni 2002, vroeg hij 
de commissie 
• de in het signalement geconstateerde problemen nader te analyseren in het licht van 

een beoordeling van de juridische uitgangspunten die aan de regeling van de 
bewaartermijn ten grondslag liggen en mogelijke oplossingen voor die problemen te 
onderzoeken 

• na te gaan welke regelingen in andere EU-landen (gebonden aan dezelfde privacy-
richtlijn) voor het bewaren van medische gegevens getroffen zijn. Ziet men daar 
dezelfde problemen of hangen die mogelijk samen met de specifieke regeling van de 
bewaartermijn in de WGBO? 

• speciale aandacht te besteden aan de zeggenschap van de patiënt als degene om 
wiens gegevens het gaat. Waar de huidige regeling is gebaseerd op de veronderstel-
ling dat de patiënt een overwegend belang heeft bij vernietiging zodra de gegevens 
niet meer nodig zijn voor diens behandeling, is het niet denkbeeldig dat de patiënt 
daar zelf anders over denkt en zijn gegevens langer bewaard zou willen zien. Bij-
voorbeeld omdat ze van belang kunnen blijken bij nieuwe gezondheidsklachten van 
hem zelf of zijn verwanten. In hoeverre zou versterking van de zeggenschap van de 
patiënt kunnen bijdragen aan het oplossen van de in verband met de bewaartermijn 
geconstateerde knelpunten?

Het advies is als volgt opgezet. Hoofdstuk 2 bevat een verkenning van het relevante juri-
dische kader. Daarbij gaat het niet alleen om de WGBO, maar ook om de nationale en 
Europese privacywetgeving (in bijlage B is een aantal relevante wetsartikelen opgeno-
men). Daarop volgt (in hoofdstuk 3) de vraag hoe in andere EU-landen invulling is 
gegeven aan de voor het bewaren van medische gegevens relevante bepalingen in de 
Europese privacyrichtlijn. Ter beantwoording van die vraag is een rechtsvergelijkend 
onderzoek uitgevoerd, waarvan het volledige verslag is opgenomen in bijlage C. Hoofd-
stuk 4 is de probleemanalyse. In aansluiting bij wat daarover al in het verslag van de eer-
dere workshop is opgemerkt, constateert de commissie dat de huidige termijn van tien 
jaar aanleiding geeft tot serieuze knelpunten, die zich als gevolg van actuele ontwikke-
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lingen op de (steeds meer verweven) terreinen van onderzoek en zorg naar verwachting 
steeds klemmender zullen doen voelen. In de daarop volgende hoofdstukken onderzoekt 
de commissie mogelijke oplossingen. Hoofdstuk 5 loopt uit op de conclusie dat die bin-
nen de ruimte van de huidige WGBO niet te vinden zijn. In hoofdstuk 6 volgt een 
bespreking van mogelijke oplossingen binnen het ruimere kader van de algemene priva-
cywetgeving. Hoofdstuk 7 bevat het standpunt en voorstel van de commissie. Zij bepleit 
wetswijziging. 

1.5 Hoorzitting patiëntenorganisaties

Op 7 oktober 2002 heeft de commissie een hoorzitting gehouden met zes patiëntenorga-
nisaties. Doel daarvan was te vernemen hoe in die kring wordt gedacht over het bewaren 
en vernietigen van medische gegevens. In hoeverre delen de patiëntenorganisaties de 
bezorgdheid van onderzoekers en hulpverleners over ‘te kort bewaren’? In hoeverre zijn 
zij juist bevreesd dat langer bewaren de kans op oneigenlijk gebruik van gegevens ver-
groot? Ook wilde de commissie weten hoe de patiëntenorganisaties denken over de wen-
selijkheid van versterking van de zeggenschap van de patiënt in verband met 
beslissingen over wel of niet langer bewaren van diens medische gegevens. Het verslag 
van de hoorzitting is opgenomen in bijlage D.
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2Hoofdstuk

Juridisch kader

In dit hoofdstuk verkent de commissie het bredere juridische kader dat de achtergrond 
vormt van de regeling van de bewaartermijn in de WGBO.

2.1 Informationele privacybescherming 

Artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 17 van het 
Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten van de Verenigde 
Naties en artikel 10 van de Grondwet verplichten de overheid om de persoonlijke 
levenssfeer van burgers te beschermen. Dit omvat (blijkens lid 2 en 3 van artikel 10 
GW) ook de verwerking van persoonsgegevens.* 

Het grondrecht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (recht op privacy) 
geeft (mede) uitdrukking aan het rechtsbeginsel van zelfbeschikking. In verband met de 
omgang met persoonsgegevens (informationele privacy) gaat het volgens een klassieke 
definitie87 om ‘de mogelijkheid zelf te bepalen in hoeverre gegevens over de eigen per-
soon voor anderen beschikbaar komen’.40 Aangezien daar in diverse maatschappelijke 
contexten andere gerechtvaardigde belangen tegenover kunnen staan, is van een abso-
luut recht op informationele privacy echter geen sprake.63 Zo geldt in de context van de 

* Volgens sommigen is het ongelukkig dat daarmee de bescherming van burgers tegen mogelijke risico’s van de verwerking 
van hun persoonsgegevens wordt geconstrueerd als een vorm van privacybescherming. Zo stelt Blok in zijn recente proef-
schrift dat die constructie het privacybegrip eerst van zijn klassieke begrenzing ontdoet, om het vervolgens te relativeren. 
Daarmee is volgens hem noch het privacybegrip gediend, noch de zaak waar het om gaat: het formuleren van beginselen 
voor behoorlijk gegevensbeheer.14
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gezondheidszorg dat hulpverlening aan patiënten niet mogelijk is zonder verwerking 
van hun persoonsgegevens.* 

Doel van informationele privacybescherming is in de eerste plaats ongerechtvaar-
digde inbreuken in de persoonlijke levenssfeer te voorkomen door het stellen van voor-
waarden aan de ‘verwerking’ (dit begrip reikt van het verzamelen tot en met het 
vernietigen) van persoonsgegevens. In de tweede plaats wordt beoogd de aan rechtma-
tige verwerking voor de betrokkenen verbonden risico’s zo klein mogelijk te maken, 
door aan de voor het beheer van de gegevens verantwoordelijke persoon of instantie op 
te leggen dat wordt voorzien in ‘passende waarborgen’. Bij die risico’s valt om te begin-
nen te denken aan aantasting van de belangen van de betrokkene door de verwerking 
van onjuiste persoonsgegevens, of ook van persoonlijke informatie die is losgemaakt uit 
de context waarin ze is verkregen en ontstaan. Verdere risico’s hangen samen met de 
mogelijkheid dat gegevens worden gebruikt voor andere doelen dan waarvoor ze zijn 
verstrekt of dat ze in handen komen van personen of instanties die er hun eigen voordeel 
mee willen doen. Zo kunnen bepaalde gegevens die zijn verzameld in de context van de 
gezondheidszorg van bijzonder belang zijn voor werkgevers of verzekeringsmaatschap-
pijen. In het verlengde daarvan liggen de niet denkbeeldige gevaren van stigmatisering, 
discriminatie en uitsluiting van personen of groepen.

2.1.1 Algemene en bijzondere privacywetgeving**

Privacyrichtlijn van de Europese Unie

Om binnen de Europese Unie de wetgeving op het gebied van de informationele priva-
cybescherming te harmoniseren, geldt sinds 1995 Richtlijn 95/46/EG van het Europese 
parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gege-
vens.5 Deze richtlijn (in dit advies verder aangeduid als ‘Privacyrichtlijn’) is in ons land 
geïmplementeerd door middel van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP; zie 
hieronder).

Conventie en Aanbeveling van de Raad van Europa

Een door Nederland geratificeerde Conventie van de Raad van Europa bevat algemene 
bepalingen met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens.53 

* Om de ruimte voor die belangenafweging niet bij voorbaat te begrenzen, wordt in het Nederlandse recht informationele 
privacy niet zonder meer gelijkgesteld aan informationele zelfbeschikking.77

** Bijlage B bevat de voor dit advies belangrijkste bepalingen uit de hier genoemde documenten en wetten.
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Deze zijn verder uitgewerkt in de vorm van sectorspecifieke Aanbevelingen van het 
Comité van Ministers. Aanbeveling R (97) 5 bevat beleidsrichtlijnen voor wetgeving in 
verband met de bescherming van medische persoonsgegevens54. Deze Aanbeveling 
heeft geen bindende juridische kracht, maar de inhoud ervan bevat wel nuttige elemen-
ten in verband met een eventuele aanpassing of uitbreiding van nationale wetgeving.

Nederlandse privacywetgeving: WBP en WGBO

Ter implementatie van de EU-privacyrichtlijn is in ons land enkele jaren geleden de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens (WBP) in de plaats gekomen van de Wet persoonsregi-
straties (WPR).6 Naast de WBP zijn er sectorspecifieke regelingen. In de context van de 
gezondheidszorg is dat de WGBO. Wat betreft de relatie tussen WBP en WGBO: geko-
zen is voor een model waarin beide wettelijke regelingen elkaar aanvullen.20,77 Dit bete-
kent dat, op het terrein van de gezondheidszorg, de WBP van toepassing is op al die 
zaken die in de WGBO niet expliciet geregeld zijn. Daarbij is sprake van een belangrijk 
accentverschil: waar de WBP aangeeft onder welke condities persoonsgegevens ver-
werkt mogen worden, formuleert de WGBO een uit de behandelingsrelatie voortvloei-
ende, maar door de uitgangspunten van de algemene privacywetgeving begrensde, 
verwerkingsplicht. Voor de omgang met persoonsgegevens relevante bepalingen in de 
WGBO betreffen de dossierplicht, de bewaarplicht en de aan patiënt toekomende rech-
ten op inzage, aanvulling, vernietiging en geheimhouding (artikel 7: 454-458 BW). 

2.1.2 Persoonsgegevens

De algemene privacywetgeving en de relevante artikelen in de WGBO hebben betrek-
king op persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is een gegeven betreffende een 
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Vanwege de werkingssfeer van 
de WGBO – de geneeskundige behandelingsrelatie – hebben de relevante artikelen in 
die wet, inclusief de regeling van de bewaartermijn, betrekking op medische gegevens 
die direct herleidbaar zijn tot individuele personen (patiënten). Bij bewaring ten behoeve 
van wetenschappelijk onderzoek, daarentegen, kan veelal worden volstaan met indirecte 
herleidbaarheid. Daarvan is sprake als de gegevens, na van hun identificeerbare kenmer-
ken te zijn ontdaan, gecodeerd worden opgeslagen, zodat ze alleen nog via een ‘sleutel’ 
tot individuele personen teruggevoerd kunnen worden. Overigens volgt uit de algemene 
uitgangspunten van privacybescherming dat géén herleidbare persoonsgegevens worden 
voor onderzoek dat ook met niet-herleidbare gegevens kan worden uitgevoerd.54 

Dat gecodeerde gegevens in principe herleidbaar zijn, pleit ervoor ze tot de per-
soonsgegevens te rekenen23,52 Ze vallen dan onder de beschermende werking van de 
WBP. Niet-herleidbare (geanonimiseerde) gegevens vallen daarbuiten. Overigens is her-
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leidbaarheid een relatief begrip: het hangt af van de voorkennis van degene die de 
beschikking over de gegevens krijgt, diens belang bij herleiding en de technische moge-
lijkheden waarover hij of zij beschikt.21

2.1.3 Hulpverlener

In dit advies wordt regelmatig het begrip ‘hulpverlener’ gebruikt. Dat begrip vraagt 
enige toelichting. Doorgaans zal worden gedoeld op de individuele beroepsbeoefenaar 
met wie de patiënt een behandelrelatie heeft. Dat is ook wat de commissie voor ogen 
heeft wanneer zij spreekt over de hulpverlener als degene die in een dossier patiëntenge-
gevens noteert en die voor het beheer en de beveiliging van dat dossier (mede)verant-
woordelijk is. Zij tekent daarbij echter aan dat op grond van de WGBO de patiënt ook 
met een instelling een behandelingsovereenkomst kan sluiten. In de zin van de wet is 
dan de instelling de 'hulpverlener'. Bij het voldoen aan wettelijke regels inzake het 
bewaren, beheren en beveiligen van patiëntendossiers kunnen zowel beroepsbeoefena-
ren als instellingen taken en verantwoordelijkheden hebben, die vaak gezamenlijke 
beslissingen en activiteiten vergen.

Verder moet worden benadrukt dat de regelgeving in de WGBO, dus ook die over 
dossiervorming en –bewaring, betrekking heeft op de beroepspraktijk van alle onder 
deze wet vallende hulpverleners, en niet alleen op die van artsen.

2.1.4 Medisch dossier

Onder het ‘dossier’ wordt verstaan: het geheel van gegevens dat door de hulpverlener 
over één patiënt wordt bijgehouden.32 Omdat die patiënt in de regel bij diverse hulpver-
leners onder behandeling is of is geweest, bevinden zich op hem of haar betrekking heb-
bende medische persoonsgegevens in evenzovele dossiers, op diverse plaatsen, met een 
onderling overlappende maar niet gelijke inhoud. Daarbij bestaat verschil tussen instel-
lingsgebonden dossiers en het dossier dat door de huisarts wordt bijgehouden. Het eerste 
heeft betrekking op de door hulpverleners in de desbetreffende instelling aan de patiënt 
in kwestie verleende zorg en wordt na afloop van de behandeling ter plaatse bewaard. 
Daarentegen gaat het door de huisarts bijgehouden dossier in principe met de patiënt 
mee als die overgaat naar een andere huisartsenpraktijk. 

Een belangrijke actuele ontwikkeling is de toepassing van informatie- en communi-
catietechnologie (ICT) in verband met het medisch dossier. De automatisering van 
patiëntenbestanden op het lokale niveau van praktijken of instellingen is daarvan nog 
maar een eerste stap. Een voor de nabije toekomst te verwachten ontwikkeling is de 
samenvoeging van geautomatiseerde dossiers tot een regionaal of nationaal informatie-
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systeem.51 Men spreekt in dat verband van het ‘elektronisch patiëntendossier’ (EPD). 
Daarbij moet worden gedacht aan:

een stelsel van elektronische deeldossiers over één patiënt die door zorgverleners zonodig op afstand kun-

nen worden geraadpleegd. Bij voorkeur is dan nog een combinatie mogelijk met kennissystemen die uit-

sluitsel geven over behandelmethoden. Een dergelijk stelsel zou betrekking moeten hebben op de gehele 

zorgketen en in theorie alle deeldossiers over één patiënt moeten omvatten.32

Als voordelen van het EPD worden genoemd: verbetering van de doelmatigheid en de 
kwaliteit van de zorg, verbetering van de mogelijkheden tot communicatie tussen arts en 
patiënt en een grotere beschikbaarheid en bruikbaarheid van medische informatie ten 
behoeve van kwaliteitsbewaking, planning en financiering en ten behoeve van medisch-
wetenschappelijk onderzoek.58 Daar staat tegenover dat die grotere toegankelijkheid 
ook betekent dat medische gegevens in een dergelijk systeem kwetsbaarder zijn voor 
oneigenlijk of onrechtmatig gebruik. Bij de invoering van het EPD is die grotere priva-
cygevoeligheid een belangrijke uitdaging. De vraag is of en zo ja hoe de voordelen 
ervan kunnen worden geïncasseerd zonder de eerdergenoemde risico’s voor de patiënt te 
vergroten.59 

De hulpverlener is verantwoordelijk voor de inhoud en de vertrouwelijke behande-
ling van het dossier, terwijl de patiënt bepaalde rechten kan doen gelden (geheim, 
inzage, aanvulling, vernietiging). In de jaren negentig is gespeeld met het idee de zeg-
genschap van de patiënt over zijn dossier te vergroten door de introductie van een chip- 
of smartcard. Het zou daarbij kunnen gaan om een door de patiënt te beheren sleutel 
voor de toegang tot diens elektronisch patiëntendossier, of om een drager van het volle-
dige dossier met alle daarin opgeslagen gegevens.51 De patiënt zou op die manier in 
staat worden gesteld zelf te bepalen wie wel en niet toegang heeft tot zijn gegevens. 
Daar staan overwegende bezwaren tegenover die maken dat een dergelijk systeem het 
door de arts bij te houden dossier niet kan vervangen.40,56 In de eerste plaats zou de 
hulpverlening aan de patiënt ernstig in het gedrang kunnen komen als die zijn kaart niet 
bij zich heeft of buiten bewustzijn is en de benodigde toegangscode niet kan intypen. Bij 
een als medisch zakdossier uitgeruste chipcard is een belangrijk probleem in de tweede 
plaats dat de daarop door de patiënt zelf bewaarde gegevens niet door het beroepsge-
heim en overige juridische privacyregels en –waarborgen worden beschermd. Dat zou 
de patiënt kwetsbaar maken voor mogelijke druk van personen of instanties die er 
belang bij hebben over de gegevens op diens kaart te beschikken.32

Dat laatste bezwaar geldt ook het meer recente initiatief om patiënten de mogelijk-
heid te bieden hun medisch dossier op internet te plaatsen.33 In ons land gebeurt dat 
onder meer door het internetbedrijf Medlook. Via de website (www.medlook.nl) hebben 
patiënten niet alleen op ieder door henzelf gewenst moment toegang tot hun eigen dos-
Juridisch kader 37



sier, ook kunnen zij hulpverleners (artsen, apothekers, enzovoort) autoriseren bepaalde 
gegevens in te zien en toe te voegen, of door henzelf toegevoegde gegevens te controle-
ren en te bevestigen. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft zich in 
2001 op verzoek van de Landelijke Huisartsenvereniging over de veiligheid en kwaliteit 
van dit initiatief uitgesproken. Het college oordeelde dat de door Medlook gekozen 
combinatie van beveiligingsmaatregelen bij de huidige stand van de techniek ‘voorals-
nog als voldoende’ moet worden beschouwd.16 Wel zouden patiënten moeten worden 
gewaarschuwd voor de gevaren van dataverkeer via internet, en artsen en apothekers 
afgeraden ingrijpende beslissingen over de patiënt uitsluitend te baseren op gegevens op 
de website. 

2.2 Dossiervorming

2.2.1 Rechtmatige grondslag

Voor de verwerking van persoonsgegevens moet een rechtmatige grondslag bestaan. 
Daarvan is blijkens de Privacyrichtlijn (artikel 7) en de WBP (artikel 8) sprake als de 
betrokkene zijn of haar ondubbelzinnige toestemming heeft verleend en verder onder 
meer als met de verwerking uitvoering wordt gegeven aan een wettelijke verplichting of 
als de verwerking nodig is voor een met de betrokkene aangegane overeenkomst. Een 
voorbeeld van dat laatste is de ‘geneeskundige behandelingsovereenkomst’. Die vormt 
de grondslag voor de dossiervoering door hulpverleners in de gezondheidszorg en het 
aanknopingspunt voor de daarop betrekking hebbende bepalingen in de WGBO.

Bepaalde soorten persoonsgegevens, waaronder gegevens betreffende iemands 
gezondheid, worden in de Privacyrichtlijn (artikel 8) en de WBP (artikel 16) als ‘bijzon-
der’ aangemerkt. Verwerking van persoonsgegevens in deze categorie valt onder een 
algemeen verbod, waarop vervolgens uitzonderingen zijn geformuleerd die een aankno-
pingspunt vormen voor het stellen van nadere voorwaarden. Zo is het verbod op verwer-
king van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid (onder meer) niet van 
toepassing als die verwerking plaatsvindt door een tot geheimhouding verplichte hulp-
verlener in de context van de medische behandeling of verzorging van de betrokkene 
(Privacyrichtlijn artikel 8 lid 3; WBP artikel 21 lid 1a). 

De Privacyrichtlijn (artikel 8 lid 4) bepaalt dat de lidstaten ‘om redenen van zwaar-
wegend algemeen belang’ aanvullende uitzonderingen mogen maken op het verbod op 
verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Dat moet dan wel bij wet gebeuren, of bij 
een besluit van de toezichthoudende autoriteit (in Nederland het College Bescherming 
Persoonsgegevens: CBP), en er moet zijn voorzien in passende waarborgen.
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2.2.2 Herleidbare erfelijkheidsgegevens

Herleidbare erfelijkheidsgegevens hebben niet alleen betrekking op de persoon van wie 
die gegevens zijn verkregen, maar ook op diens verwanten. Ook zij behoren tot de 
‘betrokkenen’ aan wie de algemene privacywetgeving (blijkens de definities in artikel 2 
van de Privacyrichtlijn en artikel 1 van de WBP) bescherming biedt.23 

Artikel 21 lid 4 van de WBP verbiedt persoonsgegevens over erfelijke eigenschap-
pen te verwerken met betrekking tot anderen dan degene bij wie de gegevens zijn ver-
kregen. De Memorie van Toelichting maakt duidelijk dat dit verbod de bescherming 
beoogt van de persoonlijke levenssfeer van de verwanten van de persoon wiens gege-
vens worden verwerkt: ‘Voor zover genetische gegevens een rol spelen bij de behande-
ling van burgers in het maatschappelijk leven, dient deze omtrent henzelf, verplicht of 
vrijwillig, te zijn verkregen’.77 Dit betekent onder meer dat verzekeraars geen gebruik 
mogen maken van gegevens over erfelijke eigenschappen die bij familieleden van een 
aspirant verzekerde zijn verkregen.58 

Het verbod op verwerking van erfelijkheidsgegevens met betrekking tot anderen 
dan degene bij wie ze zijn verkregen, geldt niet als ‘een zwaarwegend geneeskundig 
belang prevaleert of de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk 
onderzoek of statistiek’. 

2.2.3 Doel van de dossiervorming; dossierplicht

De verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens moet een gerechtvaardigd 
(zie hierboven) en duidelijk omschreven doel dienen (Privacyrichtlijn artikel 6 lid 1b, 
WBP artikel 7). In het eerste lid van artikel 7: 454 BW benoemt de WGBO ‘goede hulp-
verlening aan de patiënt’ als het doel van de gegevensverwerking in de context van de 
gezondheidszorg. In dat artikel wordt de hulpverlener de plicht opgelegd een dossier in 
te richten over de behandeling van de patiënt.

2.2.4 Noodzaak

Met de eis dat persoonsgegevens slechts mogen worden verwerkt voor zover zij, gelet 
op het gestelde doel, ‘toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig’ zijn (Privacy-
richtlijn artikel 6 lid 1c, WBP artikel 11 lid 1), correspondeert de bepaling in het zojuist 
genoemde artikel van de WGBO dat de hulpverlener al die gegevens over de gezond-
heid van de patiënt en diens behandeling in het dossier moet opnemen die voor het doel 
van goede hulpverlening noodzakelijk zijn. Welke dat precies zijn wordt door de wetge-
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ver overgelaten aan de beoordeling van de hulpverlener zelf. Afhankelijk van de behan-
delingssituatie zal het gaan om een combinatie van:41 
• de diagnose
• de (resultaten van) uitgevoerde onderzoeken
• aantekeningen van gesprekken met of verklaringen van de patiënt
• schriftelijke (wils)verklaringen van de patiënt 
• het behandelingsplan en voortgangsrapportages
• (samenvattingen van) verpleegkundige rapportages
• röntgenfoto’s en uitslagen van laboratoriumonderzoeken
• bevindingen en opvattingen van vroegere hulpverleners of geraadpleegde deskundi-

gen
• anesthesie- en operatieverslagen
• verwijs- en ontslagbrieven.

2.2.5 Kwaliteit

Een in de WGBO niet expliciet genoemde, maar wel uit de verantwoordelijkheid van de 
hulpverlener voortvloeiende, voorwaarde is dat de gegevens die in het dossier worden 
opgenomen juist en nauwkeurig zijn (Privacyrichtlijn artikel 6 lid 1d, WBP artikel 11 lid 
2). De kwaliteit van het dossier is een essentiële voorwaarde voor de kwaliteit van de 
verdere hulpverlening aan de patiënt en ook voor de verantwoording en toetsbaarheid 
van het medisch handelen achteraf.

Ook de voorwaarde (zie 2.2.4) dat het dossier geen bovenmatige (maar alleen nood-
zakelijke) informatie mag bevatten, is van directe relevantie voor de kwaliteit. Een 
teveel aan informatie staat op gespannen voet met de bruikbaarheid van het dossier voor 
het doel van goede hulpverlening. Dit aspect wordt met de toepassing van geautomati-
seerde bestanden en de ontwikkeling van het EPD alleen maar klemmender.13 

Een manier om data overload te voorkomen is periodieke ‘schoning’ van het dos-
sier. Schoning houdt in dat overbodige informatie uit het dossier wordt verwijderd of dat 
informatie op een verantwoorde wijze wordt samengevat en is in zoverre te onderschei-
den van vernietiging van gegevens. De bij schoning bedoelde verwijdering van overbo-
dige informatie hoeft niet definitief te zijn. In de context van het EPD valt te denken aan 
vormen van herstelbare verwijdering van voor de primaire gebruikers van het dossier 
minder belangrijke informatie.

2.2.6 Geheimhouding

De Privacyrichtlijn (artikel 16) en de WBP (artikel 12) bevatten bepalingen die de ver-
trouwelijkheid van de gegevensverwerking moeten waarborgen. In de WGBO valt dit 
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aspect onder het de hulpverlener opgelegde beroepsgeheim (artikel 7: 457 BW). Op 
grond daarvan is de toestemming van de patiënt vereist voor verstrekking van diens per-
soonsgegevens aan anderen dan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoe-
ring van de behandelingsovereenkomst. 

Bij de ontwikkeling van het EPD blijft gelden dat de zeggenschap over de toegang 
tot persoonlijke medische informatie bij de patiënt ligt, ongeacht door wie en waar de 
gegevens zijn verzameld en vastgelegd.59 Wel rijst de vraag welke vorm aan het toe-
stemmingsvereiste moet worden gegeven in specifieke situaties van gegevensuitwisse-
ling tussen hulpverleners (verwijzing, consultatie enzovoort). Roscam Abbing merkt op 
dat het aangewezen is hierover in goed overleg met patiëntenorganisaties gedragsregels 
te ontwikkelen, waarin rekening wordt gehouden met de technische mogelijkheden en 
de eisen die voortvloeien uit goed hulpverlenerschap.58 Blijkens een recent onderzoek 
door de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NCPF) zijn patiënten en bur-
gers eerder geneigd in te stemmen met een brede toegankelijkheid voor zorgverleners 
als zij zelf kunnen controleren wie welke gegevens in het dossier heeft ingezien.48 Het 
onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van het Nationaal ICT Instituut in de zorg    
(NICTIZ), dat werkt aan een autorisatieregeling voor het EPD.

2.3 Individuele privacyrechten

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer hangt nauw samen met het rechtsbegin-
sel van zelfbeschikking. De zeggenschap van de betrokkene over wat er met zijn of haar 
gegevens gebeurt is dan ook een belangrijk uitgangspunt van informationele privacybe-
scherming, al wil het niet zeggen dat mensen de rechtmatige verwerking van hun per-
soonsgegevens voor een gerechtvaardigd doel zouden kunnen verbieden.40

Wel betekent het dat de betrokkene recht heeft op informatie over de gegevensver-
werking. Hij moet weten dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt, onder wiens ver-
antwoordelijkheid dat gebeurt en met welk doel, en welke privacywaarborgen daarbij 
zijn getroffen (zie hieronder: 2.4.1). 

Verder betekent het dat rechtmatige inbreuken op de zeggenschap van de betrokkene 
over wat er met zijn of haar persoonsgegevens gebeurt, zo klein mogelijk moeten blij-
ven. Met het oog daarop geldt, naast het zojuist (2.2.6) al genoemde ‘recht op geheim’, 
een aantal ‘individuele privacyrechten’ die zijn bedoeld als tegenwicht tegen de ‘infor-
mationele macht’ van de personen of instanties aan wie de betrokkene zijn gegevens al 
dan niet vrijwillig heeft verstrekt.40 Ze worden in artikel 12 van de Privacyrichtlijn 
samengevat onder de noemer ‘recht van toegang’ (WBP artikel 35-42). In de context 
van de WGBO gaat het om: 
• het recht op inzage en afschrift (artikel 7: 456 BW). De hulpverlener moet aan een 

verzoek van de patiënt om inzage in het dossier of afschrift van daarin opgenomen 
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gegevens zo spoedig mogelijk voldoen. Hij mag het alleen naast zich neer leggen als 
de persoonlijke levenssfeer van een ander dan de patiënt erdoor zou worden 
geschonden.

• het recht op aanvulling (artikel 7: 454 BW, 2e lid). De patiënt kan verlangen dat een 
door hem of haar afgegeven verklaring over de in het dossier opgenomen stukken, 
aan het dossier wordt toegevoegd. Die verklaring kan de eigen afwijkende of aan-
vullende zienswijze van de patiënt bevatten, of ook de zienswijze van een andere 
door de patiënt geconsulteerde hulpverlener (second opinion).

• het recht op vernietiging (artikel 7: 455 BW). De hulpverlener moet een door de 
patiënt gedaan verzoek om vernietiging van het dossier of een gedeelte daaruit bin-
nen drie maanden inwilligen, behalve als het gaat om gegevens waarvan ‘de bewa-
ring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt’ of als een wettelijk 
voorschrift zich tegen vernietiging verzet.

Bij de realisering van deze rechten kunnen ICT-ontwikkelingen een belangrijke onder-
steunende rol vervullen. Ze maken het in principe mogelijk de patiënt op afstand en op 
ieder door hem gewenst moment toegang te geven tot zijn dossier, bijvoorbeeld om te 
zien door wie welke gegevens zijn opgevraagd of toegevoegd, of om gebruik te maken 
van zijn recht op aanvulling. Dit vereist wel dat reeds bij de architectuur van het EPD 
nadrukkelijk met deze aspecten wordt rekening gehouden, bijvoorbeeld door opname 
van een aparte patiëntenparagraaf in het dossier. Vanwege het bestaan van elektronische 
afschriften is inwilliging van een verzoek om vernietiging in het ICT-tijdperk juist min-
der eenvoudig.32,58 Omdat het belang van het recht op vernietiging (tegenwicht tegen 
‘informationele macht’) door de in potentie grotere toegankelijkheid van het elektro-
nisch dossier bepaald niet kleiner is geworden, betekent dit voor de opzet van het EPD 
een belangrijke uitdaging. 

2.4 Transparantie 

2.4.1 Informatieplicht

Om het eerder genoemde recht op informatie te garanderen, is dit in de Privacyrichtlijn 
(artikel 10 en 11) en de WBP (artikel 33 en 34) geformuleerd in termen van een aan de 
voor de gegevensverwerking verantwoordelijke* opgelegde informatieplicht. 

* De verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking ligt bij de persoon of instantie die ‘alleen of tezamen met anderen, 
het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt’ (Richtlijn artikel 2, WBP artikel 1). Bin-
nen een zelfstandige medische praktijk zijn dat de daarin werkzame hulpverleners gezamenlijk. Binnen een instelling ligt 
de eindverantwoordelijkheid bij de directie of Raad van Bestuur en zijn de hulpverleners medeverantwoordelijk voor de 
gegevensverwerking. 
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De informatieplicht betreft al die informatie die nodig is ‘om tegenover de betrok-
kene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen’. De Memorie van Toe-
lichting bij de WBP noemt de informatieverstrekking aan de betrokkene ‘een wezenlijke 
voorwaarde voor een gerechtvaardigde gegevensverwerking’ en spreekt in verband 
daarmee van het ‘transparantiebeginsel’.77 Het verstrekken van bedoelde informatie kan 
achterwege blijven ‘als de betrokkene daarvan al op de hoogte is’. Leenen en Gevers 
noteren hierover dat ‘aangenomen (mag) worden dat de patiënt op de hoogte is van regi-
stratie van gegevens voor de behandeling en de administratieve verwerking daarvan. Op 
minder voor de hand liggende verwerkingen (zoals voor de klachtenbehandeling, kwali-
teitsbewaking, wetenschappelijk onderzoek) zal dan expliciet gewezen moeten worden, 
bijvoorbeeld met behulp van een informatiefolder’40

Bij de ontwikkeling van (meer of minder uitgewerkte) varianten van het elektro-
nisch patiëntendossier moet transparantieverlies worden voorkomen door toepassing 
van informatiesystemen die, zowel voor patiënten als hulpverleners, inzichtelijk maken 
hoe de gegevensstromen verlopen, wie daarvoor verantwoordelijk is en wie welke toe-
gangsrechten bezit.32

2.4.2 Meldingsplicht

Geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde gegevensbestanden moeten door de verant-
woordelijke worden gemeld bij de toezichthoudende autoriteit, in ons land het CBP (Pri-
vacyrichtlijn artikel 18 lid 1, WBP artikel 27 lid 1). Daarbij gaat het er niet alleen om dat 
de autoriteit toezicht moet kunnen houden op een adequate uitvoering van privacybe-
schermende maatregelen, maar ook dat de betrokkene (door kennisneming van het regis-
ter) moet kunnen nagaan voor welke soorten verwerkingen zijn of haar gegevens 
(kunnen) worden gebruikt.77 

Geautomatiseerde gegevensbestanden die in een zelfstandige praktijk uitsluitend 
door de hulpverlener zelf (of ook door diens assistenten en medewerkers en eventuele 
vervanger) worden gebruikt, zijn van de meldingsplicht vrijgesteld.7 Die vrijstelling 
geldt niet als het bestand ook voor andere hulpverleners, bijvoorbeeld specialisten of 
apothekers, rechtstreeks toegankelijk is. Meer complexe bestanden, waarbij voor de 
patiënt niet meer duidelijk (transparant) is wie er toegang hebben tot de gegevens, moe-
ten worden aangemeld. 

2.5 Beveiliging

De voor de gegevensverwerking verantwoordelijke moet zorg dragen voor passende 
organisatorische en technische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige 
verwerking van de gegevens (Privacyrichtlijn artikel 17 lid 1, WBP artikel 13). Reke-
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ning houdend met de stand van de techniek en de er mee gemoeide kosten, moet een 
‘passend beveiligingsniveau’ worden geboden. Passend wil in dit verband ook zeggen 
dat er sprake moet zijn van proportionaliteit tussen de beveiligingsmaatregelen en de, 
gelet op de aard van de gegevens, aan de verwerking voor de betrokkene verbonden 
risico’s. 

Het aangehaalde WBP-artikel voegt hier aan toe dat de bedoelde organisatorische en 
technische maatregelen er tevens op zijn gericht onnodige verzameling en verwerking 
van persoonsgegevens te voorkomen. Niet-verzamelen en verwerken van onnodige 
gegevens is een belangrijke beveiligingsmaatregel. In verband daarmee is ook de 
bewaarduur (zie 2.7) van belang. Gegevens die hun relevantie voor het doel van de dos-
siervorming hebben verloren, mogen in beginsel niet langer worden bewaard. 

De beveiliging van het dossier tegen onrechtmatige toegang en verwerking wordt 
met de introductie van geautomatiseerde systemen en de ontwikkeling van het elektro-
nisch patiëntendossier alleen maar klemmender. De schaalvergroting en de grotere toe-
gankelijkheid waarmee die ontwikkeling gepaard gaat, betekenen onvermijdelijk een 
vergroting van de mogelijkheden tot (al dan niet onrechtmatig) secundair gebruik. 
Anderzijds leidt ICT tot nieuwe beveiligingstechnieken. Dat terrein is sterk in ontwikke-
ling. Behalve aan technieken die onrechtmatige toegang en verwerking tegengaan (bij-
voorbeeld: afscherming, logging, autorisatie en authenticatie), valt hier te denken aan 
zogenoemde privacy enhancing technologies (PET): een samenhangend geheel van 
ICT-maatregelen (anonimisering, pseudonimisering, codering, aggregatie, encryptie) dat 
er op is gericht ongewenste herleidbaarheid van persoonsgegevens te voorkomen.32 Het 
dynamische karakter van de verhouding tussen die beide ontwikkelingen bepaalt mede 
de inhoud van wat op een bepaald moment als een ‘passend beveiligingsniveau’ kan gel-
den.

De beveiliging van het dossier heeft ook tot doel ongewenst verlies van gegevens te 
voorkomen. Bij geautomatiseerde systemen betekent dit onder meer dat rekening gehou-
den moet worden met de veroudering van gegevensdragers.

2.6 Verdere verwerking van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onder-
zoek

Het eerder genoemde vereiste van een ‘rechtmatige grondslag’ zou weinig om het lijf 
hebben als gegevens die voor een gerechtvaardigd doel zijn verkregen vervolgens voor 
geheel andere doelen worden verwerkt. Het principe van ‘doelbinding’ moet dat voorko-
men. Om persoonsgegevens voor andere doelen te mogen verwerken dan waarvoor ze 
zijn verkregen, is het in beginsel nodig naar de betrokkene terug te gaan om voor die 
verdere verwerking toestemming te vragen. 
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De Privacyrichtlijn (artikel 6 lid 1b) en de WBP (artikel 9 lid 1) geven aan dit begin-
sel uitwerking door te bepalen dat – zonder de uitdrukkelijke toestemming van de 
betrokkene – persoonsgegevens niet verder mogen worden verwerkt ‘op een wijze die 
onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen’. Zoals de formulering 
laat zien, is verdere verwerking die ‘niet onverenigbaar’ is met het oorspronkelijke doel, 
wèl toegestaan. Dat is onder meer het geval als het gaat om verdere verwerking voor 
‘historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden’ (Privacyrichtlijn artikel 6 lid 
1b, WBP artikel 9 lid 3). Voorwaarde is wel dat voorzieningen zijn getroffen om te ver-
zekeren dat het gebruik van de gegevens tot genoemde doeleinden beperkt blijft.

Artikel 23 lid 2 van de WBP geeft aan dat die verdere verwerking – zonder de uit-
drukkelijke toestemming van de betrokkene – voor wetenschappelijk onderzoek of sta-
tistiek ook is toegestaan waar het gaat om persoonsgegevens betreffende iemands 
gezondheid, al gelden dan aanvullende voorwaarden, die samenhangen met bijzondere 
(‘gevoelige’) karakter van dergelijke persoonsgegevens. Het mag alleen als is voldaan 
aan elk van de volgende voorwaarden:
• het onderzoek dient een algemeen belang; 
• de verwerking is noodzakelijk voor het betreffende onderzoek of de betreffende sta-

tistiek; 
• het vragen van uitdrukkelijke toestemming blijkt onmogelijk of kost onevenredige 

inspanning; 
• bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer 

van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.

De WGBO bevat geen equivalent van de ruimere invulling die in de Privacyrichtlijn en 
de WBP aan het criterium van doelbinding wordt gegeven. Het verschil met de alge-
mene privacywetgeving op dit punt hangt samen met het beroepsgeheim. Behalve als de 
hulpverlener zelf de enige uitvoerder van die ‘verdere verwerking’ zou zijn, gaat daar-
aan immers noodzakelijk vooraf dat hij of zij de persoonsgegevens van de patiënt aan 
een derde verstrekt. Vanwege het beroepsgeheim (artikel 7: 457 BW) kan die verstrek-
king niet buiten de patiënt om plaats vinden. In beginsel is daarvoor diens uitdrukkelijke 
toestemming nodig.

Er is wel een uitzondering gemaakt op grond waarvan de hulpverlener onder 
bepaalde voorwaarden medische persoonsgegevens ook zonder de uitdrukkelijke toe-
stemming van de patiënt aan wetenschappelijk onderzoekers mag verstrekken. Mits het 
onderzoek een algemeen belang dient en niet zonder de gevraagde gegevens kan worden 
uitgevoerd, vervangt artikel 7: 458 BW in twee soorten gevallen de eis van uitdrukke-
lijke toestemming door een ‘geen bezwaar’ van de betrokken patiënten: als het vragen 
van toestemming niet mogelijk is (de patiënt is overleden of niet te traceren), of – gelet 
op de aard en het doel van het onderzoek – in redelijkheid niet kan worden gevergd. Van 
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het laatste kan sprake zijn als het gaat om een zeer groot aantal in het onderzoek te 
betrekken patiënten of om een aantoonbaar risico op vertekening van de onderzoeksre-
sultaten door een selectieve respons. Artikel 7: 458 BW schrijft voor dat de hulpverlener 
de gegevens dan ontdoet van identificerende kenmerken en voorziet van een zodanige 
code, dat de onderzoeker die gegevens redelijkerwijs niet tot individuele personen kan 
herleiden. 

De praktische uitwerking van deze wetstoepassing is te vinden in de Code Goed 
Gedrag.* 21 De regeling veronderstelt wel dat aan patiënten vooraf in algemene termen 
voorlichting is gegeven, zodat zij in de gelegenheid zijn bezwaar te maken tegen het 
gebruik van gegevens voor een ander doel dan hun medische behandeling. 

2.7 Bewaarduur

De Privacyrichtlijn (artikel 6 lid 1e) en de WBP (artikel 10 lid 1) bepalen dat herleidbare 
persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden 
waarvoor ze worden verzameld of vervolgens verwerkt. De WGBO (artikel 7: 454 lid 3) 
geeft op de vraag hoe lang de in het medisch dossier opgenomen gegevens bewaard die-
nen te blijven, een dubbel antwoord: ‘tien jaar (…) of zoveel langer als redelijkerwijs uit 
de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’. 

2.7.1 ‘Bewaren tenzij’ of ‘vernietigen tenzij’? 

Afgaande op de uitleg van de bewaartermijn in de Memorie van Toelichting, namelijk 
als een ‘algemene minimum-bewaartijd’72, heeft de wetgever een discussievrije periode 
willen afbakenen: een termijn waarbinnen de vraag of bewaren nog nodig is voor goede 
zorg al bij voorbaat en over de hele linie met ‘ja’ beantwoord is en dus in afzonderlijke 
gevallen niet hoeft te worden gesteld. Na afloop daarvan geldt dat medische gegevens 
bewaard moeten blijven zolang dat nodig is voor de zorg van een goed hulpverlener. In 
deze uitleg is dat de hoofdregel.

In de praktijk heeft echter een andere uitleg de overhand gekregen. Daarbij wordt de 
tien jaar opgevat als een algemene limiet en het ‘of zoveel langer….’ beschouwd als een 
‘uitzonderingsgrond’.34,37,57 Niet ‘bewaren tenzij’, maar ‘vernietigen tenzij’ is dan de 
boodschap. Een duidelijk voorbeeld van deze interpretatie is te vinden in het Handboek 
Gezondheidsrecht: 

* De code dateert uit 1995.55 Een nieuwe versie (2003) is ter goedkeuring voorgelegd aan het CBP. Zie: http://
www.fmwv.nl/gedragscodes/goedgedrag/CodeGoedGedrag.pdf 
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Het dossier wordt maximaal tien jaren bewaard of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener 

voortvloeit’.40 

Commentaren van andere juristen tenderen op zijn minst in dezelfde richting.62,85 Deze 
accentverschuiving valt trouwens al in de wetsvoorbereidende documenten zelf aan te 
wijzen. Zo wordt de bewaartermijn in de Nadere Memorie van Antwoord door de rege-
ring als een slechts bij uitzondering te doorbreken maximum voorgesteld, waarna in 
beginsel vernietiging van de gegevens zou moeten volgen:

Het moge zo zijn dat niet vaak met zekerheid is te voorzien dat langer bewaren verstandig is, evenzeer geldt 

dat die conclusie achteraf slechts in een beperkt aantal gevallen gerechtvaardigd is, terwijl in de meeste 

gevallen de gekozen termijn een redelijke is. (…) Daarnaast rechtvaardigt ook het belang van de privacy 

van de betrokken patiënt dat de dossiers in beginsel na het verstrijken van een bepaalde – niet al te lange – 

periode worden vernietigd.75 

Een treffende illustratie is ook te vinden in de toelichting bij de wijziging leidend tot 
opname van de overgangsbepaling in artikel IV:

De bewaring van de persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van een behandelingsovereenkomst, 

(dient) in beginsel na tien jaren te worden gestaakt. Dat betekent dat zij niet langer voor dat doel ter beschik-

king staan en, bij gebrek aan een andere bestemming, dienen te worden vernietigd.76 

Het verschil met de eerder aangehaalde formulering in de Memorie van Toelichting 
(‘algemeen minimum’) hangt mogelijk samen met de verdubbeling van de voorgestelde 
termijn (van vijf naar tien jaar) waartoe in de tussenliggende periode was besloten. Een 
deel van de verklaring is misschien ook de ‘psychologie’ van het noemen van een speci-
fieke bewaartermijn. Daarin kan de impliciete boodschap worden gehoord dat langer 
bewaren niet nodig is. 

2.7.2 Bewaartermijnen in andere relevante wet- en regelgeving*

Archiefwet

Nogal eens wordt gesteld dat voor alle medische gegevens in academische ziekenhuizen 
op grond van de Archiefwet een bewaartermijn van 115 jaar zou gelden. Dat is niet het 
geval. In deze ziekenhuizen geldt voor medische dossiers – op grond van een ministe-
riële regeling krachtens de Archiefwet – eveneens een bewaartermijn van tien jaar, zij 

* Volledigheid is in deze paragraaf niet nagestreefd.
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het dat deze termijn aanvangt ‘na de laatste behandeling of het overlijden van de 
patiënt’.46 Wel is voor een aantal cumulatief opgesomde basisdocumenten (zoals de ont-
slagbrief, het operatieverslag en dergelijke) een uitzondering gemaakt. Voor die gege-
vens geldt een bewaartermijn van 115 jaar, gerekend vanaf de geboortedatum van de 
patiënt.*

In de toelichting bij het besluit wordt over de relatie met de WGBO (toen nog wets-
voorstel) het volgende opgemerkt: 

Na inwerkingtreding van [de WGBO] vormt dit besluit een indicatie aan de hulpverlener, wat hij mag ver-

nietigen of moet bewaren. De hulpverlener bewaart de bescheiden voor een periode van tien jaar of zoveel 

langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit, met uitzondering van de onder I 

tot en met IV genoemde bescheiden.

Binnen instellingen waarop de Archiefwet van toepassing is, mogen die bescheiden dus 
niet worden vernietigd, maar behoren zij veel langer (tot 115 jaar) bewaard te worden.

Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ)

De Wet BOPZ heeft betrekking op patiënten die onvrijwillig zijn opgenomen in een psy-
chiatrisch ziekenhuis, een psychiatrische afdeling van een academisch of algemeen zie-
kenhuis, een instelling voor verstandelijk gehandicapten of een verpleegtehuis.1 Op 
grond van artikel 56 van de Wet BOPZ en artikel 2 lid 2 van het Besluit patiëntendossier 
BOPZ2 geldt dat de medische gegevens van deze patiënten vijf jaar bewaard moeten 
blijven, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de behandeling in het kader van de wet, de 
plaatsing in het ziekenhuis, dan wel de terbeschikkingstelling, is beëindigd, of zo veel 
langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. De bewaar-
termijn is voor onder de Wet BOPZ vallende dossiers dus de helft korter dan het geval is 
in de context van de WGBO. Een tweede verschil is dat het vernietigingsrecht van de 
patiënt (artikel 3 van het Besluit patiëntendossier BOPZ) pas ingaat nadat de bewaarter-
mijn is verstreken. 

Wet op de jeugdzorg

Artikel 55 lid 1 van het voorstel voor de Wet op jeugdzorg22 bevat een in overeenstem-
ming met de WGBO-regeling geformuleerde bewaartermijn van tien jaar, ‘of zoveel lan-

* De hier bedoelde regeling van 9 maart 1994 (besluit met bijlage: zie bijlage B) berust op artikel 3 van het Archiefbesluit 
zoals dat luidde vóór de inwerkingtreding van de nieuwe Archiefwet op 1 januari 1996. In artikel 48 van die wet is 
bepaald dat eerder vastgestelde ‘vernietigingslijsten’ gehandhaafd blijven totdat zij zijn vervangen door op grond van arti-
kel 5 van de nieuwe Archiefwet vastgestelde ‘selectielijsten’.
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ger als redelijkerwijs in verband met een zorgvuldige hulpverlening noodzakelijk is’. In 
lid 2 is bepaald dat gegevens die van belang kunnen zijn in verband met een mogelijke 
situatie van kindermishandeling, bewaard moeten blijven tot het jongste kind in het 
gezin meerderjarig is. 

Proefpersonen in klinisch geneesmiddelenonderzoek

Voor medische gegevens van proefpersonen die deelnemen aan klinisch geneesmidde-
lenonderzoek wordt in overeenstemming met het richtsnoer voor Good Clinical      
Practice (GCP) uitgegaan van een bewaartermijn van 15 jaar.9 

Europese (concept)richtlijnen en concept eisenbesluit lichaamsmateriaal 

Volgens artikel 14 lid 3 van Richtlijn 2002/98/EG tot vaststelling van kwaliteits- en vei-
ligheidsnormen voor het inzamelen, testen, bewerken en distribueren van bloed en 
bloedbestanddelen van menselijke oorsprong, moeten in het kader van de hemovigilan-
tie, gegevens die nodig zijn voor volledige traceerbaarheid van donor tot ontvanger en 
omgekeerd, ten minste dertig jaar bewaard blijven.10 Diezelfde termijn wordt genoemd 
in het voorstel voor een Europese richtlijn tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheids-
normen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van 
menselijke weefsels en cellen.8 In artikel 16 lid 5 is bepaald dat de klinische gegevens 
van donors (donordossiers) na het bevestigde laatste klinische gebruik ten minste dertig 
jaar bewaard moeten blijven. In ons land zijn deze bewaareisen, inclusief de termijn van 
dertig jaar, overgenomen in het concept Eisenbesluit Lichaamsmateriaal.17 Dit Eisenbe-
sluit is gebaseerd op artikel 8 van de recent aanvaarde Wet veiligheid en kwaliteit 
lichaamsmateriaal (WVKL) en artikel 18 lid 3 van de Wet op de orgaandonatie (WOD). 
Het komt in de plaats van het Besluit kwaliteitseisen orgaanbanken. 

2.7.3 Aanvangsmoment van de bewaartermijn

De WGBO geeft aan dat de bewaartermijn begint te tellen vanaf het moment waarop de 
gegevens zijn verzameld. Dat heeft het onpraktische gevolg dat stukken die op één en 
hetzelfde behandelingstraject betrekking hebben, alle een verschillende bewaartermijn 
zouden kennen. Ter voorkoming hiervan is voorgesteld als aanvangs-tijdstip de beëindi-
ging van de behandeling te nemen49,62, zoals ook is bepaald in de Wet BOPZ. 
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2.7.4 Overgangsbepaling

Een overgangsbepaling in de WGBO (artikel IV) maakt het mogelijk dossiers die al 
bestonden toen de wet in werking trad (en voor de zorg van een goed hulpverlener niet 
meer nodig zijn) vanaf dat moment nog tien jaar te bewaren, dus tot 1 april 2005. Tot de 
persoon herleidbare gegevens waarvan bewaren op dat moment niet meer nodig is voor 
diens verdere behandeling zullen dan vernietigd moeten worden. 

2.7.5 Langer bewaren voor wetenschappelijke doeleinden

Blijkens de Privacyrichtlijn (artikel 6 lid 1e) en de WBP (artikel 10 lid 2) mogen per-
soonsgegevens langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn ver-
zameld, als dat gebeurt voor ‘historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden’. 
Er moeten dan voorzieningen zijn getroffen om te verzekeren dat de gegevens uitslui-
tend voor die onderzoeksdoelen worden gebruikt. Die ruimte voor langer bewaren is er 
ook waar het gaat om gegevens over iemands gezondheid. Weliswaar spreekt het rele-
vante (in verband met ‘doelbinding’ al eerder aangehaalde) tweede lid van artikel 23 
WBP alleen over ‘verwerking’ en niet expliciet over ‘bewaring’ ten behoeve van weten-
schappelijk onderzoek of statistiek, maar gelet op de definitie van ‘verwerking’ in arti-
kel 1, is daarin dat laatste wel geïmpliceerd. Voor die langere bewaring van gezond-
heidsgegevens gelden dan de hierboven (2.6) genoemde aanvullende voorwaarden.

De WGBO bevat geen bepaling die ruimte laat voor langer bewaren van medische 
persoonsgegevens die niet meer nodig zijn voor de zorg van een goed hulpverlener. 
Alléén door die gegevens in overeenstemming met het bepaalde in artikel 7: 458 BW tij-
dig aan onderzoekers te verstrekken (zie hierboven 2.6), kan worden voorkomen dat ze 
moeten vernietigd als er op grond van ‘goed hulpverlenerschap’ geen noodzaak meer is 
om ze langer te bewaren.52 
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3Hoofdstuk

Rechtsvergelijking

Om na te gaan hoe de Nederlandse bewaarregeling zich verhoudt tot de relevante wet- 
en regelgeving in andere Europese landen, heeft de commissie een rechtsvergelijkend 
onderzoek uitgevoerd, waarvan de uitkomsten zijn opgenomen in bijlage C. De vergelij-
king omvat een aantal landen die lid zijn van de Europese Unie en dus net als Nederland 
gebonden zijn aan de eerdergenoemde Privacyrichtlijn. Dit betreft: België, Duitsland, 
Engeland, Finland, Spanje en Zweden. Verder is Noorwegen in het onderzoek betrok-
ken. Dat land is geen volwaardig lid van de Europese Unie, maar brengt wel de Privacy-
richtlijn tot uitvoering. 

Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de voornaamste bevindingen. Daarbij zijn 
de gevonden bewaartermijnen steeds geplaatst tegen de achtergrond van een korte schets 
van de overige regels voor het bewaren van patiëntendossiers. Overigens onderstreept 
de commissie dat dezelfde begrippen en onderscheidingen in de context van de speci-
fieke rechtssystemen in de verschillende landen nét weer andere betekenisnuances kun-
nen hebben. Een uitputtende bespreking van alle relevante regelingen is in het 
onderzoek niet beoogd. 

3.1 Samenvattend overzicht

België

In België staat de bewaartermijn voor patiëntendossiers niet in de patiëntenrechtenwet, 
maar in een Koninklijk Besluit en in de Code van geneeskundige plichtenleer. Deze 
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(minimum)bewaartermijn is dertig jaar, te rekenen vanaf het laatste contact van de arts 
met de patiënt. In de praktijk lijkt deze minimumtermijn vooral als maximumtermijn te 
fungeren: gewoonlijk worden dossiergegevens in België na dertig jaar vernietigd. Indien 
men medische persoonsgegevens zou willen bewaren met het oog op wetenschappelijk 
of epidemiologisch onderzoek, kan dat alleen met het informed consent van de patiënt. 

Duitsland

De door de Duitse artsenorganisatie aanbevolen bewaartermijn is minimaal tien jaar na 
afsluiting van de behandeling. In de praktijk wordt ook wel een termijn van dertig jaar 
gehanteerd, vanwege het verjaren van eisen tot schadevergoeding. Bewaring van dos-
siers door artsen en ziekenhuizen enkel voor researchdoeleinden is in Duitsland niet toe-
gestaan. Medische dossiers uit de openbare sector die niet meer nodig zijn voor 
klinische doeleinden, moeten aan een archief worden aangeboden. Dat archief zal 
onderzoek met patiëntendossiers toestaan onder de voorwaarden die in de archiefwetge-
ving staan vermeld. Zolang patiëntendossiers worden bewaard voor klinische doelein-
den, kunnen ze ook worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, mits aan de 
wettelijke vereisten daarvoor (informed consent van de patiënt of gesetzliche Erlaubnis) 
is voldaan. 

Engeland

Bewaartermijnen in Engeland worden genoemd in circulaires van de National Health 
Service (NHS England). Opmerkelijk zijn de variabele minimumtermijnen, waarvan de 
lengte vooral afhangt van de aard van de gegevens en de persoon van de patiënt. Aanbe-
volen wordt bijvoorbeeld maternity records minimaal 25 jaar te bewaren en dossiers die 
betrekking hebben op kinderen/jeugdigen minimaal tot het 25e of 26e levensjaar. Onco-
logische dossiers raadt men aan permanent te bewaren, indien radiotherapie of chemo-
therapie werd toegepast. Na het verstrijken van de aanbevolen termijn behoeven de 
dossiers niet per se te worden vernietigd: ze moeten in elk geval grondig worden beke-
ken op hun relevantie voor onderzoek. Persoonsgegevens die alleen voor onderzoeks-
doeleinden worden verwerkt, mogen onbeperkt worden bewaard, mits de gegevens niet 
worden gebruikt om maatregelen of beslissingen in relatie tot individuele personen te 
nemen en mits de verwerking geen schade of leed veroorzaakt voor een datasubject. In 
principe is voor een dergelijke verwerking/bewaring het informed consent van de patiënt 
nodig, maar het kan eventueel ook zonder, indien men de patiënt slechts met onevenre-
dige inspanning zou kunnen bereiken. 
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Finland

In Finland zijn de minimum-bewaartermijnen vastgelegd in een ministeriële verorde-
ning. Onderscheid wordt gemaakt tussen data in continuous use en data per period of 
care or treatment. Met het eerste wordt bedoeld: gegevens die op termijn hun belang 
voor diagnose en behandeling van de patiënt behouden, terwijl gegevens per period of 
care op termijn hun relevantie kunnen verliezen. Dit onderscheid is aangebracht om het 
periodiek schonen van dossiers te bevorderen. Voor beide categorieën gegevens gelden 
verschillende bewaartermijnen. Voor data in continuous use geldt een bewaartermijn 
van tien jaar vanaf de dood van de patiënt. Als diens overlijdensdatum niet bekend is, 
geldt een andere termijn, namelijk honderd jaar na de geboorte van de patiënt. Voor data 
per period of care or treatment geldt een bewaartermijn van tien jaar te rekenen vanaf 
het einde van de zorg of behandeling. Onder meer met het oog op toekomstig weten-
schappelijk onderzoek worden de dossiers van personen die op de 18de en de 28ste van 
elke maand zijn geboren, onbeperkt bewaard (gearchiveerd), tenminste indien deze dos-
siers in de openbare sector tot stand kwamen. Ook onbeperkt bewaard worden onder 
meer documenten die door medisch-genetische afdelingen in het kader van onderzoek 
en behandeling werden vervaardigd. Volgens de Finse Wet op de Patiëntenrechten 
mogen medische dossiers worden bewaard zolang dat nodig is voor zorg of behandeling 
van de patiënt, voor het onderzoeken van mogelijke juridische claims en voor weten-
schappelijk onderzoek. Dat de Finse wet tot het doel van bewaring van dossiers in de 
patiëntenzorg wetenschappelijk onderzoek rekent, trekt de aandacht, omdat een derge-
lijke ruime doelomschrijving welhaast consequenties moet hebben voor de lengte van de 
bewaartermijnen. Dit is inderdaad het geval: de bewaartermijnen in Finland zijn ruim. 

Noorwegen

In Noorwegen ligt de bewaartermijn voor medische dossiers (tien jaar, te rekenen vanaf 
de laatste wijziging) vast in een verordening. Na tien jaar mogen dossiergegevens wor-
den vernietigd, tenzij bewaring op grond van andere wetgeving dan de gezondheidswet-
geving is voorgeschreven. Uit openbare gezondheidszorginstellingen afkomstige 
patiëntendossiers die niet meer nodig zijn voor zorg en behandeling, moeten conform de 
Noorse Archiefwet worden opgeslagen in een public archive. Als patiëntendossiers op 
grond van de Archiefwet moeten worden gearchiveerd, dan worden ze in de regel 25 tot 
30 jaar bewaard totdat ze in de archieven worden opgenomen. Onderzoekers kunnen 
toestemming vragen om patiëntendossiers in de openbare archieven voor onderzoek te 
gebruiken.
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Spanje

De nationale Spaanse wet inzake de autonomie van de patiënt kent voor het patiënten-
dossier een bewaartermijn van minimaal vijf jaar, te rekenen vanaf het einde van de 
behandeling van de patiënt. De wettelijke regelingen van de Spaanse Autonome 
Gemeenschappen kunnen van deze nationale termijn afwijken: in Catalonië en Navarra 
bijvoorbeeld geldt een termijn van minimaal twintig jaar en een Baskisch Decreet geeft 
zeer gedetailleerde regels voor de bewaartermijnen van de verschillende delen van het 
patiëntendossier. Dossiergegevens mogen volgens genoemde nationale wet langer dan 
de voorgeschreven vijf jaar worden bewaard voor in deze wet omschreven doeleinden, 
waartoe ook wetenschappelijk onderzoek behoort. In zo’n geval moeten de identifice-
rende gegevens gescheiden van de behandelingsgegevens worden bewaard en wel zoda-
nig dat de anonimiteit is gewaarborgd. Deze gegevens mogen in zo’n geval alleen dan 
tezamen worden bewaard, als de patiënt zelf daarvoor toestemming heeft gegeven. 
Wetenschappelijk onderzoekers kunnen toegang krijgen tot dossiergegevens van patiën-
ten die niet meer in behandeling zijn, met dien verstande dat voor toegang tot identifice-
rende gegevens gerichte, schriftelijke toestemming van de patiënt is vereist.

Zweden

In Zweden is de wettelijke bewaartermijn voor patiëntendossiers minimaal drie jaar. 
Indien een dossier nodig is voor onderzoeksdoeleinden, kan deze termijn worden ver-
lengd tot tien jaar. Het Zweedse Rijksarchief raadt zorgaanbieders uit de publieke sector 
aan om dossiers langer te bewaren dan de wettelijke minimumtermijnen. In de praktijk 
gebeurt dit ook. Een bepaalde selectie van patiëntendossiers wordt zelfs eeuwigdurend 
bewaard, zodat deze dossiers – onder bepaalde voorwaarden – ook voor onderzoek 
bruikbaar zijn. 

3.2 Beschouwing

Wat het meest in het oog springt is de grote inhoudelijke variëteit van regelingen en ter-
mijnen. Het juridisch kader van de Privacyrichtlijn is kennelijk geen keurslijf dat op dit 
gebied in één bepaalde richting dwingt. Artikel 6 van die richtlijn zegt dat herleidbare 
persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doel-
einden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Uit bovenstaand 
overzicht blijkt dat het begrip ‘noodzakelijk’ in relatie tot zorg en behandeling in de 
onderzochte landen verschillend wordt ingevuld. In het algemeen zijn de aangetroffen 
termijnen minimumtermijnen. Als dat met het oog op zorg en behandeling van de 
patiënt nodig is, kunnen de gegevens na het verstrijken van de termijn bewaard blijven. 
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Ook valt op dat (met uitzondering van Finland en voor zover kon worden nagegaan) ner-
gens regelingen zijn getroffen voor het bewaren van gegevens in het belang van de zorg 
aan verwanten van de patiënt. 

Het overzicht laat verder zien dat het bestaan van een bewaartermijn in de gezond-
heidswetgeving niet verhindert dat gegevens die niet meer nodig zijn voor zorg en 
behandeling van de patiënt, om redenen van publiek belang bewaard blijven. In som-
mige landen worden medische dossiers (of tenminste een selectie daaruit) na het ver-
strijken van de bewaartermijn opgeslagen in archieven, zodat ze (onder bepaalde 
voorwaarden) onder meer voor wetenschappelijk onderzoek kunnen worden gebruikt. 
Deze opslag geschiedt in die landen op basis van de geldende wetgeving. In de Scandi-
navische landen speelt de archiefwetgeving in dit opzicht een belangrijke rol. In het 
algemeen geldt dat men daar veel belang hecht en gewend is aan de opslag van (per-
soons)gegevens die een publiek belang kunnen vertegenwoordigen. 

Hoewel de Nederlandse tienjaarstermijn op zichzelf geen reden geeft ons land in 
EU-verband als buitenbeentje te beschouwen, is een belangrijk verschil tussen Neder-
land en de hier onderzochte landen dat zo’n afzonderlijke regeling voor langer bewaren 
ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek in ons land ontbreekt. Dat maakt dat die 
tien jaar in de praktijk toch relatief kort uitpakt. Meer in het algemeen heeft de commis-
sie de indruk dat in de door haar bestudeerde buitenlandse regelingen niet zozeer de 
vraag voorop staat wanneer men dossiergegevens moet vernietigen, als wel voor welke 
doeleinden en onder welke condities ze verantwoord bewaard kunnen blijven. 

Dat de bewaartermijnen in een aantal landen langer zijn dan de in de WGBO 
genoemde periode van tien jaar, laat zien dat verlenging van de geldende termijn als deel 
van een mogelijke oplossing voor de in ons land gerezen problemen in aanmerking zou 
kunnen komen. Dat geldt evenzeer voor de mogelijkheid om in navolging van andere 
landen en binnen de ruimte die de Privacyrichtlijn hiervoor biedt, een wettelijke basis te 
scheppen voor het bewaren van gegevens die niet langer nodig zijn voor zorg en behan-
deling van de patiënt, maar nog wel voor wetenschappelijk onderzoek. Het spreekt van-
zelf dat men zich daarbij zal moeten bezinnen op de vraag welke waarborgen voor een 
dergelijke bewaring in het Nederlandse rechtsstelsel passend zijn. 

3.3 Conclusie

De belangrijkste bevindingen van de rechtsvergelijking kunnen als volgt worden samen-
gevat: 
• Voor het bewaren van medische dossiers vertoont de nationale regelgeving van de 

EU-landen een grote variëteit. De Europese regelgeving heeft in dit opzicht niet tot 
uniformiteit geleid.
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• Enkele landen hebben bewaartermijnen die aanzienlijk langer zijn dan de Neder-
landse termijn.

• Er zijn landen die een zelfde bewaartermijn kennen als Nederland of zelfs een kor-
tere. Daarbij moet worden bedacht dat in veel gevallen afzonderlijke regelingen 
bestaan voor langer bewaren van medische gegevens onder meer ten behoeve van 
wetenschappelijk onderzoek.

• Gelet op het geheel van regels voor het bewaren van medische dossiers in de onder-
zochte landen is de Nederlandse WGBO-termijn van tien jaar niet ruim te noemen.
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4Hoofdstuk

Knelpunten

Tijdens de eerder genoemde door de Gezondheidsraad gehouden workshop24 en in de 
literatuur82,84,88 zijn diverse voorbeelden genoemd van situaties waarin langer bewaren 
dan tien jaar nodig is of zou zijn geweest. Ook in de reacties van de medisch-weten-
schappelijke verenigingen op een alarmbrief van de KNMG wordt met klem onder-
streept dat tien jaar in veel gevallen te kort is. De door de commissie gehoorde 
patiëntenorganisaties waren (overigens met één uitzondering) diezelfde mening toege-
daan (zie bijlage D), net als enkele andere organisaties die zich eigener beweging tot de 
commissie wendden.* Al eerder had het Werkverband Organisaties Chronisch Zieken 
(WOCZ**) per brief aan de minister van VWS laten weten zich grote zorgen te maken 
over de bewaartermijn in de WGBO.86 De in deze commentaren en reacties genoemde 
knelpunten hangen samen met verschillende bewaardoelen en belangen: het in de 
WGBO vooropstaande doel van goede zorg voor de patiënt zelf, het belang dat verwan-
ten kunnen hebben bij het bewaard blijven van gegevens over eerdere ziektegevallen in 
de familie, het belang van medisch-wetenschappelijk onderzoek en het met de civiel-
rechtelijke aansprakelijkheid samenhangende juridische belang. 

Dit hoofdstuk bevat een inventarisatie van de verschillende knelpunten die zich als 
gevolg van de regeling van de bewaartermijn op elk van die terreinen kunnen voordoen. 

* Retina Nederland, de Stichting Bloedlink (patiëntenorganisatie erfelijke hart- en vaatziekten), de Medische Adviesraad 
van de Nederlandse Coeliakievereniging en het Forum Genetica.

** Het WOCZ is opgegaan in de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad. Deze organisatie nam deel aan de door de com-
missie gehouden hoorzitting.
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Daarbij is uitgegaan van de gangbare interpretatie van die regeling, waarin de nadruk 
ligt op: ‘na tien jaar in beginsel vernietigen’. De vraag of een andere uitleg, met het 
accent op ‘bewaren zolang dat nodig is voor goede hulpverlening’ die knelpunten, of 
althans een deel daarvan, zou kunnen wegnemen, bewaart de commissie voor hoofdstuk 
5.

4.1 Goede zorg voor de patiënt*

4.1.1 Chronische aandoeningen

De bij hulpverleners en patiëntenorganisaties bestaande vrees dat de bewaartermijn in de 
WGBO er toe zal leiden dat gegevens worden vernietigd die nog nodig zijn voor ‘de 
zorg van een goed hulpverlener’ heeft om te beginnen betrekking op gegevens over 
patiënten met chronische ziekten. Dat begrip moet dan breed worden opgevat: het gaat 
zowel om aandoeningen zonder uitzicht op volledig herstel (chronische ziekten in 
engere zin), alsook om aandoeningen waarbij voormalige patiënten een verhoogd risico 
hebben op terugkeer van de ziekte (bijvoorbeeld: borstkanker). Voor beide categorieën 
geldt dat sprake kan zijn van een langere klachtenvrije periode alvorens de patiënt zich 
opnieuw onder behandeling moet stellen. Als relevante gegevens over eerdere diagnos-
tiek en behandeling dan al vernietigd zouden zijn, kan dat het bieden van goede zorg 
moeilijker maken of zelfs in de weg staan. Zo schrijft de Nederlandse Vereniging voor 
Neurologie:

Veel neurologische aandoeningen zijn bij uitstek chronische aandoeningen – eenmaal opgelopen blijven zij 

voor de rest van het leven aanwezig. (…) Patiënten worden vaak in het begin een aantal malen door een neu-

roloog gezien, om vervolgens ‘uit het zicht te verdwijnen’. Na verloop van jaren, wanneer een nieuw pro-

bleem optreedt, kan het lastig zijn om uit te maken wat nieuw is en wat oud. Het kan op zo’n moment 

cruciaal zijn om exact vast te kunnen stellen wat er in het verleden ook weer gebeurd was en welke risico-

factoren aanwezig waren.**

Hetzelfde geldt voor oncologiepatiënten. In de academische kankercentra hanteert men 
als uitgangspunt dat de zorg voor een patiënt met kanker nooit is afgesloten, omdat er – 
afhankelijk van de aard van de tumor – altijd een kans is dat de patiënt later nog uitzaai-
ingen krijgt. Om dan optimale zorg te kunnen bieden, is het van belang dat hulpverle-
ners kunnen teruggrijpen op gegevens over het eerdere ziekteverloop en de toen 
gegeven behandeling. Zo is het, vanwege het toxiciteitsrisico, noodzakelijk om te weten 

* NB: de terreinen die in deze paragraaf worden besproken, overlappen elkaar.
** Brief aan de KNMG van 31 januari 2001.
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waar eerdere bestralingen precies hebben plaatsgevonden alvorens tot nieuwe behande-
ling wordt besloten. Tijdens de hoorzitting liet de voorzitter van de Borstkankervereni-
ging weten dat bij die vereniging gevallen bekend zijn van patiënten met late metastasen 
van wie het dossier in een perifeer ziekenhuis na tien jaar bleek te zijn vernietigd.

4.1.2 Zeldzame aandoeningen

Ook in verband met zeldzame aandoeningen is niet denkbeeldig dat gegevens verloren 
gaan die voor de zorg aan de patiënt van blijvend belang zijn. Omdat het per definitie 
gaat om aandoeningen waar artsen slechts incidenteel mee te maken krijgen, kost het 
stellen van een juiste diagnose vaak veel tijd, wat voor de betrokkenen zeer belastend en 
soms ook riskant is. Als de patiënt zich na een langere klachtenvrije periode opnieuw 
meldt, is het niet minder dan een ramp als essentiële gegevens over zijn ziekte wegens 
aflopen van de bewaartermijn zouden zijn vernietigd.*

4.1.3 Late complicaties van medische behandelingen

Late complicaties van medische interventies (medicatie, bestraling, implantaten, etc) 
kunnen zich openbaren bij de patiënt zelf, of aan het licht komen in specifiek op derge-
lijke late effecten gericht follow-up onderzoek (zie ook 4.3.2). In beide gevallen kan het 
voor goede zorg aan de patiënt van groot belang zijn dat nog te achterhalen valt welke 
behandeling hij of zij heeft ondergaan of hoe die is uitgevoerd. Waar de uitkomsten van 
epidemiologisch onderzoek aangeven dat sprake is van verhoogd risico op specifieke 
late complicaties, kan er reden zijn om ex-patiënten op te sporen. Dat is het geval als het 
optreden van (ernstige) gezondheidsschade door tijdige preventie of therapie valt te 
voorkomen. Voor dergelijke screening is het essentieel dat relevante gegevens over de 
behandeling bewaard zijn gebleven. Omdat late complicaties vaak pas ruim na tien jaar 
aan het licht komen, bestaat bij hulpverleners en patiëntenorganisaties de vrees dat de in 
de WGBO genoemde bewaartermijn zal betekenen dat in voorkomende gevallen geen 
optimale zorg te bieden valt, omdat de daarvoor benodigde gegevens al vernietigd zijn.

Een voorbeeld uit de oncologie is het sterk verhoogde risico op diverse vormen van 
kanker, hart- en vaatziekten en schildklierafwijkingen, meer dan vijftien jaar na bestra-
ling of chemotherapie voor de ziekte van Hodgkin.12,69,71,83 Die bevinding heeft er in 
ons land toe geleid dat voormalige patiënten opnieuw onder (regelmatige) controle zijn 
gebracht, vooral om borstkanker als laat gevolg van bestraling vroegtijdig te kunnen 

* De vereniging van mensen met een primaire ciliaire dysgenesie (zeldzame aandoening leidend tot chronische infecties in 
het KNO-gebied) bepleit om die reden de bewuste dossiers levenslang te bewaren (als voorbeeld genoemd door de VSOP 
tijdens de hoorzitting, zie bijlage D).
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opsporen. Om die voormalige patiënten te traceren moest gebruik gemaakt worden van 
meer dan tien jaar oude patiëntendossiers. Hoewel bepaalde vormen van chemotherapie 
bij de ziekte van Hodgkin al ruim dertig jaar geleden zijn geïntroduceerd, verschenen de 
eerste publicaties over een als gevolg van die behandeling verhoogde kans op tweede 
primaire tumoren (vooral long-, maag- en darmtumoren) pas in 2000.84 Dat het na de 
introductie van een bepaalde behandelmethode lang kan duren voordat dergelijke late 
complicaties aan het licht komen, komt omdat statistisch verantwoorde conclusies pas 
getrokken kunnen worden als in meerdere patiëntenpopulaties voldoende gevallen zijn 
waargenomen. 

Ook bij overlevenden van kindertumoren zijn ten gevolge van radio- en chemothe-
rapie het afgelopen decennium een groot aantal complicaties vastgesteld (waaronder 
tweede primaire tumoren, hartschade, longschade, nierschade, onvruchtbaarheid en ver-
minderd cognitief functioneren).27,28,38 Een aantal kinderoncologische centra heeft 
inmiddels zogenoemde ‘Poliklinieken voor late effecten kindertumoren’ geopend om 
overlevende patiënten te screenen op een groot aantal aandoeningen. Het doel van deze 
poliklinieken is zowel zorgverlening als wetenschappelijk onderzoek, gericht op de nog 
onvoldoende in kaart gebrachte late effecten van kinderoncologische behandelingen.

Een ander, inmiddels zeer bekend, voorbeeld betreft de late gevolgen van medicijn-
gebruik tijdens de zwangerschap. Vrouwen wier moeders tijdens de zwangerschap het 
DES-hormoon hadden gebruikt, bleken een sterk verhoogde kans te hebben op kanker 
van de vagina.30 Deze ontdekking volgde 25 jaar na de periode waarin DES veelvuldig 
werd gebruikt als middel ter voorkoming van miskramen. DES-dochters is hierna aanbe-
volen zich op kanker van de vagina te laten screenen. Nog eens twintig jaar later werd 
bij DES-moeders een licht verhoogd risico op borstkanker vastgesteld.18

Ook op het terrein van implantaten moet met de mogelijkheid van late complicaties 
rekening worden gehouden. Een voorbeeld daarvan is de verhoogde kans op klepbreu-
ken bij Björk-Shiley hartklepprothesen, als casus besproken in de door de Gezondheids-
raad gehouden workshop over de bewaartermijn.24 Voor de afweging of al dan niet tot 
een (risicovolle) re-operatie (explantatie) moet worden overgegaan is het essentieel te 
weten welke soort hartklepprothese indertijd bij de patiënt is aangebracht.

Verder is over de langetermijngevolgen van diverse vruchtbaarheidsbehandelingen 
nog weinig bekend, terwijl de aard van die behandelingen (hormoonstimulatie, varian-
ten van IVF) wel aanleiding geeft daarnaar onderzoek te (blijven) doen.89 Zoals tijdens 
de hoorzitting werd benadrukt door patiëntenvereniging Freya, valt niet uit te sluiten dat 
dit onderzoek informatie oplevert die van belang is voor ex-patiëntes of hun via medi-
sche hulp verwekte kinderen. 
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4.1.4 Aandoeningen en behandelingen rond de geboorte en op de kinderleeftijd

Er is steeds meer bekend over relaties tussen aandoeningen en behandelingen rond de 
geboorte en op de kinderleeftijd enerzijds en later in het leven optredende gezondheids-
klachten anderzijds (zie par 4.3.1).Te verwachten valt dat verder onderzoek nog meer 
van dergelijke relaties aan het licht zal brengen. Met het oog op preventie, diagnose of 
behandeling van latere klachten kan het voor de betrokkenen van groot belang zijn dat 
bepaalde gegevens uit de perinatale periode en de kindertijd bewaard zijn gebleven.* 90 
Door de commissie geconsulteerde kinderartsen** noemden de volgende voorbeelden:
• alle aangeboren afwijkingen
• kinderen met perinatale complicaties en asfyxie
• kinderen die zijn onderzocht wegens ontwikkelingsstoornissen zonder dat een oor-

zaak werd vastgesteld
• kinderen bij wie genetisch onderzoek plaatsvond 
• kinderen met oncologische aandoeningen 
• jongens met niet ingedaalde testes (cryptorchisme) 
• kinderen die zijn behandeld (ook in de perinatale periode) met bijzondere of experi-

mentele geneesmiddelen, zoals groeihormoon
• kinderen die grote interventies hebben ondergaan, zoals een hartoperatie of een 

ECMO-behandeling.

4.1.5 Hiaten in het dossier door selectie en nieuwe kennis

De vrees dat medische gegevens die nog nodig zijn voor goede hulpverlening te vroeg 
vernietigd worden heeft ook betrekking op mogelijke hiaten die kunnen ontstaan als 
gevolg van selectie van nog wel en niet meer te bewaren onderdelen van het dossier. In 
verband met de toegenomen kennis over erfelijke neurologische aandoeningen wordt in 
de al eerder geciteerde brief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie opge-
merkt: 

Diagnoses die in het verleden gesteld werden, zijn nu vaak niet meer gangbaar en een primaire beschrijving 

in de status of een brief van wat er bij zo’n patiënt gevonden kon worden bij een neurologisch onderzoek is 

belangrijker dan de indertijd gestelde diagnose.

* De Nederlandse Vereniging Jeugdgezondheidszorg vindt dat medische dossiers van kinderen en jeugdigen in ieder geval 
tot het 29e jaar bewaard moeten blijven. (brief aan de KNMG van 19 februari 2001).

** prof dr LAA Kollee, neonatoloog UMC St Radboud, dr BJ Otten, kinderendocrinoloog UMC St Radboud en mevr prof dr 
HA Delemarre-van de Waal, kinderendocrinoloog VUMC.
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In de commissie werd hieraan het volgende (fictieve) voorbeeld toegevoegd: 

Patiënt A wordt behandeld met een smal-spectrum penicilline en ontwikkelt na twee dagen een allergische 

reactie. De huisarts laat nader onderzoek doen om zo groot mogelijke zekerheid te krijgen. Hij ontvangt een 

brief van de allergoloog met daarin de vaststelling ‘penicillineallergie’. De huisarts markeert het medisch 

dossier van patiënt A met de waarschuwing ‘penicillineallergie’ en voegt de brief toe aan de rubriek ‘speci-

alistenbrieven’. Na tien jaar wordt – vanwege blijvend belang voor goede zorg aan de patiënt – besloten de 

waarschuwing te bewaren, maar de brief, die zijn werk gedaan heeft, te vernietigen. Enkele jaren daarna 

wordt patiënt A met een sepsis opgenomen; in zijn verwijsbrief vermeldt de huisarts de penicillineallergie. 

Als ziekteverwekker wordt een streptokok geïsoleerd welke uitsluitend voor penicilline gevoelig is. Kort 

daarvoor is een therapie ontwikkeld die bepaalde vormen van penicillineallergie onderdrukt. De internist 

belt de huisarts om een specificatie. Die moet melden dat de brief waarin het antwoord op die vraag heeft 

gestaan, inmiddels vernietigd is.

4.2 Belang van verwanten van de patiënt

Gegevens over erfelijke aandoeningen kunnen behalve voor degene bij wie ze zijn ver-
kregen, van groot belang zijn voor diens verwanten. In de context van de klinische gene-
tica is dat het geval als de medische gegevens van een familielid van de patiënt of 
adviesvrager kunnen helpen of soms zelfs nodig zijn om een goede diagnose te kunnen 
stellen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in families met een predispositie voor erfelijke kanker. 
Bij dat onderzoek tracht men alle eerdere gevallen van kanker in de familie in kaart te 
brengen en vast te stellen wat in elk van die gevallen de precieze aard van de kanker is 
geweest. Doel is adviesvragers op basis van die analyse te kunnen informeren over het 
eigen genetische risico en te counselen over mogelijke handelingsopties, bestaande uit 
nader diagnostisch onderzoek en preventieve of reproductieve keuzen, met vaak verrei-
kende consequenties voor het leven van de betrokkenen. Omdat zulk familieonderzoek 
zich over meerdere generaties uitstrekt, is de betrouwbaarheid en uiteindelijk ook de uit-
voerbaarheid ervan in het geding als medische gegevens als regel na tien jaar worden 
vernietigd. 

Afgaan op de familieanamnese (wat familieleden zich herinneren over die eerdere 
kankergevallen en de aard ervan) is hier geen goed alternatief. Uit wetenschappelijk 
onderzoek is gebleken dat die informatie in de regel niet erg betrouwbaar is.61 Het is 
nodig die informatie te verifiëren, wat alleen kan op basis van bewaard gebleven dos-
siers en lichaamsmateriaal. Waar die gegevens ontbreken leidt dat ‘in het gunstigste 
geval tot overbehandeling (het zekere voor het onzekere nemen), maar (het) kan ook lei-
den tot onderschatting van risico’s met alle risico’s van dien’.*

* Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN), brief aan de KNMG van 22 november 2000.
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Zelf hanteren de klinisch genetische centra al sinds de jaren zeventig het beleid dat 
medische gegevens over erfelijke aandoeningen ten minste gedurende drie generaties 
bewaard moeten blijven.* Behalve dat dit buiten die centra vaak niet gebeurt, is een 
groot probleem dat vaak pas retrospectief het erfelijke karakter van een aandoening 
bekend wordt. Zo worden colon- en ovariumkanker nog maar relatief kort als erfelijke 
aandoeningen beschouwd en blijken medische dossiers van patiënten die al langer gele-
den aan die ziekten zijn gestorven, vaak al na tien jaar te zijn vernietigd.84 

De nog maar juist begonnen ‘genetische ontrafeling’ van frequent voorkomende 
aandoeningen zal er naar verwachting toe leiden dat behalve monogene varianten van 
een bepaalde ziekte steeds vaker ook allerlei polymorfismen aan het licht worden 
gebracht: genvarianten die elk afzonderlijk gepaard gaan met een kleine verhoging (of 
verlaging) ten opzichte van het populatierisico. Om dan goede zorg en advies te kunnen 
bieden aan mensen in families met een grotere genetische vatbaarheid voor bepaalde 
aandoeningen, is het van belang te kunnen beschikken over de relevante gegevens uit de 
medische familiegeschiedenis.

4.3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek

Een centraal element in vrijwel alle commentaren en reacties van de wetenschappelijke 
verenigingen en patiëntenorganisaties is dat de in de WGBO genoemde bewaartermijn 
van tien jaar belangrijk medisch-wetenschappelijk onderzoek in de toekomst zal belem-
meren of zelfs onmogelijk maken. 

4.3.1 Onderzoek naar ziekte-oorzaken

Onderzoek op basis van bewaard gebleven medische gegevens heeft onder meer belang-
rijke relaties aan het licht gebracht tussen:
• groeistoornissen in utero en hart- en vaatzieken en diabetes25

• virale luchtweginfecties op de kinderleeftijd en het ontstaan van longziekten31

• cryptorchisme (niet ingedaald zijn van de testikels) bij pasgeboren jongetjes en 
zowel testiskanker47 als latere subfertiliteit39

• psychiatrische stoornissen op de kinderleeftijd en de latere psychische ontwikke-
ling.64

Het inzicht in dergelijke relaties is van groot belang voor verbetering van de (preven-
tieve en curatieve) gezondheidszorg. Als op grond van de WGBO medische gegevens 

* Een aanbeveling met die strekking is opgenomen in Bijlage E bij het Model Privacyreglement Klinisch Genetische Per-
soonsregistraties.66
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die voor de zorg aan de patiënt zelf niet meer nodig zijn, na tien jaar worden vernietigd, 
wil dat zeggen dat op zulke relaties gericht onderzoek in ons land vaak niet meer kan 
worden uitgevoerd. Immers, de aanleiding voor het onderzoek naar een specifieke rela-
tie is vaak gelegen in nieuwe kennis over gezondheidsrisico’s, pas opgedaan nadat – uit-
gaande van een bewaartermijn van tien jaar – al lang over het lot van de benodigde 
gegevens moet zijn beslist. Tijdig overbrengen van relevante gegevens in een registratie 
met wetenschappelijk doel biedt dan geen soelaas.

Een voorbeeld is de ‘hongerwinter-studie’ naar het verband tussen blootstelling aan 
ondervoeding in de baarmoeder en diverse gezondheidsrisico’s op latere leeftijd.43 Daar-
voor is gebruik gemaakt van de verloskundige gegevens van alle kinderen die kort voor, 
tijdens en na de hongerwinter van 1944/45 geboren zijn in het Amsterdamse Wilhelmina 
Gasthuis. Die zijn vergeleken met hun verdere medische geschiedenis. Het onderzoek is 
gestart in de jaren negentig, heeft geleid tot een groot aantal (deels nog lopende) deelstu-
dies en belangrijke inzichten opgeleverd. Behalve naar cardiovasculaire risicofactoren is 
onder meer gekeken naar neurale ontwikkelingsstoornissen, fertiliteit en het geboortege-
wicht van kinderen in de volgende generatie.44,45,60,68 Al dit onderzoek zou niet hebben 
kunnen worden uitgevoerd als de genoemde dossiers, om te beginnen die uit het WG, na 
tien jaar waren vernietigd. Omdat halverwege de jaren vijftig het wetenschappelijk 
belang van die dossiers nog niet kon worden voorzien, zou dat hebben moeten gebeuren 
als de WGBO er toen al was geweest. 

Een ander voorbeeld is de ontdekking van de moleculaire basis van Tangierziekte en 
familiaire dyslipidemie (FHA), aandoeningen die worden gekenmerkt door een laag 
gehalte aan HDL (high density lipoproteïne). De ontdekking van de rol van het ABC1 
gen – dat het intracellulair cholesteroltransport regelt – bij het ontstaan van deze ziekten, 
betekent onder meer een belangrijke stap in het onderzoek naar het verband tussen laag 
HDL en de ontwikkeling van coronaire hartziekte.91 Die stap kon worden gezet op basis 
van deels in Nederland uitgevoerd familieonderzoek waarbij gebruik is gemaakt van 
oude dossiers en pathologiepreparaten.15 Zouden die gegevens na tien jaar zijn vernie-
tigd, dan had men dit onderzoek niet kunnen uitvoeren.*

4.3.2 Langetermijn follow-up onderzoek naar neveneffecten van medische behande-
lingen

De afgelopen twee decennia is gebleken dat veel medische behandelingen die vanaf het 
begin van de jaren zestig zijn geïntroduceerd weliswaar de kans op genezing sterk heb-
ben verbeterd, maar meer dan eens gepaard gaan met onverwachte neveneffecten op lan-
gere termijn. Onderzoek naar dergelijke late complicaties van medische behandelingen 

* Mededeling prof. dr JJ Kastelein, AMC, afdeling Vasculaire Geneeskunde, 9 september 2002.
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is van groot belang voor de ontwikkeling van betere behandelingsstrategieën voor aan 
toekomstige patiënten. Ook kan de uitkomst van zulk onderzoek van groot belang zijn 
voor goede zorg aan blootgestelde ex-patiënten (zie 4.1.3). Het langetermijn-karakter 
vereist dat de gegevens over de behandeling (blootstelling) langer bewaard blijven dan 
de in de WGBO genoemde tien jaar. Omdat veel late complicaties, zoals tweede tumo-
ren of hart- en longschade, tot sterk verhoogde sterfte leiden, is het essentieel dat de 
gegevens ook bewaard blijven als de patiënt tijdens de follow-up periode overlijdt. 

Als het hier gaat om prospectief onderzoek, kan tijdig overbrengen van de relevante 
gegevens in een registratie met wetenschappelijk doel langer bewaren mogelijk maken. 
Dat veronderstelt echter wel dat tot het onderzoek wordt besloten bij de introductie van 
een nieuwe behandeling of technologie, of in ieder geval binnen tien jaar daarna. In de 
praktijk is dat vaak niet het geval, al was het maar omdat lang niet altijd te voorzien valt 
dat bij een bepaalde behandeling rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid 
van late complicaties. Aanleiding tot het doen van (retrospectief) follow-up onderzoek 
zijn dan publicaties over vermoede neveneffecten van reeds geïntroduceerde behande-
lingen. Voordat op die manier de noodzaak van nader onderzoek is komen vast te staan, 
zal de periode van tien jaar vaak al (ruim) verstreken zijn. Om de vermoedens over late 
neveneffecten zo snel mogelijk te kunnen beoordelen, is dan een historische cohortstu-
die nodig, die echter niet meer kan worden uitgevoerd als de gegevens inmiddels zijn 
vernietigd. Onderzoekers laten weten dat zulk onderzoek nu al moeilijker wordt, aange-
zien sinds 1995 al veel oude dossiers zijn verdwenen. Een recent voorbeeld is een met 
gebruikmaking van gegevens uit oude ziekenhuisdossiers in Zweden uitgevoerd onder-
zoek naar het verband tussen blootstelling van de kinderhersenen aan lage doses ionise-
rende straling en het cognitief functioneren in de volwassenheid. De conclusies lijken 
herevaluatie nodig te maken van het gebruik van CT-scans bij kinderen met hoofd-
trauma.26 

4.4 Juridisch belang

Een vierde terrein waar een te korte bewaartermijn van medische gegevens een knelpunt 
vormt, is dat van de civielrechtelijke aansprakelijkheid. Er bestaat een discrepantie tus-
sen de bewaartermijn zoals die is geregeld in de WGBO enerzijds en de bepalingen 
inzake aansprakelijkheid uit boek 3 van het Burgerlijk Wetboek anderzijds. Laatstge-
noemde bepalingen houden kort en algemeen gezegd het volgende in. Volgens het hui-
dige recht verjaart een rechtsvordering tot het verkrijgen van schadevergoeding na 
wanprestatie of een onrechtmatige daad na twintig jaar. Dat betekent dat in die periode 
de schade kenbaar moet zijn geworden. Gebeurt dat meer dan twintig jaar na de schade-
veroorzakende gebeurtenis, dan is een schadevergoedingsprocedure niet meer mogelijk. 
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Vanaf het moment dat de schade kenbaar is, begint een andere termijn te lopen. Vanaf 
dat moment heeft de gedupeerde vijf jaar om daadwerkelijk een procedure te starten.

In veel gevallen treedt de schade van een medische fout relatief kort na de schade-
veroorzakende gebeurtenis aan het licht. Die termijn kan variëren van enkele dagen tot 
enkele jaren. Er zijn echter ook situaties waarin de schade pas na zeer lange tijd aan het 
licht treedt. Een voorbeeld is de hierboven al genoemde DES-zaak, waarin het toedienen 
van middelen in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw pas in de jaren tachtig en 
negentig tot juridische procedures aanleiding gaf. In dergelijke gevallen kan het zijn dat 
de voor een schadevergoedingsprocedure benodigde medische gegevens inmiddels zijn 
vernietigd op grond van de huidige WGBO-regeling. Dit kan de kans van slagen van een 
door een patiënt gevoerde schadevergoedingsprocedure aanzienlijk verminderen. 

Vanwege de genoemde discrepantie is er in het civiele recht voor gepleit de bewaar-
termijn voor medische gegevens en de algemene verjaringstermijnen uit het Burgerlijk 
Wetboek gelijk te trekken.67 Eerder in dit advies is er al op gewezen dat de verlenging 
van de WGBO-bewaartermijn van vijf naar tien jaar, ten tijde van de parlementaire 
behandeling van het wetsvoorstel, mede was ingegeven door aan deze problematiek 
gerelateerde motieven (namelijk het beschikbaar hebben en houden van gegevens voor 
de klachtenbehandeling). Kennelijk gaat het om een belang dat de WGBO-wetgever 
zich aantrekt. Ook als de hier geconstateerde discrepantie geen hoofdargument kan zijn 
voor de stelling dat de huidige bewaartermijn te kort is, een ondersteunend argument 
valt er wel in te zien.

4.5 Conclusie

Bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel voor de WGBO werd vanuit de 
Kamer gevraagd of bij de bepaling van de bewaartermijn voldoende rekening was 
gehouden met het feit dat late neveneffecten van medische behandelingen vaak pas na 
enkele decennia aan het licht komen. Daarbij werd de geschiedenis van het DES-hor-
moon als voorbeeld genoemd.74 In haar antwoord maakte de regering duidelijk die 
geschiedenis als een betreurenswaardig maar uitzonderlijk incident te beschouwen. De 
termijn van tien jaar zou slechts ‘in een beperkt aantal gevallen’ aanleiding geven tot de 
achteraf te trekken conclusie dat langer bewaren gerechtvaardigd was geweest, ‘terwijl 
in de meeste gevallen de gekozen termijn een redelijke is’.75

Het bovenstaande overzicht van knelpunten, mede aan de hand van de commentaren 
en reacties van de wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorganisaties, laat volgens 
de commissie zien dat die conclusie in ieder geval moet worden bijgesteld: tien jaar is in 
veel gevallen te kort. Dat hangt samen met belangrijke ontwikkelingen in de genees-
kunde die sinds de periode van de wetsvoorbereiding steeds nadrukkelijker op de voor-
grond zijn getreden. Ziekten waar mensen vroeger aan overleden zijn nu behandelbaar, 
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maar men moet dan vaak levenslang rekening houden met een verhoogd risico opnieuw 
ziek te worden. Ook is er meer inzicht in en aandacht voor diverse correlaties tussen eer-
der ondergane ziekten of behandelingen en de kans op later in het leven optredende 
gezondheidsklachten of ziekten. Verder is de kennis over de erfelijke achtergrond van 
veel aandoeningen sterk toegenomen en daarmee het belang dat verwanten kunnen heb-
ben bij bewaard gebleven gegevens over eerdere ziektegevallen in de familie. 

Nu zegt de wet niet dat medische gegevens na tien jaar moeten worden vernietigd*, 
maar dat ze tien jaar bewaard moeten blijven ‘of zoveel langer als redelijkerwijs uit de 
zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’. Het is duidelijk dat daarmee geen verande-
ring komt in de geconstateerde discrepantie met de verjaringstermijn voor juridische 
claims, maar wat betekent het voor de gerapporteerde knelpunten in verband met de ver-
dere zorg voor de patiënt, het mogelijke belang van diens verwanten en dat van weten-
schappelijk onderzoek? Dat is de vraag voor het nu volgende hoofdstuk.

* Een deel van de commentaren van de wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorganisaties gaat daar ten onrechte van 
uit. Zo schrijft de Medische Adviesraad van de Nederlandse Coeliakievereniging bezwaar te willen aantekenen ‘tegen het 
besluit om medische patiëntendossiers en weefselmateriaal reeds na tien jaar te vernietigen’. (Brief aan de commissie van 
7 oktober 2002)
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5Hoofdstuk

Langer bewaren: binnen de huidige WGBO

Volgens de Memorie van Toelichting geeft de formulering ‘….of zoveel langer als rede-
lijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’ hulpverleners de ruimte, en 
ook de verantwoordelijkheid, om langere bewaartermijnen aan te houden in al die geval-
len waarin dat vanuit het perspectief van goede zorg nodig is. De wetgever sprak daarbij 
de verwachting uit dat ‘de opvattingen die ter zake in de kringen van de beroepsgenoten 
bestaan (….) tot een zekere zelfregulering zullen leiden’.72 In dezelfde zin liet, meer 
recent, de minister van VWS in antwoord op Kamervragen weten het gewenst te vinden 
dat de betrokken hulpverleners, via de wetenschappelijke verenigingen en liefst in 
samenspraak met de patiëntenorganisaties, richtlijnen opstellen voor langere bewaarter-
mijnen op basis van het criterium van ‘goed hulpverlenerschap’.78 Ook de 
Gezondheidsraad24 en de KNMG hebben daar op aangedrongen. 

In dit hoofdstuk gaat de commissie eerst na wat het criterium van ‘goed hulpverle-
nerschap’ voor het bewaren van medische gegevens wel en niet zou kunnen betekenen. 
Kan het zo ruim worden uitgelegd dat de in hoofdstuk 4 gesignaleerde knelpunten op de 
terreinen van zorg, verwanten en onderzoek via die route van aanvullende richtlijnen 
kunnen worden opgelost? Voor zover dat kan, rijst vervolgens de vraag of ‘goed hulp-
verlenerschap’ ook een voor die richtlijnontwikkeling bruikbaar selectiecriterium ople-
vert. Een denkbare aanvullende of alternatieve benadering is wellicht: vragen wat de 
patiënt wil dat er met zijn gegevens gebeurt. De commissie komt daar in latere hoofd-
stukken op terug; hier gaat het om de vraag of de huidige WGBO voor zo’n inzet bij de 
zeggenschap van de patiënt wel of niet een aanknopingspunt biedt. 
Langer bewaren: binnen de huidige WGBO 69



5.1 De zorg van een goed hulpverlener als criterium voor langer bewaren

Criterium voor langer dan tien jaar bewaren is het in dit verband niet nader gedefini-
eerde begrip ‘zorg van een goed hulpverlener’. Uit de parlementaire bespreking van het 
wetsvoorstel blijkt dat de wetgever vooral heeft gedacht aan langer bewaren van gege-
vens van (chronisch zieke) patiënten die nog onder behandeling of controle zijn:

Het langer bewaren van gegevens uit het dossier zal met name van belang zijn in situaties van langlopende 

en terugkerende geneeskundige behandelingen.73

Het zou inderdaad niet getuigen van goed hulpverlenerschap en dus in strijd zijn met de 
bewaarplicht in de WGBO, om gegevens te vernietigen die zijn verkregen ten behoeve 
van een nog niet afgesloten behandeling. 

Omdat in diverse contexten sprake is van zeer lang doorlopende of zelfs levenslange 
behandelings- of zorgtrajecten, geldt ook onder de huidige regeling dat medische gege-
vens vaak langer dan tien jaar en soms zelfs levenslang bewaard moeten blijven. Naast 
de zorg voor chronisch zieken is hier te denken aan de zorg voor patiënten die langdurig 
in een residentiële instelling verblijven. Maar ook aan de huisartsenzorg. Continuïteit 
van zorg in een doorlopende behandelingsrelatie betekent dat huisartsen de gegevens 
van hun patiënten vaak veel langer dan tien jaar moeten bewaren.37 Omdat bovendien 
het dossier in principe met de patiënt meegaat als die van huisarts wisselt, komt daaraan 
vaak pas een eind na het overlijden van de patiënt. De vernietigingsvraag rijst in deze 
context vooral waar het gaat om gegevens van ex-patiënten die zonder de huisarts in 
kennis te stellen buiten de praktijk zijn verhuisd.*

5.1.1 Rekening houden met de mogelijkheid van een toekomstig zorgbelang

De bij hulpverleners en patiëntenorganisaties bestaande vrees dat gegevens te vroeg zul-
len worden vernietigd, heeft vooral betrekking op de mogelijkheid dat gegevens over 
soms reeds lang afgesloten behandelingen in de toekomst voor de zorg aan de betrok-
kene nog van belang zullen blijken. Valt te verdedigen dat het tot ‘de zorg van een goed 
hulpverlener’ behoort ook daarmee rekening te houden? De commissie meent van wel, 
en wijst daarbij naar de in het slot van het vorige hoofdstuk genoemde ontwikkelingen 
op het gebied van de geneeskunde. Onvermijdelijk hebben die ook gevolgen voor wat 

* Niet voor niets zijn het vooral de medisch specialisten die pleiten voor een langere bewaartermijn, zoals blijkt uit de uit-
komsten van het tiende ‘KNMG-panel’.36 NB: de in Medisch Contact gepubliceerde samenvatting geeft de onderzoeks-
uitkomsten op dit punt onjuist weer.19
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moet worden verstaan onder ‘goed hulpverlenerschap’. Zo zou het, om maar enkele 
voorbeelden te noemen, niet van goed hulpverlenerschap getuigen de medische gege-
vens van genezen kankerpatiënten, van vrouwen die een hormonale vruchtbaarheidsbe-
handeling hebben ondergaan, of van patiënten met een implantaat, al na tien jaar te 
vernietigen. Het is te beperkt er alleen op te letten of de patiënt nog onder behandeling 
of controle is. Relevant is ook of de aard van diens ziekte of een daarvoor ondergane 
behandeling reden geeft bedacht te blijven op het ontstaan van nieuwe gezondheids-
klachten, bij de beoordeling of behandeling waarvan de oude gegevens niet goed gemist 
kunnen worden. Waar dat het geval is, bestaat op grond van de WGBO niet slechts het 
recht, maar de plicht om de gegevens in kwestie zoveel langer te bewaren als gelet op 
die mogelijke nieuwe zorgbehoefte nodig is. 

De bepleite richtlijnen ter uitwerking van die plicht zouden volgens de commissie 
ten minste een deel van de in 4.1 genoemde knelpunten kunnen wegnemen. Bij chroni-
sche aandoeningen, in de aangegeven brede betekenis van het woord (zie 4.1.1), is evi-
dent dat medische gegevens (veel) langer dan tien jaar bewaard moeten blijven met het 
oog op mogelijke nieuwe gezondheidsklachten. Datzelfde geldt voor invasieve behande-
lingen waarvan de lange termijneffecten nog niet goed in kaart zijn gebracht. 

Bij een deel van de in hoofdstuk 4 onder het kopje ‘zorg’ genoemde knelpunten gaat 
het echter om de mogelijkheid dat pas na tien jaar of langer, dus nadat over bewaren of 
vernietigen moet zijn beslist, nieuwe kennis over late effecten van een tot dan toe 
onschuldig geachte routinebehandeling, tot het inzicht leidt dat bepaalde gegevens beter 
niet vernietigd hadden kunnen worden. Kan artikel 7: 454 lid 3 zo ruim worden opgevat 
dat medische gegevens ook met het oog op die mogelijkheid bewaard mogen (en dan 
ook moeten) worden? Het zou dan nog steeds gaan om langer bewaren van medische 
gegevens vanwege hun mogelijke belang bij de diagnostiek of behandeling van nieuwe 
gezondheidsklachten, alleen zonder dat sprake is van specifieke redenen om daar op 
bedacht te zijn. Uiteindelijk zou die interpretatie er op neerkomen dat, gelet op de ‘zorg 
van een goed hulpverlener’, zo goed als alle medische gegevens (veel) langer dan tien 
jaar bewaard moeten blijven, omdat bijna nooit valt uit te sluiten dat ze nog voor toe-
komstige diagnostiek of behandeling van belang kunnen zijn. Daarmee zouden uiteraard 
ook de overige knelpunten veel van hun scherpte verliezen. De vraag is alleen of het cri-
terium ‘zorg van een goed hulpverlener’ zich zover laat oprekken. De commissie meent 
van niet. De eis dat de noodzaak van langer bewaren ‘redelijkerwijs’ moet voortvloeien 
uit wat voor goed hulpverlenerschap nodig is, vraagt om een beargumenteerde onder-
bouwing in termen van de specifieke omstandigheden die langer bewaren rechtvaardi-
gen.34,57
Langer bewaren: binnen de huidige WGBO 71



5.1.2 Goed hulpverlenerschap en het belang van verwanten van de patiënt

Strekt de ‘zorg van een goed hulpverlener’ zich ook uit over het gezondheidsbelang dat 
verwanten van de patiënt kunnen hebben bij het bewaard blijven van gegevens over 
erfelijke aandoeningen? Blijkens haar eerder aangehaalde brief ziet de Vereniging Klini-
sche Genetica Nederland (VKGN) dat als een vanzelfsprekendheid. Ook de meeste door 
de commissie gehoorde patiëntenorganisaties bleken er zo over te denken. Als de 
WGBO die interpretatie van ‘goed hulpverlenerschap’ toelaat, dan zou dat steun geven 
aan de in de klinische genetica gehanteerde bewaartermijn van drie generaties. Ook in 
de rest van de gezondheidszorg zou dat voor het bewaren van erfelijke gegevens dan het 
uitgangspunt kunnen zijn. Overigens zou het door de VKGN en anderen aangewezen 
knelpunt daarmee niet volledig kunnen worden opgelost. Een deel van het probleem is 
immers dat het erfelijke karakter van een aandoening maar al te vaak pas aan het licht 
komt nadat mogelijk relevante gegevens over eerdere ziektegevallen in de familie al 
vernietigd zijn. 

Maar de WGBO laat geen ruimte voor de zojuist bedoelde interpretatie. Uit de for-
mulering in de relevante bepalingen inzake de dossier- en bewaarplicht blijkt duidelijk 
dat de wetgever onder de zorg van een goed hulpverlener steeds verstaat: de hulpverle-
ning aan degene van wie de gegevens, ten behoeve van diens eigen behandeling, zijn 
verkregen. Ten opzichte daarvan heeft een mogelijk gezondheidsbelang van verwanten 
het karakter van een ‘derdenbelang’, dat in beginsel geen grond biedt voor langer bewa-
ren. 

Uit de in artikel 7: 455 BW opgenomen beperking van het de patiënt toekomende 
vernietigingsrecht lijkt wel te kunnen worden afgeleid dat tot op zekere hoogte rekening 
gehouden moet worden met een gezondheidsbelang van derden. In dat artikel staat dat 
de hulpverlener een vernietigingsverzoek moet inwilligen, behalve als het gegevens 
betreft ‘waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang 
is voor een ander dan de patiënt’. Blijkens de Memorie van Toelichting valt daarbij te 
denken aan ‘een nakomeling van de patiënt ingeval deze een erfelijke ziekte heeft’. 
Maar binnen de systematiek van de wet gaat het om een bepaling die geldt zolang het 
dossier bestaat; niet om een aanvullende reden, naast de zorg van een goed hulpverlener, 
voor langer bewaren van medische gegevens. 

Men kan uiteraard de vraag stellen of dat laatste per implicatie niet toch te verdedi-
gen zou zijn.* De ruimte die dan zou ontstaan om bij het bewaren of vernietigen van 

* Deze interpretatie wordt gevolgd in een brief aan de KNMG van de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs 
in particuliere Verzekeringszaken (GAV). Volgens de uitleg van de GAV moet van voortgezette bewaring sprake zijn ‘als 
dat redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit (…) respectievelijk de bewaring van aanmerkelijk 
belang is voor een ander dan de betrokkene’ (brief van 5 maart 2002).
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medische gegevens rekening te houden met het belang van familieleden, hangt vervol-
gens af van de zojuist geformuleerde voorwaarde. Het moet ‘redelijkerwijs aannemelijk’ 
zijn dat een ander dan de patiënt een ‘aanmerkelijk belang’ heeft bij het bewaard blijven 
van de gegevens. Dat lijkt in deze context te betekenen dat er aanwijsbare familieleden 
moeten zijn met een als aanmerkelijk te kwalificeren belang bij verdere bewaring. In de 
klinische genetica is dat vaak het geval. Gaat het daarentegen om niet meer dan een 
mogelijk belang van toekomstige familieleden, dan lijkt aan de gestelde voorwaarde niet 
te zijn voldaan* en kan de hier gevolgde wetsinterpretatie geen aanknopingspunt opleve-
ren om de gegevens in kwestie langer te bewaren dan nodig is voor de zorg aan de 
patiënt (of adviesvrager) zelf. 

5.1.3 Het belang van wetenschappelijk onderzoek

In de commentaren en reacties van de wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorga-
nisaties wordt sterk de nadruk gelegd op de verwevenheid van zorg en onderzoek. Zo 
schrijft de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV): 

Te zeer wordt er in de nieuwe wet alleen gekeken naar de korte termijn visie van de ‘zorg van een goed 

hulpverlener’. Hulpverlening is ook dat er onderzoek wordt gedaan naar patiënten om de kwaliteit van ons 

medisch handelen te verbeteren.**

Ook hier rijst de vraag of de formulering van de hoofdregel niet ruimer kan worden 
opgevat. Kan onder ‘de zorg van een goed hulpverlener’ niet mede worden verstaan dat 
artsen gegevens waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat ze nog van belang zijn voor 
medisch-wetenschappelijk onderzoek, niet mogen vernietigen? Dat zou een ruimere 
mogelijkheid bieden voor het langer bewaren van die gegevens dan de route via tijdige 
overbrenging in een registratie met wetenschappelijk doel. Nog altijd zou dan overigens 
wel het probleem blijven bestaan dat het (mogelijke) wetenschappelijke belang van de 
gegevens in kwestie al voor het aflopen van de bewaartermijn moet zijn onderkend. 
Zoals uit de onder het kopje ‘onderzoek’ besproken knelpunten blijkt (zie 4.2), is dat 
vaak niet het geval.

* Dat bij ‘aanmerkelijk belang voor een ander dan de patiënt’ ook te denken zou zijn aan het belang van erfelijkheidsgege-
vens voor toekomstige generaties, staat met zoveel woorden in de Toelichting bij het model-privacyreglement klinisch 
genetische persoonsregistraties.65 De bewuste passage heeft betrekking op het in artikel 7 van het reglement geformu-
leerde vernietigingsrecht, met name op de daaraan conform de WGBO (artikel 7: 455 BW) toegevoegde weigeringsgrond. 
De daarmee gegeven uitleg van dat recht, met als implicatie: dat vernietiging óók moet worden geweigerd als sprake is 
van een mogelijk belang voor toekomstige familieleden, staat volgens de commissie op gespannen voet met de WGBO.

** brief aan de KNMG van 24 oktober 2000. Met ‘de nieuwe wet’ is bedoeld: de WGBO.
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De voorgestelde interpretatie (onder goede zorg hoort ook bewaren voor weten-
schappelijk onderzoek) is echter niet verdedigbaar. Ze berust op een dubbelzinnigheid in 
het gebruik van het begrip ‘goede zorg’, namelijk als ‘goede patiëntenzorg’ en ‘goede 
zorg voor de patiënt’. Dat wetenschappelijk onderzoek nodig is om patiënten goede zorg 
te kunnen bieden, betekent nog niet dat bewaren van medische gegevens voor dat alge-
mene doel kan worden uitgelegd als goede zorg aan de patiënt van wie de gegevens 
afkomstig zijn. Dat laatste, en niet goede patiëntenzorg, is het doel van de behandelings-
relatie waarbinnen en met het oog waarop de gegevens zijn verkregen. 

5.2 Selectie na tien jaar

Hierboven ging het om het toepassingsbereik van het criterium ‘goed hulpverlener-
schap’. Daarbij is duidelijk geworden dat het in ieder geval geen aanknopingspunt biedt 
voor het oplossen van alle in het vorige hoofdstuk besproken knelpunten. Gaat het ech-
ter om gegevens waarvan verdedigbaar is dat ze voor de zorg aan de patiënt zelf nog 
nodig kunnen blijken, dan zou, op grond van ‘goed hulpverlenerschap’, langer bewaren 
vanzelfsprekend moeten zijn en dus binnen de bestaande wettelijke regeling geen knel-
punt mogen opleveren. Dat veronderstelt dan wel dat ‘goed hulpverlenerschap’ een voor 
het aanwijzen van die gegevens in de praktijk toepasbaar selectie-instrument oplevert. 

Voor de operationalisering daarvan zijn voorstellen ontwikkeld door het Slingeland 
ziekenhuis in Doetinchem.* Het betreft een lijst van per specialisme gerangschikte 
medisch-inhoudelijke criteria, bedoeld om goed geïnstrueerde medewerkers van de 
medische administratie in staat te stellen zelfstandig te bepalen welke gegevens van nog 
levende patiënten langer dan tien jaar na de laatste behandeling moeten worden 
bewaard.29 Sinds 1998 vindt op basis van die (tussentijds gereviseerde) criteria een jaar-
lijkse beoordeling plaats van alle tien jaar of langer niet opgevraagde dossiers in het cen-
trale medische archief van het ziekenhuis. Bij twijfelgevallen wordt de desbetreffende 
medisch specialist geconsulteerd. Toepassing van deze procedure heeft tot nu toe (begin 
2004) niet geleid tot situaties waarin gegevens vernietigd bleken te zijn die voor een 
goede hulpverlening aan de patiënt later toch nodig bleken.** 

Het initiatief van het Doetinchemse ziekenhuis staat nog altijd op zichzelf. De ont-
wikkeling van de eerder bedoelde bewaarrichtlijnen door de wetenschappelijke vereni-
gingen is nog niet van de grond gekomen, ook al wordt het belang daarvan, gelet op het 
aflopen van de wettelijke overgangsperiode, steeds sterker gevoeld. Naar de oorzaken 
valt slechts te gissen. De commissie vermoedt dat de besluitvorming aanzienlijk gecom-

* Het Slingeland Ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis met 448 bedden waar vrijwel alle specialismen zijn vertegenwoor-
digd.

** Persoonlijke mededeling dhr FMM Helmer, zorgadministrateur. Aan enkele verzoeken om verstrekking van gegevens uit 
oudere dossiers voor klinisch-genetisch onderzoek bij verwanten van de patiënt kon echter niet meer worden voldaan. 
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pliceerder is dan wel gesuggereerd, al was het maar omdat rekening gehouden moet 
worden met legio dwarsverbanden tussen diverse zorggebieden en competenties. 

De ‘taakgroep dossier en bewaartermijnen’, die werd ingesteld in verband met het 
nog lopende implementatieprogramma ‘Van wet naar praktijk’ (zie 1.3), heeft recent 
voorstellen gedaan die het opstellen van bewaarrichtlijnen zouden moeten vergemakke-
lijken.70 Tijdens de discussie daarover op de in het najaar van 2003 gehouden ‘halfweg-
conferentie’ bleek onder de deelnemers echter veel scepsis te bestaan over de principiële 
en praktische (ook financiële) haalbaarheid van de beoogde selectie. Die twijfel spreekt 
ook uit de bij diezelfde gelegenheid gepresenteerde uitkomsten van het KNMG-leden-
panel: bijna tweederde van de artsen geeft aan ‘dat het binnen de eigen praktijk of instel-
ling niet haalbaar is om alle dossiers te (laten) screenen op gegevens die vernietigd 
kunnen worden en gegevens die bewaard moeten blijven’.36 Tweederde is ook van 
mening ‘dat het niet mogelijk is om van alle gegevens in een dossier te bepalen of deze 
langer dan tien jaar bewaard moeten worden’. 

Tijdens de halfwegconferentie werd bepleit nader te onderzoeken hoe ICT- toepas-
singen bij de selectie van te bewaren en te vernietigen gegevens behulpzaam kunnen 
zijn. In principe kunnen door het inbouwen van markeringen automatische selecties 
worden gemaakt. Het is dan wel nodig het dossier zo te structureren dat in de wijze van 
opslag al rekening gehouden is met het verschillende belang dat bepaalde categorieën 
gegevens na afloop van de vaste bewaartermijn nog kunnen hebben. Maar de beoorde-
ling zelf blijft een beslissing die interpretatie vereist. De commissie waarschuwt dan ook 
voor te groot optimisme over wat ICT voor het selectieprobleem kan betekenen. Het kan 
de uitvoering vereenvoudigen, maar de beoordeling niet.

Intussen moet worden vastgesteld dat de tijd die nog rest tot 1 april 2005, de datum 
waarop de overgangsperiode afloopt, te kort geworden is om te verwachten dat in 
diverse zorgcontexten toepasbare richtlijnen voor de selectie van na tien jaar wel en niet 
te bewaren gegevens er nog op tijd kunnen komen. Ook gelet op de dominant geworden 
interpretatie van de bewaarregeling in de WGBO (‘na tien jaar in beginsel vernietigen’) 
valt te vrezen dat nog voor het aflopen van de overgangsperiode veel gegevens die op 
grond van ‘goed hulpverlenerschap’ bewaard zouden moeten blijven, vernietigd zullen 
worden. 

5.3 Zeggenschap van de patiënt

Artikel 7: 455 BW geeft de patiënt het recht zijn of haar dossier te doen vernietigen. De 
vraag rijst of uit de daarin besloten erkenning van de zeggenschap van de patiënt niet 
ook moet volgen dat hij of zij het recht heeft vernietiging tegen te houden.* Toen tijdens 

* Deze visie werd tijdens de hoorzitting verdedigd door de stichting Pandora.
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de parlementaire bespreking van het wetsvoorstel bij herhaling naar de zeggenschap van 
de patiënt op dat punt gevraagd werd, luidde het (eveneens herhaalde) antwoord van de 
regering dat ‘zowel de hulpverlener als de patiënt (kunnen) bewerkstelligen dat het dos-
sier langer bewaard wordt wanneer een goed hulpverlenerschap dit met zich mee-
brengt’.73,75 In dat antwoord blijft de zeggenschap van de patiënt bij de besluitvorming 
over wel of niet langer bewaren beperkt tot het recht de arts waar dat nodig is aan diens 
verantwoordelijkheid te herinneren. De in de Kamervragen gesuggereerde ruimere uit-
leg zou er op neer komen dat de patiënt behalve een vernietigingsrecht ook een zelfstan-
dig bewaarrecht toekomt, dat als zodanig los staat van de verantwoordelijkheid van de 
arts voor het bieden van goede zorg. Of de arts dan ook gehouden is als bewaarinstantie 
te blijven fungeren is een volgende vraag, die echter los staat van die naar de zeggen-
schap van de patiënt over het verdere lot van zijn dossier. 

Mocht de hier bedoelde interpretatie (‘bewaarrecht’) houdbaar zijn, dan zou dat een 
afzonderlijk aanknopingspunt opleveren voor langer bewaren op grond van al die over-
wegingen waarvan hierboven is gebleken dat ze niet, of waarschijnlijk niet, kunnen wor-
den verantwoord in termen van wat nodig is voor ‘de zorg van een goed hulpverlener’. 
Het kan dan gaan om bewaren op grond van het algemene uitgangspunt dat niet te voor-
spellen valt welke gegevens in de toekomst nog van belang kunnen zijn voor de eigen 
zorgbehoefte, maar ook om bewaren ten behoeve van verwanten of voor medisch-
wetenschappelijk onderzoek. Op de mogelijke betekenis daarvan voor de eerder gesig-
naleerde knelpunten komt de commissie later nog terug. Hier laat zij het bij de constate-
ring dat op zijn minst onzeker is of de WGBO in zijn huidige formulering een dergelijk 
zelfstandig bewaarrecht van de patiënt impliceert.*

5.4 Conclusie

De mogelijkheden om de geconstateerde knelpunten binnen de huidige wettelijke rege-
ling van de bewaartermijn te ondervangen zijn beperkt. De mogelijkheid op grond van 
‘goed hulpverlenerschap’ aanvullende bewaarrichtlijnen op te stellen biedt in ieder 
geval geen soelaas voor de knelpunten inzake het belang van verwanten en van weten-
schappelijk onderzoek. Waar het wel een oplossing biedt, blijft staan dat tien jaar – gelet 

* In de laatste uitgave van het ‘groene boekje’ van de KNMG37 wordt onder het kopje ‘Verzoek van de patiënt’ als eerste 
mogelijkheid genoemd dat de patiënt de arts kan vragen zijn gegevens na afloop van de bewaartermijn langer te bewaren. 
Pas daarna komt de mogelijkheid van een verzoek om vernietiging aan bod. Waar de arts aan een vernietigingsverzoek in 
beginsel gehoor moet geven, wordt over een verzoek om langer te bewaren gezegd dat inwilliging ervan ‘voor de hand 
ligt’. Als reden voor dat laatste wordt niet de zeggenschap van de patiënt, maar ‘goed hulpverlenerschap’ genoemd. Wordt 
die notie daarmee niet te ver opgerekt? Of is bedoeld dat de arts alleen die verzoeken in overweging moet nemen die op 
grond van goed hulpverlenerschap te billijken zijn? Maar dan voegt het verzoek niets toe aan een al bestaande plicht en is 
het dus ook niet genoeg te zeggen dat inwilliging voor de hand ligt.
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op de dynamiek van de in het slot van hoofdstuk 4 genoemde ontwikkelingen – een in 
veel gevallen te korte tijdshorizon biedt voor beantwoording van de vraag welke gege-
vens in de toekomst voor goede zorg nog nodig kunnen zijn. 

Waar echter binnen die termijn duidelijk is dat goede zorg voor de patiënt zelf een 
reden vormt voor langer bewaren, zou op grond van de bestaande formulering van de 
WGBO geen knelpunt mogen bestaan. Dat veronderstelt wel dat het in de praktijk 
mogelijk is te onderscheiden tussen gegevens die op grond van dat criterium nog wel en 
niet meer bewaard moeten blijven. Kort voor het aflopen van de overgangsperiode is 
discussie ontstaan over principiële en praktische haalbaarheid van die selectie.

Het is onzeker of in de huidige WGBO, als complement van het vernietigingsrecht, 
ook een ‘bewaarrecht’ van de patiënt is geïmpliceerd. Mocht dat zo zijn, dan kan het een 
aanknopingspunt bieden om langer bewaren mogelijk te maken waar ‘goed hulpverle-
nerschap’ die ruimte niet biedt.
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6Hoofdstuk

Langer bewaren: ruimte voor 
wetsaanpassing

In hoofdstuk drie is gebleken dat grote onderlinge variatie bestaat in de wijze waarop 
diverse landen van de Europese Unie invulling hebben gegeven aan de Privacyrichtlijn 
die het kader vormt voor de nationale regelgeving wat betreft het bewaren van medische 
gegevens. Die constatering geeft ruimte om na te gaan in hoeverre wetsaanpassing kan 
bijdragen aan het oplossen van de geconstateerde en blijkens het vorige hoofdstuk bin-
nen de huidige WGBO niet afdoende weg te nemen knelpunten.

Dit hoofdstuk bevat een inventarisatie van te overwegen mogelijkheden tot wetsaan-
passing. De eerste vier behelzen aanpassing van de WGBO en passen zonder meer in het 
kader van de algemene privacywetgeving (WBP en Privacyrichtlijn). Daarna komen nog 
twee andere opties aan bod, die een afzonderlijke wettelijke grondslag veronderstellen 
en waarvoor de algemene privacywetgeving alleen ruimte laat als dat noodzakelijk is op 
grond van dwingende redenen van algemeen belang. 

6.1 Aanpassing van de WGBO

6.1.1 Verlenging of afschaffing van de bewaartermijn

De algemene privacywetgeving laat ruimte voor iedere verlenging van de huidige 
bewaartermijn die nodig is voor het doel waarvoor medische gegevens worden verza-
meld: goede zorg voor de patiënt. Dat zou dan nog steeds een minimumtermijn kunnen 
zijn, waarop via richtlijnen aanvullingen mogelijk zijn voor gegevens op specifieke ter-
reinen van zorg. Een langere bewaartermijn betekent dat medische gegevens zoveel lan-
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ger ook beschikbaar zijn voor onderzoek, familiebelang en juridische claims. Overigens 
valt behalve aan verlenging van de bewaartermijn, ook aan afschaffing te denken. De 
wetgever zou het dan kunnen laten bij de regel dat medische persoonsgegevens moeten 
worden bewaard zolang dat nodig is voor de zorg van een goed hulpverlener. Daarmee 
zou worden onderstreept dat niet alleen bewaren, maar ook vernietigen rechtvaardiging 
behoeft. 

6.1.2 Bewaarplicht bij zwaarwegend gezondheidsbelang van verwanten

De WBP verbiedt persoonsgegevens betreffende erfelijke eigenschappen te verwerken 
met betrekking tot anderen dan degene bij wie de gegevens zijn verkregen, behalve als 
sprake is van een zwaarwegend geneeskundig belang (zie 2.2.2). Bij ‘zwaarwegend 
geneeskundig belang’ heeft de wetgever, blijkens de Memorie van Toelichting bij de 
WBP, gedacht aan de situatie waarin uit medisch onderzoek blijkt ‘dat behandeling van 
anderen dan degenen bij wie het onderzoek is gedaan, wellicht noodzakelijk is’. Dat is 
ook de situatie waarop de al eerder (5.1.2) aangehaalde inperking van het vernietigings-
recht van de patiënt, in het tweede lid van artikel 7: 455 BW, betrekking heeft. De for-
mulering daarvan laat zien dat er in dat geval (‘aanmerkelijk belang voor een ander dan 
de patiënt’) zelfs sprake is van een op de hulpverlener rustende plicht om gegevens te 
bewaren, als het moet tegen de uitdrukkelijke wens van de patiënt in. Het lijkt dus consi-
stent en gelet op de ruimte geboden in artikel 21 lid 4 van de WBP verdedigbaar, om in 
het artikel over de bewaarplicht (7: 454 BW) expliciet op te nemen dat medische per-
soonsgegevens, behalve zolang dat nodig is voor de zorg aan de patiënt, bewaard moe-
ten blijven als redelijkerwijs aannemelijk is dat diens verwanten daar om redenen van 
erfelijkheid een zwaarwegend belang bij hebben. Die toevoeging zou het beroepsgeheim 
ten aanzien van de bewuste gegevens onverlet laten, alsmede de eis (beide in artikel 
7: 457 BW, eerste lid) dat het verstrekken van inlichtingen aan anderen dan de patiënt 
‘slechts geschiedt voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van die andere per-
soon niet wordt geschaad’.

Toen in 5.1.2 besproken werd of zo’n plicht niet al in de WGBO is geïmpliceerd, is 
opgemerkt dat daar dan toch niet uit zou volgen dat gegevens over erfelijke aandoenin-
gen bewaard moeten blijven met het oog op een mogelijk belang van toekomstige ver-
wanten. Bij expliciete opneming van die plicht in de wet is dat uiteraard niet anders. 

6.1.3 Ruimte om te bewaren voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Uit artikel 23 van de WBP blijkt dat verwerking van medische persoonsgegevens ten 
behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek is toegestaan, mits de betrokkene 
daarvoor zijn of haar uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (lid 1), of – als dat 
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onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning zou kosten – ook zonder die toestem-
ming. In dat geval (lid 2) moeten passende privacywaarborgen zijn getroffen, het moet 
duidelijk zijn dat het onderzoek een algemeen belang dient en ook dat verwerking van 
de gegevens voor het onderzoek noodzakelijk is.

De suggestie is gedaan om, in aansluiting bij de WBP, in de WGBO een bepaling op 
te nemen die hulpverleners toestaat om voor de zorg aan de patiënt verkregen maar daar-
voor niet meer noodzakelijke gegevens eventueel zonder diens toestemming te bewaren 
voor wetenschappelijk onderzoek.52 ‘Niet meer noodzakelijk voor de zorg aan de 
patiënt’ wil dan dus in ieder geval niet meteen zeggen dat de gegevens ook vernietigd 
moeten worden, zoals nu het geval is. Overigens zou deze aanpassing onverlet laten dat 
de toegang tot medische persoonsgegevens (en dus ook het bewaren ervan) door ande-
ren dan de hulpverlener zelf, stuit op het beroepsgeheim. Willen onderzoekers gebruik 
kunnen maken van medische persoonsgegevens, dan zal voldaan moeten zijn aan de 
(verdere) voorwaarden gesteld in artikel 7: 458 BW en de uitwerking daarvan in de 
Code Goed gedrag.55 Dit betekent onder meer dat waar het vragen van uitdrukkelijke 
toestemming voor de verstrekking van de gegevens niet mogelijk is of in redelijkheid 
niet kan worden verlangd, de betrokkene in ieder geval in staat gesteld moet zijn om 
daartegen bezwaar te maken. Blijkens de gedragscode is aan die eis voldaan als de 
instelling of de hulpverlener de patiënt hebben geïnformeerd over onder meer hun 
betrokkenheid bij medisch wetenschappelijk onderzoek, het belang en het daadwerke-
lijke gebruik van patiëntengegevens daarbij en de wijze waarop de patiënt daartegen, 
wat zijn of haar eigen gegevens betreft, bezwaar kan maken.

De praktische betekenis van deze aanpassingsmogelijkheid lijkt echter gering. Hoe-
wel de WBP toestaat medische persoonsgegevens te verwerken (dat begrip omvat ook: 
bewaren) voor wetenschappelijk onderzoek, opent dat niet de deur voor ongerichte 
bewaring van gegevens die mogelijk ooit nog eens voor wetenschappelijk onderzoek 
van belang kunnen blijken. Voor die nadere verwerking is immers ofwel de expliciete 
toestemming van de betrokkene nodig (artikel 23 lid 1), welke alleen zinvol kan worden 
gevraagd en verkregen voor een concreet omschreven onderzoek of onderzoeksterrein, 
ofwel er moet (onder meer) zijn voldaan aan voorwaarden waaruit diezelfde veronder-
stelling spreekt, namelijk dat ‘het onderzoek een algemeen belang dient’ en ook dat ‘de 
verwerking voor het betreffende onderzoek (…) noodzakelijk is’ (artikel 23 lid 2). De 
voorgestelde aanpassing zou dus weinig toevoegen aan de nu al bestaande mogelijkheid 
medische gegevens vóór het aflopen van de bewaartermijn op te nemen in een registratie 
met wetenschappelijk doel. Ook die veronderstelt een gerichte onderzoeksvraag, zoals 
blijkt uit de daarvoor in artikel 7: 458 BW geformuleerde voorwaarden.
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6.1.4 Bewaarrecht van de patiënt

In het vorige hoofdstuk (5.3) noemde de commissie het onzeker of in de WGBO een 
‘bewaarrecht’ van de patiënt is geïmpliceerd, als complement van het in artikel 7: 455 
BW genoemde vernietigingsrecht. De expliciete opneming van zo’n bewaarrecht in de 
WGBO zou goed aansluiten bij het belang dat in de hedendaagse gezondheidszorg 
wordt gehecht aan patient empowerment. Daarbij gaat het ook om versterking van de 
zeggenschap van de patiënt over zijn dossier.32 In verband met de invoering van het 
EPD valt bijvoorbeeld te denken aan ICT toepassingen die de patiënt in staat stellen te 
bepalen welke gegevens voor welke hulpverlener toegankelijk zijn. Het is zeker geen 
vreemde gedachte dat die zeggenschap van de patiënt zich dan ook zou moeten uitstrek-
ken over het al dan niet bewaard blijven van zijn medische gegevens.

De meest extreme variant van deze gedachte zou er op neer komen dat alle bewaar-
beslissingen aan de patiënt gelaten moeten worden (er zou dan ook geen vaste bewaar-
termijn kunnen zijn). Dit is geen serieus te nemen optie. De zeggenschap van de 
betrokkene kan nu eenmaal niet in de plaats komen van de verantwoordelijkheid van de 
arts voor de dossiervoering in de context van de geneeskundige behandelingsovereen-
komst. In een gematigde variant zou het bewaarrecht inhouden dat de patiënt kan bewer-
ken dat zijn dossier langer bewaard blijft, ook als de arts (na het verstrijken van de 
bewaartermijn) vindt dat verdere bewaring uit oogpunt van goed hulpverlenerschap niet 
meer nodig is.* De meest praktische invulling daarvan zou zijn dat de arts dergelijke 
gegevens mag vernietigen, tenzij de patiënt, zo mogelijk daarover tijdig geïnformeerd, 
bezwaar heeft gemaakt.

Dat aan deze suggestie nog wel enkele haken en ogen zitten, is duidelijk. Immers, 
als de arts op grond van ‘goed hulpverlenerschap’ geen reden meer ziet om de gegevens 
van de patiënt nog langer te bewaren, vervalt ook zijn uit de behandelingsrelatie voort-
vloeiende bewaarplicht. Een in de wet op te nemen bewaarrecht van de patiënt zou daar 
niets aan veranderen. Het betekent voor de hulpverlener alleen dat hij of zij de gegevens 
van de patiënt niet tegen diens wil mag vernietigen. Een denkbare uitkomst is dan dat de 
patiënt die bezwaar maakt tegen vernietiging, zijn oude dossier mee naar huis krijgt. 
Zoals tijdens de hoorzitting werd opgemerkt, is dat vanuit het oogpunt van beveiliging 
van de gegevens geen ideale situatie.** Als het motief voor niet-vernietigen is dat de 
gegevens wellicht in de toekomst nog van belang kunnen blijken voor hulpverlening aan 
de patiënt zelf of diens verwanten, heeft thuis bewaren bovendien het bezwaar dat de 

* Aldus de vertegenwoordiger van de Chronisch zieken en gehandicaptenraad (CG-raad) tijdens de door de commissie 
gehouden hoorzitting (Bijlage C).

** De vertegenwoordiger van Freya noemde ter illustratie de mogelijkheid dat iemand na het overlijden van zijn ouders in 
een op zolder bewaard dossier ontdekt een KID-kind te zijn.
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integriteit van het dossier daar niet kan worden gegarandeerd. Om beide bezwaren te 
ondervangen, zou men kunnen denken aan bewaring bij een afzonderlijke instantie, bij-
voorbeeld op een goed beveiligde website. Een zwakke plek daarvan blijft wel dat onder 
verantwoordelijkheid van de patiënt zelf bewaarde gegevens niet door het beroepsge-
heim en overige juridische privacyregels en -waarborgen worden beschermd (zie eerder: 
2.1.4).

6.2 Wettelijke regelingen op grond van dwingende redenen van algemeen 
belang

6.2.1 Wettelijke bewaarregeling voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Uit de rechtsvergelijking (hoofdstuk 3) blijkt dat een aantal landen afzonderlijke regelin-
gen kennen voor het bewaren van voor de zorg niet meer noodzakelijke gegevens ten 
behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Het aanknopingspunt hiervoor in de Euro-
pese privacywetgeving is artikel 8 lid 4 van de Privacyrichtlijn. Daarin staat dat lidstaten 
om redenen van zwaarwegend algemeen belang bij wet of besluit aanvullende afwijkin-
gen mogen formuleren ten opzichte van het verbod op verwerking van gevoelige per-
soonsgegevens. Voorwaarde is wel dat passende privacywaarborgen worden geboden. In 
de WBP is een overeenkomstige bepaling opgenomen in het eerste lid van artikel 23. 

6.2.2 Een integrale oplossing voor zorg, verwanten en onderzoek

De zeer lange Finse bewaartermijnen (tot 100 jaar na de geboorte) bieden een integrale 
oplossing voor alle in hoofdstuk 4 gesignaleerde knelpunten. De vraag is hoe zo’n aan-
pak te verantwoorden is in het licht van de uitgangspunten (noodzaak en doelbinding) 
van de algemene privacywetgeving. 

Is het wellicht verdedigbaar de formulering van het doel van de dossiervorming in 
artikel 7: 454 lid 1 dusdanig te verruimen dat alle relevante belangen (zorg, verwanten, 
onderzoek, juridisch belang) daarin zijn opgenomen? Dat zou betekenen dat medische 
gegevens bewaard moeten blijven zolang dat voor één van die doelen nodig is. Het is 
meteen duidelijk waarom dat geen begaanbare weg kan zijn. De belangen van verwan-
ten en van wetenschappelijk onderzoek zijn geen geldige redenen om bij de dossiervor-
ming in het kader van een geneeskundige behandelingsrelatie uit te gaan boven wat 
nodig is voor goede zorg aan de patiënt. 

De enige denkbare route zou zijn een nog radicaler gebruik te maken van de hierbo-
ven (6.2.1) al genoemde uitzonderingsbepaling. Als zo’n omvattende bewaarregeling 
met redenen van zwaarwegend algemeen belang kan worden onderbouwd, zou in de wet 
een veel langere algemene bewaartermijn kunnen worden vastgelegd dan alleen op 
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grond van het criterium van ‘goed hulpverlenerschap’ mogelijk lijkt, uiteraard op voor-
waarde van passende waarborgen. 
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7Hoofdstuk

Conclusie en aanbevelingen

De bespreking van ‘knelpunten’ in hoofdstuk vier bracht de commissie tot de conclusie 
dat een bewaartermijn van tien jaar in veel gevallen te kort is. Weliswaar kunnen (moe-
ten) medische gegevens op grond van de in de WGBO genoemde hoofdregel langer dan 
tien jaar bewaard blijven als dat voor de zorg van een goed hulpverlener nodig is, maar 
niet alle knelpunten, zoals in hoofdstuk vijf is gebleken, vallen daarmee op te lossen. 
Waar dat in theorie wel het geval zou moeten zijn, is die oplossing in belangrijke mate 
afhankelijk van in de praktijk toepasbare richtlijnen voor de selectie van gegevens die na 
afloop van de bewaartermijn wel en niet langer bewaard zouden moeten worden. Die 
richtlijnen zijn er nog niet en het ziet er ook niet naar uit dat ze er vóór het aflopen van 
de overgangsperiode op 1 april 2005 zullen komen. Dat maakt het probleem groter en 
acuter dan in 2000 door de Gezondheidsraad al is gesignaleerd. 

7.1 Beschouwing

In hoofdstuk 6 is gebleken dat binnen het kader van de algemene privacywetgeving 
ruimte bestaat voor aanpassing van de huidige regeling. Dat wil niet zeggen dat het 
benutten van die ruimte geen nadere rechtvaardiging zou behoeven. Die is nodig in het 
licht van principiële en praktische argumenten die er voor pleiten medische gegevens 
eerder korter dan langer te bewaren.
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7.1.1 Langer bewaren betekent grotere privacyrisico’s en hogere kosten

Het principiële argument is dat van privacybescherming. Langer bewaren van medische 
gegevens betekent een grotere inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Ook betekent het 
onvermijdelijk dat het risico van ongewenst gebruik of zelfs misbruik van persoonsge-
gevens groter wordt. Tijdens de hoorzitting werd daar door twee van de aanwezige 
patiëntenorganisaties (Pandora, VSOP) nadrukkelijk op gewezen. Van praktische, maar 
daarom niet minder zwaarwegende aard, zijn de financiële consequenties. Daarbij gaat 
het niet zozeer om de kosten van het opslaan van de gegevens. De overgang van papie-
ren naar elektronische dragers lost het probleem van het ruimtebeslag op en maakt het 
mogelijk meer gegevens te bewaren tegen op zichzelf lagere kosten. Maar bewaren heeft 
alleen zin als de bestanden ook goed onderhouden worden. De voor de bruikbaarheid 
van het dossier noodzakelijke periodieke schoning (voorkoming van data overload), het 
up to date houden van gegevensdragers en het aanpassen van de beveiliging aan de laat-
ste stand van de techniek zijn arbeidsintensieve processen en maken het onderhoud van 
het dossier kostbaar. Ook in het elektronische tijdperk zal langer bewaren dus zeker 
gepaard gaan met navenant hogere uitgaven.

7.1.2 Goede zorg vereist een substantieel langere bewaartermijn

De minst ingrijpende aanpassing van de huidige regeling is afschaffing van de vaste 
bewaartermijn. Als alleen de hoofdregel overblijft, kan er geen misverstand over 
bestaan dat gegevens die nog nodig kunnen zijn voor goede zorg aan de patiënt, niet 
mogen worden vernietigd. In specifieke bewaarrichtlijnen zou dan kunnen worden aan-
gegeven welke gegevens hoe lang bewaard moeten blijven. Voordeel ten opzichte van 
een langere vaste termijn zou zijn dat men in ieder geval geen gegevens hoeft te bewa-
ren waarvan hoogst onwaarschijnlijk is dat ze ooit nog voor een toekomstige nieuwe 
zorgbehoefte van de patiënt van belang zullen zijn. 

Anderzijds zou met afschaffing van de bewaartermijn een belangrijk voordeel verlo-
ren gaan, namelijk precies de markering van een discussievrije periode en de daarvan 
uitgaande zekerheid dat medische persoonsgegevens in ieder geval zo lang bewaard zul-
len blijven. Het belang daarvan is ook dat het beslismoment wordt uitgesteld. Immers, 
lang niet altijd valt al direct te zeggen wat overbodig is en wat behoort tot de gegevens 
die voor een mogelijke toekomstige zorgbehoefte van de patiënt nog nodig kunnen zijn. 
Dat zijn belangrijke argumenten om toch te kiezen voor een vaste bewaartermijn, die 
dan langer zou moeten uitvallen dan de huidige tien jaar. 

Kan een langere vaste bewaartermijn worden gerechtvaardigd, gelet op het privacy-
belang en de onvermijdelijk hogere kosten? Mede gelet op de in hoofdstuk vier gesigna-
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leerde knelpunten meent de commissie van wel. Omdat (en voor zover) een langere 
termijn nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld (goede hulpverle-
ning), bestaat geen spanning met de uitgangspunten van privacybescherming. Wel kun-
nen aanvullende maatregelen nodig zijn om het grotere risico van ongewenst gebruik en 
mogelijke gevolgen daarvan tegen te gaan. Ook betekenen de hogere uitgaven volgens 
de commissie geen argument om van verlenging af te zien. Ze zijn te verantwoorden als 
noodzakelijk voor de kwaliteit van de hulpverlening. 

Deze rechtvaardiging vindt haar grens in de proportionaliteit van de voorgestelde 
verlenging: volgens de commissie valt een substantiële verlenging te verdedigen, maar 
is niet zonder meer evident dat het doel van goede zorg aan de patiënt het noodzakelijk 
maakt diens volledige dossier bijvoorbeeld levenslang te bewaren. Daarbij moet worden 
bedacht dat de vaste bewaartermijn het karakter heeft van een algemeen minimum en er 
(op grond van richtlijnen) aanvullende bewaartermijnen kunnen worden afgesproken 
voor bepaalde soorten gegevens. Die begrenzing beperkt vervolgens wel de mogelijk-
heid om gegevens ook voor andere doeleinden (wetenschappelijk onderzoek, familiebe-
lang en juridische aansprakelijkheid) langer te kunnen bewaren. Het juridisch belang is 
met een verdubbeling van de huidige bewaartermijn afdoende gedekt, maar om ook de 
geconstateerde knelpunten in verband met het belang van verwanten en wetenschappe-
lijk onderzoek op te lossen zou men medische gegevens veel langer moeten bewaren 
dan in termen van goede hulpverlening aan de patiënt te rechtvaardigen valt.

7.1.3 Langer bewaren vraagt om periodieke schoning

Zeker bij een langere bewaartermijn is het nodig medische dossiers periodiek te schonen 
om data overload te voorkomen. Schoning (zie 2.2.5) is een kwaliteitsmaatregel waar-
van de noodzaak zich niet pas voordoet bij het aflopen van de bewaartermijn. De com-
missie is het niet eens met de stelling dat de huidige bewaarregeling in de WGBO iedere 
vorm van schoning verbiedt.9,81 Dat is ook niet in overeenstemming met de dagelijkse 
praktijk in de gezondheidszorg. Een voorbeeld van schoning waarover geen discussie 
bestaat is het maken van wekelijkse samenvattingen van de dagrapportages in de psychi-
atrische verpleging. 

Wanneer bij schoning informatie wordt samengevat kunnen gegevens verloren gaan 
waarvan later blijkt dat ze beter bewaard hadden kunnen blijven. Om dit zoveel moge-
lijk te voorkomen, is het noodzakelijk dat ook voor die schoning richtlijnen worden 
opgesteld, eveneens door de wetenschappelijke verenigingen. Daarin zou om te begin-
nen zijn aan te geven welke gegevens in het dossier behoren te worden opgenomen. 
Overbodige informatie die daarin niet is opgenomen hoeft er ook niet uit te worden ver-
wijderd. Dat kan al een belangrijke bijdrage betekenen aan het schoon houden van het 
dossier.
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7.1.4 Een langere bewaartermijn leidt niet tot minder zeggenschap voor de patiënt

De commissie vindt het van belang dat waar mogelijk de zeggenschap van de patiënt 
over zijn of haar dossier wordt versterkt. Dat is in overeenstemming met het beginsel 
van zelfbeschikking als het fundamentele ethische en juridische uitgangspunt van infor-
mationele privacybescherming. Een mogelijke invulling hiervan is opname in de 
WGBO van het eerder genoemde ‘bewaarrecht’: het recht van de patiënt om vernieti-
ging van zijn dossier tegen te houden (zie 6.1.4). 

Wat betekent de keuze voor een langere vaste bewaartermijn in dit verband: wil het 
zeggen dat er voor de patiënt minder zeggenschap overblijft? De commissie meent van 
niet. De zeggenschap van de patiënt kan verschillende vormen hebben. Zolang voor de 
arts een bewaarplicht geldt, krijgt de zeggenschap van de patiënt gestalte in het in de 
WGBO al erkende vernietigingsrecht. Zodra echter die plicht ten einde is en de arts de 
gegevens in kwestie mag of zelfs zou moeten vernietigen, ligt het voor de hand dat de 
patiënt daar ook iets over te zeggen moet hebben. 

Heeft zo’n bewaarrecht de patiënt nog veel te bieden bij een substantieel langere 
bewaartermijn? De praktische betekenis ervan lijkt inderdaad omgekeerd evenredig aan 
de lengte van de bewaartermijn. Maar zolang het bewaarrecht een mogelijkheid biedt 
om te voorkomen dat gegevens verloren gaan die de patiënt om welke reden dan ook 
zou willen behouden, ziet de commissie het als een zinvolle aanvulling op de al 
bestaande zeggenschapsrechten van de patiënt.

7.1.5 Het ‘bewaarrecht’ lost het onderzoeksknelpunt niet op

Tot de opdracht van de commissie hoorde na te gaan in hoeverre versterking van de zeg-
genschap van de patiënt over zijn dossier zou kunnen bijdragen aan het oplossen van de 
in verband met de bewaartermijn geconstateerde knelpunten. Denkbaar is inderdaad dat 
het bewaarrecht een belangrijk focus zou vormen in een op verdere ‘reductie’ van die 
knelpunten gerichte informatiestrategie. Hulpverleners en onderzoekers zouden nadruk-
kelijk en publiekelijk uitleg kunnen geven over het mogelijke belang dat bewaren van 
medische gegevens nog kan hebben (voor de patiënt zelf, diens verwanten of weten-
schappelijk onderzoek) als de bewaarplicht van de hulpverlener ten einde is. Meer dan 
nu gebeurt zouden ze kunnen onderstrepen dat goede patiëntenzorg niet kan bestaan 
zonder medisch-wetenschappelijk onderzoek en daarmee in de praktijk nauw verweven 
is. Uiteraard zou dan ook aan de orde moeten komen dat (langer) bewaren van persoons-
gegevens per definitie inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer en risico’s met zich 
meebrengt die ook bij de beste beveiligingsmaatregelen niet geheel zijn uit te sluiten. 
Alleen door middel van correcte en evenwichtige informatie over de belangen en 
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risico’s van (langer) bewaren kan de zeggenschap van de patiënt daadwerkelijk worden 
versterkt. 

De commissie acht het goed mogelijk dat veel patiënten van die mogelijkheid tot 
langer bewaren gebruik willen maken. Maar in hoeverre langs die weg ook de in dit 
advies gesignaleerde knelpunten kunnen worden opgelost, is een heel andere vraag. De 
commissie maakt daarbij de volgende kanttekeningen. Wordt in deze benadering niet te 
veel van de patiënt gevraagd? Is hij of zij wel in staat te beoordelen of bepaalde gege-
vens nog van belang kunnen zijn voor een toekomstige zorgbehoefte (van zichzelf of 
verwanten) of voor wetenschappelijk onderzoek? In ieder geval stelt dit hoge eisen aan 
de informatie die de patiënt van hulpverleners en onderzoekers zou moeten krijgen. In 
de tweede plaats en in verband daarmee: waar langer bewaren afhankelijk is van een 
nadrukkelijk aan de patiënt voor te leggen keuze, moet worden aanvaard dat de uitkomst 
ook een besluit tot vernietiging kan zijn, bijvoorbeeld omdat de patiënt de privacyaspec-
ten het zwaarst vindt wegen. In verband met medisch-wetenschappelijk onderzoek rijst 
dan het probleem van ongecontroleerde uitval van mogelijk relevante gegevens (selectie 
bias). Dat kan er toe leiden dat wèl bewaarde gegevens hun bruikbaarheid voor bepaalde 
onderzoeksvragen geheel of gedeeltelijk verliezen. 

7.1.6 Het algemeen belang rechtvaardigt een afzonderlijke bewaarregeling voor 
onderzoek

De algemene privacywetgeving laat enige ruimte om medische gegevens die voor de 
zorg aan de patiënt niet meer nodig zijn, zonder diens expliciete toestemming te bewa-
ren voor wetenschappelijk onderzoek (zie 6.1.3). Dan gaat het echter om gegevens 
waarvan al duidelijk is dat ze voor een specifieke (dus reeds bekende) onderzoeksvraag 
nodig zijn. Daaronder valt niet het bewaren van gegevens die in de toekomst van belang 
kunnen blijken te zijn voor een nu nog niet te voorziene onderzoeksvraag. En dat zou nu 
juist nodig zijn om de eerder in dat verband geconstateerde knelpunten te kunnen oplos-
sen. Hierboven is betoogd dat van het vooropstellen van de zeggenschap van de patiënt 
(diens bewaarrecht) geen afdoende oplossing voor dit probleem te verwachten valt. 

Een mogelijke uitweg is de in 6.2.1 besproken route van een afzonderlijke wettelijke 
bewaarregeling voor onderzoek, zoals die blijkens de rechtsvergelijking (hoofdstuk 3) in 
sommige andere Europese landen bestaat. De uitzonderingsbepaling die daarvoor in de 
algemene privacywetgeving het aanknopingspunt vormt, vereist wel dat sprake is van 
een reden van zwaarwegende algemeen belang. Volgens de commissie valt te verdedi-
gen dat die er is. Met het kunnen doen van medisch wetenschappelijk onderzoek, bij-
voorbeeld naar de late effecten van behandelingen, is immers direct het algemene belang 
van een goede gezondheidszorg in het geding. Dat weegt, vindt de commissie, in vol-
doende mate op tegen het privacybelang om te rechtvaardigen dat bij wet en onder voor-
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waarde van passende waarborgen, een grotere bewaarruimte voor medisch-
wetenschappelijk onderzoek wordt geschapen. Ook de kosten die met zo’n afzonderlijke 
bewaarregeling voor wetenschappelijk onderzoek gemoeid zullen zijn, vallen volgens 
haar met een beroep op het algemene belang van een goede gezondheidszorg te recht-
vaardigen.

Bij de uitwerking van bedoelde regeling rijst onder meer de vraag of bepaald moet 
worden dat gegevens die uit de context van de zorg zijn overgegaan naar bewaring voor 
medisch-wetenschappelijk onderzoek, verder uitsluitend voor dat laatste doel bewaard 
en gebruikt mogen worden, of dat moet worden voorzien in de mogelijkheid dat ze 
onder bepaalde voorwaarden, waaronder in ieder geval een zwaarwegend gezondheids-
belang, toegankelijk blijven voor de patiënt of diens verwanten (‘feedbackoptie’).

7.1.7 Erfelijke gegevens kunnen beschikbaar blijven voor actueel of mogelijk familie-
belang

Bij de behoefte aan langer bewaren van medische gegevens ten behoeve van verwanten 
gaat het om drie probleemdimensies: 
• actueel familiebelang
• mogelijk familiebelang van toekomstige generaties
• mogelijk belang van (toekomstige) verwanten bij het bewaard blijven van gegevens 

waarvan het erfelijke karakter nog moet blijken.

Binnen de ruimte van de algemene privacywetgeving hoeft het eerste geen probleem te 
zijn. In de WGBO kan worden bepaald dat gegevens die een zwaarwegend gezondheids-
belang vertegenwoordigen voor een ander dan de patiënt, bewaard moeten blijven. Het 
tweede is lastiger: gelet op het feit dat de gegevens zijn verkregen in de context van een 
individuele hulpverleningsrelatie, lijkt bewaren ten behoeve van toekomstige generaties 
niet zomaar te verenigen met de uitgangspunten (noodzaak en doelbinding) van de alge-
mene privacywetgeving. 

Het bovenstaande bevat een tweetal aanknopingspunten voor een oplossing. In de 
eerste plaats het bewaarrecht van de patiënt. Dat maakt het mogelijk de huidige praktijk 
in de klinische genetica: bewaren gedurende drie generaties voort te zetten, zij het op 
voorwaarde dat de patiënt of adviesvrager zich daar dan zelf voor moet hebben uitge-
sproken. Diens verzoek is dan de reden om de gegevens zolang te bewaren.* Het tweede 
aanknopingspunt is de zojuist bepleite wettelijke bewaarregeling ten behoeve van 

* De toelichting bij het Model Privacyreglement Klinisch Genetische Persoonsregistraties bevat een passage die hier dicht 
in de buurt komt. In verband met de aanbevolen bewaartermijn van drie generaties wordt opgemerkt: ‘Het belang van de 
patiënt staat hierbij steeds voorop, met wie over het bewaren van zijn gegevens dient te worden overlegd, maar die ook 
zelf vaak aangeeft dat hij eventueel nageslacht de te verwachten ellende wil besparen’.65
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wetenschappelijk onderzoek. Als de voor onderzoek bewaarde gegevens in geval van 
een zwaarwegend gezondheidsbelang toegankelijk zouden blijven voor de patiënt of 
diens verwanten (zie 7.1.6), zou ook dat een manier zijn om veilig te stellen dat toekom-
stige verwanten van de patiënt als dat nodig is over die gegevens kunnen beschikken. 
Dat zou ook een oplossing kunnen zijn voor de derde probleemdimensie: de mogelijk-
heid dat pas na afloop van de bewaartermijn wordt ontdekt dat een bepaalde ziekte of 
aandoening een erfelijk karakter heeft en dat de gegevens van een patiënt met die ziekte 
van belang zijn voor de hulpverlening aan diens verwanten. 

7.1.8 Verdere ontwikkelingen kunnen een radicale oplossing nodig maken

Het in 4.2 genoemde genetische ontrafelingsonderzoek van frequent voorkomende aan-
doeningen is nog maar net begonnen. Op dit moment is niet te voorspellen hoe groot de 
impact daarvan zal zijn op de praktijk van de gezondheidszorg. Als echter van steeds 
meer aandoeningen en condities duidelijk wordt dat ze in meer of mindere mate erfelijk 
zijn, zal dat de discussie over de betekenis van het verwantenbelang in relatie tot het 
medisch dossier zeker niet ongemoeid laten. In het verlengde daarvan kunnen de argu-
menten voor de in 6.2.2 beschreven radicale oplossing aan kracht winnen: een zeer 
lange bewaartermijn, waarin de doelen van zorg, onderzoek en verwanten alle tegelij-
kertijd zijn verdisconteerd. 

7.2 Standpunt

Het standpunt van de commissie is dat
1 door wetswijziging ruimte moet worden geschapen om medische gegevens substan-

tieel langer te bewaren;
2 de nieuwe bewaarregeling een samenhangend antwoord moet vormen op alle in dit 

advies gesignaleerde knelpunten: zorg, onderzoek, familiebelang en aansprakelijk-
heid.

Op grond van de zojuist gegeven beschouwing ziet de commissie twee mogelijke uit-
werkingen van deze stellingname. De meest radicale is hierboven (7.1.8) al kort aange-
duid. Die zou neerkomen op een wettelijke bewaartermijn waarvan de lengte niet alleen 
is afgestemd op wat nodig is voor de zorg aan de patiënt zelf, maar ook op de belangen 
van onderzoek en de mogelijke zorgbehoefte van (toekomstige) verwanten van de 
patiënt. Een afzonderlijke bewaarregeling voor wetenschappelijk onderzoek is dan niet 
nodig, terwijl het familiebelang in al zijn mogelijke dimensies is afgedekt. Voor de in 
deze benadering te kiezen termijn zou men kunnen denken aan de Finse termijn van 
honderd jaar na de geboorte van de patiënt, of aan de onder de Archiefwet geldende 115 
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jaar, eveneens vanaf de geboorte. (In die telling vanaf de geboorte is verdisconteerd dat 
gegevens van oudere patiënten vanuit elk van de drie perspectieven minder lang 
bewaard hoeven worden dan die van jongeren).

De andere benadering is gebaseerd op afzonderlijke bewaartrajecten voor de onder-
scheiden doelen. Dat wil zeggen: een langere bewaartermijn voor de zorg aan de patiënt, 
die echter niet zo lang hoeft uit te vallen als de zojuist genoemde termijnen, een afzon-
derlijke wettelijke bewaarregeling voor medisch-wetenschappelijk onderzoek en aan-
vullende bepalingen (waaronder het bewaarrecht van de patiënt) die het mogelijk maken 
erfelijke gegevens zo lang te bewaren als gelet op het familiebelang nodig is. 

In vergelijking met de eerste optie is deze laatste benadering (afzonderlijke bewaar-
trajecten) het meest in overeenstemming met het uitgangspunt dat persoonsgegevens 
alleen voor een duidelijk omschreven doel bewaard mogen worden. Daarmee kan ook 
beter worden voldaan aan het vereiste van transparantie. Verder maakt een duidelijk 
omschreven doel het mogelijk strengere voorwaarden te stellen aan de vorm waarin en 
de voorwaarden waaronder de gegevens bewaard worden. Ten slotte gaan die afzonder-
lijke trajecten gepaard met overgangsmomenten die de patiënt in staat stellen aan te 
geven dat hij zijn medische gegevens wel of niet voor medisch-wetenschappelijk onder-
zoek of ten behoeve van toekomstige verwanten bewaard wil zien. 

Dit alles betekent dat, als die tweede benadering een afdoende oplossing biedt voor 
de in dit advies gesignaleerde knelpunten, zij ook de beste balans geeft tussen het belang 
van langer bewaren enerzijds en de uitgangspunten van privacybescherming en zeggen-
schap anderzijds. Volgens de commissie is dat het geval. Een keuze voor de eerste optie 
is volgens haar pas aan de orde als hard te maken valt dat de drie doelen van zorg, onder-
zoek en verwanten zozeer verweven zijn dat het algemene belang van goede gezond-
heidszorg met gescheiden bewaartrajecten onvoldoende kan worden gediend. De 
commissie sluit niet uit dat verdere wetenschappelijke ontwikkelingen, met name op het 
terrein van de genetica, op termijn tot die conclusie aanleiding kunnen geven.

7.3 Hoofdlijnen van een nieuwe bewaarregeling

De nieuwe bewaarregeling die er volgens de commissie moet komen heeft de volgende 
contouren.

7.3.1 Zorg: langere bewaartermijn

De bewaartermijn geeft aan hoe lang medische gegevens voor de zorg aan de patiënt zelf 
ten minste bewaard moeten blijven. Tien jaar is daarvoor te kort, maar wat dan wel een 
goede bewaartermijn zou zijn is niet eenvoudig te beantwoorden. De eerder genoemde 
dynamiek van de ontwikkelingen in de geneeskunde brengt met zich mee dat aan een 
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‘definitief’ antwoord niet te denken valt. Hoogstens is een voorlopig antwoord moge-
lijk, dat enerzijds recht doet aan de gedocumenteerde behoefte medische gegevens lan-
ger te kunnen bewaren dan tien jaar, maar anderzijds de vaste bewaartermijn niet langer 
maakt dan bij de huidige stand van de wetenschappelijke ontwikkelingen in de genees-
kunde nodig lijkt. 

Een mogelijk referentiepunt is de termijn van dertig jaar die wordt genoemd in 
nieuwe Europese en Nederlandse regelgeving inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen 
voor lichaamsmateriaal (zie 2.7.2). Dat is weliswaar een specifieke context, maar ook 
daarin gaat het erom dat het voor goede zorg aan de betrokkenen (ontvangers van donor-
materiaal) nodig is medische gegevens (donordossier) ten minste gedurende een 
bepaalde tijd te bewaren. De commissie kan zich voorstellen dat diezelfde dertig jaar 
ook de duur van de nieuwe bewaartermijn in de WGBO wordt. Met een bewaartermijn 
van dertig jaar wordt overigens ruimschoots tegemoet gekomen aan de behoefte gege-
vens zo lang te kunnen bewaren als nodig kan zijn in verband met eventuele juridische 
claims. 

De nieuwe redactie van artikel 7: 454 lid 3 mag er geen misverstand over laten 
bestaan dat de hoofdregel luidt: bewaren zolang dat nodig is voor de zorg van een goed 
hulpverlener. De nieuwe bewaartermijn van (bijvoorbeeld) dertig jaar geeft daarbij een 
minimum aan, te rekenen vanaf het einde van de behandeling dan wel het laatste zorg-
contact. Omdat het nodig kan zijn bepaalde gegevens langer te bewaren, blijft de ont-
wikkeling van specifieke bewaarrichtlijnen noodzakelijk. 

Na het overlijden van de patiënt geeft de zorg van een goed hulpverlener geen reden 
meer voor verdere bewaring en vervalt dus de resterende periode van de (minimale of 
aanvullende) bewaartermijn. De commissie onderstreept op dit punt de samenhang tus-
sen de verschillende onderdelen van haar voorstel. Zij gaat er van uit dat de gegevens 
van overledenen bewaard blijven onder het regiem van de hierna (7.3.2) te bespreken 
wettelijke bewaarregeling voor wetenschappelijk onderzoek. Zou dat niet gebeuren, dan 
zou het na overlijden wegvallen van de resterende periode van de bewaartermijn de 
knelpunten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek alleen maar groter maken. 
Onder meer voor het onderzoek naar late neveneffecten van medische behandelingen 
(zie 4.3.2) kunnen de gegevens van overleden patiënten niet gemist worden.

Omdat het om verschillende redenen (waaronder eventuele claims) van belang kan 
zijn het dossier na overlijden in ieder geval nog enkele jaren binnen de context van de 
zorg te bewaren, zou daarvoor in de wet een aanvullende bepaling op te nemen zijn. 
Voor gegevens die betrekking hebben op zwangerschap kan dat, gelet op het belang van 
het kind (behalve aan zorgbelang is te denken aan juridisch belang) te weinig zijn. Dit 
probleem is te ondervangen door de regel dat zwangerschapsgegevens na de geboorte 
ook moeten worden opgenomen in het dossier van het kind.
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7.3.2 Onderzoek: afzonderlijke wettelijke bewaarregeling

Met het oog op het algemene belang van een goede gezondheidszorg, kan in de wet (niet 
noodzakelijk de WGBO) worden vastgelegd dat medische gegevens die voor de hulp-
verlening aan de patiënt niet meer bewaard hoeven te blijven, overgaan naar een apart 
regiem, waaronder ze in zoveel mogelijk indirect herleidbare vorm en onder nader te 
formuleren voorwaarden worden bewaard voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. 
Anders dan het geval is in de bestaande verstrekkingsregeling onder artikel 7: 458 BW 
en de Code Goed Gedrag, zou de hier bedoelde wettelijke regeling ongerichte bewaring 
voor onderzoeksdoeleinden mogelijk moeten maken, dus ook met het oog op onder-
zoeksvragen die op het moment van bewaren nog niet konden worden voorzien. Dit 
voorstel vereist nadere uitwerking, welke de commissie niet tot haar opdracht rekende. 
Daarbij verdienen in ieder geval de volgende aspecten aandacht:
• Het doel van de regeling. Omdat het algemeen belang van goede gezondheidszorg 

de rechtvaardiging vormt voor de bedoelde regeling ligt daarin tevens een beperking 
voor de aard van het onderzoek dat met de bewaarde gegevens mag worden uitge-
voerd. Het zal in ieder geval moeten gaan om medisch-wetenschappelijk onderzoek.

• De bewaarduur. Deze moet in overeenstemming zijn met het doel van de registratie.
• De selectie van de te bewaren gegevens (nota bene: niet van dossiers). Gelet op het 

doel van de regeling lijkt een zo ruim mogelijk gegevensbestand gewenst, maar zijn 
– getuige de voorbeelden in andere Europese landen – vormen van selectie niet uit-
gesloten.

• De wijze waarop de gegevens worden bewaard en de in verband daarmee te nemen 
beschermingsmaatregelen. Die moeten in overeenstemming zijn met de eisen van de 
algemene privacywetgeving. De commissie wijst ook op artikel 10 lid 2 van de aan-
beveling van de Raad van Europa inzake de bescherming van medische gegevens 
(zie bijlage B).

• De uitvoeringsmodaliteit. De uitvoering van de beoogde bewaarregeling kan zowel 
locatieafhankelijk (centrale bewaring) als locatieonafhankelijk zijn. Bij een locatie-
onafhankelijke uitvoering kan rekening worden gehouden met de in academische 
centra reeds opgebouwde infrastructuur voor het bewaren van medische gegevens 
voor onderzoeksdoeleinden. Voor ziekenhuizen die daarover niet beschikken en 
voor huisartsenpraktijken zou centrale (of regionale) bewaring aangewezen zijn.

• De zeggenschap van de patiënt om wiens dossier het gaat. Hoewel de overgang van 
het ene (zorg) naar het andere (onderzoek) regiem een routinekarakter moet hebben 
om een waardevolle gegevensverzameling te doen ontstaan, sluit dat zeggenschap 
van de patiënt niet uit. Die kan de vorm krijgen van de mogelijkheid tegen die over-
gang of tegen bepaalde vormen van gebruik van zijn gegevens voor onderzoek 
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bezwaar te maken, uiteraard op grond van adequate informatie, bijvoorbeeld via een 
patiëntenfolder. De commissie wijst hier op artikel 12 lid 2 (sub c i ) van de 
genoemde aanbeveling van de Raad van Europa (zie bijlage B). Met het inbouwen 
van zo’n bezwaarregeling wordt tevens voorkomen dat inconsistentie ontstaat met 
de bestaande verstrekkingsregeling voor wetenschappelijk onderzoek onder artikel 
7: 458 BW. 

• De voorwaarde waaronder onderzoekers gegevens kunnen verkrijgen en gebruiken. 
Daarbij zou aan te sluiten zijn bij de uitwerking van de bestaande verstrekkingsrege-
ling in de Code Goed gedrag.

• De vraag of en zo ja onder welke voorwaarden er in die bewaarregeling een moge-
lijkheid moet worden ingebouwd van feedback naar de context van de zorg (zie 
7.1.6). Daarbij valt niet alleen te denken aan een toekomstige zorgbehoefte van de 
patiënt zelf, maar ook aan de mogelijkheid dat diens verwanten een zwaarwegend 
gezondheidsbelang hebben bij toegang tot de voor onderzoek bewaarde gegevens. 
Als er voor wordt gekozen zo’n toegangsmogelijkheid in te bouwen, heeft dat 
gevolgen voor het bovengenoemde aandachtspunt van de gegevensselectie. Om 
redenen van gelijkheid zou in dat geval het volledige dossier naar het onderzoeksre-
giem moeten overgaan, dus zonder gegevensselectie. Anders zal niet elke patiënt of 
belanghebbende als dat nodig is in gelijke mate van die feedbackmogelijkheid kun-
nen profiteren.

7.3.3 Verwanten: aanvullende bepalingen

Aan de regeling van de bewaartermijn in lid 3 van artikel 7: 454 BW is toe te voegen dat 
medische gegevens bewaard moeten blijven zolang een ander dan de patiënt daarbij een 
zwaarwegend gezondheidsbelang heeft. Dit in aansluiting bij de al bestaande beperking 
van het vernietigingsrecht van de patiënt in artikel 7: 455. Voor het bewaren van erfe-
lijke gegevens ten behoeve van een mogelijk toekomstig familiebelang biedt dat geen 
oplossing. Van de twee in 7.1.7 genoemde oplossingsroutes is die via het bewaarrecht 
van de patiënt het minst gecompliceerd. Ook sluit die goed aan bij de gangbare praktijk 
in de klinische genetica: als de patiënt dat wil is er geen enkel beletsel om erfelijke gege-
vens drie generaties te bewaren. Om deze oplossing mogelijk te maken (maar niet alleen 
daarom: zie ook 7.3.4) bepleit de commissie het bewaarrecht expliciet in de WGBO op 
te nemen, bijvoorbeeld door middel van een aanvullende bepaling bij artikel 7: 455 BW.

De andere oplossingsroute, via een in de bewaarregeling voor onderzoek in te bou-
wen feedbackmogelijkheid, zou als voordeel hebben dat daarmee ook een oplossing 
geboden wordt voor de in 7.1.7 genoemde derde probleemdimensie: het mogelijk belang 
van (toekomstige) verwanten bij het bewaard blijven van gegevens waarvan het erfelijke 
karakter pas wordt ontdekt nadat de bewaartermijn is verstreken. Zoals gezegd, hangt 
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deze probleemdimensie samen met een wetenschappelijke ontwikkeling die nog maar 
juist begonnen is. In de komende periode kan duidelijk worden of dat genetische ontra-
felingsonderzoek zo’n feedbackoptie noodzakelijk maakt. 

7.3.4 Zeggenschap van de patiënt

Uit de opdracht aan de commissie resteert ten slotte nog de vraag hoe in de door haar 
bepleite nieuwe bewaarregeling gestalte kan worden gegeven aan de zeggenschap van 
de patiënt. Die vraag kan nu als volgt worden beantwoord.

Om te beginnen is in het voorstel van de commissie de zeggenschap van de patiënt 
gewaarborgd door diens bestaande privacyrechten, waaronder het vernietigingsrecht. Zij 
vindt het van belang dat patiënten daar meer nadrukkelijk op gewezen worden dan nu 
vaak gebeurt, zeker als de bewaartermijn, zoals voorgesteld, aanzienlijk wordt verlengd. 
In de tweede plaats kan de zeggenschap van de patiënt gestalte krijgen bij de overgang 
van niet meer voor hulpverlening noodzakelijke gegevens naar bewaring onder de voor 
wetenschappelijk onderzoek bepleite regeling, bijvoorbeeld in de vorm van de mogelijk-
heid om tegen die overgang bezwaar te maken. Dat is, als gezegd, één van de nader uit te 
werken aspecten van die regeling (7.3.2). Ten slotte betekent de voorgestelde opname 
van het bewaarrecht in de WGBO een versterking van de zeggenschap van de patiënt. 
Tot de redenen die de patiënt kan hebben om van het bewaarrecht gebruik te willen 
maken, behoort de mogelijkheid dat zijn gegevens nog van belang kunnen zijn voor een 
toekomstige zorgbehoefte bij zichzelf of zijn verwanten. Maar ook andere motieven 
kunnen een rol spelen.

De relevantie van het bewaarrecht komt niet te vervallen met de bepleite wettelijke 
bewaarregeling ten behoeve van medisch wetenschappelijk onderzoek. Dat betreft 
immers bewaring voor een specifiek doel onder nader te bepalen condities die (afhanke-
lijk van de te kiezen vormgeving) met zich mee kunnen brengen dat de gegevens niet 
zonder meer beschikbaar blijven voor de doeleinden die de patiënt voor ogen kan heb-
ben als hij van zijn bewaarrecht gebruik wil maken. Duidelijk is wel dat het bewaarrecht 
aan belang wint naarmate er bij de overgang naar bewaring voor onderzoek meer selec-
tie plaatsvindt en indien in de voor die bewaring te scheppen regeling wordt afgezien 
van de eerdergenoemde feedbackmogelijkheid. 

De strekking van het bewaarrecht zou moeten zijn dat als de patiënt heeft laten 
weten zijn gegevens in een voor hemzelf toegankelijke vorm te willen behouden (wat 
gelijktijdige bewaring onder specifieke condities ten behoeve van wetenschappelijk 
onderzoek niet uitsluit), de hulpverlener hem binnen redelijke grenzen in de gelegenheid 
moet stellen die wens te verwezenlijken. Ook dit vergt nadere uitwerking. Dat betreft de 
afbakening van die ‘redelijke grenzen’, maar ook de wijze waarop de patiënt door tijdige 
informatie in staat kan worden gesteld van zijn bewaarrecht gebruik te maken. Verder 
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rijst de vraag hoe gegevens die de patiënt wil behouden – maar die niet meer onder de 
bewaarplicht van de arts vallen –, verantwoord bewaard kunnen blijven en door wie dat 
dan het beste kan gebeuren. Zoals eerder uiteengezet (6.1.4), zijn zowel de integriteit 
van het dossier als de beveiliging tegen ongewenste inzage of gebruik daarbij relevante 
aspecten. Dat is uiteraard niet aan de orde als hulpverleners de verdere bewaring tot hun 
verantwoordelijkheid rekenen, zoals (voor erfelijke gegevens) in de praktijk van de kli-
nische genetica het geval is.

7.4 Implicaties voor bewaartermijnen in andere wetgeving

De commissie heeft zich in haar analyse beperkt tot knelpunten in verband met de 
bewaarregeling voor medische gegevens in de WGBO en mogelijke oplossingen daar-
voor. Dat was ook haar opdracht. Het is goed voorstelbaar dat die analyse tevens argu-
menten oplevert voor aanpassing van de bewaartermijn voor medische gegevens in 
andere wetgeving (zie 2.7.2). Er is dan echter steeds sprake van een specifieke context 
waarin deels andere belangen een rol spelen dan in die van de WGBO. Om die reden 
onthoudt de commissie zich van uitspraken over die andere bewaartermijnen. Bij de 
besluitvorming over haar voorstellen moeten de implicaties voor die andere bewaarter-
mijnen (bijvoorbeeld in de Wet BOPZ) worden betrokken. 

7.5 Aanbevelingen

De commissie bepleit spoedige besluitvorming over het door haar gedane voorstel voor 
een nieuwe bewaarregeling. Daarbij is essentieel dat de afzonderlijke elementen waaruit 
het is opgebouwd (een langere bewaartermijn voor zorg, een wettelijke bewaarregeling 
voor onderzoek en aanvullende bepalingen om tegemoet te komen aan het familiebe-
lang) in hun onderlinge samenhang worden beschouwd en beoordeeld.

Zolang de noodzakelijke wetswijzigingen niet zijn geëffectueerd moet (verdere) 
vernietiging van medische gegevens worden voorkomen. Dat kan alleen door aanpas-
sing van de bestaande overgangsbepaling in artikel IV van de WGBO. Een verlenging 
van de overgangsperiode met vijf jaar, dus tot 1 april 2010, geeft voldoende tijd voor 
zorgvuldige besluitvorming, maar maakt ook duidelijk dat daarmee niet mag worden 
gewacht. De strekking moet zijn dat vóór die datum geen medische gegevens vernietigd 
mogen worden. De commissie benadrukt dat met die aanpassing van de overgangsperi-
ode grote haast is gemoeid.

De wetenschappelijke verenigingen zouden de daarmee te scheppen tijdsruimte 
moeten gebruiken om na te gaan welke belemmeringen de reeds lang bepleite ontwikke-
ling van richtlijnen hebben tegengehouden en hun gezamenlijke verantwoordelijkheid 
moeten nemen om te zorgen dat die er komen. Het gaat daarbij zowel om aanvullende 
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bewaartermijnen voor gegevens op specifieke terreinen van zorg, als om richtlijnen voor 
de noodzakelijke periodieke schoning van dossiers. 

De zeggenschap van de patiënt over zijn of haar gegevens moet worden versterkt. 
Opname in de WGBO van een bewaarrecht kan daaraan bijdragen, naast meer uitdruk-
kelijke aandacht voor het al bestaande vernietigingsrecht. Essentieel is in alle gevallen 
dat er goede informatie beschikbaar is, niet alleen over de inhoud van de bewaarrege-
ling, de maatregelen die zijn getroffen om de privacy van de patiënt te beschermen en 
diens rechten ter zake, maar ook over het belang van medische gegevens en het bewaren 
daarvan voor een goede gezondheidszorg. De commissie ziet daar een gedeelde verant-
woordelijkheid van de wetenschappelijke verenigingen, de patiëntenorganisaties en de 
instellingen.
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BBijlage

Enkele relevante (wets)artikelen

Deze bijlage bevat de voor dit advies belangrijkste artikelen uit 
• de Europese Privacyrichtlijn (EU), 
• de Aanbeveling over de bescherming van medische gegevens van de Raad van 

Europa,
• de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP),
• de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO),
• de ministeriële regeling krachtens de Archiefwet.
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Europese Unie: Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 
1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens*

AFDELING I   
BEGINSELEN BETREFFENDE DE KWALITEIT VAN DE GEGEVENS

Artikel 6

1. De Lid-Staten bepalen dat de persoonsgegevens:
a) eerlijk en rechtmatig moeten worden verwerkt;
b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden moeten worden verkregen 
en vervolgens niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden. Verdere verwer-
king van de gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden wordt niet als onver-
enigbaar beschouwd, mits de Lid-Staten passende garanties bieden;
c) toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig moeten zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij 
worden verzameld of waarvoor zij vervolgens worden verwerkt;
d) nauwkeurig dienen te zijn en, zo nodig, dienen te worden bijgewerkt; alle redelijke maatregelen dienen te 
worden getroffen om de gegevens die, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of 
waarvoor zij vervolgens worden verwerkt, onnauwkeurig of onvolledig zijn, uit te wissen of te corrigeren; 
e) in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer mogen worden bewaard 
dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden ver-
werkt, noodzakelijk is. De Lid-Staten voorzien in passende waarborgen voor persoonsgegevens die langer 
dan hierboven bepaald voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard.
2. Op de voor de verwerking verantwoordelijke rust de plicht om voor de naleving van het bepaalde in lid 1 
zorg te dragen.

AFDELING II   
BEGINSELEN BETREFFENDE DE TOELAATBAARHEID VAN GEGEVENSVERWERKING

Artikel 7

De Lid-Staten bepalen dat de verwerking van persoonsgegevens slechts mag geschieden indien:
a) de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend, of
b) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is 
of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene, of
c) de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de voor de verwer-
king verantwoordelijke onderworpen is, of

* Volledige tekst, zie: http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=NL&num-
doc=31995L0046&model=guichett 
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d) de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene, of
e) de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt 
van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke of de derde aan 
wie de gegevens worden verstrekt, drager is opgedragen, of
f) de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de voor de ver-
werking verantwoordelijke of van de derde(n) aan wie de gegevens worden verstrekt, mits het belang of de 
fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die aanspraak maakt op bescherming uit hoofde van 
artikel 1, lid 1, van deze richtlijn, niet prevaleren.

AFDELING III   
BIJZONDERE CATEGORIEËN VERWERKINGEN

Artikel 8, lid 1 tm 4 en lid 6

Verwerkingen die bijzondere categorieën gegevens betreffen
1. De Lid-Staten verbieden de verwerking van persoonlijke gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, 
de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van 
een vakvereniging blijkt, alsook de verwerking van gegevens die de gezondheid of het seksuele leven 
betreffen.
2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer:
a) de betrokkene uitdrukkelijk heeft toegestemd in een dergelijke verwerking, tenzij in de wetgeving van de 
Lid-Staat is bepaald dat het in lid 1 bedoelde verbod niet door toestemming van de betrokkene ongedaan 
kan worden gemaakt; of
b) de verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de verplichtingen en de rechten van de 
voor de verwerking verantwoordelijke inzake arbeidsrecht, voor zover zulks is toegestaan bij de nationale 
wetgeving en deze adequate garanties biedt; of
c) de verwerking noodzakelijk is ter verdediging van de vitale belangen van de betrokkene of van een 
andere persoon indien deze lichamelijk of juridisch niet in staat is van zijn instemming te getuigen; of
d) de verwerking wordt verricht door een stichting, een vereniging, of enige andere instantie zonder winst-
oogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied werkzaam is, in het kader 
van hun gerechtvaardigde activiteiten en met de nodige garanties, mits de verwerking uitsluitend betrekking 
heeft op de leden van de stichting, de vereniging of de instantie of op de personen die in verband met haar 
streefdoelen regelmatige contacten met haar onderhouden, en de gegevens niet zonder de toestemming van 
de betrokkenen aan derden worden doorgegeven; of
e) de verwerking betrekking heeft op gegevens die duidelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt of 
noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.
3. Lid 1 is niet van toepassing wanneer de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de doeleinden 
van preventieve geneeskunde of medische diagnose, het verstrekken van zorg of behandelingen of het 
beheer van gezondheidsdiensten en wanneer die gegevens worden verwerkt door een gezondheidswerker 
die onderworpen is aan het in de nationale wetgeving, of in de door nationale bevoegde instanties vastge-
stelde regelgeving, vastgelegde beroepsgeheim of door een andere persoon voor wie een gelijkwaardige 
geheimhoudingsplicht geldt.
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4. Mits passende waarborgen worden geboden, mogen de Lid-Staten om redenen van zwaarwegend alge-
meen belang bij nationale wet of bij een besluit van de toezichthoudende autoriteit nog andere afwijkingen 
naast die bedoeld in lid 2 vaststellen.
(…)
6. De in de leden 4 en 5 bedoelde afwijkingen van lid 1 worden ter kennis van de Commissie gebracht.

Raad van Europa: Recommendation R (97) 5 of the Committee of Ministers on the 
protection of medical data*

10. Conservation

1. In general, medical data shall be kept no longer than necessary to achieve the purpose for which they 
were collected and processed.
2. When, in the legitimate interest of public health, medical science – of the person in charge of the medical 
treatment or the controller of the file, in order to enable him/her to defend or exercise a legal claim – or for 
historical or statistical reasons, it proves necessary to conserve medical data that no longer serve their origi-
nal purpose, technical arrangements shall be made to ensure their correct conservation and security, taking 
into account the privacy of the patient.
3. On the request of the data subject, his/her medical data should be erased – unless they have been made 
anonymous or there are overriding and legitimate interests, in particular those stated in Principle 10.2 not to 
do so, or there is an obligation to keep the data on record.

12. Scientific research

1. Whenever possible, medical data used for scientific research purposes should be anonymous. Professio-
nal and scientific organisations as well as public authorities should promote the development of techniques 
and procedures securing anonymity.
2. However, if such anonymisation would make a scientific research project impossible, and the project is to 
be carried out for legitimate purposes, it could be carried out with personal data on condition that:
a) the data subject has given his/her informed consent for one or more research purposes; or
b) when the data subject is a legally incapacitated person incapable of free decision, and domestic law does 
not permit the data subject to act on his/her own behalf, his/her legal representative or an authority, or any 
person or body provided for by law, has given his/her consent in the framework of a research project related 
to the medical condition or illness of the data subject; or
c) disclosure of data for the purpose of a defined scientific research project concerning an important public 
interest has been authorised by the body or bodies designated by domestic law, but only if:

* Volledige tekst, zie: http://cm.coe.int/ta/rec/1997/97r5.html
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i. the data subject has not expressly opposed disclosure; and
ii. despite reasonable efforts, it would be impracticable to contact the data subject to seek his consent; and
iii. the interests of the research project justify the authorisation; or
d) the scientific research is provided for by law and constitutes a necessary measure for public health rea-
sons. 
3. Subject to complementary provisions determined by domestic law, health-care professionals entitled to 
carry out their own medical research should be able to use the medical data which they hold as long as the 
data subject has been informed of this possibility and has not objected.
4. As regards any scientific research based on personal data, the incidental problems, including those of an 
ethical and scientific nature, raised by respect of the provisions of the Convention for the Protection of Indi-
viduals with regard to Automatic Processing of Personal Data should also be examined in the light of other 
relevant instruments.
5. Personal data used for scientific research may not be published in a form which enables the data subjects 
to be identified, unless they have given their consent for the publication and publication is permitted by 
domestic law.

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)*

Artikel 7

Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden 
verzameld.

Artikel 8

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien
a) de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
b) de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene 
partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrok-
kene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
c) de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verant-
woordelijke onderworpen is;
d) de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene;
e) de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het 
desbetreffende bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt, of
f) de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de ver-
antwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele 
rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, prevaleert.

* Volledige tekst te vinden op www.overheid.nl 
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Artikel 9

1. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden 
waarvoor ze zijn verkregen.
2. Bij de beoordeling of een verwerking onverenigbaar is als bedoeld in het eerste lid, houdt de verantwoor-
delijke in elk geval rekening met 
a) de verwantschap tussen het doel van de beoogde verwerking en het doel waarvoor de gegevens zijn ver-
kregen;
b) de aard van de betreffende gegevens;
c) de gevolgen van de beoogde verwerking voor de betrokkene;
d) de wijze waarop de gegevens zijn verkregen en
e) de mate waarin jegens de betrokkene wordt voorzien in passende waarborgen.
3. Verdere verwerking van de gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, 
wordt niet als onverenigbaar beschouwd, indien de verantwoordelijke de nodige voorzieningen heeft getrof-
fen ten einde te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt ten behoeve van deze specifieke 
doeleinden.
4. De verwerking van persoonsgegevens blijft achterwege voor zover een geheimhoudingsplicht uit hoofde 
van ambt, beroep of wettelijk voorschrift daaraan in de weg staat.

Artikel 10

1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te iden-
tificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of 
vervolgens worden verwerkt.
2. Persoonsgegevens mogen langer worden bewaard dan bepaald in het eerste lid voor zover ze voor histori-
sche, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard, en de verantwoordelijke de nodige 
voorzieningen heeft getroffen ten einde te verzekeren dat de desbetreffende gegevens uitsluitend voor deze 
specifieke doeleinden worden gebruikt.

Artikel 11

1. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden 
verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
2. De verantwoordelijke treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waar-
voor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn.

Artikel 13

De verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsge-
gevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen 
garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een pas-
send beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met 
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zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van 
persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 16

De verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke 
gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een 
vakvereniging is verboden behoudens het bepaalde in deze paragraaf. Hetzelfde geldt voor strafrechtelijke 
persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opge-
legd verbod naar aanleiding van dat gedrag.

Artikel 21 lid 1a en lid 3 tm 5

1. Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid te verwerken als bedoeld in artikel 16, 
is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt door:
a) hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening 
voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel het beheer 
van de betreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is;
(…)
3. Het verbod om andere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 te verwerken, is niet van toepassing 
voor zover dit noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands 
gezondheid als bedoeld in het eerste lid, onder a, met het oog op een goede behandeling of verzorging van 
de betrokkene
4. Persoonsgegevens betreffende erfelijke eigenschappen mogen slechts worden verwerkt voor zover deze 
verwerking plaatsvindt met betrekking tot de betrokkene bij wie de betreffende gegevens zijn verkregen, 
tenzij:
a) een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of
b) de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek. 
In het geval als bedoeld onder b, is artikel 23, eerste lid, onder a, en tweede lid, van overeenkomstige toe-
passing.
5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen omtrent de toepassing van het eerste lid, onder b en f, nadere 
regels worden gesteld.

Artikel 23

1. Onverminderd de artikelen 17 tot en met 22 is het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16, 
te verwerken niet van toepassing voor zover:
a) dit geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene;
b) de gegevens door de betrokkene duidelijk openbaar zijn gemaakt;
c) dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte;
d) dit noodzakelijk is ter voldoening aan een volkenrechtelijke verplichting of
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e) dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, passende waarborgen worden 
geboden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dit bij wet wordt bepaald dan wel het College 
ontheffing heeft verleend. Het College kan bij de verlening van ontheffing beperkingen en voorschriften 
opleggen.
2. Het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16, te verwerken ten behoeve van wetenschappe-
lijk onderzoek of statistiek is niet van toepassing voor zover:
a) het onderzoek een algemeen belang dient,
b) de verwerking voor het betreffende onderzoek of de betreffende statistiek noodzakelijk is,
c) het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost en
d) bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene 
niet onevenredig wordt geschaad.
3. Verwerkingen als bedoeld in het eerste lid, onder e, worden bij de Europese Commissie gemeld. Onze 
Minister wie het aangaat verricht de melding indien de verwerking bij wet is voorzien. Het College verricht 
de melding indien het voor de verwerking ontheffing heeft verleend.

Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)*

Artikel 7: 454 BW 

1. De hulpverlener richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Hij houdt in het 
dossier aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid van de patiënt en de te diens aanzien uitge-
voerde verrichtingen en neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin op, een en ander voor 
zover dit voor een goede hulpverlening aan hem noodzakelijk is.
2. De hulpverlener voegt desgevraagd een door de patiënt afgegeven verklaring met betrekking tot de in het 
dossier opgenomen stukken aan het dossier toe.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 455, bewaart de hulpverlener de bescheiden, bedoeld in de vorige 
leden, gedurende tien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als 
redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

Artikel 7: 455 BW 

1. De hulpverlener vernietigt de door hem bewaarde bescheiden, bedoeld in artikel 454, binnen drie maan-
den na een daartoe strekkend verzoek van de patiënt.
2. Lid 1 geldt niet voor zover het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de 
bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, alsmede voor zover het bepaalde bij of 
krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.

* Volledige tekst, zie: http://www.hulpgids.nl/wetten/wgbo-tekst.htm 
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Artikel 7: 456 BW 

De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de 
bescheiden, bedoeld in artikel 454. De verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het 
belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander. De hulpverlener mag voor de 
verstrekking van het afschrift een redelijke vergoeding in rekening brengen. 

Artikel 7: 457 BW 

1. Onverminderd het in artikel 448 lid 3, tweede volzin, bepaalde draagt de hulpverlener zorg, dat aan ande-
ren dan de patiënt geen inlichtingen over de patiënt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden, 
bedoeld in artikel 454, worden verstrekt dan met toestemming van de patiënt. Indien verstrekking plaats-
vindt, geschiedt deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt 
geschaad. De verstrekking kan geschieden zonder inachtneming van de beperkingen, bedoeld in de voor-
gaande volzinnen, indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht.
2. Onder anderen dan de patiënt zijn niet begrepen degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering 
van de behandelingsovereenkomst en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor zover de 
verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden.
3. Daaronder zijn evenmin begrepen degenen wier toestemming ter zake van de uitvoering van de behande-
lingsovereenkomst op grond van de artikelen 450 en 465 is vereist. Indien de hulpverlener door inlichtingen 
over de patiënt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden te verstrekken niet geacht kan worden de 
zorg van een goed hulpverlener in acht te nemen, laat hij zulks achterwege.

Artikel 7: 458 BW 

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 457 lid 1 kunnen zonder toestemming van de patiënt ten behoeve 
van statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid aan een ander desge-
vraagd inlichtingen over de patiënt of inzage in de bescheiden, bedoeld in artikel 454, worden verstrekt 
indien:
a) het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de uitvoering van het 
onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van de patiënt niet onevenre-
dig wordt geschaad, of
b) het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan wor-
den verlangd en de hulpverlener zorg heeft gedragen dat de gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat 
herleiding tot individuele natuurlijke personen redelijkerwijs wordt voorkomen.
2. Verstrekking overeenkomstig lid 1 is slechts mogelijk indien:
a) het onderzoek een algemeen belang dient,
b) het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd, en
c). voor zover de betrokken patiënt tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt.
3. Bij een verstrekking overeenkomstig lid 1 wordt daarvan aantekening gehouden in het dossier.
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Overgangsbepaling Artikel IV

De bescheiden, bedoeld in artikel 454 lid 3 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, die voorhanden zijn op 
het in artikel V, lid 1 bedoelde tijdstip*, kunnen nog gedurende tien jaren na dat tijdstip worden bewaard 
met het oog op mogelijke verstrekking overeenkomstig artikel 458, tenzij de patiënt een verzoek doet als 
bedoeld in artikel 455 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Ministeriële regeling krachtens de Archiefwet

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Onderwijs en Wetenschappen 
(….) besluiten:

Artikel 1

De bij beschikking van 16 januari 1986 (…) vastgestelde lijst van voor vernietiging in aanmerking komende 
archiefbescheiden van de academische ziekenhuizen van openbare universiteiten, aan te vullen met een 
categorie bestreffende medische (patiënten-)dossiers, zoals omschreven in de bij deze beschikking 
gevoegde bijlage.

Bijlage

Vernietigingstermijn Medische (patiënten-)dossiers: 
10 jaar na de laatste behandeling of het overlijden van de patiënt
Met uitzondering van:
( I ) 1) de ontslagbrief; 

2) het operatieverslag; 
3) het anaesthesieverslag; 
4) het PA-verslag (histologie, cytologie en/of obductie)
Hiervoor geldt een bewaartermijn van 115 jaar, gerekend vanaf de geboortedatum van de patiënt.

II Bescheiden houdende gegevens met betrekking tot ongevallen van minderjarigen (inclusief röntgen-
foto’s).

III Bescheiden houdende gegevens van belang voor gerechtelijke procedures (schade/uitkeringsclaims) ter 
zake van de medische behandeling. Hiervoor geldt dat deze bewaard dienen te blijven tot het tijdstip 
waarop de procedure definitief is afgerond.

IV Bescheiden houdende gegevens met betrekking tot calamiteiten.
Hiervoor geldt een bewaartermijn van 115 jaar.

* Artikel V lid 1 gaat over de inwerkingtreding van de WGBO (1 april 1995).
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CBijlage

Rechtsvergelijking zes EU-landen en 
Noorwegen*

De werkwijze bij de rechtsvergelijking was als volgt. In voorjaar/zomer 2003 werd nagegaan welke infor-
matie over de genoemde landen via internet beschikbaar was. Sommige relevante wet- en regelgeving kon 
langs deze weg worden opgespoord, maar niet alle. Soms lukte het wel belangrijke wetteksten op te sporen, 
maar waren deze gesteld in een relatief ontoegankelijke taal. Dit gold met name de Scandinavische landen. 
In deze gevallen werd via internet gezocht naar Engelse vertalingen, maar deze waren niet altijd beschik-
baar. Vervolgens werd per land een geschikte contactpersoon gezocht die de gevonden informatie op juist-
heid kon controleren en aan wie om aanvullende informatie kon worden gevraagd. Daartoe werd in elk land 
de zusterorganisatie van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) geraadpleegd. Vaak bleken 
medewerkers van deze organisaties zelf bereid en in staat om de functie van contactpersoon te vervullen, 
soms volgde een doorverwijzing naar instanties waar men beter zicht op het vraagstuk zou hebben. In 
enkele gevallen kon gebruik gemaakt worden van informanten afkomstig uit de sfeer van de wetenschap en/
of het netwerk van de Gezondheidsraad.

Aan elke contactpersoon voor een land werden de tot dan toe over dat land verzamelde gegevens in de 
zomer van 2003 voorgelegd met de vraag om te controleren of deze juist waren. Tevens werd aan elke con-
tactpersoon een aantal standaardvragen voorgelegd over de mogelijkheid om medische dossiers te bewaren 
met het oog op familiebelang (genetica) of voor wetenschappelijk onderzoek, als vast staat dat bewaring 
niet langer nodig is voor zorg en behandeling van de patiënt. 

De resultaten van het onderzoek worden in deze bijlage per land gepresenteerd. De gegevens worden in het 
algemeen weergegeven zoals de contactpersonen die medio 2003 verstrekten, dus zonder interpretatie of 
commentaar. Dezelfde begrippen en onderscheidingen kunnen in de context van de specifieke nationale 

* Uitgevoerd door mr dr CJ van de Klippe, secretaris bij de Gezondheidsraad.
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rechtssystemen nét weer andere betekenisnuances hebben. De commissie heeft niet de pretentie een uitput-
tende beschrijving van de verschillende rechtssystemen te geven. De mate van detaillering verschilt per 
land, afhankelijk van de informatie die de contactpersonen gaven.

België

Bewaartermijn

Belangrijke wettekst is het Koninklijk Besluit van 3 mei 1999 houdende bepaling van de algemene mini-
mumvoorwaarden waaraan het medisch dossier, bedoeld in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, geco-
erdineerd op 7 aug. 1987, moet voldoen (B.S. 30 juli 1999). Volgens art. 1 paragraaf 3 van dit KB moet het 
medisch dossier gedurende minstens dertig jaar in het ziekenhuis worden bewaard. 

Dit artikel dient te worden gelezen in verband met het sinds 20 april 2002 gewijzigde artikel 46 van de Code 
van geneeskundige plichtenleer waarin wordt bepaald dat “de geneesheer de medische dossiers gedurende 
30 jaar na het laatste contact met de patiënt moet bewaren; desgevallend moet hij erop toezien dat de dos-
siers derwijze worden vernietigd dat het beroepsgeheim gewaarborgd blijft”. 

De Belgische patiëntenrechtenwet van 22 augustus 2002 (B.S. 26 september 2002) bevat geen bewaar-
termijn voor dossiers.

Wanneer gaat de bewaartermijn lopen?

De aanvang van de bewaartermijn van medische dossiers is dezelfde voor alle medische dossiers, ongeacht 
of deze worden bewaard door een geneesheer met een eigen praktijk of in een ziekenhuis: deze termijn 
begint te lopen vanaf het laatste contact van de arts met de patiënt. Zie bovengenoemde Code van genees-
kundige plichtenleer.

Wat moet worden bewaard

Zie het advies van de Provinciale Raad van Antwerpen inzake de bewaring van medische dossiers, goedge-
keurd door de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren op 20 april 1985. Daarin wordt bepaald dat het 
aanvaardbaar is dat, na verloop van een redelijke termijn, bijvoorbeeld 10 jaar, de behandelend arts in 
afspraak en samenwerking met zijn medische raad zijn medische dossiers zou ventileren (dat wil zeggen 
opschonen). Indien de medische ontslagbrief alle nuttige gegevens voor de continuïteit van de zorgverlening 
bevat, hoeven de documenten opgesteld door de ondertekenaar van de ontslagbrief niet meer te worden 
bewaard, maar wel alle documenten van andere geneesherenconsulenten betreffende de patiënt. Er is geen 
reden om minder voorzichtige eisen te stellen in verband met bewaring van medische documenten van over-
leden patiënten, daar gerechtelijke vorderingen van burgerlijke aard in dit geval ook gedurende 30 jaar 
mogelijk zijn. De gegevens gearchiveerd op microfilm of computer kunnen als rechtsgeldig materiaal die-
nen, op voorwaarde dat de echtheid ervan door een betrokken partij niet wordt betwist. Vandaar dat het bij 
zulke vorm van archivering raadzaam is de essentiële originele stukken te bewaren. Röntgenfoto’s en gelijk-
aardige documenten, allerlei soorten tracés, kortom resultaten van technische onderzoeken, kunnen volgens 
art. 42 van de Code van geneeskundige plichtenleer aan de patiënt worden toevertrouwd. Het is een door de 
120 Bewaartermijn patiëntengegevens



jurisprudentie van de Raden van de Orde ondersteunde gewoonte de afgifte van zulke documenten aan de 
patiënt niet te weigeren. In zulk geval wordt de patiënt evenwel verzocht een ontvangstbewijs te onderteke-
nen.

Verstrijken bewaartermijn

Als de bewaartermijn van 30 jaar is verstreken en het belang van de verzorging van de patiënt niet vereist 
dat de bewaring wordt voortgezet, moeten de medische dossiers ingevolge art. 4 paragraaf 1 onder de pun-
ten 3 en 5 van de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van 
Persoonsgegevens (WVP, uitvoering van Europese richtlijn 95/46/EG) worden vernietigd, omdat de erin 
opgenomen gegevens alsdan als niet meer ter zake dienend moeten worden beschouwd en bewaring niet 
langer nodig is voor de verwezenlijking van het doel waarvoor ze werden verkregen, in dit geval zorgver-
strekking. Als tot vernietiging wordt overgegaan, moet de geneesheer erop toezien dat de dossiers op een 
zodanige wijze worden vernietigd dat het beroepsgeheim gewaarborgd blijft (zie art. 46 Code). Openbare 
ziekenhuizen zijn onderworpen aan de Archiefwet van 24 juni 1955: zelfs na 30 jaar is toestemming van de 
algemene rijksarchivaris of van zijn gemachtigde nodig alvorens de medische dossiers mogen worden ver-
nietigd. 

De 30-jaar-termijn moet worden gezien als minimumtermijn: de Nationale Raad van de Orde van 
Geneesheren heeft er in het advies van 11 april 1992 op gewezen dat medische gegevens die van wezenlijk 
belang zijn voor de eventuele latere medische verzorging van de patiënt zeker gedurende 30 jaar dienen te 
worden bewaard en soms zelfs nog langer, indien het belang van de verzorging van de patiënt het eist. Bij de 
bespreking van de aanpassing van artikel 46 van de Code van geneeskundige plichtenleer kwam de Natio-
nale Raad tot het besluit dat een verantwoorde termijn van bewaring van medische gegevens die 30 jaar 
overstijgt afhankelijk is van de aard van de gegevens, de symptomatologie en de leeftijd van de patiënt. 
Overigens lijkt de minimum-bewaartermijn in de praktijk van de Belgische gezondheidszorg vooral als 
maximumtermijn te fungeren: dossiers worden na verloop van 30 jaar meestal gewoon vernietigd. 

Bewaren van dossiers ten behoeve van familie

Hieromtrent bestaat geen specifieke regelgeving. 

Gebruik en bewaren van dossiers ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek

Op de vragen over bewaren van dossiers t.b.v. wetenschappelijk onderzoek werd geantwoord met een 
beschrijving van de voorwaarden waaronder de aanwending van dossiers voor wetenschappelijk onderzoek 
mogelijk is. Deze is mogelijk onder de vorm van ofwel een primaire ofwel een secundaire verwerking. 

Onder primaire verwerking wordt verstaan dat de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens 
rechtstreeks verkrijgt van de betrokkene die uiterlijk op het ogenblik dat de gegevens worden verkregen vol-
ledig op de hoogte is van de doeleinden waarvoor zijn gegevens zullen worden verwerkt. Dit houdt in dat de 
arts reeds bij de eerste consultatie de patiënt dient in te lichten over het feit dat zijn medisch dossier ook zal 
worden aangewend in een wetenschappelijk onderzoek indien de patiënt daartegen geen bezwaar heeft. 

Als de arts dergelijke mededeling niet doet bij de eerste raadpleging, dan kunnen medische dossiers 
worden aangewend voor wetenschappelijk onderzoek onder de vorm van een secundaire verwerking. Daar-
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onder wordt verstaan ofwel het gebruik van persoonsgegevens waarover men als verantwoordelijke reeds 
beschikt maar die men voor andere doeleinden heeft verkregen ofwel het gebruik van persoonsgegevens 
waarover derden reeds beschikken, zij het voor andere doeleinden. Dan is het Koninklijk Besluit van 
13.2.2001 (ter uitvoering van de eerder genoemde Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 
opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens (WVP)) van toepassing*. Dit KB voorziet in een 
getrapte regeling met drie gradaties: van anonieme over gecodeerde tot niet-gecodeerde persoonsgegevens. 
Daarbij houdt de gradueel striktere beschermingsregeling gelijke tred met de toename van de risico’s voor 
de betrokkene.

Als uitgangspunt geldt dat, indien ook maar enigszins mogelijk, onderzoekers moeten werken met ano-
nieme gegevens (art. 3 KB). Anonieme gegevens zijn gegevens die niet met een geïdentificeerde of identifi-
ceerbare persoon in verband kunnen worden gebracht en dus geen persoonsgegevens zijn (art. 1 onder punt 
5 KB). Daartoe is vereist dat de herleidbaarheid tot een bepaalde natuurlijke persoon definitief onmogelijk 
is gemaakt.

Indien niet met anonieme gegevens kan worden gewerkt, moet worden nagegaan of het onderzoek kan 
worden doorgevoerd aan de hand van gecodeerde gegevens. Het principe dat hierbij wordt gehanteerd 
bestaat erin dat voor de onderzoeker de identiteit van de betrokkenen verborgen blijft. De gegevens worden 
voor het onderzoek in gecodeerde vorm ter beschikking gesteld, dat wil zeggen met weglating van alle ele-
menten waaruit de identiteit van de betrokkenen kan worden afgeleid. Gecodeerde gegevens zijn persoons-
gegevens die slechts door middel van een code in verband kunnen worden gebracht met een 
geïdentificeerde of identificeerbare persoon (art. 1 onder punt 3 KB).

Slechts indien onderzoek met gecodeerde gegevens niet mogelijk is, kan met niet-gecodeerde per-
soonsgegevens worden gewerkt. Niet-gecodeerde persoonsgegevens zijn persoonsgegevens waar ook de 
identificerende persoonsgegevens, zoals de naam of het adres of ander uniek makende kenmerken van de 
persoon, open vermeld staan.

Verplichtingen waaraan dient te worden voldaan bij een secundaire verwerking

Bij onderzoek met anonieme gegevens wordt er niet met persoonsgegevens gewerkt, zodat er ook geen bij-
zondere verplichtingen zijn. Voorwaarde daarbij is wel dat de gegevens echt anoniem zijn, dat wil zeggen 
dat elke vorm van herleiding volstrekt uitgesloten moet zijn. 

Zowel in het geval van verwerking van gecodeerde persoonsgegevens als in het geval van verwerking 
van niet-gecodeerde persoonsgegevens legt het boven vermelde KB de verplichting op om de persoon wiens 
gegevens het betreft voorafgaandelijk in te lichten. Bij de verwerking van gecodeerde gegevens dient deze 
informatieplicht te worden voldaan door de verantwoordelijke voor de verwerking of de intermediaire orga-
nisatie die instaat voor de codering en dit voorafgaand aan de codering van de gegevens (art. 14 KB). Bij de 
verwerking van niet-gecodeerde persoonsgegevens dient de informatieplicht te worden nagekomen door de 
verantwoordelijke voor de latere verwerking (art. 18 KB) en wordt uitdrukkelijk de voorafgaande toestem-
ming vereist van de betrokken persoon tot verwerking van zijn gegevens (art. 19 KB). 

* Zie ook: M-H Boulanger, S Callens et S Brillon. La protection des données à caractère personnel relatives à la santé et la 
loi du 8 décembre 1992 telle que modifiée par la loi du 11 décembre 1998 et complétée par l’arrêté royal du 13 février 
2001. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue Droit de la Santé 2000-2001, 326-345.
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In beide gevallen (gecodeerde en niet-gecodeerde gegevensverwerking) bestaat de mogelijkheid om te 
worden vrijgesteld van de informatieplicht, namelijk indien de nakoming van de informatieplicht onmoge-
lijk blijkt of onevenredig veel moeite kost (resp. art. 15 en 20 KB). De aangifte (bij de Commissie ter 
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) vereist op grond van art. 17 WVP dient dan wel te worden 
aangevuld met een aantal gegevens (resp. art. 16 en 21 KB). Dan kan de Commissie bijkomende voorwaar-
den voor de secundaire verwerking voor wetenschappelijke doeleinden stellen. 

Informed consent voor bewaren voor wetenschappelijk doel

Met betrekking tot het informed consent heeft de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren zich uitge-
sproken in haar advies van 21 september 2002 waarin het volgende wordt gesteld: “De Nationale Raad kan 
ermee akkoord gaan dat de vernietiging van bepaalde gegevens epidemiologische studies en wetenschappe-
lijk onderzoek kan schaden, maar is anderzijds van mening dat het “blind” bewaren van medische gegevens 
d.w.z. zonder dat voorafgaandelijk bepaald is met welk doel bepaalde gegevens worden bewaard, niet ver-
antwoord is. Het bewaren van medische gegevens met het oog op epidemiologisch of wetenschappelijk 
onderzoek kan enkel met de toestemming van de patiënt die geïnformeerd dient te worden over de doelstel-
ling van de bewaring”. Dan gaat de Raad als volgt verder: “De Nationale Raad is van mening dat de toe-
stemming van de patiënt ook vereist is bij het bewaren van gegevens op een niet-identificeerbare wijze”. De 
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wijst er hierna op dat dit standpunt door 
de WVP slechts wordt ondersteund voor zover met “gegevens op een niet-identificeerbare wijze”geco-
deerde gegevens worden bedoeld, doch niet voor zover anonieme gegevens worden bedoeld, omdat er bij 
anonieme gegevens geen sprake is van persoonsgegevens en daarbij dus ook niet aan bijzondere verplichtin-
gen hoeft te worden voldaan. Kortom, de Raad gaat hier volgens de Commissie voor de Bescherming van de 
Persoonlijke Levenssfeer verder dan waartoe de vigerende wetgeving verplicht. 

Duitsland

Bewaartermijn 

In Duitsland zijn regels voor het bewaren van stukken door artsen “aufgrund der hohen Regelungsdichte” in 
veel verschillende wetten en besluiten te vinden. Meest relevant in dit opzicht zijn de reglementen van de 
actuele Landesärztekammern. Elk Bundesland heeft zo’n kamer, die telkens zijn eigen reglement maakt, 
maar in de praktijk stelt de Deutsche Ärztetag een model-beroepsreglement vast, dat dan door de Ärztekam-
mern wordt ingevuld en aangepast. Belangrijk document in dit opzicht is de meest recente Musterberufsord-
nung für die deutschen Ärztinnen und Ärzte van de Deutsche Ärztetag, om precies te zijn Paragraaf 10 
Absatz 3. Daarin wordt voorgeschreven dat aantekeningen van artsen tien jaar na afsluiting van de behande-
ling moeten worden bewaard (“auf zu heben sind”), voorzover er geen wettelijke voorschriften zijn die tot 
langer bewaren verplichten. Een dergelijke plicht tot langer bewaren bestaat bijvoorbeeld op grond van 
paragraaf 28 van de meest recente Röntgenverordnung, volgens welke aantekeningen over röntgenbehande-
lingen gedurende 30 jaar na de laatste behandeling moeten worden bewaard. Röntgenfoto’s en aantekenin-
gen over onderzoek door middel van röntgenstraling moeten 10 jaar lang, te rekenen vanaf het laatste 
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onderzoek, worden bewaard. Bij ernstige ongevallen moeten de stukken, dus ook de desbetreffende aante-
keningen van artsen, 15 jaar worden bewaard. 

In Berlijn geldt voor deze materie een speciale Landesgesetzliche regeling. Volgens de daar geldende 
Krankengeschichtenverordnung dienen ziektegeschiedenissen in principe 30 jaar bewaard te blijven. 

Dit alles staat er niet aan in de weg dat ook langer mag worden bewaard dan de genoemde periode. 
Hier dient te worden gewezen op het Bundesdatenschutzgesetz en de Landeskrankenhausgesetze, die aange-
ven dat medische gegevens mogen worden bewaard zolang ze nodig zijn voor het vervullen van de verplich-
tingen van de data controller en zolang bewaring de doelen dient waarvoor ze zijn verzameld. Bovendien 
verjaren volgens paragraaf 199 Absatz 2 van het Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) eisen tot schadevergoe-
ding tegen artsen onder omstandigheden pas na 30 jaar. Al bestaat er geen uitdrukkelijke wettelijke ver-
plichting om gegevens langer te bewaren, artsen kunnen bewijsproblemen krijgen, als ze de stukken al na 10 
of 20 jaar zouden hebben vernietigd. Met het oog daarop wordt artsen wel aangeraden dossiers 30 jaar te 
bewaren. In de praktijk worden medische dossiers daarom vaak 30 jaar bewaard. 

Wanneer gaat de bewaartermijn lopen

De bewaartermijn van 10 jaar gaat lopen na afsluiting van de behandeling. De verjaringstermijn van eisen 
tot schadevergoeding gaat uiteraard lopen vanaf het moment van de schadeverwekkende handeling. 

Wat moet worden bewaard

Geen informatie hierover ontvangen.

Verstrijken bewaartermijn

Er bestaat, als gezegd, geen wettelijke verplichting om gegevens langer te bewaren dan de voorgeschreven 
periode. Evenmin bestaat er een verplichting voor de arts om de gegevens na het verstrijken van die periode 
te vernietigen, al stellen de wettelijke regels uiteindelijk wél grenzen aan de periode gedurende welke gege-
vens mogen worden bewaard (bewaring moet noodzakelijk zijn voor het vervullen van de plichten van de 
controller en voor zover nodig voor de doelen waarvoor de gegevens werden verzameld). Artsen en zieken-
huizen mogen patiëntendossiers niet bewaren enkel voor researchdoeleinden. Als patiëntendossiers in de 
openbare sector (ziekenhuizen) niet meer nodig zijn voor klinische doeleinden, moeten ze aan een archief 
worden aangeboden. 

Bewaren van dossiers ten behoeve van familie

Deze kwestie is in Duitsland nog niet besproken.

Gebruik en bewaren van dossiers ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek

Net als in Nederland wordt in Duitsland onderscheid gemaakt tussen bewaren/gebruik van dossiers voor kli-
nische doeleinden en bewaren/gebruik van dossiers voor onderzoeksdoeleinden. Zolang patiëntendossiers 
kunnen worden bewaard voor klinische doeleinden, kunnen ze ook worden gebruik voor wetenschappelijk 
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onderzoek, tenminste als aan de wettelijke vereisten (zie hierna) is voldaan. Hierboven werd al vermeld dat 
artsen en ziekenhuizen patiëntendossiers niet mogen bewaren enkel voor researchdoeleinden en dat patiën-
tendossiers die in de openbare sector (ziekenhuizen) niet meer nodig zijn voor klinische doeleinden, aan een 
archief moeten worden aangeboden. Dat archief zal onderzoek met patiëntendossiers toestaan onder in de 
archiefwetgeving vermelde voorwaarden. Bij gebruik van patiëntendossiers voor onderzoeksdoeleinden 
moet men onderscheid maken tussen onderzoek dat in Landeskliniken, met name Universitätskliniken, 
wordt gedaan en onderzoek dat in een privékliniek of een Bundesklinik wordt verricht.

Bij eerstgenoemd onderzoek is het desbetreffende Landesdatenschutzgesetz van toepassing, bij laatst-
genoemd onderzoek het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). In al deze wetten wordt zoveel mogelijk anoni-
misering van de gegevens, in uitzonderingsgevallen echter ten minste pseudonimisering (codering), geëist 
(zie bijvoorbeeld paragraaf 40 BDSG). Als men anonimisering toepast, gaat het niet langer om persoonsge-
gevens in de zin van de dataprotectiewetgeving; dan kunnen de gegevens zonder problemen doorgegeven 
worden of voor andere doelen gebruikt. 

Informed consent 

Verwerken van persoonsgegevens is alleen mogelijk indien hetzij toestemming van de patiënt beschikbaar 
is hetzij een op de wet gebaseerde vergunning (“gesetzliche Erlaubnis”, zie bijvoorbeeld paragraaf 4 
BDSG). Bij de toestemming van de patiënt wordt het als problematisch gezien dat de patiënt tevoren moet 
worden geïnformeerd over de vraag welk onderzoek wordt gedaan. Als er later nog meer onderzoek bij-
komt, is vereist dat er opnieuw toestemming wordt verleend. Naar de mening van veel juristen is ongerichte 
toestemming (toestemming voor onderzoek in het algemeen) niet voldoende. 

Voor onderzoek dat valt binnen de reikwijdte van de BDSG (in privéklinieken en Bundeskliniken) 
bestaat niet de mogelijkheid van een wettelijke machtiging (“gesetzliche Ermächtigung”), zodat voor dit 
onderzoek steeds de toestemming van de patiënt is vereist. 

De Landesdatenschutzgesetze gaan in dit opzicht wat verder, omdat het onderzoek dat onder het bereik 
van deze wetten valt, zich in de openbare sector afspeelt. Het Landesdatenschutzgesetz van Baden-Würt-
temberg bijvoorbeeld bevat in paragraaf 19 een wettelijke machtiging tot overbrenging (“Übermittlung”) 
van data voor wetenschappelijk onderzoek, voor zover het doel van het onderzoek zwaarder weegt dan het 
patiëntenbelang en het vragen van toestemming aan de patiënt onevenredig veel kosten met zich mee zou 
brengen of het doel van het onderzoek erdoor in gevaar zou komen. Soortgelijke bepalingen kunnen worden 
aangetroffen in de Landesdatenschutzgesetze van andere Länder. Speciale wetgeving inzake wetenschappe-
lijk onderzoek treft men verder aan in de Krebsregistergesetze der Länder, in de Landeskrankenhausgesetze 
en de Gesundheitsdatenschutzgesetze der Länder. 

Beroepsgeheim

Behalve bepalingen op het gebied van dataprotectie spelen hier ook regels inzake het beroepsgeheim van de 
arts een rol. In het algemeen zal een doorgifte (“Weitergabe”) van dossiergegevens die volgens het Daten-
schutzrecht is toegestaan, echter geen schending van het beroepsgeheim opleveren. 
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Engeland

Bewaartermijn

Het vijfde data-protectiebeginsel kan worden teruggevonden in Schedule 1, part I under 5 Data Protection 
Act: “Personal data processed for any purpose or purposes shall not be kept for longer than is necessary for 
that purpose or those purposes”. In de Britse wetgeving worden geen bewaartermijnen voor medische dos-
siers (opgesteld met als doel behandeling en zorg voor patiënten) genoemd. Termijnen worden wél 
genoemd in twee circulaires die het Department of Health heeft uitgevaardigd (HSC 1998/217 en HSC 
1999/053), de eerste over de dossiervoering van huisartsen onder de National Health Service (NHS 
England), de tweede over andere NHS-dossiers dan die in de huisartsenpraktijk, dus voornamelijk zieken-
huisdossiers. Het betreft aanbevolen minimum-bewaartermijnen. De termijnen zijn variabel, al naar gelang 
het gebruik dat van de gegevens wordt gemaakt, de aard van de gegevens en de personen op wie de gege-
vens betrekking hebben. 

De circulaire over de dossiervoering van huisartsen onder de NHS bevat de volgende mimimumtermijnen:
• maternity records: 25 jaar 
• records die betrekking hebben op kinderen en jeugd: totdat de patiënt 25 jaar geworden is of 26, als de 

aantekening gemaakt werd toen de jeugdige 17 was; of tot tien jaar na de dood van de patiënt “if soo-
ner”

• records die betrekking hebben op personen die behandeling voor een geestesstoornis ontvangen in de 
zin van de Mental Health Act 1983: 20 jaar nadat geen behandeling meer nodig werd gevonden; of 10 
jaar na de dood van de patiënt, if sooner

• records die betrekking hebben op personen die in het leger dienst doen: niet vernietigen
• records die betrekking hebben op personen die een gevangenisstraf uitzitten: niet vernietigen
• alle andere patiëntendossiers: 10 jaar na afsluiting van de behandeling, de dood van de patiënt of nadat 

de patiënt het land voorgoed verlaten heeft. 

De tweede circulaire, die over NHS-ziekenhuisdossiers, bevat de volgende minimumtermijnen, gebaseerd 
op klinische behoeften:
• dossiers van vóór 1948. bekijken of het de moeite waard is ze permanent te bewaren
• dossiers van kinderen en jongeren: bewaren tot patiënt 25 is, of tot hij/zij 26 is, als hij 17 was bij afslui-

ting van de behandeling; of tot acht jaar na de dood van de patiënt, als het overlijden vóór het 18de jaar 
plaatshad

• dossiers van donoren: tot 11 jaar na de transplantatie
• maternity records: (inclusief levenloos geboren of later overleden kind): 25 jaar
• dossiers van psychiatrische patiënten: 20 jaar nadat behandeling niet meer nodig werd geoordeeld; of 8 

jaar na de dood van de patiënt als deze ten tijde van de behandeling is gestorven
• dossiers met betrekking tot oncologie: 8 jaar na afsluiting van de behandeling, vooral als het alleen 

ging om een chirurgische ingreep. Bij chemotherapie en radiotherapie liefst permanent bewaren in een 
geautomatiseerde database
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• dossiers van patiënten die aan clinical trials hebben meegedaan: 15 jaar na afsluiting van de behande-
ling

• alle andere patiënten: 8 jaar na afsluiting van de behandeling. 

Wanneer gaat de bewaartermijn lopen

Variabel, zie boven.

Wat moet worden bewaard

In de circulaire voor de huisartsen werd hierover onder meer de volgende informatie aangetroffen. Niet elk 
stukje papier hoeft te worden bewaard. De arts moet beoordelen wat met het oog op de zorg voor de patiënt 
nodig is en wat niet (langer). Eenzelfde principe werd ook in de andere circulaire verwoord. 

Als elektronische dossiers voor de praktijk van de huisarts niet meer direct nodig zijn, maar als ze ook 
nog niet vernietigd kunnen worden, kunnen ze conform het advies van de British Medical Association inac-
tief worden gemaakt of gearchiveerd.

Verstrijken bewaartermijn

In de circulaires werden de volgende aanwijzingen aangetroffen over de vraag wat er moet gebeuren als de 
bewaartermijn is verstreken. Het is in elk geval niet vanzelfsprekend dat dossiers na het verstrijken van de 
termijn worden vernietigd. 

Beslissingen om dossiers van huisartsen na het verstrijken van de minimumtermijn te bewaren moeten 
op locaal niveau zorgvuldig worden genomen en zo nodig periodiek worden heroverwogen. Hierbij moet 
het gezichtspunt van de “profession’s local representatives” worden meegewogen, omdat het vertrouwelijk 
materiaal betreft en de belangen van de beroepsbeoefenaren, i.c. hun betrokkenheid bij lopend of toekom-
stig onderzoek moeten worden afgewogen tegen de beschikbare opslagcapaciteit. Vernietiging van een dos-
sier na het verstrijken van de bewaartermijn mag evenmin een automatisme zijn: een record moet in elk 
geval grondig worden bekeken, voordat het wordt vernietigd. 

De circulaire voor de ziekenhuisdossiers bevat een aantal punten die langsgelopen moeten worden 
voordat een dossier mag worden vernietigd. Daartoe behoort dat het dossier moet zijn beoordeeld op de 
eventuele waarde ervan voor (longitudinaal) onderzoek. Als het dossier in dit opzicht waardevol wordt 
bevonden, kan het worden overgedragen aan een officiële instantie, bijvoorbeeld een erkend onderzoeksin-
stituut. 

Bewaren van dossiers ten behoeve van familie

Voor informatie hierover werd verwezen naar Advisory Committee on Genetic Testing “Advice to 
Research Ethics Committees”. 
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Gebruik en bewaren van dossiers voor wetenschappelijk onderzoek

Volgens sectie 33 onder (3) Data Protection Act 1998 (Part IV, Exemptions) mogen medische dossiers die 
alleen voor researchdoeleinden worden verwerkt, onbeperkt worden bewaard (“Personal data which are 
processed only for research purposes in compliance with the relevant conditions may, notwithstanding the 
fifth data protection principle, be kept indefinitely”). Deze uitzondering geldt alleen voor zover aan de vol-
gende voorwaarden is voldaan: “(a) the data are not processed to support measures or decisions with respect 
to particular individuals; and (b) the data are not processed in such a way that substantial damage or sub-
stantial distress is, or is likely to be, caused to any data subject.” 

In zo’n geval moet wél worden voldaan aan de andere data-protectieprincipes. Dat houdt onder meer in 
dat de data controller het datasubject moet inlichten, als hij de data voor ander soort onderzoek zou willen 
gebruiken dan het onderzoek dat voorzien was op het moment dat de data werden verzameld. 

De uitzondering van sectie 33 mag niet worden gebruikt om het bewaren van dossiers te rechtvaardi-
gen enkel vanwege de verwachting dat dossiers in de toekomst wel eens gebruikt zouden kunnen gaan wor-
den voor onderzoek. Er mag alleen een beroep gedaan worden op de uitzondering. als er daadwerkelijk 
onderzoek mee gedaan wordt “or there is a firm intention to use the records for that purpose”. 

Wat betreft onderzoek met patiëntendossiers moeten twee soorten gevallen worden onderscheiden. De 
eerste soort betreft onderzoek met dossiers die nog in de patiëntenzorg in gebruik zijn of dossiers die nog 
moeten worden aangemaakt. In zulke gevallen moeten patiënten worden ingelicht over het feit dat hun 
gegevens gebruikt kunnen gaan worden voor onderzoek dat bedoeld is om hun medische situatie beter te 
kunnen begrijpen en behandelen. In zo’n geval is de uitzondering van sectie 33 niet relevant, omdat het gaat 
om dossiers die zijn samengesteld met als doel zowel behandeling als onderzoek. De tweede soort betreft 
onderzoek met bestaande dossiers van patiënten die niet meer behandeld worden. Dat kunnen behoorlijk 
oude dossiers zijn. De patiënten die men zonder onevenredige inspanning kan bereiken, dienen over het 
voorgenomen gebruik te worden ingelicht. De patiënten die alleen met onevenredige inspanning zouden 
kunnen worden bereikt, hoeven niet te worden ingelicht. maar de onderzoeker dient dat feit vast te leggen 
(“should record this fact”). De uitzondering van sectie 33 staat het gebruik van deze data voor onderzoek 
toe, mits de boven beschreven voorwaarden vervuld zijn. 

Beroepsgeheim

Met betrekking tot het beroepsgeheim werd van de Commissioner (Britse zusterorganisatie CBP) de vol-
gende informatie ontvangen:

“In terms of patient confidentiality and medical research, it is important to remember that the duty of confi-
dence is a common law concept and as such derives from case law. As a result, it is difficult to extrapolate 
any general guidelines. The Commissioner does however, point out the following: the processing of health 
data by a health professional is subject to a duty of confidence. Where patient identifiers are known to 
researchers but do not form any part of the processing of data for research purposes it is unlikely that any 
detriment to the data subject would result from the research; if research involved the publication of the iden-
tity of patients, or of data that would enable their identificaton, then confidentiality would be seen to be 
128 Bewaartermijn patiëntengegevens



breached. In the latter example, it is unlikely that medical advancement would afford a defence in law for 
such a breach”. 

Informed consent

De Commissioner beschouwt toestemming als geïnformeerd, als de betrokkene zich bewust is van de doelen 
van de verwerking. Dat wil zeggen, als de data controller het eerste data-protectiebeginsel (fair and lawful 
processing) in acht heeft genomen, dan is de toestemming geïnformeerd. Veronderstelde toestemming moet 
hier worden beschouwd als even geldig als uitdrukkelijk gegeven toestemming. Uitdrukkelijk gegeven toe-
stemming moet volgens de Commissioner worden gevraagd, wanneer de data werden verzameld zonder dat 
de patiënt volledig werd ingelicht over de doelen van de verwerking, bijvoorbeeld wanneer de aanvanke-
lijke doelen van de verwerking later een substantiële wijziging ondergaan. 

Finland

Bewaartermijn 

In Finland bestaat er een verordening waarin regels worden gegeven voor onder meer de dossiervoering en 
het bewaren van patiëntendossiers (Ministry of Social Affairs and Health Decree 99/2001). Deze verorde-
ning geldt voor alle patiëntendossiers na 1 mei 1999 en voor de dossiers van patiënten die na 1 mei 1999 
zijn overleden, onverschillig of het om papieren dossiers gaat of om electronisch materiaal. Aan de verorde-
ning is een tabel gehecht waarin bewaartermijnen staan vermeld. 

De hoofdregel is dat patiëntendossiers minimaal worden bewaard tot 10 jaar na de dood van de patiënt. 
Als de overlijdensdatum niet bekend is, dient men het dossier minimaal te bewaren tot 100 jaar na de 
geboorte van de patiënt én tot 10 jaar na beëindiging van de zorg/behandeling. De toevoeging “en tot 10 jaar 
na beëindiging van de zorg/behandeling” moet worden begrepen als cumulatieve eis. Deze toevoeging krijgt 
betekenis bij zeer oude patiënten. Indien hun overlijdensdatum niet bekend is, kan deze toevoeging leiden 
tot langer bewaren van hun dossier dan wanneer men uitsluitend zou rekenen vanaf hun geboorte. Dossiers 
van gestorven babies worden 100 jaar bewaard. In de arbeidsgezondheidszorg is de bewaartermijn niet 10, 
maar 20 jaar. 

Het bovenstaande geldt voor wat genoemd wordt “data in continuous use”. Hieronder wordt onder 
meer verstaan “information at combination level and summary level”. Naast data in continuous use onder-
scheidt men “information per period of care or treatment”. Laatstgenoemde informatie kan al eerder, name-
lijk 10 jaar na beëindiging van de zorg/behandeling, worden weggedaan, tenminste indien een samenvatting 
is gemaakt van de informatie die op termijn van belang kan zijn voor symptomen, diagnose en behandeling. 
Als zo’n samenvatting niet is gemaakt, blijven de bovengenoemde langere bewaartermijnen van toepassing. 
Het onderscheid in data “in continuous use” en “per period of care” heeft de bedoeling om het opschonen 
van dossiers te bevorderen. 

De bewaring van patiëntendossiers die in openbare instellingen voor gezondheidszorg zijn aangelegd. 
is onderworpen aan de Act on Archives (831/1994) en eveneens aan de beslissingen van de National 
Archive Service voor zover die beslissingen betrekking hebben op het permanent bewaren van documenten. 
Genoemde dienst heeft besloten dat de volgende documenten permanent zullen worden bewaard (gearchi-
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veerd) met het oog op de informatiebehoeften van wetenschappelijk onderzoek: 1. documenten die zijn ver-
vaardigd in het kader van onderzoek en behandeling door medisch-genetische afdelingen, 2. dossiers van 
patiënten in psychiatrische overheidsziekenhuizen, 3. dossiers van patiënten van militaire gezondheidszor-
ginstellingen, en 4. dossiers van personen die op de 18de en de 28ste van elke maand zijn geboren, indien 
deze dossiers in de openbare sector tot stand kwamen. Als een gezondheidszorginstelling andere dan de 
genoemde documenten permanent wil opslaan, moet zij hiervoor apart aan de National Archive Service toe-
stemming vragen. 

Wanneer gaat de bewaartermijn lopen?

De bewaartermijn voor data “in continuous use” (10 jaar, zie boven) gaat in beginsel lopen bij de dood van 
de patiënt. Als de sterfdatum niet bekend is, geldt een andere bewaartermijn, namelijk een van 100 jaar, te 
rekenen vanaf de geboorte van de patiënt. Voor data “per period of care or treatment” (zie boven) geldt bij 
het voorhanden zijn van een samenvatting een bewaartermijn die begint te lopen bij beëindiging van de 
zorg/behandeling (10 jaar). 

Wat moet worden bewaard

Als er van een behandelepisode een samenvatting is gemaakt, mogen de details worden weggegooid en kan 
de samenvatting worden bewaard. Voor die samenvatting gelden dan weer bovenvermelde (lange) bewaar-
termijnen. 

Verstrijken bewaartermijn

In art. 12 hoofdstuk 4 Act on the Status and Rights of Patients (785/1992) staat dat medische dossiers 
mogen worden bewaard zolang dat nodig is voor de zorg/behandeling van de patiënt, voor het onderzoeken 
van mogelijke claims in verband met zorggerelateerde schadevergoeding en voor wetenschappelijk onder-
zoek. Dit artikel is nader uitgewerkt in bovengenoemde verordening. Het artikel zegt verder dat dossiers na 
het verstrijken van de bewaartermijn mogen worden bewaard als dat nodig is met het oog op de zorg voor de 
patiënt. De genoemde termijnen kunnen dus niet om redenen van wetenschappelijk onderzoek worden ver-
lengd. Indien gegevens langer dan de in de verordening genoemde termijnen worden bewaard, moet in prin-
cipe elke vijf jaar worden beoordeeld of bewaring nog steeds nodig is. 

Bewaren van dossiers ten behoeve van familie

Hierover werd geen informatie verstrekt. Dossiers die worden samengesteld in het kader van onderzoek en 
behandeling door medisch-genetische afdelingen, worden permanent bewaard, maar dit geschiedt niet uit 
een oogpunt van familiebelang, maar om wetenschappelijke redenen.

Bewaren/gebruik van dossiergegevens voor onderzoek 

Patiëntendossiers kunnen als gezegd voor onderzoeksdoeleinden worden bewaard, waarbij men wel gebon-
den is aan de in de ministeriële verordening genoemde (ruime) termijnen. Deze termijnen kunnen niet om 
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reden van wetenschappelijk onderzoek worden verlengd, wel om reden van patiëntenzorg. In het algemeen 
moeten gevoelige persoonsgegevens worden verwijderd uit de data file, zodra er geen reden meer is voor 
hun verwerking (art. 12 lid 2 Act on the Status and Rights of Patients).

De EU-privacyrichtlijn is geïmplementeerd in de Personal Data Act (523/1999). Patiëntendossiers zijn 
registers in de zin van deze wet. Dat patiëntendossiers die in het kader van de patiëntenzorg zijn aangelegd, 
ook kunnen worden gebruikt voor historisch, wetenschappelijk of statistisch onderzoek is in overeenstem-
ming met de artikelen 6 en 7 Personal Data Act. In art. 6 wordt onder meer bepaald dat het doel van de ver-
werking van persoonsgegevens van tevoren moet worden vastgelegd. Art.7 luidt als volgt: “Personal data 
must not be used or otherwise processed in a manner incompatible with the purposes referred to in section 6. 
Later processing for purposes of historical, scientific or statistical research is not deemed incompatible with 
the original purposes”. 

Art. 8 Personal Data Act geeft in het algemeen aan wanneer persoonsgegevens mogen worden ver-
werkt, bijvoorbeeld wanneer de persoon op wie de gegevens betrekking hebben ondubbelzinnig daarmee 
heeft ingestemd. Art. 12 zondert gegevensverwerking ten behoeve van historisch, empirisch of statistisch 
onderzoek uit van het algemene verbod om gevoelige persoonsgegevens te verwerken. Art. 14 van dezelfde 
wet geeft aanvullende voorschriften voor het gebruik van persoonsgegevens voor onderzoeksdoeleinden. 
Dit artikel bepaalt dat persoonsgegevens, behalve in de in art. 8 genoemde gevallen, ook voor onderzoek 
mogen worden gebruikt, als dat onderzoek zonder dat gebruik niet kan worden uitgevoerd en als de instem-
ming van de betreffende persoon niet kan worden verkregen vanwege de kwantiteit van de gegevens, de 
ouderdom ervan of om vergelijkbare redenen. Dan gelden bovendien een aantal voorwaarden die erop 
gericht zijn de privacy van de betreffende personen te beschermen. 

Tenslotte is art. 35 lid 2 Personal Data Act van belang. Dit artikel schept onder bepaalde voorwaarden 
de mogelijkheid dat personal data files die van belang zijn met het oog op wetenschappelijk onderzoek met 
toestemming van de National Archives ter archivering worden overgebracht naar onder meer onderzoeksin-
stituten. 

Vertrouwelijkheid/informed consent

Met betrekking tot de kwestie van de vertrouwelijkheid werd door het Finse ministerie van Sociale Zaken 
en Gezondheid de volgende informatie verstrekt. Patiëntendossiers zijn onderworpen aan het beroepsge-
heim. Tenzij de wet dit anders regelt, kan de bevoegde autoriteit permissie verlenen om informatie uit een 
vertrouwelijk document te verkrijgen onder meer voor een wetenschappelijk doel, indien duidelijk is dat het 
verstrekken van de informatie de belangen die het beroepsgeheim beoogt te beschermen, niet schaadt. Bij de 
besluitvorming moet er in zo’n geval op worden gelet dat de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek wordt 
gewaarborgd. Als de in een document opgeslagen informatie aan de bevoegde autoriteit is gegeven met toe-
stemming van de partij wiens belangen het beroepsgeheim beoogt te beschermen, mag de permissie niet 
worden verleend “contrary to the conditions set in the consent for the use and delivery of the information 
(Act on the Openness of Government Activities (621/1999), section 28)”. Het beginsel van zelfbeschikking 
van de patiënt heeft recent bij de omgang met persoonsgegevens aan betekenis gewonnen. Uitgangspunt 
met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek is eveneens dat de benodigde informatie werd verkregen op 
basis van de toestemming van de betrokken personen. Permissie verleend door de bevoegde autoriteit is 
bedoeld voor situaties waarin het om diverse redenen niet mogelijk is om van de patiënt toestemming te ver-
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krijgen. De permissie om documenten te mogen gebruiken dient zich in zo’n geval te beperken tot de docu-
menten die voor het betreffende onderzoek beslist noodzakelijk zijn. 

Van een medewerker van het Finse STAKES National Research and Development Centre for Welfare 
and Health werd nog de volgende informatie ontvangen. Over het algemeen kunnen onderzoekers in Fin-
land goed uit de voeten met het gebruik van registergegevens en patiëntgegevens. Als registergegevens voor 
statistische of onderzoeksdoeleinden worden gebruikt, moet men voor gebruik van vertrouwelijke informa-
tie permissie hebben. Deze permissie wordt verleend door de houder(s) van het register of in zeer gecompli-
ceerde gevallen door het Ministry of Social Affairs and Health of door de Data Protection Board (het Finse 
CBP). Patiëntendossiers kunnen worden gebruikt voor onderzoek en daarbij kan worden gekoppeld met 
informatie uit de registers. Hier is eveneens permissie nodig om vertrouwelijke gegevens te mogen gebrui-
ken. In dit geval wordt die verleend door voornoemd ministerie of in de allergecompliceerdste gevallen door 
de Data Protection Board. Bij gebruik van registerinformatie is geen contact met de patiënt of cliënt toege-
staan. Als zulk contact toch nodig is, bijvoorbeeld in verband met het invullen van een vragenlijst, moet het 
contact worden gelegd door de instelling voor gezondheidszorg waar de patiënt in behandeling was. Er kan 
geen besluitvorming plaatshebben inzake een patiënt door middel van het gebruik van registergegevens. De 
patiënt of cliënt heeft geen recht om gegevens betreffende zichzelf in het register te checken, maar dat recht 
heeft hij wél op lokaal niveau, dus wat betreft gegevens die op het niveau van de zorginstelling zijn verza-
meld. De cliënt of patiënt kan opname van zijn gegevens in bepaalde bij wet aangewezen nationale gezond-
heidsregisters niet weigeren. Dit betreft onder meer de Kankerregistratie, het Register van aangeboren 
afwijkingen en het Register inzake ontslag uit ziekenhuizen. Voor opname van gegevens in andere gezond-
heidszorgregisters, bijvoorbeeld regionale kwaliteitsregisters, is een informed consent van de patiënt wel 
degelijk vereist. 

Noorwegen

Bewaartermijn

Een bewaartermijn voor patiëntendossiers van 10 jaar kan worden aangetroffen in paragraaf 14 van het 
Forskrift om pasientjournal (2000.12.21 nr. 1385). In het algemeen geldt dat patiëntendossiers in Noorwe-
gen tien jaar na de laatste wijziging kunnen worden vernietigd, tenzij bewaring op grond van andere wetge-
ving dan de gezondheidswetgeving is voorgeschreven. Een dergelijk voorschrift voor langer bewaren is 
bijvoorbeeld te vinden in de Archiefwet (Arkivloven, 4 December 1992 No. 126, zie hierna). 

Wanneer gaat de bewaartermijn lopen?

De bewaartermijn gaat lopen vanaf de laatste wijziging/toevoeging.

Wat moet worden bewaard

Geen nadere informatie over verstrekt.
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Verstrijken bewaartermijn

De EU-privacyrichtlijn is geïmplementeerd in de Personal Data Act (Act of 14 April 2000 No. 31) en de 
Personal Health Data Filing Systems Act (Act of 18 May 2001 No. 24), waarbij deze laatste als een lex spe-
cialis geldt ten opzichte van de eerste*. Art. 27 Personal Health Data Filing Systems Act bevat een prohibi-
tion against storing unnecessary personal health data. Dit artikel luidt: "The data controller shall not store 
personal health data longer than is necessary to carry out the purpose of the processing of the data. Unless 
the personal health data shall thereafter be stored in pursuance of the Archives Act or other legislation, they 
shall be erased”. De algemene regel is dus dat patiëntendossiers worden vernietigd na het verstrijken van de 
termijn van tien jaar, tenminste als bewaring ervan niet op grond van andere wetgeving dan de gezondheids-
wetgeving verplicht is. Uit openbare gezondheidszorginstellingen (“public health institutions”) afkomstige 
patiëntendossiers die niet meer nodig zijn voor zorg en behandeling, dienen conform de voorschriften van 
de Noorse Archiefwet opgeslagen te worden in een “public archive” (patiëntendossiers uit deze instellingen 
zijn “archieven” in de zin van de Archiefwet). Deze dossiers worden niet geanonimiseerd of gepseudonimi-
seerd. Toestemming van de patiënt is voor deze bewaring niet nodig, omdat zij op basis van de wet 
geschiedt.

Als patiëntendossiers op grond van de Archiefwet moeten worden gearchiveerd, worden ze in de regel 
25 tot 30 jaar bewaard totdat ze daadwerkelijk in de archieven worden opgenomen. Dossiers die zijn 
gevormd in particuliere praktijken kunnen ook in openbare archieven (“public archives”) of in particuliere 
archieven (“private archives”) worden opgeslagen. Als dossiers uit particuliere praktijken in particuliere 
archieven worden gearchiveerd, moeten de verantwoordelijke partijen ervoor zorg dragen dat privacy en 
vertrouwelijkheid worden gerespecteerd. 

Bewaren van dossiers ten behoeve van familie

Er zijn geen speciale regels voor het bewaren van een patiëntendossier in het belang van familie. Zo nodig 
zou familie kunnen proberen via de nationale archieven toegang tot bepaalde dossierinformatie te verkrij-
gen. 

Bewaren/gebruik van patiëntendossiers/medische persoonsgegevens voor onderzoeksdoelein-
den, informed consent 

Art. 27 tweede zinsnede Personal Health Data Filing Systems Act luidt als volgt: “In regulations laid down 
pursuant to sections 6 to 8, it may be decided that personal health data may be stored for historical, statisti-
cal or scientific purposes, if the public interest in the data being stored clearly exceeds the disadvantages 
this may entail for the person concerned. In this case, the controller shall ensure that the data are not stored 
longer than necessary in ways that make it possible to identify the data subject". Een voorbeeld van een 
regeling op grond van deze artikelen 6-8 is de Noorse Archiefwet, waarin de archivering van dossiers uit 
openbare instellingen voor gezondheidszorg is geregeld. 

* Sverre Engelschion. The implementation of Directive 95/46/EC in Norway, especially with regard to medical data. Euro-
pean Journal of Health Law 9: 189-200, 2002.
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In Noorwegen is de hoofdregel dat patiëntendossiers alleen worden gecreëerd met het oog op zorg en 
behandeling. Onderzoekers kunnen echter toestemming vragen om patientendossiers die zich in de open-
bare archieven bevinden, te gebruiken. Zij zijn verplicht bij hun aanvraag te vermelden wat voor soort gege-
vens zij willen gebruiken en op welke wijze. Ook moeten ze beloven dat ze de gegevens vertrouwelijk 
zullen behandelen. Diverse overheidsinstellingen zijn bevoegd om te beslissen over eventuele anonimise-
ring of pseudonimisering van persoonsgegevens. Bij opslag van patiëntendossiers in de openbare archieven 
blijft de hoofdregel dat voorafgaande toestemming van de patiënt nodig is om onderzoek met zulke dossiers 
te mogen doen. Het kan echter moeilijk of onmogelijk zijn die toestemming te verkrijgen. In bepaalde 
gevallen (art. 8d en 9h Personal Data Act, onder meer dienen van het maatschappelijk belang) kan dit onder-
zoek dan toch worden uitgevoerd. Dan heeft de onderzoeker dispensatie nodig van de voorschriften inzake 
het beroepsgeheim. Zo’n dispensatie kan worden verleend door het Directorate fir Health and Social Affairs 
(art 21 en 29 Act Relating to Health Personnel).

Art. 27 tweede zinsnede Personal Health Data Filing Systems Act luidt als volgt: “In regulations laid 
down pursuant to sections 6 to 8, it may be decided that personal health data may be stored for historical, 
statistical or scientific purposes, if the public interest in the data being stored clearly exceeds the disadvan-
tages this may entail for the person concerned. In this case, the controller shall ensure that the data are not 
stored longer than necessary in ways that make it possible to identify the data subject". Een voorbeeld van 
een regeling op grond van deze artikelen 6-8 is de Noorse Archiefwet, waarin de archivering van dossiers 
uit openbare instellingen voor gezondheidszorg is geregeld. 

Van patiëntendossiers die om redenen van zorg en behandeling worden gecreëerd, moeten verzamelin-
gen van medische persoonsgegevens die van meet af aan een wetenschappelijk doel dienen, worden onder-
scheiden. Artikel 8 van de Personal Health Data Filing Systems Act schept de basis voor dergelijke “central 
personal health data filing systems”. Dit artikel maakt onder bepaalde, nader door de Kroon te formuleren 
voorwaarden het gebruik van personal health data onder meer voor researchdoeleinden mogelijk. Centrale 
systemen die persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid verwerken, dienen gebaseerd te zijn op de 
wet. Naam, nationaal persoonsnummer of andere tot de persoon herleidbare gegevens mogen in beginsel 
alleen worden verwerkt met toestemming van het datasubject. Hierop wordt echter de volgende uitzonder-
ing gemaakt: “The latter’s consent is not necessary if the regulations provide that the personal health data 
may only be processed in pseudonymized or anonymized form. If appropriate, the regulations shall pre-
scribe further rules regarding who shall effect the pseudonymization and principles for how this shall be 
done. In the following registers, the name, national identity number and other characteristics that directly 
identify a natural person may be processed without the consent of the data subject insofar as this is neces-
sary to achieve the purpose of the register:
• Causes of Death Registry
• Cancer Registry
• Medical Birth Registry
• System of notification of infectious diseases
• The Central Tuberculosis Register
• System for Vaccination Control (SYSVAK).”

Voor de opname van medische persoonsgegevens in bepaalde nationale registratiesystemen zonder het 
informed consent van de betreffende patiënt bestaat in Noorwegen dus een wettelijke basis. 
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Spanje

Bewaartermijn

De Ley 41/2002 (14 november) schrijft in artikel 17.1 voor het patiëntendossier een minimum-bewaarter-
mijn voor van vijf jaar, te rekenen vanaf het einde van de behandeling van de patiënt. Deze sinds 16 mei 
2003 van kracht zijnde wet bevat basisregels met betrekking tot de autonomie van de patiënt en de rechten 
en plichten inzake klinische informatie en documentatie. Hierbij moet worden aangetekend dat er inzake de 
bewaring van patiëntendossiers in de Spaanse autonome gemeenschappen regelingen van kracht kunnen 
zijn die van de nationale normen afwijken. In Catalonië en Navarra bijvoorbeeld geldt een termijn van mini-
maal 20 jaar* en Baskenland heeft een Decreet (45/1998, 17 maart) dat zeer gedetailleerde regels geeft voor 
de bewaartermijn van de verschillende stukken waaruit het medische dossier bestaat. 

Wanneer gaat de bewaartermijn lopen?

De bewaartermijn gaat lopen bij beëindiging van de behandeling van de patiënt (art. 17.1 Wet 41/2002). 

Wat moet worden bewaard 

Hierover werd de volgende informatie verstrekt. De selectie van de documenten die moeten worden 
bewaard, wordt niet geregeld in Wet 41/2002. De bovenbedoelde Baskische wetgeving over patiëntendos-
siers bevat een opgave/inventaris van de documenten die moeten worden bewaard, het doel waarvoor die 
documenten mogen worden bewaard en voor welke verschillende tijdsperiodes. 

Verstrijken bewaartermijn

De EU-richtlijn over dataprotectie is geïmplementeerd in Organic Law 15/1999 of 13 December on the Pro-
tection of Personal Data (Boletin Oficial del Estado, núm. 298, 14 diciembre 1999). In het vijfde lid van 
artikel 4 van deze wet staat dat persoonsgegevens dienen te worden vernietigd als ze niet langer nodig of 
relevant zijn voor de doelen waarvoor ze werden verkregen of opgeslagen. 

Als het patiëntendossier na het verstrijken van de bewaartermijn van vijf jaar nog nodig is voor de 
zorg/behandeling van de patiënt, behoeft het dossier uiteraard niet te worden vernietigd. Ook mogen de dos-
siers langer dan de minimumperiode van vijf jaar worden bewaard als ze nodig zijn voor een aantal bij wet 
omschreven doeleinden (art. 17.2 Wet 41/2002, zie hierna) 

* M. Teresa Requejo. Legal analysis of the Spanish Basic Law 41/2002 on the autonomy of the patient and the rights and 
obligations with regard to clinical information and documentation. European Journal of Health Law 10:257-269, 2003. 
Noot 21. 
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Bewaren van dossiers ten behoeve van familie

Hiervoor bestaat geen specifieke wettelijke regeling. In artikel 17.2 van de Wet 41/2002 worden de doelen 
genoemd waarvoor patiëntendossiers langer mogen worden bewaard dan de voorgeschreven minimumperi-
ode. Genetische doeleinden worden daarbij niet genoemd, wél onder meer (epidemiologisch) onderzoek. 
Als een genetisch doel dus als een onderzoeksdoel zou kunnen worden gekarakteriseerd, zou langer bewa-
ren tot de mogelijkheden behoren.

Gebruik en bewaren van persoonsgegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek

Volgens art. 4 lid 2 Ley Orgánica 15/1999 mogen persoonsgegevens niet worden gebruikt voor doelen die 
onverenigbaar zijn met de doelen waarvoor de gegevens werden bijeengebracht. Het verder verwerken van 
de data voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden dient echter niet beschouwd te wor-
den als onverenigbaar met de oorspronkelijke doelen. In het vijfde lid van artikel 4 staat dat persoonsgege-
vens dienen te worden vernietigd als ze niet langer nodig of relevant zijn voor de doelen waarvoor ze 
werden verkregen of opgeslagen. De gegevens zullen niet langer dan voor deze doelen nodig is worden 
opgeslagen in tot de persoon herleidbare vorm. 

De volgende zin vult aan: “On a regular basis, the procedure shall be determined by which, exception-
ally, it is decided to keep the entire set of particular data, in accordance with the specific legislation, because 
of their historic, statistical or scientific value”. Als specifieke wetgeving op dit punt kan de bovengenoemde 
Wet 41/2002 worden beschouwd. Deze wet noemt in artikel 17.2, zoals we zagen, de doeleinden waarvoor 
medische dossiers langer dan vijf jaar mogen worden bewaard. Daartoe behoren in elk geval epidemiologie 
en onderzoek. Bij de verwerking van deze gegevens moet de anonimiteit van de persoon worden gewaar-
borgd. 

In art. 16.3 Wet 41/2002 staan voorschriften waaraan de overdracht van gegevens voor onder meer 
onderzoek is onderworpen. De toegankelijkheid van het patiëntendossier voor de genoemde doeleinden ver-
plicht ertoe om de gegevens die identificatie van de patiënt mogelijk maken, gescheiden van de klinische 
gegevens te bewaren, en wel op zo’n manier dat de anonimiteit is gewaarborgd, tenzij de patiënt zelf zijn 
persoonlijke toestemming heeft gegeven om dat niet te doen. Onderzoekers moeten dus toestemming van de 
patiënt zelf zien te krijgen, als zij toegang willen hebben tot diens identificerende gegevens.

Om redenen van wetenschappelijk onderzoek is het geoorloofd patiëntendossiers te raadplegen, maar 
alleen dossiers van patiënten die niet meer in behandeling zijn (“historias clinicas que no están activas”) en 
op voorwaarde dat de klinische gegevens separaat van de persoonsgegevens worden bewaard. Op deze 
manier kan de anonimiteit van de patiënt worden gegarandeerd. Als het onderzoek het echter noodzakelijk 
maakt dat identificerende gegevens worden gebruikt, dan is daarvoor de schriftelijke, gerichte toestemming 
van de patiënt vereist. 
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Zweden

Bewaartermijn

Regels voor het bewaren van patiëntendossiers zijn te vinden in de Law of Patient Case Records (Patient-
journallag 1985:562). Art. 8 van deze wet noemt een bewaartermijn voor patiëntendossiers van minimaal 
drie jaar vanaf het moment waarop het dossier voor het laatst werd gewijzigd. Deze wet is aangevuld door 
een regeringsbesluit, namelijk The Prolonged Storage of Certain Medical Records Ordinance (1986: 203). 
Dit besluit staat langer bewaren van medische dossiers toe. Indien het gaat om het bewaren van medische 
dossiers voor onderzoeksdoeleinden, is de minimumbewaartermijn 10 jaar. Eenzelfde termijn is van toepas-
sing als dossiers nodig zijn voor juridisch doeleinden. De bewaartermijn kan niet worden verlengd op grond 
van een genetisch doel (ten behoeve van familie van de patiënt), tenzij men zo’n doel tevens als onderzoeks-
doel zou kunnen aanmerken. 

Hierbij moet in het algemeen worden aangetekend dat de termijnen van drie en 10 jaar slechts mini-
mum-termijnen zijn. Riksarkivet (The National Archives), een Zweeds overheidsorgaan, heeft zorgaanbie-
ders uit de publieke sector aangeraden hun medische dossiers langer te bewaren dan de wettelijke 
minimumtermijnen. De County Councils en de zorgaanbieders uit de publieke sector (the Local Authorities) 
beslissen echter zelfstandig hoe lang hun patiëntendossiers bewaard blijven, al naar gelang hun interpretatie 
van de wetgeving die de openbare toegang tot officiële stukken (“public access to official records”) regelt. 
Het Rijksarchief heeft wat betreft de bewaartermijn van patiëntendossiers geen formele zeggenschap over 
de zorgaanbieders in de publieke sector; het kan op dit gebied alleen adviezen geven. Vaak komt het er in de 
praktijk op neer dat patiëntendossiers onbeperkt worden bewaard, nadat ze omgevormd zijn tot archivalia 
die netjes kunnen worden opgeslagen (“after they have been transformed into appropriate storage media”). 

Recent heeft de Zweedse regering bekeken of de Patientjournallag herziening behoefde. In dat kader 
had de Zweedse National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen) voorgesteld de minimumbewaar-
termijn voor alle patiëntendossiers op 10 jaar te stellen. De herziening, die in december 2001 werd afgerond, 
heeft er niet toe geleid dat in de bedoelde wetgeving wijzigingen werden aangebracht. Bovengenoemde 
minimumbewaartermijnen bleven dus ongewijzigd gehandhaafd. 

Wanneer gaat de bewaartermijn lopen

De bewaartermijn gaat lopen op het moment dat het dossier voor de laatste maal werd gewijzigd/aangevuld. 

Wat moet worden bewaard

Vermelding verdient dat op patiëntendossiers in de openbare gezondheidszorg de Law of Document Filing 
(1989:782) van toepassing is. Deze wet staat toe dat minder belangrijke documenten worden weggedaan 
volgens regels opgesteld door de leiding van de instelling voor gezondheidszorg, i.c. de eigenaar van de 
documenten. Deze wet is niet van toepassing op patiëntendossiers in de particuliere gezondheidszorg. Deze 
regels houden namelijk geen verband met het type documenten, maar met de Zweedse wetgeving die de 
openbare toegang tot officiële stukken regelt en met het Zweedse constitutionele recht. 
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Verstrijken bewaartermijn

Hierboven werd al aangegeven dat Riksarchivet aanraadt patiëntendossiers na het verstrijken van de 
bewaartermijn nog te bewaren. In de praktijk zou een deel van de patiëntendossiers zelfs permanent worden 
bewaard (zie hierna). Doel van the National Archives, waar de Regional Archives onder ressorteren, is het 
aan het publiek verschaffen van toegang tot openbare stukken/dossiers, het zeker stellen van informatie voor 
juridische en administratieve doeleinden en het voorzien in documentatie ten behoeve van onderzoek. 

Bewaren van dossiers ten behoeve van familie

Hiervoor bestaan geen specifieke wettelijke regels. Voor de bewaring van een patiëntendossier met geneti-
sche gegevens zou, als gezegd, een minimumtermijn van 10 jaar kunnen gelden, indien de bewaring van dat 
dossier op grond van een onderzoeksdoel kan worden gerechtvaardigd.

Bewaren van patiëntendossiers voor onderzoeksdoeleinden

Op vragen over dit punt heeft Socialstyrelsen, the National Board of Health and Welfare, waarnaar door de 
Zweedse zusterorganisatie van het CBP werd verwezen, slechts summier geantwoord. Vast staat dat in 
Zweden patiëntendossiers voor onderzoek kunnen worden bewaard, als ze niet langer nodig zijn voor klini-
sche doeleinden. Dat kan, behalve uit art. 9 derde lid Personal Data Act (zie hierna), worden afgeleid uit de 
wettelijke mogelijkheid inzake de verlenging van de minimumbewaartermijn tot 10 jaar, als het dossier voor 
onderzoek nodig is. De beslissing om een dossier langer te bewaren dan de voorgeschreven minimumperi-
ode is niet afhankelijk van het informed consent van de patiënt (NB Op grond van art. 17 Patientjournallag 
kan de patiënt of een derde die in het dossier genoemd wordt, bij Socialstyrelsen, de toezichthouder op de 
Zweedse gezondheidzorg, een verzoek indienen om het dossier geheel of gedeeltelijk te doen vernietigen). 
De garanties voor de bewaking van de privacy zijn geregeld in The Public Secrecy Act en de Personal Data 
Act (1998:204) (zie art. 19 Personal Data Act en art. 9 Personal Data Ordinance (1998:1191, zie hierna). 
Wat dit betreft treedt het antwoord van Socialstyrelsen niet in details. Een soepeler regime geldt voor gege-
vens die niet tot de persoon herleidbaar zijn.

Gevraagd werd of dossiers in hun geheel of slechts gedeeltelijk voor onderzoek worden bewaard. Men 
geeft aan die vraag moeilijk in het algemeen te kunnen beantwoorden, omdat dat afhangt van het soort 
onderzoek. Als de minimumbewaarperiode verstreken is, beslissen de zorgaanbieders zelf wat langer zal 
worden bewaard en wat niet. Als gezegd verstrekt het Riksarchivet hierover enkel advies aan de zorgaanbie-
ders uit de publieke sector. Niet een wet of een besluit, maar dit advies bevat aanwijzingen voor het eeuwig-
durend bewaren van bepaalde dossiers, onder meer om redenen van onderzoek. Dit betreft alle dossiers uit 
enkele steden en regio’s en alle dossiers van personen die geboren zijn op de 5de, de 15de en de 25ste van 
elke maand. Voor een dergelijke eeuwigdurende bewaring is de toestemming van de betreffende patiënt niet 
vereist. 

Gebruik van patientendossiers voor onderzoek, informed consent

In de Zweedse dataprotectiewetgeving, implementatie van de EU-richtlijn, kan een aantal regels worden 
aangetroffen die voor het onderwerp van belang zijn. Het gaat om de volgende artikelen.
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Art. 9 Personal Data Act bepaalt onder meer dat de ‘controller’ erop moet letten dat persoonsgegevens 
niet worden verwerkt voor een doel dat onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens werden verza-
meld. Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking 
van deze gegevens (paragraph i). Het verwerken c.q. bewaren van persoonsgegevens voor historische, sta-
tistische of wetenschappelijke doeleinden mag echter niet worden beschouwd als onverenigbaar met de doe-
len waarvoor de informatie werd verzameld. Het derde lid van art. 9 luidt dan als volgt: “Personal data may 
be kept for historical, statistic or scientific purposes for a longer time than that stated in the first paragraph i. 
However, personal data may not in such cases be kept for a longer period than is necessary for these pur-
poses”. 

Voor gevoelige persoonsgegevens, waaronder medische dossiers worden begrepen, gelden specifieke 
regels. In dit verband zijn met name art. 19 Personal Data Act en art. 9 Personal Data Ordinance van belang. 
De eerste twee leden van art. 19 luiden: 

“Sensitive personal data may be processed for research and statistics purposes, provided the processing 
is necessary (..) and provided the interest of society in the research or statistics project within which the 
processing is included is manifestly greater than the risk of improper violation of the personal integrity of 
the individual that the processing may involve”. 

”If the processing has been approved by a research ethics committee, the prerequisites under the first 
paragraph shall be deemed satisfied. Research ethics committee means such special body for consideration 
of research ethics issues that has representatives for both the public and the research and that is linked to a 
university or a university college or to some other instance that to a very substantial extent funds research. 
Personal data may be provided to be used in such projects referred to in the first paragraph, unless otherwise 
provided by the rules on secrecy and confidentiality”. 

Art. 9 Personal Data Ordinance schrijft bovendien voor dat de geautomatiseerde verwerking van 
gevoelige gegevens in bepaalde gevallen vooraf aan de Data Inspection Board, het orgaan dat toezicht houdt 
op de naleving van de Personal Data Act, moet worden voorgelegd. Het betreft de volgende gevallen:

”1. processing of sensitive personal data for research purposes without consent of the person registered 
and which have not been approved by a research ethics committee in accordance with Section 19, second 
paragraph of the Personal Data Act (1998:204), 2. processing of personal data concerning hereditary dispo-
sition derived from genetic investigation”. 

Indien voor de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens voor onderzoeksdoeleinden niet 
het informed consent van de betrokkene is verkregen en er ook geen toestemming is verkregen van een ethi-
sche commissie, moet het onderzoeksproject dus ter goedkeuring aan de Data Inspection Board worden 
voorgelegd. 
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DBijlage

Verslag hoorzitting patiëntenorganisaties 
7 oktober 2002

Commissie:
• prof. mr J Legemaate, voorzitter
• prof. dr DDM Braat 
• prof. dr HR Büller 
• mr PWHM Francissen, adviseur 
• mr drs TFM Hooghiemstra 
• prof. dr J van der Lei
• prof. dr ir FE van Leeuwen
• prof. dr E van Leeuwen
• Y Poortman 
• dr MJ Stukart, adviseur 
• prof. dr C van Weel 
• dr WJ Dondorp, secretaris
• mr dr CJ van de Klippe, secretaris

Vertegenwoordigde organisaties: 
• Borstkankervereniging: G van der Heide-Schoon, voorzitter;
• Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad Nederland (CG-Raad): mr drs AP van Gurp, bestuurslid;
• Freya, patiëntenvereniging voor vruchtbaarheidsproblematiek: E Bor, bestuurslid;
• Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen (NFK): ir HJ Roelants, waarnemend voorzit-

ter; 
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• Stichting Pandora, organisatie die zich inzet om de positie te verbeteren van mensen die psychische en/
of psychiatrische problemen hebben (gehad): drs MW Knuttel, directeur en mr PH Dijns, juridisch 
adviseur;

• Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP): C Smit, bestuurslid.

Opening en inleiding

Voorzitter LEGEMAATE schetst de doelstelling van de commissie en de aanleiding voor het houden van de 
hoorzitting. Hij geeft aan dat de commissie graag van elke organisatie wil horen wat haar visie is op de 
bestaande regeling van de bewaartermijn van medische gegevens in de WGBO. Hij verwijst naar de achter-
grondnotitie die ter voorbereiding van de hoorzitting is toegestuurd aan de uitgenodigde organisaties. In die 
notitie worden de volgende drie vragen nader uitgewerkt en toegelicht:
a zijn er in uw organisatie wel of niet concrete ervaringen opgedaan die wijzen op knelpunten rond de 

huidige bewaartermijn?
b bepleit uw organisatie om medische gegevens korter of langer te bewaren dan de huidige regeling toe 

staat en zo ja, op grond van welke overwegingen?
c aan welke mogelijke bouwstenen voor de oplossing van gesignaleerde knelpunten denkt uw organisa-

tie?

Borstkankervereniging

Het woord is allereerst aan mevrouw G VAN DER HEIDE-SCHOON, voorzitter van de Borstkankervereni-
ging. Zij geeft aan dat de vereniging 25 jaar geleden ontstaan is uit lotgenotencontacten over het hele land. 
Er wordt nog steeds veel gedaan aan lotgenotencontact: er zijn 450 à 500 vrijwilligers die dat contact ver-
zorgen. Verder zijn er een aantal werkgroepen, bijvoorbeeld erfelijkheid, lymfe-oedeem, zenuwpijn. De 
vereniging telt 6000 leden, maar er zijn in Nederland zo’n 80.000 vrouwen die borstkanker hebben (gehad), 
zodat er voor de vereniging nog ledenwinst te boeken zou zijn. Er is een administratief kantoor in Utrecht, 
met een kleine 3 fte aan medewerkers. Er wordt ook een tijdschrift uitgegeven. Het bestuur van de vereni-
ging is in april jl. bijna geheel vernieuwd. Verder zijn er zo’n 20 borstprothese-informatiecentra die door 
vrijwilligers van de vereniging worden gerund. Ook is er in een enkel ziekenhuis in Nederland een inloop-
polikliniek van de vereniging, waar vrouwen na een slecht-nieuws gesprek kunnen binnenlopen. 

Op de in de achtergrondnotitie gestelde vraag over knelpunten antwoordt VAN DER HEIDE dat zij als 
voorzitter van de vereniging nog maar beperkt ervaring heeft, maar dat zij ook kan spreken vanuit haar erva-
ring als patiëntenvoorlichtster bij het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (AvL), waar ongeveer 47% van 
de patiënten die zich tot het voorlichtingscentrum wenden, borstkankerpatiënt is. Borstkankerpatiënten 
maken zich zorgen over de late effecten van behandelingen die zij moeten ondergaan. Bovendien kunnen 
ook na tientallen jaren nog metastasen van de borstkanker ontstaan. Als gegevens dan al vernietigd zouden 
zijn, kan men niet meer nagaan wat er eerder aan behandeling gegeven is. Veel mensen zijn bang voor de 
gevolgen van hormonale behandelingen (DES-behandelingen), van IVF-methoden, van vruchtbaarheidsbe-
vorderende medicijnen. Ook vreest men late bijwerkingen van chemotherapieën (geheugenverlies, neuro-
psychologische stoornissen) en late schade van radiotherapie. Dit betreft schade aan het hart, inzakken van 
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wervels en fracturen, maar ook door straling geïnduceerde tumoren. Spreekster noemt in dit verband het 
ontstaan van dubbelzijdige borstkanker bij vrouwen die sinds de jaren zestig zijn bestraald wegens lymfe-
klierkanker. Verder wijst zij er op dat in 1978 in Nederland de borstsparende behandelingen zijn ingevoerd. 
Bij vrouwen die een dergelijke behandeling ondergaan worden nabestralingen met een hoge dosis straling 
uitgevoerd. Over de lange-termijn effecten daarvan weten we echter nog weinig. Ditzelfde geldt voor regel-
matige screening door middel van foto’s of MRI. Verder heeft de discussie rond Tamoxifen veel onrust 
opgeroepen (gebleken verhoogd risico op baarmoederkanker op latere leeftijd, trombose). Veel jonge vrou-
wen vrezen dat behandelingen van borstkanker vruchtbaarheidsproblemen kunnen veroorzaken. Vrouwen 
die graag kinderen willen, willen graag weten wat voor behandelingen ze eerder in hun leven hebben gehad. 
Ook vraagt men zich soms af wat inwendige prothesen op termijn doen met borstkanker, vooral als er een 
lek is geweest. Bij laat ontstane lymfe-oedeemschade wil men soms weten welke dosering aan straling er in 
het verleden is ontvangen. Verder komt het voor dat vrouwen op zoek zijn naar de dossiers van hun overle-
den moeder of grootmoeder, om daarin na te zien of deze mogelijk aan borstkanker is overleden. Een 
recente ontwikkeling is die rond de micro-array techniek waarmee men genetische profielen in kaart kan 
brengen. In het AvL heeft men met gebruikmaking van destijds ingevroren tumormateriaal relaties kunnen 
leggen tussen het genenpatroon en de latere prognose. Bij veel patiënten bestaat de hoop dat door deze ont-
wikkeling in de toekomst meer behandeling op maat mogelijk zal zijn. Sommige patiënten worden nu wel-
licht overbehandeld, andere onderbehandeld, wat in de toekomst door deze ontwikkeling hopelijk kan 
worden voorkómen. Om van deze ontwikkeling te kunnen profiteren is lang bewaren van gegevens nodig. 
De Borstkankervereniging pleit ervoor om gegevens in elk geval levenslang te bewaren, maar misschien 
zelfs nog wel langer, ten behoeve van een volgende generatie die ook problemen met borstkanker kan krij-
gen. 

LEGEMAATE vraagt of er door de borstkankervereniging nu al concrete problemen zijn gesignaleerd 
met betrekking tot de bewaarduur van gegevens? VAN DER HEIDE antwoordt dat zij gevallen kent van 
patiënten met late metastasen van wie het dossier in een perifeer ziekenhuis na tien jaar blijkt te zijn vernie-
tigd. 

BÜLLER zegt de door Van der Heide gepresenteerde lijst van voorbeelden indrukwekkend te vinden. 
In de discussie over de bewaartermijn onderscheidt hij het belang van de patiënt, het belang van verwanten, 
het wetenschappelijk en het maatschappelijk belang. De drie eerstgenoemde belangen heeft hij in het ver-
haal van Van der Heide herkend, maar het maatschappelijk belang niet. Hoe kijkt zij daar tegenaan? VAN 
DER HEIDE zegt hierbij te denken aan het evalueren en verbeteren van bestaande behandelingen. Vroeger 
waren allerlei bijwerkingen niet bekend, omdat patiënten niet zo lang leefden, maar inmiddels zijn patiënten 
chronisch en hebben we veel beter zicht op deze bijwerkingen. Die nieuwe kennis is verkregen dankzij het 
bewaard blijven van gegevens over toegepaste behandelingen. Het verbeteren van behandelingen op basis 
van eerdere ervaringen met die behandelingen zou zij zeker als een maatschappelijk belang willen aanmer-
ken. 

VAN WEEL constateert met instemming dat in het betoog van Van der Heide ook het belang dat fami-
lieleden kunnen hebben bij bewaren van medische gegevens benadrukt is. Als je naar dat belang kijkt, zou 
je – zoals Van der Heide ook heeft gesuggereerd – misschien moeten pleiten voor nog langer bewaren dan 
de levensduur van de patiënt. VAN DER HEIDE ondersteunt dit. Zij noemt als voorbeeld het belang van 
kunnen verifiëren van de bij verwanten bestaande kennis of herinnering over de aard van de kanker waaraan 
een familielid is overleden. Patiënten menen soms te weten dat hun vader of moeder aan bot- of leverkanker 
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is overleden, maar na raadpleging van de dossiers kan dan blijken dat het daarbij metastasen van een andere 
vorm van kanker betrof.

LEGEMAATE vraagt hoe de borstkankervereniging aankijkt tegen de weging van uitgangspunten 
rond de bewaartermijn zoals de wetgever die heeft toegepast. VAN DER HEIDE antwoordt dat zij bijna 
nooit hoort van verzoeken om vernietiging van dossiers om psychologische, psychische of andere redenen. 
Men schaamt zich in de regel niet voor de ziekte, maar men ziet natuurlijk wel in dat dit voor andere patiën-
tengroepen anders kan liggen. Wellicht kunnen essentiële gegevens die te maken hebben met kankerbehan-
delingen goed worden bewaard, terwijl een heleboel andere gegevens kunnen worden geschrapt. Daarbij 
moet dan een zorgvuldige selectie worden gemaakt: ook gegevens over bijvoorbeeld het doorgemaakt heb-
ben van infecties als griep en mazelen en over het al dan niet borstvoeding hebben gegeven kunnen van 
belang zijn voor het ontstaan van kanker. Gegevens die tot de persoon herleidbaar zijn, zouden kunnen wor-
den gecodeerd, zodat ze zo nodig later wél terug te vinden zijn. In het algemeen kunnen dossiers dunner en 
is het mogelijk gegevens electronisch op te slaan. 

FRANCISSEN vraagt of de vereniging een standpunt heeft over het eventueel in bewaring geven van 
het dossier aan de patiënt, al ligt de dossierplicht wettelijk gezien bij de hulpverlener. Zou zij zich kunnen 
voorstellen dat het dossier na verloop tijd naar de patiënt gaat? VAN DER HEIDE antwoordt zich te kunnen 
voorstellen dat je de essentie uit het dossier electronisch bewaart (plus eventueel lichaamsmateriaal van de 
patiënt), als de patiënt is uitbehandeld, met het oog op wetenschappelijk onderzoek, en dat je de rest aan de 
patiënt mee naar huis geeft. Je kunt niet alles aan de patiënt meegeven, want het is nu eenmaal een erva-
ringsfeit dat mensen thuis er niet zelden een rommeltje van maken, met als gevolg dat gegevens niet langer 
beschikbaar zijn voor onderzoek. 

LEGEMAATE vraagt of de patiënt ook zeggenschap moet hebben als het gaat om bewaren voor 
onderzoeksdoeleinden. VAN DER HEIDE vindt het lastig om daar antwoord op te geven. Met het oog op 
metastasen in de toekomst moeten dossiers ook bewaard blijven als patiënten uitbehandeld zijn en nog in 
leven. Het lijkt haar dat je deze dossiers om de eerder genoemde reden niet aan mensen mee naar huis moet 
geven. Er zal ín de ziekenhuizen naar een oplossing gezocht moeten worden. Naar haar mening zou er een 
systeem moeten kunnen komen waarbij men gedurende de vorming van het dossier iets opbouwt dat ook 
voor onderzoek beschikbaar kan komen. FRANCISSEN vraagt of borstkankerpatiënten ermee akkoord zul-
len gaan dat hun gegevens ook voor onderzoeksdoeleinden beschikbaar worden gesteld. VAN DER HEIDE 
denkt dat zij daartegen in het algemeen geen bezwaar hebben. Haar ervaring in het AvL is dat borstkanker-
patiënten bij binnenkomst in het ziekenhuis vrijwel altijd toestemming/geen bezwaar geven voor opname 
van hun gegevens en hun lichaamsmateriaal in de onderzoeks- en/of kankerregistraties. Zij heeft de indruk 
dat dat in andere ziekenhuizen niet anders is. Borstkankerpatiënten willen over het algemeen graag meedoen 
aan onderzoek. 

LEGEMAATE merkt op dat als je de kern van het dossier levenslang zou bewaren met het oog op het 
belang van de patiënt, die kern in principe ook beschikbaar zou zijn voor onderzoek. Vanuit onderzoeksper-
spectief ontstaat er dan dus pas een probleem na het overlijden van de patiënt. VAN DER HEIDE geeft aan 
dat zij bewaren van het dossier na de dood van de patiënt zowel van belang vindt voor familieleden van de 
patiënt (dit betreft met name de erfelijke vormen van borstkanker) als voor de ontwikkeling van de kanker-
behandeling in de toekomst. 
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BÜLLER constateert dat de vereniging met betrekking tot elk van de relevante perspectieven (patiën-
tenbelang, belang van de familie, maatschappelijk belang en wetenschappelijk belang) tot een in dezelfde 
richting wijzende stellingname komt. VAN DER HEIDE bevestigt die conclusie.

Chronisch zieken en gehandicapten raad (CG- raad)

Vervolgens is het woord aan de heer AP VAN GURP, bestuurslid van de Chronisch Zieken en Gehandicap-
tenraad (CG-Raad) Nederland. Deze organisatie is ongeveer anderhalf jaar geleden ontstaan uit een fusie 
van het Werkverband Organisaties Chronisch Zieken (WOCZ) en de Gehandicaptenraad. De CG-Raad is 
een landelijke koepelorganisatie met ongeveer 130 aangesloten lidorganisaties. Ook de Borstkankervereni-
ging en de meeste bij de VSOP aangesloten organisaties zijn er lid van. Ruim de helft van de 130 aangeslo-
ten organisaties zijn organisaties van chronisch zieken, een dertigtal zijn organisaties van gehandicapten en 
de rest zijn provinciale of regionale platforms. De bemoeienis VAN GURP met het onderwerp dateert nog 
uit de tijd van het WOCZ. Bij de evaluatie van de WGBO bleek de bewaartermijn van dossiers helemaal 
niet aan de orde te komen. Daarop nam hij eind 1999 het initiatief voor een enquête onder de lidorganisaties 
van het WOCZ, waarop ongeveer 10 reacties binnenkwamen, vooral van kleine patiëntenorganisaties. Naar 
aanleiding hiervan heeft het werkverband in januari 2000 een brief gestuurd aan minister Borst, waarin de 
specifieke casuïstiek van de organisaties, de resultaten van de enquête en de hoofdlijnen van hoe de diverse 
organisaties aankijken tegen bewaren en bewaartermijn, worden samengevat. 

Bij chronisch zieken gaat het om een zeer gevarieerde groep personen van nul tot honderd, mensen die 
vanaf hun geboorte een chronische ziekte hebben en mensen die pas op latere leeftijd of zelfs in de ouder-
dom met chronische ziekten worden geconfronteerd. Soms duurt het jaren, in een enkel geval wel 20 jaar, 
voordat de diagnose wordt gesteld. De meeste mensen gebruiken voor hun chronische ziekte medicijnen, 
vaak met bepaalde bijwerkingen. Behandeling en medicatie zijn voor chronisch zieken de belangrijkste 
zaken waar zij mee te maken hebben. Bewaren van de gegevens gedurende een bepaalde periode is natuur-
lijk heel verstandig, maar na het verstrijken van de bewaartermijn zal er beslist moeten worden over vernie-
tiging: de specialist heeft het dossier voor een behandeling niet meer nodig en ook de ziekenhuisdirectie 
dringt vanuit logistieke overwegingen aan op vernietiging. Dan komt er een moment dat de patiënt, gecon-
fronteerd met de dreigende vernietiging van zijn dossier, moet kunnen zeggen dat hij tóch graag zou zien dat 
zijn gegevens niet verloren gaan.

LEGEMAATE vraagt naar de rode draad in de brief aan minister Borst. Ook wil hij weten of uit de 
enquête is gekomen dat de regeling van de bewaartermijn nu al tot problemen rond het bewaren of vernieti-
gen van gegevens heeft geleid. VAN GURP antwoordt dat zulke knelpunten er inderdaad zijn: enkele lidor-
ganisaties hebben gemeld dat dossiers van hun patiënten reeds vernietigd zijn. In de brief staat dat gegevens 
in elk geval langer moeten worden bewaard dan 10 jaar, waarbij te kiezen valt tussen levenslang bewaren of 
een gedifferentieerde termijn. Verder wordt in de brief de zeggenschap van de patiënt benadrukt: het is de 
patiënt die moet kunnen beslissen of de gegevens na het verstrijken van de bewaartermijn nog bewaard 
moeten blijven. Een mogelijkheid zou zijn het dossier dan een sticker te geven waarop staat: niet vernieti-
gen. Maar de patiënt zou ook de mogelijkheid kunnen krijgen het dossier mee te nemen, omdat het gaat om 
zijn of haar gegevens. Men moet er dan wel goed voor zorgen (bijvoorbeeld door het in een kluis te leggen). 
Vanuit de commissie (F VAN LEEUWEN, LEGEMAATE) wordt opgemerkt dat het 10 jaar na afsluiting 
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van de behandeling lastig kan zijn om de patiënt op te sporen. VAN GURP ziet dat probleem ook. Hij denkt 
dat het dan waarschijnlijk beter is de patiënt hierover te polsen bij of kort na het afsluiten van de behande-
ling. 

BÜLLER vraagt waar het in de door de lidorganisaties aangedragen voorbeelden precies om ging. 
Ging het primair om het belang van de patiënt zelf, of speelden ook andersoortige belangen (familie, onder-
zoek) een rol? VAN GURP antwoordt dat de familiaire component zeker meespeelde. Het wetenschappelijk 
belang werd in de reacties van de verenigingen weinig naar voren gebracht. Maar daar is in de enquête ook 
niet expliciet naar gevraagd.

HOOGHIEMSTRA vraagt, naar aanleiding van het voorstel de langer te bewaren dossiers van chro-
nisch zieken met stickers te merken, of er conflicten zijn geweest tussen patiënten en hulpverleners over de 
bewaarduur. Daarover is VAN GURP niets bekend. Wel bepleit hij een recht van de patiënt om te beslissen 
dat het dossier ook na het verstrijken van de reguliere bewaartermijn wordt bewaard, ook als de hulpverle-
ner dat niet nodig vindt. Bij een eventueel conflict daarover zou de patiënt een beslissende stem moeten heb-
ben, net zoals de patiënt thans het recht heeft om te beslissen over vernietigen. Naar aanleiding hiervan 
wordt opgemerkt dat het waarschijnlijk in de praktijk niet zozeer de artsen zijn die bezwaar maken tegen 
langer bewaren als wel de ziekenhuisdirecties, al zijn niet de directies maar de artsen in feite bevoegd hier-
over te beslissen. 

LEGEMAATE vraagt of de CG-Raad een standpunt heeft over bewaren voor onderzoeksdoeleinden. 
VAN GURP zegt dat er geen raadsstandpunt is; voor zichzelf sprekend antwoordt hij dat bewaren voor 
onderzoek in alle gevallen de expliciete toestemming van de patiënt vereist. F VAN LEEUWEN vraagt wat 
volgens hem dan het beleid moet zijn met betrekking tot al afgesloten dossiers, waarbij het praktisch niet 
mogelijk is om die toestemming te vragen. VAN GURP antwoordt dat het principe moet prevaleren boven 
het onderzoeksbelang: de onderzoeker moet het dan maar met minder gegevens doen. LEGEMAATE vraagt 
of dat inderdaad de enig mogelijke conclusie is als je moet constateren dat aan het principe van toestem-
mingvragen voor die oude dossiers nu eenmaal niet valt te voldoen. Zou je dan niet ook andere opties moe-
ten exploreren? VAN GURP is het daar wel mee eens; je moet – zegt hij – ook niet al te 
‘fundamentalistisch’ willen zijn. 

Naar aanleiding van de vraag of patiënten wel voldoende zijn toegerust om de consequenties van 
beslissingen over hun dossier te overzien, antwoordt VAN GURP dat patiënten met een chronische ziekte 
daar na verloop van tijd veel over weten. Vaak zijn het ook erg mondige patiënten. Waar kennis en oor-
deelsvermogen tekort schieten kan nadere scholing en vorming zinvol zijn, zoals ook hulpverleners die ont-
vangen.

E Van Leeuwen is niet gerust over het idee van mee naar huis nemen van het dossier door de patiënt. 
Als die komt te overlijden, is er dan niet een grote kans dat de gegevens door de nabestaanden vernietigd 
worden, zodat ook belangrijke gegevens over erfelijkheid van aandoeningen definitief verloren gaan? VAN 
GURP antwoordt dat deze risico’s onderdeel zouden moeten zijn van een eventuele patiëntenfolder en van 
voorlichting. Patiënten zouden zelf goed moeten nadenken over het belang dat bepaalde gegevens na hun 
dood bewaard blijven. Belangrijke te bewaren informatie kan met een opvallende sticker worden gemerkt of 
kan in bewaring worden gegeven bijvoorbeeld bij een gegevensbank. Ook ICT-mogelijkheden verdienen in 
dit opzicht vermelding: electronisch opslaan, met voldoende beveiligingsmogelijkheden, zou denkbaar zijn. 
HOOGHIEMSTRA vraagt of hij goed begrepen heeft dat de CG-Raad het bewaren door de patiënt zelf ziet 
als ‘next best’ oplossing, bewaren in het ziekenhuis als de beste oplossing, terwijl een mogelijke tussenop-
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lossing zou zijn electronisch opslaan, al dan niet geanonimiseerd en gereduceerd, onder bepaalde veilig-
heidsgaranties. VAN GURP antwoordt dat bewaren door de patiënt geen minder goede oplossing hoeft te 
zijn. Waar het hem om gaat is dat de patiënt uiteindelijk het laatste woord heeft over wat er met een dossier 
moet gebeuren: in het ziekenhuis laten, vernietigen, mee naar huis nemen of wellicht opbergen op een 
andere plaats. 

Freya

Vervolgens geeft LEGEMAATE het woord aan de heer E Bor, bestuurslid van Freya. BOR vertelt dat Freya 
nu iets meer dan 15 jaar bestaat. De vereniging is begonnen als Nederlandse Vereniging van Reageerbuisbe-
vruchting. Deze vereniging heeft zich in 1995 omgevormd tot Freya, patiëntenvereniging voor vruchtbaar-
heidsproblematiek. De vereniging telt thans bijna 4000 leden. Er is een secretariaat met anderhalve fte en er 
wordt gewerkt aan uitbreiding. Er zijn 80 à 90 vrijwilligers die werken aan hulpverlening en dienstverlening 
aan de patiëntengroep middels een dagelijks bereikbare telefoondienst, een website, een aantal mailinglijs-
ten en chatboxen die hulp en lotgenotencontact bieden. Er wordt per jaar een groot aantal lotgenotenavon-
den georganiseerd en een drietal grote themabijeenkomsten over oorzaken van onvruchtbaarheid en 
behandelingsmogelijkheden.

Desgevraagd zegt BOR dat er volgens Freya grote knelpunten zijn rond bewaren en vernietigen van patiën-
tengegevens. Hij herinnert aan de DES-affaire. Een ander voorbeeld is dat van jongens die op 12 à 13-jarige 
leeftijd een operatie ondergaan vanwege niet ingedaalde testikels en die later, volwassen geworden, vermin-
derd vruchtbaar blijken. De gegevens van de operatie die zij op jeugdige leeftijd ondergingen, zijn dan van 
groot belang voor diagnose en behandeling, maar die gegevens moeten er dan nog wel zijn. Verder onder-
streept hij dat het terrein van de voortplantingsgeneeskunde nog niet zo oud is. Het oudste kind dat via IVF 
is geboren, is 21 jaar en komt nu pas in de fase dat zij zelf over kinderen gaat nadenken. Over de gevolgen 
van vruchtbaarheidsbehandelingen is nog weinig bekend. Het is van groot belang dat de gegevens daarover 
behandelingen bewaard blijven, in het belang van de patiënt zelf, de nakomelingen, en ook met het oog op 
wetenschappelijk onderzoek. Het is moeilijk om aan te geven wat de maximale bewaartermijn van dit soort 
gegevens zou moeten zijn. Waarschijnlijk tot het einde van de vruchtbare leeftijd van de via IVF of andere 
technieken verwekte kinderen. Uitgaande van de patiënt die de behandeling heeft ondergaan wil dat zeggen: 
levenslang bewaren. Maar dit is moeilijk in een exact aantal jaren uit te drukken. 

LEGEMAATE vraagt wat er dan precies bewaard moet worden. Gaat het alleen om gegevens over de 
ingestelde vruchtbaarheidsbehandeling of ook om andere medische gegevens? BOR antwoordt dat het ook 
gaat om de ‘historie van de jonge mens’, omdat zich daarin allerlei zaken kunnen hebben voorgedaan die 
van belang zijn voor latere vruchtbaarheidsproblemen en voor de behandeling daarvan. Dat een selectiepro-
bleem bestaat, is duidelijk. Daar is ook in het Freya-bestuur over gesproken. Men is bereid in samenwerking 
met de NVOG een lijst met bewaar-criteria op te stellen.

BÜLLER vraagt welk aandeel van de leden van Freya daadwerkelijk deelneemt aan wetenschappelijk 
onderzoek. BOR vindt het lastig om daar een antwoord op te geven. Zijn vrouw en hijzelf hebben destijds 
drie maal het verzoek gekregen om mee te doen aan onderzoek en hebben dat toen ook gedaan. BRAAT 
zegt dat patiënten heel vaak zelf vragen om mee te mogen doen aan onderzoek, vooral aan onderzoek naar 
de veiligheid van de behandeling voor het kind. Helaas is er maar weinig geld om zulk onderzoek te doen. 
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BOR durft de uitspraak wel aan dat een groot deel van de leden van Freya geen bezwaar zal hebben tegen 
langer bewaren van gegevens voor onderzoek, omdat hun eigen belang als patiënten daarmee ook gediend 
is. Maar hij wil wél benadrukken dat de patiënten daar dan beslissingsrecht over moeten hebben. Men zou 
hun al bij het begin van de behandeling toestemming kunnen vragen om gegevens voor onderzoek langer te 
bewaren. Er is dan wel goede voorlichting nodig, ook over het belang ervan. Bij het geven van die voorlich-
ting zouden patiëntenverenigingen als Freya een taak kunnen hebben. 

Voor LEGEMAATE is dan wél de vraag hoe specifiek die toestemming zou moeten zijn: voor bewa-
ren met het oog op onderzoek in het algemeen of voor bewaren met het oog op nader gespecificeerd onder-
zoek? VAN WEEL merkt op dat het DES-voorbeeld wel laat zien dat het niet altijd mogelijk is van te voren 
aan te geven waar men later onderzoek naar zal willen doen. BOR: het probleem bij de DES-dochters is dat 
vaak zelfs niet bekend is of wel of niet DES is gebruikt. Hij zegt te denken dat patiënten over het algemeen 
ook toestemming zullen geven voor een meer generieke onderzoeksbestemming. LEGEMAATE vindt dat 
belangrijk, omdat het (bij Freya) lijkt te gaan om een groep van relatief jonge patiënten die alert zijn op wat 
er met hun materiaal gebeurt. BRAAT bevestigt dat: ze zijn over het algemeen goed geïnformeerd (internet 
etc.). 

E VAN LEEUWEN vraagt of er niet ook een groep is die het hebben ondergaan van een vruchtbaar-
heidsbehandeling voor zichzelf wil afsluiten en om die reden ook geen materiaal voor onderzoek wil 
afstaan. BOR zegt dat die behoefte tot afsluiten met name in groep KID patiënten voorkomt, maar niet hoeft 
te betekenen dat men geen materiaal afstaat, zolang het anoniem wordt bewaard. Wel merkt hij op dat de 
eerder geopperde mogelijkheid van door de betrokkenen zelf laten bewaren van het medisch dossier voor 
deze groep geen goed idee is. Ter illustratie noemt hij de mogelijkheid dat iemand na het overlijden van zijn 
ouders in een op zolder bewaard dossier iets over zichzelf moet ontdekken wat hem of haar nooit is verteld: 
verwekt te zijn met donorzaad. Desgevraagd zegt BOR eerder te denken aan opslag op een goed beveiligde 
internet-site, waarbij de patiënt het toegangsprofiel kan aangeven. 

Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten-verenigingen (NFK)

De heer HJ ROELANTS introduceert de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten-verenigingen (NFK): 
een koepelorganisatie met 24 lidorganisaties. Roelants is waarnemend voorzitter. DE NFK ondersteunt de 
lidorganisaties, geeft algemene informatie en doet aan belangenbehartiging. 

Binnen de NFK bestaat volslagen onbegrip over de 10 jaarstermijn, zowel gelet op het belang van de patiënt 
zelf, als op dat van diens familie, als op dat van het wetenschappelijk onderzoek. ROELANTS meent dat in 
plaats van te kijken hoe binnen de bestaande regeling ruimte voor langer bewaren te maken zou zijn (hij 
spreekt van ‘schipperen’) moet worden aangedrongen op herziening van de Europese privacyrichtlijn. Het 
uitgangspunt is mooi, maar bij het schrijven van die richtlijn heeft men er niet aan gedacht dat je je zelf daar 
mee wel eens behoorlijk in de vingers zou kunnen snijden. Desgevraagd zegt spreker dat dit (pleidooi voor 
wetsherziening) zijn eigen visie is; de NFK heeft over hoe het precies verder moet geen standpunt bepaald. 

LEGEMAATE vraagt of bij het zoeken naar oplossingen moet worden gedifferentieerd voor de terrei-
nen van zorg (patiënt/familie) en onderzoek. ROELANTS antwoordt dat voor beide terreinen bewaren de 
norm zou moeten zijn. LEGEMAATE vraagt in hoeverre er nu al een actueel probleem is? ROELANTS 
noemt ervaring in zijn eigen familie: ouder vroegtijdig aan kanker overleden; kinderen zouden willen weten 
148 Bewaartermijn patiëntengegevens



hoe het ziekteverloop was, maar die informatie was er niet meer. Spreker verwijst verder naar het eerdere 
betoog van mevr Van der Heide. De NFK heeft zich als koepel niet over casuïstiek gebogen. 

FRANCISSEN vraagt of er overleg is geweest met de wetenschappelijke verenigingen? ROELANTS 
antwoordt dat er contact is geweest met de KNMG. Hij noemt de brief van de KNMG aan de beroepsvereni-
gingen en de verwijzing naar de activiteiten van de Gezondheidsraad. Hij herhaalt dat de inzet zou moeten 
zijn: herziening van het regelgevend kader, maar als dat niet gaat, wil de NFK zeker meedenken over oplos-
singen in de sfeer van ‘de kleine lettertjes’ of de ‘uitzonderingen’ om te kijken of voor de eigen groep een 
gewenste situatie te bereiken is. VAN WEEL vraagt of het lange termijn gezondheidsbelang van de patiënt 
zelf daarbij voorop staat? ROELANTS antwoordt dat daarmee niet alles is gedekt, zie het eerdere voorbeeld 
(ervaring in eigen familie: belang van verwanten). 

E VAN LEEUWEN vraagt of binnen de NFK ook is nagedacht over bewaren van gegevens over risi-
cofactoren. ROELANTS antwoordt dat het uiteraard niet mogelijk is om alles wat mogelijk in de toekomst 
van belang kan zijn, vast te leggen. Daar moet een keuze worden gemaakt. Desgevraagd zegt hij dat in de 
NFK niet is gesproken over hoe dat precies zou moeten. Wel moet in ieder geval levenslang worden 
bewaard, omdat je nooit weet of iemand is uitbehandeld en in verband met erfelijkheid nog langer. “Of het 
dan 90 of 120 jaar moet zijn, is een lastige vraag”. HOOGHIEMSTRA vraagt of dat dan voor alle gegevens 
geldt? ROELANTS: alleen weggooien als je goede argumenten hebt om te denken dat je het later niet nodig 
zult hebben; je zou daar een goede studie naar moeten doen. In het digitale tijdperk kan er meer bewaard 
blijven. LEGEMAATE vraagt naar achterliggende uitgangspunten. ROELANTS: essentiële gegevens uit 
het dossier in ieder geval levenslang bewaren. Ook: kijken of dossiers volledig te krijgen zijn. In dit ICT 
tijdperk moet het toch mogelijk zijn fragmenten bij elkaar te brengen. Nu zijn patiëntgegevens over diverse 
instellingen en hulpverleners versnipperd. 

BÜLLER constateert dat in het betoog levenslang bewaren voorop staat (vanuit het belang van de 
patiënt zelf) en dat er dan geredeneerd vanuit het belang van de familie nog iets bovenop zou komen, plus 
beschikbaarheid voor andere doelen (wetenschap). Kom je dan concreet op twee of drie generaties? ROE-
LANTS zegt dat de NFK daar zo precies niet over gesproken; zij heeft zich op de uitgangspunten geconcen-
treerd. Bovendien, zegt hij, is ‘generatie’ een flexibel begrip. 

LEGEMAATE vraagt of in die afweging van uitgangspunten ook nog een rol is weggelegd voor pri-
vacy? ROELANTS: privacy is een belangrijk punt, maar niet ten koste van elke prijs. En zo (nl: tegen een te 
grote prijs) lijkt het in de wet te zijn gekomen. Het patiëntenbelang heeft daar niet vooropgestaan. Het dos-
sier is in hoge mate van de patiënt, maar diens gegevens zijn in goed beheer bij de behandelaar. Als het daar 
tien jaar goed bewaard kan worden, kan dat ook tachtig jaar of langer. Er is geen reden aan te nemen dat dat 
voor de privacy een verschil maakt. LEGEMAATE vraagt of dat betekent dat privacy-overwegingen in deze 
discussie volgens de NFK geen rol spelen? ROELANTS: wij hechten er erg aan dat er goede regelingen zijn 
en dat daar goed toezicht op is. Dan hebben wij daar ook best vertrouwen in. Het gaat om een afweging van 
belangen en volgens de NFK weegt het belang van gegevens die je mogelijk later bij een nieuwe behande-
ling nodig kunt hebben, het zwaarst. Uiteraard is de actieve toestemming van de patiënt een voorwaarde. 

LEGEMAATE constateert dat er binnen de NFK vooral op niveau van de uitgangspunten is gesproken 
en niet in termen van oplossingsrichtingen. ROELANTS bevestigt dat, maar voegt eraan toe dat als je kiest 
voor wat hij noemt ‘de volle mep’ (= levenslang, of misschien zelfs langer, bewaren van alles wat mogelijk 
ooit nog van belang kan zijn), er ook geen reden is om te zoeken naar ‘tussenoplossingen’. FRANCISSEN 
vraagt of dat alleen al vanwege het opslagprobleem misschien niet toch nodig zal zijn? ROELANTS ant-
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woordt dat over praktische problemen uiteraard gepraat moet worden, maar, zegt hij, dat is niet de argumen-
tatie die in de wet wordt gegeven voor het beperken van de bewaartermijn. 

HOOGHIEMSTRA vraagt zich af of er nu wel echt zo’n grote afstand bestaat tussen wat Roelants 
voorstelt en de door hem bekritiseerde privacy wetgeving. Bij kankerpatiënten kan de voorwaarde ‘zolang 
als nodig is gelet op de zorg van een goed hulpverlener’ immers zeer wel worden uitgelegd als ‘levenslang’, 
terwijl Roelants ook zelf heeft aangegeven dat niet noodzakelijk alles bewaard hoeft te worden. ROE-
LANTS reageert daarop met een persoonlijk voorbeeld dat laat zien dat je niet van te voren kunt weten wat 
later belangrijk is. Desgevraagd meent hij dat een zekere selectie wel mogelijk is door te onderscheiden tus-
sen ‘harde’ en subjectieve gegevens. Maar, voegt hij daar aan toe, zolang het gaat om papieren gegevens is 
die selectie ondoenlijk, terwijl bij digitale gegevens van een opslagprobleem geen sprake zal zijn.

Pandora

Mevrouw MW KNUTTEL introduceert de Stichting Pandora, waarvan zij directeur is. Aanwezig is ook 
mevr PH Dijns, juridisch adviseur van Pandora. Doelstelling van de stichting is: “leveren van een bijdrage 
aan de verbetering van de (maatschappelijke) positie van mensen die psychische en of psychiatrische pro-
blemen hebben of hebben gehad”. De stichting doet (ook in de afbakening van haar werkterrein) geen uit-
spraak over de oorzaken van de condities waarvoor mensen psychologische of psychiatrische hulp nodig 
hebben. Zij stelt vast dat momenteel het biologisch verklaringsmodel erg in de mode is, waarbij de maat-
schappelijke factoren die kunnen leiden tot psychische aandoeningen worden veronachtzaamd. Activiteiten 
van de Stichting behelzen: 1) informatie en advies op basis van lotgenotencontact, bijvoorbeeld over rechts-
positionele zaken 2) voorlichting door ervaringsdeskundigen aan professionals die te maken krijgen met 
mensen die psychologische/psychiatrische problemen hebben (oa. een door het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid medegefinancierd project in verband met verzuimproblematiek) 3) belangenbe-
hartiging, waarbij de stichting althans probeert het hele beleidsterrein te volgen. Zo is in de afgelopen peri-
ode veel energie gestoken in het kritisch volgen van de WAO-discussie. Pandora is een stichting is en heeft 
dus geen leden. Wel heeft zij enkele duizenden donateurs. 

KNUTTEL heeft enkele kritische opmerkingen bij de achtergrondnotitie die ter voorbereiding aan de voor 
de hoorzitting uitgenodigde organisaties is toegezonden. Daar staat op blz 1 dat nieuwe ontwikkelingen te 
verwachten zijn op het gebied van de ziektepreventie. Pandora maakt zich in dat verband bezorgd over de 
mogelijkheid van screening op het terrein van de GGZ, zeker gezien het eerder genoemde biologistische 
paradigma. De tweede opmerking betreft een formulering op blz 3, waar staat dat de wet (WGBO) geen 
ruimte biedt aan de betrokkene om te bewerkstelligen dat diens gegevens langer worden bewaard dan tien 
jaar als dat voor diens behandeling niet nodig is. Volgens Pandora biedt de wet die mogelijkheid wel, waar-
mee een belangrijk argument in de opmaat naar de stelling dat de wettelijke bewaartermijn misschien moet 
worden heroverwogen, zou vervallen. Pandora ziet ook verder geen grond voor die stelling. 

Goed in de notitie vindt Pandora de inventarisatie van verschillende belangen. Daarbij toch de kantte-
kening dat er wel heel veel nadruk wordt gelegd op het belang van wetenschappelijk onderzoek. In de 
inventarisatie mist het begrip ’maatschappelijke positie’. Als het gaat om wetenschappelijk onderzoek zou 
behalve aan medisch wetenschappelijk, ook aan sociaal wetenschappelijk onderzoek te denken zijn. Pan-
dora vindt (handhaving van) de bewaartermijn van tien jaar zinvol, omdat de groep waar zij voor staat van 
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mening is dat je ook je medisch verleden achter je moet kunnen laten. Bovendien zijn er andere partijen die 
in de notitie onvermeld blijven, zoals de (particuliere) verzekeraars, die in loslaten van de tien jaarstermijn 
een vrijbrief zullen zien om verder terug te graven in iemands verleden dan ze nu al doen. Pandora maakt 
zich grote zorgen over de verwevenheid van sociale zekerheid, werk en zorg en vindt dat de kwestie van de 
bewaartermijn in dat bredere perspectief moet worden beschouwd.

In antwoord op de vraag in de notitie naar knelpunten, antwoordt KNUTTEL dat Pandora in ieder 
geval geen voorbeelden kent van reeds vernietigd zijn van voor de patiënt belangrijke gegevens. Wel kent 
zij voorbeelden van het omgekeerde, waarin mensen die voor een gebroken been in het ziekenhuis kwamen, 
tot hun verbijstering geconfronteerd werden met het feit dat ze in een ver verleden zijn behandeld voor een 
bepaalde psychiatrische conditie. 

LEGEMAATE vraagt of de conclusie dus is dat er volgens Pandora eerder te lang dan te kort wordt 
bewaard? KNUTTEL antwoordt dat de termijn in ieder geval niet verlengd moet worden. LEGEMAATE 
zegt zich vanuit GGZ perspectief het belang van het kunnen afsluiten van het verleden te kunnen voorstel-
len, maar vraagt of het niet zo is dat ook ten aanzien van psychische of psychiatrische aandoeningen er een 
behandelings- of onderzoeksbelang kan zijn bij langer bewaren en waarin het voor de betrokkene nadelig 
kan zijn dat gegevens niet meer beschikbaar zijn. Hij memoreert in dat verband dat voor patiënten die onder 
de BOPZ vallen, de bewaartermijn niet tien, maar vijf jaar bedraagt. KNUTTEL bevestigt dat Pandora er 
niet van overtuigd is dat langer bewaren in het belang kan zijn van patiënten uit de groep wier belangen zij 
behartigt. Pandora heeft niet de indruk dat er gegevens verloren gaan die in het belang zijn van die groep en 
is dus tevreden met de huidige bewaartermijn. Voor het sociaal-wetenschappelijk onderzoek dat zij bepleit 
naar de maatschappelijke factoren die een rol spelen bij het ontstaan van psychische of psychiatrische aan-
doeningen zijn herleidbare patiëntgegevens van minder belang. LEGEMAATE vraagt om precisering: is 
Pandora’s redenering dat er geen belang van patiënten bij langer bewaren is, of dat zo’n belang er wel kan 
zijn, maar dat de gepercipieerde gevaren van verlenging van de bewaartermijn zo groot worden geacht dat 
dat belang er niet tegen opweegt? KNUTTEL herhaalt dat zo’n belang er volgens Pandora niet is, maar zegt 
ook dat de nadelen van uitbreiden van de bewaartermijn groter zijn dan de voordelen. 

E VAN LEEUWEN en FRANCISSEN vragen verder naar die voordelen. Laatstgenoemde wijst op de 
toegenomen rol van medicijngebruik bij de behandeling van psychische aandoeningen en de daardoor gere-
zen vraag naar de gevolgen van het langdurig gebruik van dergelijke medicijnen. Dat kun je helaas niet op 
geaggregeerd niveau bekijken. F VAN LEEUWEN kan zich de bezorgdheid over stigmatisering goed voor-
stellen, maar vraagt zich af of daaraan niet ook door goede regels bij de verstrekking van gegevens tegemoet 
kan worden gekomen. Gegevens over een psychiatrisch verleden mogen uiteraard niet naar boven komen bij 
de behandeling van een gebroken been. DIJNS antwoordt dat als de WGBO goed functioneert en zulke ont-
sporingen voorkomen worden, er ook vanuit het perspectief van Pandora wat meer ruimte zou komen om 
naar de bewaartermijn te kijken. Zij benadrukt echter dat de zorg van Pandora is ingegeven door ervaringen 
van patiënten met de manier waarop nu met medische gegevens wordt omgegaan. 

VAN WEEL zegt zich uit de huidige geneeskunde geen succesvoller onderzoek te kunnen voorstellen 
dan het onderzoek over meerdere generaties naar psychosociale determinanten van de gezondheidstoekomst 
van kinderen en kleinkinderen. De uitkomsten zijn bepalend geweest voor de inrichting van de huisartsge-
neeskunde zorg. Maar bij de huidige regels ten aanzien van bewaren van medische gegevens zou het onder-
zoek destijds niet uitgevoerd hebben kunnen worden. Bij het ‘gebroken been’ voorbeeld merkt hij op dat 
ook in die situatie de informatie over een eerdere psychische aandoening relevant kan zijn, bijvoorbeeld bij 
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de keuze van analgetica. Criterium zou moeten zijn of de gegevens ook inderdaad worden gebruikt voor het 
doel waarvoor ze zijn verzameld, namelijk de behandeling van de patiënt. KNUTTEL zegt dat langer bewa-
ren ook zonder de huidige regels te veranderen goed mogelijk is, namelijk als de patiënt dat zelf wil. Ook 
om die reden ziet Pandora geen reden voor wetswijziging. 

In verband met de door KNUTTEL geuite vrees dat verruiming van de bewaartermijn zal betekenen 
dat andere partijen ook van de gegevens gebruik willen maken, zegt LEGEMAATE dat langere beschik-
baarheid voor specifiek omschreven doelen niet betekent dat iedereen zomaar toegang heeft tot die gege-
vens. KNUTTEL noemt dat een typisch juristenantwoord; Pandora, zegt zij, is een praktijkorganisatie en uit 
die praktijk weet ze wat er gebeurt, of het nu mag of niet. LEGEMAATE vraagt of de bij Pandora bestaande 
bezwaren tegen het (langer) bewaren van medische gegevens vooral zijn ingegeven door misbruik van 
bestaande gegevens. KNUTTEL bevestigt dat: als het nu al niet goed gaat, hoe veel slechter wordt het dan 
niet als er langer bewaard mag worden? 

HOOGHIEMSTRA denkt dat het voor de commissie van groot belang is kennis te nemen van de door 
Pandora gesignaleerde praktijkproblemen. Het zou nuttig zijn als Pandora haar zorgen met specifieke voor-
beelden zou kunnen invullen. Hij denkt zelf aan twee categorieën. Allereerst de veranderde opvattingen 
over de aard van psychische aandoeningen die maken dat aantekeningen uit dossiers uit de jaren 60 en 70 nu 
vaak erg gedateerd aandoen. Daarnaast is te denken aan voorbeelden van het genoemde misbruik van gege-
vens: gegevens die voor het ene doel verzameld zijn worden in de praktijk ook voor andere doelen gebruikt. 
KNUTTEL noemt als voorbeeld een recent vragenlijstje dat Pandora kreeg over patiënten op de wachtlijst, 
waar ook gegevens werden gevraagd die voor het doel (inventarisatie van de wachtlijstproblematiek) niet 
terzake leken. Desgevraagd zegt zij toe nadere voorbeelden te zullen aanleveren in de beide door Hoog-
hiemstra genoemde categorieën.

BÜLLER merkt op dat, anders dan Knuttel opmerkte over de zeggenschap van de patiënt, de mogelijk-
heid tot langer bewaren in de wet uitsluitend wordt gekoppeld aan het professionele oordeel van de hulpver-
lener. Volgens KNUTTEL en DIJNS is dat niet zo en kan ook de patiënt, in bilateraal overleg met de 
hulpverlener, bepalen dat langer bewaard moet worden. HOOGHIEMSTRA noemt dit een interpretatie-
kwestie die nader moet worden uitgezocht. DIJNS zegt dat als de huidige wet de door Pandora veronder-
stelde ruimte niet biedt, op dat punt aanpassing gewenst is. F VAN LEEUWEN vraagt of Pandora dan van 
mening is dat in ieder geval aan de patiënt gevraagd moet worden of hij of zij instemt met vernietiging. 
DIJNS bevestigt dat. Bij bestaande dossiers van patiënten die niet meer onder behandeling zijn, zal dat 
enige creativiteit vergen, bijvoorbeeld via een advertentie of oproep in de krant. KNUTTEL merkt ten slotte 
nog op dat er volgens Pandora een naïef optimisme over ICT bestaat, alsof alles wat nu zo weerbarstig is 
dan ineens zal zijn opgelost.

Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP)

De heer C SMIT is bestuurslid van de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties 
(VSOP). Hij noemt het opmerkelijk dat bij de totstand koming van de WGBO de patiëntenorganisaties niet 
zijn geraadpleegd en zegt blij te zijn met het initiatief tot deze hoorzitting. De VSOP is een koepel van meer 
dan 60 patiëntenorganisaties op het terrein van de erfelijke en aangeboren aandoeningen en vertegenwoor-
digt zo’n 150.000 families. Hoofdtaak van de koepel is beleid en belangenbehartiging rond erfelijke en aan-
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geboren aandoeningen, niet alleen op nationaal, maar ook op Europees en internationaal niveau. De 
ontwikkelingen waar het om gaat stoppen niet bij de landsgrenzen. 

SMIT laat weten dat de VSOP naar aanleiding van de uitnodiging voor de workshop een brief heeft doen 
uitgaan naar de lidorganisaties om ervaringen en reacties te vragen: een kleine update dus van het onderzoek 
waarover eerder Van Gurp sprak. Spreker heeft met laatstgenoemde overlegd en zegt dat zij bereid zijn dat 
eerdere onderzoek op korte termijn te herhalen, mits er financiering voor komt. Van de nu ontvangen reac-
ties noemt Smit er enkele. Zo was er een reactie van de belangenvereniging van mensen met een primaire 
ciliaire dysgenesie (zeldzame aandoening leidend tot chronische infecties in het KNO-gebied). Volgens 
deze vereniging is de bewaartermijn te kort en zijn artsen die incidenteel met deze aandoening te maken 
krijgen niet in staat de juiste diagnose te stellen. Ook bij de overdracht van dossiers constateert de vereni-
ging problemen, vooral wat betreft de overgang van de kinderarts naar specialist. Deze belangengroep van 
ongeveer 80 families pleit sterk voor levenslang bewaren van dossiers en het gebruik van bijeengebrachte 
gegevens voor nader wetenschappelijk onderzoek naar de achtergronden van de aandoening. Een tweede 
reactie is gekomen van de Stichting Bloedlink, een patiëntenorganisatie voor erfelijke hart- en vaatziekten 
(brief tevens aan commissie gezonden). De stichting ziet de geldende limitering van de bewaartermijn als 
een knelpunt bij behandeling en preventie van erfelijke aandoeningen. Een derde reactie ontleent SMIT aan 
een op 5 oktober 2002 gehouden bijeenkomst in het LUMC, van de Stichting Oscar, die zich bezighoudt 
met erfelijke bloedziekten die met name bij etnische minderheden spelen (sikkelcelanemie, thalassemie). 
Volgens die stichting werkt het achterwege blijven van screening op die aandoeningen ten nadele van die 
groepen. Registratie op etnische achtergrond zou daarbij van groot belang zijn. 

Volgens de VSOP is uiterste zorgvuldigheid noodzakelijk bij het bewaren en vernietigen van medische 
dossiers of delen ervan, die in een later stadium van groot belang kunnen zijn voor beslissingen van indivi-
duen, waarbij de genetische achtergrond van familieleden een rol kan spelen, alsmede bij het vervolgonder-
zoek dat nodig is voor huidige en toekomstige medische ontwikkelingen. De diverse problemen dienen goed 
te worden onderscheiden, zodat gericht naar oplossingen gezocht kan worden. SMIT noemt in dit verband 
het eerder ter sprake gekomen gevaar van misbruik van gegevens. Dat is niet alleen van belang op het ter-
rein van de GGZ, maar ook waar het gaat om erfelijke of aangeboren aandoeningen. Door daarvoor (voor-
kómen misbruik) eventueel aparte wetgeving te maken, kan het probleem worden losgemaakt van dat van 
de bewaartermijn. Hetzelfde geldt voor de discussie over claims. In de juridische wereld zou moeten wor-
den nagedacht over een andere manier van schadeloosstelling (‘no fault compensation’), die de claimcultuur 
niet in de hand werkt. Ook die problematiek zou daarmee kunnen worden losgemaakt van de bewaartermijn. 

LEGEMAATE zegt de redenering te begrijpen; je hebt het dossier dan niet meer nodig om voor ver-
goeding in verband met late bijwerkingen in aanmerking te komen. Maar dan blijft toch zo dat je zulke dos-
siers nodig hebt om kennis over late bijwerkingen te vergaren? SMIT beaamt dat, maar zegt dat het 
wenselijk is die twee discussies uit elkaar te houden, zodat de goede bewaartermijn op grond van de juiste 
argumenten kan worden bepaald. 

LEGEMAATE constateert dat de drie genoemde voorbeelden in dezelfde richting lijken te wijzen, 
namelijk dat er een belang is bij langer bewaren. SMIT bevestigt dat, maar de achtergrond is in die drie 
gevallen toch verschillend. LEGEMAATE vraagt of die verschillen consequenties hebben voor de richting 
waarin naar oplossingen te zoeken valt? Of is de boodschap dat hetzelfde probleem uiteenlopende gronden 
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kan hebben. SMIT zegt dat hij vooral de complexiteit van de materie heeft willen benadrukken, als iets waar 
bij het totstandkomen van de wet onvoldoende mee is gerekend. 

E VAN LEEUWEN gaat in op Smits opmerkingen over het gevaar van misbruik dat eerder door de 
vertegenwoordigster van Pandora is benadrukt. Denkt Smit dat dat gevaar voldoende af te dekken valt, 
eventueel met strengere regels? SMIT noemt als concreet voorbeeld van de noodzaak van strengere regels 
op dat terrein de uitsluiting door levensverzekeraars van mensen met een aandoening die gevolgen heeft 
voor de levensverwachting. Hij spreekt van negatieve discriminatie op grond van een erfelijk kenmerk. 
HOOGHIEMSTRA zegt dat het gaat om een discussie die niet goed op te lossen lijkt; van de kant van de 
verzekeraars is er begrijpelijkerwijs geen animo voor het verzekeren van ‘brandende huizen’. Aan de andere 
kant is er het belang van nondiscriminatie. Tussen die twee is (bv in de Wet Medische Keuringen) een 
modus gevonden, waarvan je hooguit kan vinden dat het iets meer deze of juist die kant op moet. Helemaal 
dicht te timmeren is het niet. SMIT meent dat er toch oplossingen te bedenken zijn, zoals bijvoorbeeld het 
fonds dat in het leven geroepen is voor met HIV/AIDS besmette bloedtransfusiepatiënten. Als het zo is dat 
verzekeraars het risico van erfelijke aandoeningen niet meer kunnen dragen, zal je als samenleving, als je 
dat belangrijk vindt, er iets anders voor moeten bedenken.

FRANCISSEN merkt op dat het vaststellen van een verhoogd genetisch risico nog niet betekent dat 
iemand de ziekte in kwestie ook krijgt, maar het zijn wel gegevens die ook diens familie betreffen en voor 
partijen als verzekeraars en werkgevers erg interessant zijn. In dat verband noemt spreker ook de begrijpe-
lijke wens van mensen om iets niet te hoeven weten. Hoe bescherm je hen? In dat verband lijkt alles bewa-
ren wat we maar hebben geen goed idee; je vergroot daarmee het probleem. SMIT antwoordt dat het 
mogelijk moet zijn om dossiers op relevante onderdelen zodanig te strippen dat je alleen de meest essentiële 
gegevens bewaart. Waar het erfelijke ziekten betreft zou je bij die selectie ook mensen uit de desbetreffende 
families moeten betrekken. De vraag is wel of voor dat selectieproces financiën gevonden zullen worden. 

BÜLLER komt terug op de waarde van dossiers voor claims. Hij vraagt of de mogelijkheid om claims 
in te dienen binnen patiëntenorganisaties als de VSOP een belangrijk thema is. SMIT zegt dat het vooral 
speelt binnen organisaties van patiënten waar sprake is van een concreet probleem, zoals DES of hartklep-
pen. Hij noemt als voorbeeld een nog lopende rechtszaak waar belangrijke delen van het medisch dossier 
vernietigd zijn ondanks het feit dat de betreffende instellingsdirectie wist dat ze van belang konden zijn voor 
dat proces. LEGEMAATE vraagt of dit volgens Smit betekent dat alle patiënten of in geval degenen die een 
bijzondere behandeling hebben ondergaan, dus een juridisch belang hebben bij langer bewaren, los van de 
zorg-overwegingen die daarvoor kunnen worden aangevoerd. SMIT herhaalt zijn eerdere pleidooi om deze 
overwegingen van elkaar gescheiden te houden. Langer bewaren moet beargumenteerd worden op basis van 
zorgbelangen van de patiënt en diens familie. De discussie daarover, zegt hij, moet niet gebruikt worden om 
een claimcultuur te bevorderen Gelet op de ook emotionele belasting die het met zich meebrengt is het 
indienen van een claim het laatste wat je mensen moet aanraden. SMIT merkt vervolgens op dat bewaren 
door patiënten of patiëntenverenigingen hem geen goed idee lijkt. Het kan beter gebeuren door een neutrale 
organisatie, die de privacykant goed bewaakt. Het valt niet uit te sluiten dat binnen families met ernstige 
erfelijke aandoeningen over de omgang met gegevens conflicten ontstaan POORTMAN vraagt wat dan pre-
cies de rol van de patiëntenorganisatie kan zijn. SMIT antwoordt dat die natuurlijk bij de discussie betrok-
ken moet worden, zoals in deze hoorzitting. Het is belangrijk dat zulke organisaties kunnen meepraten over 
allerlei punten ten aanzien waarvan deeloplossingen gevonden moeten worden. Ze kunnen ook een belang-
rijke rol spelen bij het opzetten van onderzoek, bijvoorbeeld naar de levenskwaliteit van mensen met speci-
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fieke aandoeningen. Zij zullen echter zeker niet verantwoordelijk moeten zijn voor het bewaren van 
medische dossiers. 

Afsluiting hoorzitting

Voorzitter LEGEMAATE dankt de vertegenwoordigers van de patiëntenorganisaties voor hun komst, voor 
de door hen verstrekte informatie en voor hun bereidwilligheid op de vragen van de commissie te antwoor-
den. Hij laat weten dat de commissie eventuele nadere schriftelijke reacties van de kant van de organisaties 
zeker in haar verdere beraadslagingen zal betrekken. Daarop sluit hij de hoorzitting af.
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