Verenigingsstandpunt

Bewaartermijnen medisch dossier

GAV heeft onderzoek laten verrichten naar hoe lang medische dossiers bewaard
moeten/mogen worden. Binnen de medische advisering is dit niet eenvoudig eenduidig uit met
een regelgeving te halen. Volgens de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst is
de bewaarplicht voor medische dossiers 20 jaar, maar indien het keuringsgegevens betreft
(waaronder medisch advies mede wordt verstaan), mag de informatie slechts zo lang worden
bewaard als dat noodzakelijk is in verband met het doel van het onderzoek.
Dit kan strijdig zijn met de noodzaak om gegevens te bewaren voor het eventueel voeren van
verweer in civiel of tuchtrecht. Naast de WGBO moeten de richtlijnen van de KNMG en de
gevolgen van de wet BIG en de AVG, maar ook de gedragscodeverwerking persoonsgegevens
verzekeraars, de GBL en de beroepscode van onze vereniging mee worden gewogen.
GAV is van mening dat er op grond van deze wet- en regelgeving per definitie toestemming is
om een opgebouwd medisch dossier te bewaren zolang er sprake is van een lopende
schadevergoedingsdiscussie. Die schadevergoedingsdiscussie kan worden beëindigd door een
vonnis of arrest of door een minnelijke regeling, zodat het bewaren van het dossier kan worden
gestaakt. Voor het bewaren van een medisch dossier t.b.v. deze schadevaststelling (voor
verzekeraar of belangenbehartiger) geldt dat, nadat de appeltermijn van drie maanden is
verstreken en er geen hoger beroep is ingesteld of maximaal een maand nadat een minnelijke
regeling is getroffen (een voorbehoud uitgesloten).* Na deze periode is er voor de
schadevaststelling geen reden meer om het dossier voor de verzekeraar of belangenbehartiger
langer te bewaren en het medisch dossier moet dan ook worden verwijderd.
De medisch adviseur die in een schadevergoedingsdiscussie heeft geadviseerd heeft echter
ook een eigen belang om het medisch dossier voor zichzelf (en dus in een ander, persoonlijk
dossier) te bewaren voor het geval van een civielrechtelijke of tuchtrechtelijke claim van de
betrokkene. Daarbij kan worden aangesloten bij de verjaringstermijn van 10 jaar vanaf het
laatste advies in het kader van het tuchtrecht.
Derhalve stelt GAV zich op het standpunt dat na het wegvallen van het doel van het bewaren
van het medisch dossier voor verzekeraar of belangenbehartiger t.b.v. de schadevaststelling
een bewaartermijn van maximaal een maand wordt gehanteerd, maar de medisch adviseur in
verband met de verjaringstermijn van het tuchtrecht het dossier bij voorkeur gepseudonimiseerd
voor zichzelf bewaart tot 10 jaar na het laatste medisch advies.
Kortom:
- na een vonnis of arrest waartegen geen hoger beroep is ingesteld moet een medisch dossier
dat werd aangehouden voor de schadevaststelling t.b.v. de verzekeraar of de
belangenbehartiger binnen een maand worden vernietigd *
- na een (minnelijke) regeling moet het medisch dossier dat werd aangehouden voor de
schadevaststelling t.b.v. de verzekeraar of de belangenbehartiger binnen een maand worden
vernietigd *
- voor de medisch adviseur zelf wordt geadviseerd het medisch dossier gepseudonimiseerd te
bewaren tot 10 jaar na het laatste advies, in verband met een eventuele tuchtklacht
* In de praktijk zal dit vaak pas veel later bij de medisch adviseur bekend zijn. Dan moet vernietiging plaatsvinden
zodra het bekend is.
Pseudonimisering: het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat deze niet meer aan een specifieke betrokkene
kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden
bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan
een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld (art. 4 lid 4 AVG)
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