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I. Elektronisch medisch dossier (EMD)
Stopzetting van de activiteiten van zorgverleners
- Gegevensoverdracht - Keuze van de patiënten Geïnformeerde toestemming - Code van geneeskundige
plichtenleer van de Nationale Orde van Geneesheren Beheer van medische dossiers - Gepaste bewaarregeling
- Continuïteit van de zorg
Vraag nr. 1670, gesteld op 2 juni 2017 aan mevrouw de minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid, door mevrouw CAPRASSE,
volksvertegenwoordigster1
De algemene toepassing van het elektronisch medisch dossier (EMD) moest de gegevensoverdracht bij de stopzetting van de activiteiten van zorgverleners aanzienlijk vergemakkelijken. Als de
arts het einde van zijn activiteiten voorbereidt, bijvoorbeeld bij het naderen van zijn pensionering, en
hij een opvolger heeft en zijn patiënten daarover inlicht, zou er geen probleem mogen zijn.
Naar verluidt zouden de regels echter niet helemaal duidelijk zijn, met name als het aankomt op het
eerbiedigen van de vrije keuze van de patiënten.
1. Moeten de patiënten, als ze dat (nog) niet hebben gedaan, hun geïnformeerde toestemming
geven inzake het delen van hun medische dossier opdat de opvolger daartoe toegang kan
hebben ? Of wordt het patiëntenbestand automatisch in zijn geheel overgedragen, zoals dat het
geval zou zijn bij de overname van papieren dossiers ?
2. Moet de patiënt, als hij een andere arts kiest, zijn geïnformeerde toestemming geven voor het
delen van het dossier, aangezien dat niet wordt gedeeld, maar wordt overgedragen ?
3. Wie zou er, als de arts de stopzetting van zijn activiteiten niet voorbereidt omdat hij bijvoorbeeld
onverwachts overlijdt, toegang hebben tot de elektronische medische dossiers en onder welke
voorwaarden en volgens welke procedures zou dat gebeuren ?

Antwoord :
De draagwijdte van de geïnformeerde toestemming voor de elektronische deling van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners in het kader van de zorg voor de patiënt reikt niet tot de organisatie
van de overdracht van het patiëntendossier in het kader van de beëindiging van de activiteiten
van een zorgverlener. De geïnformeerde toestemming is beperkt tot de deling van gezondheidsgegevens met betrekking tot dewelke er effectief verwijzingen in het verwijzingsrepertorium van het
eHealth-platform zijn opgenomen.
Titel II (De geneesheer ten dienste van de patiënt) van de Code van geneeskundige plichtenleer van
de Nationale Orde van Geneesheren regelt het beheer van medische dossiers bij stopzetting van de
praktijk.
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De medische deontologische code schrijft voor dat bij overdracht van een medische praktijk, het
overdrachtscontract moet bepalen dat de arts-cessionaris bewaarnemer wordt van de medische
dossiers en dat hij zich ertoe verbindt de informatie uit het dossier die van nut is voor de continuïteit
van de zorg te bezorgen aan iedere andere beroepsbeoefenaar, aangeduid door de patiënt. Wanneer een praktijk wordt stopgezet en niet wordt overgedragen, moet de arts erop toezien dat alle
medische dossiers voor bewaring aan een praktiserend arts worden toevertrouwd. Indien de arts
hier zelf niet toe in staat is, is het raadzaam dat zijn naaste familieleden de overdracht op zich nemen. Indien geen enkele oplossing gevonden wordt, kan elke betrokkene de Provinciale Raad van
de arts hiervan op de hoogte brengen.
Artikel 47 : Wanneer zijn praktijk ophoudt, maakt de arts alle nuttige en noodzakelijke inlichtingen
voor de continuïteit van de zorg over aan de door de patiënt aangeduide arts.
Indien de betrokken provinciale raad ingelicht wordt dat deze arts niet meer bij machte is deze verplichting na te leven, neemt hij de nodige schikkingen voor :
}}

}}

de gepaste bewaarregeling voor de medische dossiers, teneinde de continuïteit van de zorg te
kunnen verzekeren
de vrijwaring van het beroepsgeheim.

Artikel 39 : De arts die persoonlijk het medisch dossier heeft samengesteld en aangevuld, is verantwoordelijk voor de bewaring ervan. Hij beslist over de overdracht van het geheel of een gedeelte
van het dossier met inachtneming van het beroepsgeheim.
Artikel 41 : Op vraag van de patiënt of met diens toestemming moet de arts zo spoedig mogelijk aan
een andere behandelende arts alle inlichtingen verstrekken die nuttig of nodig zijn voor de vervollediging van de diagnose of de voortzetting van de behandeling.
Daarenboven, in zijn advies van 22 april 1995, beveelt de Nationale Raad van de Orde der artsen
ook aan dat de artsen om elke onbeschikbaarheid van de eigenaar van de geheime sleutel te ondervangen, een kopie van de geheime sleutel en van het paswoord op diskette toe te vertrouwen aan
de Provinciale Raad.
De overdracht zelf kan gebeuren op twee manieren : ofwel vraagt de patiënt aan zijn oorspronkelijke
zorgverlener om zijn dossier door te sturen naar de nieuwe zorgverlener. Ofwel vraagt de patiënt zelf
een kopie op van zijn dossier.
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