Overdracht dossiers aan derde
Juridisch kader
Hoofdregel is dat medische gegevens niet aan derden mogen worden verstrekt. Uitzondering daarop is
onder andere mogelijk als de patiënt toestemming heeft gegeven. Een medebehandelaar, dat is een
zorgverlener die eveneens bij de zorgvraag is betrokken, wordt niet gezien als derde en daarmee
mogen (of moeten zelfs, zie KNMG Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de
zorg) medische gegevens over de behandeling worden gedeeld voor zover dat relevant is voor een
goede behandeling (artikel 7:457 Burgerlijk Wetboek en artikel 21 lid 1 Wet bescherming
persoonsgegevens).
De bewaartermijn van medische gegevens is vijftien jaar na afloop van de behandeling. Voor medische
gegevens van minderjarigen geldt dat deze termijn bij de leeftijd van 18 jaar gaat lopen (zie ook richtlijn
NVLF).
Gevolgen bij overname
Als een logopedist de praktijk overdraagt waarbij ook patiënten worden 'overgenomen' moeten deze
patiënten over de overname worden geïnformeerd zodat toestemming kan worden gevraagd om het
medisch dossier aan de kopende partij te kunnen overdragen. De kopende partij is immers ten opzichte
van de patiënt een derde. Van patiënten die geen toestemming geven mag het medisch dossier niet
worden overgedragen. Dat zou schending van het medisch beroepsgeheim zijn.
Echter, als de kopende partij na overname een lopende behandeling met de patiënt gaat voortzetten,
kan de kopende partij als medebehandelaar worden beschouwd en hoeft de patiënt geen toestemming
te worden gevraagd om het medisch dossier te kunnen overdragen. De patiënt moet wel geïnformeerd
worden. Patiënten hebben vrije keuze van zorgverlener en zij hoeven niet in te stemmen met
voortzetting van de behandeling door de kopende partij. De beoogde overname kan aanleiding zijn om
de behandeling elders voort te zetten. Door deze patiënten tijdig te informeren hebben zij gelegenheid
om eventueel bezwaar te maken tegen de overdracht van het medisch dossier. Deze patiënten kunnen
dan niet worden 'overgedragen', maar daarvan zal het medisch dossier (in kopie) aan de opvolgende
logopedist moeten worden gestuurd. Nb. Door het origineel zelf te bewaren beschikt de logopedist over
de gegevens in het geval een klacht of schadeclaim wordt ingediend.
Voor de overdracht van medische gegevens van patiënten die niet meer in behandeling zijn geldt dat zij
moeten worden geïnformeerd en toestemming dienen te geven. De kopende partij is immers een derde
en daaraan mag niet het medisch dossier worden gegeven. Als toestemming wordt gegeven, is het voor
de verkopende logopedist van belang dat heel goede afspraken met de kopende partij worden
gemaakt, zoals over toegang tot de medische gegevens mocht op enig moment een klacht of
schadeclaim worden ingediend, de bewaartermijn, beveiligingsmaatregelen et cetera. De logopedist is
als behandelaar verantwoordelijk voor het bewaren van het medisch dossier, derhalve ook
verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien het medisch dossier
aan de kopende partij wordt gegeven valt deze te kwalificeren als bewerker daar ten behoeve van de
verantwoordelijke het medisch dossier wordt bewaard. Er zal een bewerkersovereenkomst moeten
worden aangegaan.
Ten aanzien van de patiënten van wie de behandeling reeds is afgerond adviseert de NVLF de
verkopende partij om de medisch dossiers zelf te bewaren. Stel dat op enig moment nog een klacht of
schadeclaim wordt ingediend, dan kan het nadelig zijn als niet (meer) kan worden beschikt over de
medische gegevens. Ook hoeven geen nadere afspraken over het bewaren van deze medische
dossiers te worden gemaakt.

Conclusie
De NVLF adviseert om bij overdracht van de praktijk onderscheid te maken tussen patiënten die ten
tijde van de overdracht in behandeling zijn en patiënten van wie de behandeling reeds is afgerond. Voor
patiënten die ten tijde van de overname in behandeling zijn kan de behandeling mogelijk worden
voortgezet door de kopende partij en dan hoeft geen toestemming te worden gevraagd voor de
overdracht van het medisch dossier. Wel moeten patiënten worden geïnformeerd en mogelijkheid
geboden om eventueel bezwaar te maken als zij liever de behandeling elders voortzetten.
Voor de overdracht van medische gegevens van patiënten die niet meer in behandeling zijn geldt dat zij
moeten worden geïnformeerd en toestemming dienen te geven. De kopende partij is immers een derde
en daaraan mag niet het medisch dossier worden gegeven. Als toestemming wordt gegeven, is het voor
de verkopende logopedist van belang dat heel goede afspraken met de kopende partij worden
gemaakt, o.a. een bewerkersovereenkomst gesloten, om het bewaren van de medische dossiers te
borgen. Dat brengt dus het nodige met zich mee en daarom adviseert de NVLF de medische dossiers
van patiënten van wie de behandeling al is afgerond niet over te dragen, maar deze zelf te bewaren.
De vergelijking die met huisartsen wordt gemaakt gaat niet helemaal op. Voor patiënten in een
huisartsenpraktijk geldt - anders dan bij een logopediepraktijk - dat alle patiënten een behandelrelatie
hebben. De situatie dat een behandeling is afgerond doet zich hier niet voor.

