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1. Inleiding 

Boek 7, titel 7, afdeling 5, BW (ook wel bekend als de Wet op de geneeskundige 

behandelingsovereenkomst), wordt gewijzigd. De Eerste Kamer heeft op 4 juni 2019 het 

wetsvoorstel ‘Verbeteren patiëntgerichte zorg en opnemen wettelijke regeling voor 

inzagerecht medisch dossier van overleden patiënt’ als hamerstuk afgedaan. De wetswijziging 

is op 24 juni 2019 gepubliceerd,1 en treedt op 1 januari 2020 in werking.2  

 

In dit commentaar wordt aandacht besteed aan de drie kernelementen van de wijziging van 

Boek 7, titel 7, afdeling 5, BW. De eerste wijziging die wordt besproken, is de aanvulling van 

de informatieplicht van de hulpverlener teneinde het overleg tussen de patiënt en de 

hulpverlener te bevorderen (par. 2). Daarna wordt ingegaan op de aanpassing van de 

bewaartermijn van medische dossiers (par. 3). Het laatste te bespreken kernelement betreft het 

inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt (par. 4). Het commentaar wordt 

afgesloten met een korte beschouwing (par. 5).  

 

2. Aanvulling van de informatieplicht van de hulpverlener  

Ingevolge het huidige artikel 7:448, eerste lid, BW moet de hulpverlener de patiënt 

informeren over het voorgenomen onderzoek en de voorgestelde behandeling. Deze vorm van 

inlichten moet op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk plaatsvinden.3 Met duidelijke 

wijze wordt bedoeld ‘in begrijpelijke woorden voor de patiënt’.4 Als een patiënt de 

Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig is, dan moet de hulpverlener zich inspannen om 

bij het informeren van de patiënt de hulp van iemand in te roepen die de taal van de patiënt 

beheerst.5 Bij het uitvoeren van de informatieplicht moet de hulpverlener zich laten leiden 

door wat de patiënt redelijkerwijs6 dient te weten over (a) de aard en het doel van het 

 
1 Wet van 5 juni 2019 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere 

wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht 

in het medisch dossier van een overleden patiënt, Stb. 2019, 224. 
2 Besluit van 10 juli 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 5 juni 

2019 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering 

van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier 

van een overleden patiënt (Stb. 2019, 224), Stb. 2019, 284. 
3 Kamerstukken ΙΙ 1989/90, 21561, 3, p. 11 (MvT). 
4 Kamerstukken ΙΙ 1989/90, 21561, 3, p. 11 (MvT). 
5 Kamerstukken ΙΙ 1989/90, 21561, 3, p. 11 (MvT). 
6 Hiermee wordt verduidelijkt dat de informatieplicht moet worden gezien in het licht van de omstandigheden 

van het geval, Kamerstukken II 1993/94, 21561, 21, p. 1 (Amendement van het lid Kohnstamm). 
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onderzoek of de behandeling die de hulpverlener noodzakelijk acht en van de uit te voeren 

verrichtingen, (b) de te verwachten gevolgen en risico’s daarvan voor de gezondheid van de 

patiënt, (c) andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen en  

(d) de staat en de vooruitzichten met betrekking tot diens gezondheid voor wat betreft het 

terrein van het onderzoek of de behandeling, zo volgt uit het huidige artikel 7:448, tweede lid, 

BW. De aard en omvang van de informatieplicht moet worden bepaald aan de hand van de 

individuele situatie van de patiënt en de aard van de medische behandeling.7 Deze vorm van 

informeren past bij de klassieke gedachte dat het advies van de hulpverlener leidend is en de 

wensen van de patiënt op de tweede plaats komen.8 Volgens de wetgever is dat niet meer 

hedendaags.9  

 

Door de wijziging van artikel 7:448 BW wordt de huidige informatieplicht vervangen door 

een model waarin ‘samen beslissen’ (‘shared decision making’) centraal staat.10 Hieraan 

wordt invulling gegeven door hulpverleners te verplichten om patiënten niet slechts 

informatie te verstrekken op basis waarvan de patiënt toestemming geeft voor een bepaalde 

behandeling, maar ook om samen met de patiënt te beslissen over de te verlenen zorg.11 Dit 

overleg tussen hulpverlener en patiënt moet zowel bij ingrijpende verrichtingen als bij meer 

standaardverrichtingen plaatsvinden.12 Een en ander is uitgewerkt in het nieuwe artikel 7:448, 

eerste lid, BW, waarin de verplichting voor de hulpverlener om tijdig te overleggen met de 

patiënt op een wijze die past bij zijn bevattingsvermogen is opgenomen. Deze verplichting 

brengt met zich dat de hulpverlener in gesprekken aansluit bij de belevingswereld, het 

bevattingsvermogen (waaronder lees- en schrijfvaardigheden), de culturele achtergrond en de 

behoeften en situatie van de individuele patiënt.13 De hulpverlener dient zich bij verstrekking 

van de informatie te laten leiden door hetgeen de patiënt redelijkerwijs dient te weten over:  

(a) de aard en het doel van voorgenomen onderzoek, behandeling en verrichtingen, (b) de te 

verwachten gevolgen en risico’s voor de gezondheid van de patiënt bij voorgenomen 

onderzoek, behandeling en verrichtingen en bij niet behandelen, (c) alternatieve onderzoeken 

en behandelingen al dan niet uitgevoerd door andere hulpverleners, (d) de staat van en 

vooruitzichten met betrekking tot de gezondheid van de patiënt wat betreft het terrein van de 

mogelijke methoden van onderzoek of behandelingen en (e) de uitvoeringstermijn van 

onderzoeken en behandeling en de verwachte tijdsduur daarvan, zo volgt uit het nieuwe 

artikel 7:448, tweede lid, BW. Hoewel dit deel van de bepaling grotendeels gelijk is aan het 

huidige artikel 7:448, tweede lid, BW, is het ook op een aantal punten gewijzigd. Anders dan 

nu, is onder sub a niet langer opgenomen ‘die hij noodzakelijk acht’. Dit is niet passend bij 

het samen beslissen-model. Een tweede wijziging is dat bij sub b is toegevoegd wat de patiënt 

redelijkerwijs dient te weten over niet-behandeling. Onder sub c is naast de alternatieve 

methoden van onderzoek en behandeling toegevoegd ‘al dan niet door andere hulpverleners’. 

Als laatste is onder sub e toegevoegd wat de patiënt redelijkerwijs dient te weten over de 

 
7 Kamerstukken ΙΙ 1989/90, 21561, 3, p. 11 (MvT). 
8 Kamerstukken ΙΙ 2017/18, 34944, 3, p. 3 (MvT). 
9 Kamerstukken ΙΙ 2017/18, 34944, 3, p. 3 (MvT). 
10 Zie daarover ook M.A. van Lopik & E. Pans, ‘Een goed gesprek tussen patiënt en hulpverlener. De WGBO-

nieuwe stijl’, TLP 2017/77, p. 32-37. 
11 Zie daarover ook K. Watson, ‘Nieuwe basis onder goed hulpverlenerschap en medische aansprakelijkheid’, 

L&S 2018, nr. 3, p. 25-37. 
12 Kamerstukken ΙΙ 2017/18, 34944, 3, p. 4 (MvT). 
13 Kamerstukken ΙΙ 2017/18, 34944, 3, p. 5 (MvT). 



verwachte tijdsduur van onderzoek of behandeling. De hulpverlener dient zich bovendien 

tijdens het overleg op de hoogte te stellen van de situatie en behoeften van de patiënt, de 

patiënt uit te nodigen om vragen te stellen en desgevraagd schriftelijk of elektronisch 

informatie te verstrekken over de onderwerpen zoals hiervoor onder a t/m e vermeld (art. 

7:448, derde lid, BW). Tijdens het overleg dient de hulpverlener rekening te houden met de 

omstandigheid dat de patiënt zelf steeds meer informatie vergaart over aandoeningen en 

behandelopties.14  

 

Met de wetswijziging wordt beoogd het gezamenlijk beslissen van hulpverlener en patiënt in 

de zorg te bevorderen.15 Het beoogde resultaat van de dialoog tussen hulpverlener en patiënt 

is een goed geïnformeerde patiënt die weloverwogen al dan niet toestemming verleent voor 

onderzoek, behandeling en/of verrichtingen.16 Volgens de wetgever komt de dialoog tussen 

hulpverlener en patiënt ten goede aan het wederzijdse vertrouwen en bevordert het de 

therapietrouw.17  

 

3. Aanpassing van de bewaartermijn van het medisch dossier  

Uit het huidige artikel 7:454, derde lid, BW volgt dat de bewaartermijn van medische dossiers 

vijftien jaar is, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener 

voortvloeit. Dit laatste kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij chronische ziektes; in dat geval is 

het voor goede hulpverlening noodzakelijk dat gegevens langer worden bewaard. Voorts is in 

artikel 7:454, derde lid, BW bepaald dat de bewaartermijn aanvangt op het moment waarop de 

medische gegevens zijn vervaardigd Dit betekent in de praktijk dat de bewaartermijn 

aanvangt bij het opnemen van elk afzonderlijk medisch gegeven in het dossier. Omdat 

daardoor verschillende bewaartermijnen gelden voor diverse onderdelen van het medisch 

dossier, leidt dit in de praktijk tot diverse uitvoeringsvraagstukken en -lasten.18  

Door de wijziging van artikel 7:454, derde lid, BW wordt de bewaartermijn van medische 

dossiers van vijftien naar twintig jaar verlengd. Deze wijziging vindt haar oorsprong in een 

advies van de Gezondheidsraad uit 2004.19 De wetgever is het met de Gezondheidsraad eens 

dat door een verlenging van de bewaartermijn meer kennis kan worden verkregen van eerdere 

ziekten en de samenhang tussen een eerder doorgemaakte ziekte of ondergane behandeling en 

latere ziekte of behandeling.20 Met name vanwege de hogere levensverwachting van 

patiënten, is het volgens de wetgever relevant om inzicht te krijgen in ziektes van een langere 

periode terug. De langere bewaartermijn kan daarom nuttig zijn voor goede hulpverlening op 

latere leeftijd. Omdat de voorgestelde verlenging van de bewaartermijn uitsluitend bedoeld is 

om het belang van de patiënt te dienen, was dit belang leidend bij de afweging. Dit neemt niet 

weg dat door de verlenging de gegevens ook langer beschikbaar zijn voor andere doeleinden, 

zoals wetenschappelijk onderzoek.21  

 

 
14 Kamerstukken ΙΙ 2017/18, 34944, 3, p. 5 (MvT). 
15 Zie daarover ook J. Legemaate, ‘Aanpassingen van de WGBO’, TvGR 2018, p. 556-564. 
16 Kamerstukken ΙΙ 2017/18, 34944, 3, p. 6 (MvT). 
17 Kamerstukken ΙΙ 2017/18, 34944, 3, p. 3, 4 (MvT). 
18 Kamerstukken ΙΙ 2017/18, 34944, 3, p. 8 (MvT). 
19 Kamerstukken ΙΙ 2017/18, 34944, 3, p. 6 (MvT) en Gezondheidsraad, ‘Advies over Bewaartermijn 

patiëntengegevens’, 1 april 2004.  
20 Kamerstukken ΙΙ 2017/18, 34944, 3, p. 6 (MvT). 
21 Kamerstukken ΙΙ 2017/18, 34944, 3, p. 7 (MvT). 



Een andere wijziging van artikel 7:454, derde lid, BW betreft het moment waarop de 

bewaartermijn aanvangt. Na inwerkingtreding van de wetswijziging begint de bewaartermijn 

van medische dossiers te lopen vanaf de laatste wijziging in het dossier. Door de 

wetswijziging loopt de bewaartermijn voor het gehele medisch dossier op dezelfde termijn af. 

Daar wordt in de praktijk overigens al uitvoering aan gegeven.22  

 

4. Inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt 

 

4.1 Drie wettelijke grondslagen 

Ingevolge artikel 7:457, eerste lid, BW – welk artikel overigens op zichzelf niet zal wijzigen 

behoudens enige tekstuele aanpassingen – hebben anderen recht op inzage in een medisch 

dossier als de patiënt daarvoor bij leven toestemming heeft verleend. Dit is thans de enige 

wettelijke grond voor inzage in het medisch dossier van een overleden patiënt. In andere 

gevallen bestaat in beginsel geen recht op inzage in het medisch dossier van een overleden 

patiënt. Hierop bestaan evenwel uitzonderingen, die uit de jurisprudentie volgen.23  

 

De eerste uitzondering is ‘veronderstelde toestemming’. Hiervan is sprake als de toestemming 

van de overleden patiënt voor inzage in diens dossier na overlijden mag worden 

verondersteld. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als het gaat om een inzageverzoek van een 

nabestaande die toen de patiënt nog leefde betrokken was bij de behandeling en de 

gesprekken met de hulpverlener. In dat geval mag worden verondersteld dat de patiënt 

toestemming had gegeven aan de betreffende nabestaande voor inzage in zijn of haar medisch 

dossier.24 Uit de rechtspraak volgt dat veronderstelde toestemming niet lichtvoetig mag 

worden aangenomen.25 

De tweede uitzondering betreft een zwaarwegend belang. Dit is aan de orde als sprake is van 

een zwaarwegend belang voor een ander, dat zou (kunnen) worden geschaad als 

geheimhouding wordt gehandhaafd en het aannemelijk is dat de gewenste informatie niet op 

een andere manier kan worden verkregen dan door dossierinzage. Te denken valt aan de 

gevallen waarin nabestaanden een testament aanvechten vanwege vermeende 

wilsonbekwaamheid van de erflater.26 Ook ten aanzien van een zwaarwegend belang geldt, 

net als bij veronderstelde toestemming, dat uit de rechtspraak volgt dat dit niet lichtvoetig 

mag worden aangenomen.  

 

De wetswijziging verandert een en ander of verduidelijkt het inzagerecht na overlijden door 

toevoeging van een artikel 7:458a BW. Met de wetswijziging wordt desgevraagd op basis van 

de volgende drie gronden inzage verleend in een medisch dossier van een overleden patiënt. 

 

a. Toestemming bij leven (art. 7:458a, eerste lid, onder a, BW) 

Dit is aan de orde als de patiënt bij leven toestemming voor inzage heeft gegeven en deze 

toestemming schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. Zoals hiervoor opgemerkt, is deze 

inzagegrond reeds vastgelegd in de wet. Ten aanzien van de toestemming bij leven geldt dat 

 
22 KNMG, ‘Richtlijn omgaan met medische gegevens’, september 2016, § 6.4. 
23 Kamerstukken ΙΙ 2017/18, 34944, 3, p. 8 (MvT). 
24 KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’, Utrecht: KNMG, mei 2018, p. 76. 
25 Zie bijvoorbeeld ECLI:NL:TGZRSGR:2014:87, r.o. 5.8. 
26 KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’, Utrecht: KNMG, mei 2018, p. 78-79. 



deze volgens de wetswijziging (anders dan nu) schriftelijk of elektronisch moet zijn 

vastgelegd. De patiënt kan hiervoor een document (laten) opstellen. In die gevallen waarin de 

patiënt hiertoe fysiek niet in staat is, kan de patiënt mondeling aan de hulpverlener doorgeven 

wie na zijn of haar overlijden inzage mag hebben in welke gegevens. De hulpverlener maakt 

hier dan aantekening van in het medisch dossier van de patiënt. Het kabinet heeft daarbij 

overwogen dat deze aantekening vanuit bewijsrechtelijk perspectief gezien meer zekerheid 

biedt dan enkel mondelinge toestemming om na te gaan of de patiënt inzage heeft willen 

toestaan.27 

 

b. Mededeling van een incident (art. 7:458a, eerste lid, onder b, BW)  

Hiervan is sprake als een nabestaande als bedoeld in artikel 1 van de Wet kwaliteit, klachten 

en geschillen zorg (Wkkgz) of een persoon als bedoeld in artikel 7:465, derde lid, BW een 

mededeling van een incident in de zin van artikel 10, derde lid, Wkkgz heeft ontvangen. In 

artikel 10, derde lid, Wkkgz is bepaald dat de zorgaanbieder aan een cliënt, alsmede een 

vertegenwoordiger van de cliënt dan wel een nabestaande van de overleden cliënt, onverwijld 

mededeling doet van de aard en toedracht van incidenten bij de zorgverlening aan de cliënt 

die voor de cliënt merkbare gevolgen hebben of kunnen hebben en dat hij van de aard en 

toedracht van incidenten aantekening in het dossier van de cliënt maakt. In lijn met de 

doelstellingen van de Wkkgz acht de wetgever het redelijk dat nabestaanden in voorkomend 

geval naast een mededeling van een incident tevens inzage in het medisch dossier krijgen. 

Hierdoor kunnen zij een eventuele klacht over het handelen van een zorgaanbieder beter 

onderbouwen aan de hand van het medisch dossier.28 Dit betreft een nieuwe inzagegrond voor 

nabestaanden. 

 

c. Zwaarwegend belang (art. 7:458a, eerste lid, onder c, BW)   

Op basis van de laatste grond wordt inzage verleend aan iedereen die een zwaarwegend 

belang heeft én die met concrete aanwijzingen aannemelijk maakt dat dit belang mogelijk 

wordt geschaad. Artikel 7:458a, eerste lid, onder c, BW geldt voor iedereen die een 

zwaarwegend belang heeft. Het gaat hier om een wettelijke verankering van een reeds (in de 

rechtspraak ontwikkelde) bestaande inzagegrond. Inzage moet noodzakelijk zijn voor de 

behartiging van het zwaarwegende belang. Als voorbeeld van een zwaarwegend belang heeft 

de wetgever het aanvechten van een rechtshandeling genoemd waarbij betwist is dat een 

overleden patiënt wilsbekwaam was ten tijde van die rechtshandeling.29 Te denken valt aan 

het opstellen of wijzigen van een testament. In lijn met de jurisprudentie acht de wetgever een 

emotioneel belang geen zwaarwegend belang, althans niet voldoende.30 Reden hiervoor is dat 

het kabinet een onbeperkt inzagerecht voor nabestaanden zonder een te objectiveren belang 

onwenselijk acht.31 

 

Omdat niet altijd sprake is van eenduidige jurisprudentie met betrekking tot de gronden voor 

inzage in het medisch dossier van een overleden patiënt, beoogt de wetswijziging 

 
27 Kamerstukken ΙΙ 2017/18, 34944, 3, p. 10 (MvT). 
28 Kamerstukken ΙΙ 2017/18, 34944, 3, p. 11 (MvT). 
29 Kamerstukken ΙΙ 2017/18, 34944, 3, p. 12 (MvT). 
30 HR 9 oktober 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2735, Hof Amsterdam 24 juni 1998, NJK 1999, 77, Hof 

Amsterdam 28 november 2002, ECLI:NL:GHAMS:2002:AG0075 en Hof ’s-Hertogenbosch 13 maart 2001, 

ECLI:NL:GHSHE:2001:AB1126. 
31 Kamerstukken ΙΙ 2017/18, 34944, 3, p. 14 (MvT). 



duidelijkheid te verschaffen wanneer en onder welke voorwaarden inzage in en afschrift van 

het medisch dossier van een overleden patiënt kan worden verkregen.32 Hierbij is het van 

belang een balans te vinden tussen enerzijds de belangen van de (overleden) patiënt die met 

het beroepsgeheim van de hulpverlener worden beschermd en anderzijds de gerechtvaardigde 

belangen van degene die het medisch dossier van een overleden patiënt wenst in te zien.33  

 

4.2 Veronderstelde toestemming niet langer grond voor inzage 

De ‘veronderstelde toestemming’ is niet als inzagegrond opgenomen. In de praktijk is dit 

echter een veel gebruikte grond en daarom ontmoet(te) het voorstel in deze vorm kritiek. Ook 

tijdens het op 16 april 2019 gevoerde debat werd meer dan eens aan de orde gesteld waarom 

de veronderstelde toestemming als grond voor inzage in het dossier van een overleden patiënt 

niet in het wetsvoorstel is opgenomen. Minister Bruins gaf in reactie daarop aan te streven 

naar duidelijkheid. De veronderstelde toestemming is tegen die achtergrond niet passend te 

noemen, omdat zij interpretatie behoeft en tot uitvoeringsvragen zal leiden, aldus de minister. 

Daarmee krijgen nabestaanden niet langer het recht op inzage op basis van de veronderstelde 

wil van de overleden patiënt, zoals thans het geval is, maar enkel als aan een van de 

voorwaarden uit artikel 7:458a, eerste lid, BW is voldaan.  

 

4.3 Inzagerecht ouders en voogd 

Aan de ouders en voogd (een voogd kan ook zijn een persoon in dienst van een 

gecertificeerde instelling) van een overleden minderjarige tot en met 15 jaar is een ruimere 

inzagebevoegdheid toegekend, zo volgt uit artikel 7:458a, tweede lid, BW. Voor hen geldt een 

algemeen recht op inzage en afschrift van het dossier, tenzij dit in strijd is met de zorg van een 

goed hulpverlener.34 Achterliggende gedachte hierbij is dat de ouders en/of voogd de 

verantwoordelijkheid voor het kind bij leven hebben.35 Overeenkomstig artikel 7:458a, vierde 

lid, BW hebben minderjarigen van 12 jaar en ouder en die tot een redelijke waardering van 

hun belangen in staat zijn, de mogelijkheid om bij leven bezwaar te maken tegen die inzage of 

dat afschrift.  

 

4.4 Inzage niet onbeperkt 

Uit artikel 7:458a, derde lid, BW volgt dat uitsluitend inlichtingen worden verstrekt die 

noodzakelijk zijn om het doel van inzage te verwezenlijken. Het vierde lid van artikel 7:458a 

BW regelt dat geen inlichtingen worden verstrekt indien een patiënt van 12 jaar of ouder die 

tot een redelijke waarderingen van zijn belangen in staat was, schriftelijk of elektronisch heeft 

vastgelegd dat hij of zij geen inzage wenst of daarbij de persoonlijke levenssfeer van een 

ander wordt geschaad.  

 

4.5 Inzage door onafhankelijk arts 

De laatste wijziging betreft de toevoeging van artikel 7:458b BW. Op 23 april 2019 is 

ingestemd met een gewijzigd amendement van de leden Hijink en Mulder (nr. 18, ter 

 
32 Kamerstukken ΙΙ 2017/18, 34944, 3, p. 9 (MvT). 
33 Kamerstukken ΙΙ 2017/18, 34944, 3, p. 10 (MvT). 
34 Artikel 7:453 BW. 
35 Kamerstukken ΙΙ 2017/18, 34944, 3, p. 14 (MvT). 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details?date=16-04-2019#2019A01174
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20190423/stemming_verbetering_van/document3/f=/vkyjixcrnrzy.pdf


vervanging van nr. 10), inhoudende de toevoeging van een nieuw artikel 7:458b BW.36 Het 

amendement regelt dat indien degene die verzoekt om inzage of afschrift vanwege een 

zwaarwegend belang geen afschrift of inzage van de hulpverlener verkrijgt, de hulpverlener 

inzage of afschrift dient te verstrekken aan een door de verzoeker aangewezen onafhankelijke 

arts. Deze arts krijgt hiervoor inzage in de relevante delen van het medisch dossier. Indien de 

weigering volgens de arts niet gerechtvaardigd is, verstrekt de hulpverlener alsnog inzage of 

afschrift aan de verzoeker. Indien de arts oordeelt dat de weigering tot inzage of afschrift 

gerechtvaardigd is, laat dit de mogelijkheid voor de verzoeker om een juridische procedure te 

starten onverlet. Met dit amendement wordt een laagdrempelige, onafhankelijke en tijdige 

beoordeling van een verzoek tot inzage van het medisch dossier van een overleden patiënt 

door de verzoeker georganiseerd.37 

 

5.  Slotopmerkingen 

Deze wetswijziging beoogt de positie van de patiënt te verduidelijken en te versterken door 

middel van het samen beslissen-model ter vervanging van de informatieplicht en door de 

verlenging van de bewaartermijn van het medisch dossier. Daarnaast regelt de gewijzigde wet 

het inzagerecht in het medisch dossier van overleden patiënten. Of de wijzigingen 

daadwerkelijk de rechtspositie van de patiënt verduidelijken en versterken en of de regeling 

voor inzagerecht in het medisch dossier van overleden patiënten meer zekerheid gaat bieden, 

is afwachten. 

 
36 Kamerstukken ΙΙ 2018/19, 34994, 18, (Gewijzigd amendement van de leden Hijink en Edgar Mulder ter 

vervanging van dat gedrukt onder nr. 10). 
37 Kamerstukken ΙΙ 2018/2019, 34994, 18, p. 3 (Gewijzigd amendement van de leden Hijink en Edgar Mulder ter 

vervanging van dat gedrukt onder nr. 10)). 


