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Op papier is het allemaal netjes geregeld. 
De WGBO, de Wet op de geneeskundige 

behandelingsovereenkomst, zegt onomwon-
den dat iedereen recht heeft op inzage en een 
kopie van zijn eigen medisch dossier. Ook is 
geregeld wie zo’n dossier moet bijhouden; 
wat het opvragen van kopieën mag kosten; 
wie waarin inzage mag hebben; wanneer 
gegevens aangepast of  verwijderd mogen 
worden; en hoelang zo’n dossier bewaard 
moet blijven.
Maar dat is slechts theorie. Artsen weten – 
of  horen te weten – welke uw rechten als 
patiënt zijn, maar zij werken daar in de 
praktijk niet altijd van harte aan mee. En de 
klant zelf  kent die rechten vaak maar half, 
of  helemaal niet. En wil hij ze in de praktijk 

Drempels bij opvragen 
medisch dossier
Wat een sinecure zou moeten zijn, blijkt nog te vaak een tour-de-force. Want hoewel 
de klant wettelijk recht heeft op inzage en afschriften van zijn eigen medisch dossier, 
wijst onze test uit dat dit in de praktijk nog lang niet altijd vlekkeloos verloopt.

brengen, dan kan hij nog fl ink zijn neus sto-
ten, zoals sommigen van onze proefpersonen 
overkwam, toen zij hun huisarts om hun 
eigen medisch dossier vroegen.

Vertrouwensbreuk?

De eerste opvallende bevinding luidt dat 
vier leden van het Gezondgids-panel die zich 
in eerste instantie voor de test hadden opge-
geven, daar bij nadere overweging toch van 
afzagen. De reden was steeds dezelfde: men 
vreesde dat deelname de precaire relatie 
met de eigen huisarts zou schaden, of  dat er 
zelfs een vertrouwensbreuk zou optreden, 
met alle nare gevolgen van dien.
Het staat niet vast of  dat zou zijn gebeurd, 
maar het feit dat mensen met deze vrees 
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Hulp
Wilt u hulp bij het opvragen van uw dos-

sier? Surf naar www.consumentenbond.nl 

en klik op ‘Actueel’. Onder ‘Nieuwsover-

zicht 2007’ kunt u een standaardbrief 

downloaden, waarmee u snel, makkelijk en 

correct uw verzoek kunt indienen.

Meer informatie over uw rechten als patiënt rondom uw medische 
dossier vindt u in de komende Gezondgids-special over patiënten-
rechten, die half  juni verschijnt.

Opvragen medisch dossier

Ontvangst dossier Aantal

Binnen twee weken 9

Tussen 2 en 6 weken 3

(Nog) niet na 6 weken 3

Weigering (zonder afspraak) 1

rondlopen, is al een verontrustend signaal. 
Want het opvragen van iets waar je wettelijk 
recht op hebt en waar alleen gegevens over 
jezelf  instaan, mag geen invloed hebben op 
de bestaande vertrouwensrelatie tussen arts 
en patiënt.
Sommige artsen maken het de klant nodeloos 
moeilijk. Zo kon één van onze panelleden de 
gevraagde kopieën niet direct krijgen, maar 
moest hij eerst een afspraak met de huisarts 
maken voor inzage. Dat is volstrekt onnodig, 
en werkt zeker demotiverend.
Opmerkelijk is ook dat bij zes van de zestien 
dossierverzoeken in onze test de huisarts 
contact opnam om naar het motief  te vra-
gen. Aan de ene kant is het goed dat een 
huisarts wil weten of  er een probleem 
schuilt achter de aanvraag. Aan de andere 
kant maakt zo’n vraag het de klant weer 
moeilijker, want hij krijgt het gevoel dat hij 
zijn volstrekt legitieme verzoek moet moti-
veren – wat op zich helemaal niet hoeft.
In onze test bedachten de deelnemers zelf  
een reden waarom ze hun dossier wilden 
opvragen, of  ze gingen in op onze suggestie 
dat ze enkele maanden naar het buitenland 
wilden. Twee panelleden kwamen deson-
danks in de problemen door het onverwach-
te telefoontje van hun huisarts.

Een motief  voor het opvragen van je eigen 
medisch dossier is helemaal niet nodig; zo’n 
verzoek om motivering kun je dus gewoon 
weigeren. Wel is denkbaar dat je alleen een 
bepaald deel van je dossier wilt ontvangen; 
de huisarts kan dan gerichter kopieën (la-
ten) maken.

Lang wachten, geen kosten

De wet zegt dat een zorgverlener de gevraag-
de dossiergegevens zo snel mogelijk moet 
verstrekken. Twee weken lijkt ons dan een 
alleszins redelijke termijn, maar die haalde 
een minderheid van de artsen in deze test 
niet.
Negen van de zestien huisartsen slaagden 
erin de kopieën binnen twee weken te ver-
strekken, enkele zelfs binnen één week. Drie 
deden daar twee tot zes weken over. Drie 
andere hadden ook na zes weken nog geen 
dossier opgestuurd. Eén weigerde zelfs dit te 
doen, want hij vond – ten onrechte – dat de 
patiënt daarvoor eerst een afspraak met 
hem moest maken (wat onze proefpersoon 
niet deed).
Zeven panelleden moesten de kopieën per-
soonlijk bij de huisartsenpraktijk ophalen; 
éénmaal mocht een echtgenoot dit klusje 
klaren. Vier deelnemers ontvingen de af-
schriften per post, waarvan éénmaal door de 
huisarts persoonlijk gepost. Punten van 
zorg zijn hierbij beveiliging en privacybe-
scherming, want eerder dit jaar toonde een 
journalist van de krant Metro aan dat het nu 
voor onbevoegden (te) makkelijk is om an-
dermans dossier op te vragen en in te zien.
Ook in onze test geeft het gebrek aan con-
trole op de afgifte van de dossiers te denken. 
Slechts éénmaal moest onze proefpersoon 
zich legitimeren, voordat hij de afschriften 
meekreeg. Wel gaven sommigen aan dat de 
huisarts of  assistente hem of  haar persoon-
lijk kende, en daarom legitimatie onnodig 
vond.
De afschriften zelf  bestonden meestal uit 
een stapeltje losse kopieën; éénmaal zaten 
die in een open envelop, en éénmaal in een 
dichte. Bij de per post toegezonden dossiers 
was er éénmaal geen enkele privacybescher-

ming, alleen een blanco envelop; tweemaal 
stond er ‘medisch geheim’ op de envelop; en 
in één geval had de huisarts de envelop zelf  
verzegeld en geparafeerd. Hulde voor deze 
huisarts.
Opmerkelijk is ook dat geen van de huisart-
sen kosten in rekening bracht voor de ko-
pieën of  het opsturen ervan. De wet zegt dat 
inzage in het eigen dossier niets mag kosten, 
maar het verstrekken van kopieën wel 
(maximaal €0,23 per pagina met een maxi-
mum van €22,50 voor erg dikke of  moeilijk 
toegankelijke dossiers).

Tussen 1 en 100 pagina’s

En ten slotte de dossiers zelf. Waar bestaan 
die uit?
Dat blijkt enorm te variëren. Eén deelnemer 
ontving iets meer dan één pagina, nadat de 
weinig behulpzame huisarts eerst had aan-
gegeven dat hij het ‘onbegonnen werk’ vond. 
Een andere deelnemer ontving zonder ge-
zeur zo’n 100 pagina’s.
Negen panelleden gaven zelf  aan dat zij 
meenden dat het verstrekte dossier volledig 
was. Dat is dan vaak wel beperkt in de histo-
rie: één dossier ging tot zes jaar terug, andere 
langer (de wet zegt: minimaal 15 jaar). Drie 
deelnemers vonden hun dossier onvolledig; 
zo ontbrak eenmaal een penicillinekuur.
Behalve onvolledig kunnen de dossiers ook 
onjuist zijn. In één geval kreeg een deelne-
mer een pagina uit het dossier van zijn 
meerderjarige zoon meegestuurd. Dat had 
beslist niet mogen gebeuren! Een ander pa-
nellid gaf  aan dat in het dossier de verkeerde 
resusfactor (bepaalde bloedwaarde) stond 
vermeld. Een derde kon niet meedoen aan 
onze test, omdat zijn dossier sinds de over-
stap naar een andere huisarts was kwijtge-
raakt.
Samenvattend: meestal lukt het wel je me-
disch dossier op te vragen bij je huisarts. 
Maar daarvoor bestaat nog nodeloze vrees 
en werpen sommige huisartsen nodeloze 
barrières op. De privacybescherming bij ver-
strekking ervan kan beter, en ook aan de 
inhoud van de dossiers zelf  lijkt nog het no-
dige te schorten. •
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