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

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is bij te dragen aan het beter in staat stellen van de
patiënt om goed geïnformeerd toestemming te kunnen geven voor een behandeling of onderzoek, de
bewaartermijn van het medisch dossier te verlengen en het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden
patiënt wettelijk te regelen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der StatenGeneraal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 448 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. De hulpverlener licht de patiënt op duidelijke wijze in, passend bij diens bevattingsvermogen, en overlegt met
hem over het voorgenomen onderzoek, de voorgestelde behandeling, de ontwikkelingen omtrent het onderzoek,
de behandeling en diens gezondheidstoestand. De hulpverlener vraagt daarnaast of de patiënt schriftelijk, langs
elektronische weg, of op andere wijze informatie wil ontvangen en verstrekt deze informatie desgewenst aan hem,
tenzij het verstrekken van deze informatie in redelijkheid niet van de hulpverlener kan worden verlangd.
2. Het tweede lid, onderdeel a, komt te luiden:
a. de aard en het doel van het voorgenomen onderzoek of de voorgestelde behandeling en van de uit te voeren
verrichtingen;
B
Artikel 451 komt te luiden:
Artikel 451
De hulpverlener legt in het dossier, bedoeld in artikel 454, vast voor welke handelingen van ingrijpende aard de
patiënt toestemming heeft gegeven.
C
Artikel 454 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt de zinsnede: en neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin op, een
en ander.
2. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
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2. Indien de patiënt niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, legt de
hulpverlener dat in het dossier vast.
3. Het derde lid (nieuw) komt te luiden:
3. De hulpverlener voegt desgevraagd een door de patiënt afgegeven verklaring aan het dossier toe.
4. Het vierde lid (nieuw) komt te luiden:
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 455 bewaart de hulpverlener het dossier gedurende twintig jaren, te
rekenen vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden, of zoveel langer als
redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.
5. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
5. In aanvulling op lid 4 bewaart de hulpverlener de gegevens uit het dossier desgevraagd gedurende een door de
patiënt verzochte langere periode, voor zover dit redelijkerwijs van de hulpverlener kan worden verlangd.
D
In artikel 455, eerste lid, wordt de zinsnede “door hem bewaarde bescheiden, bedoeld in artikel 454,” vervangen
door: gegevens uit het dossier.
E
In artikel 456 wordt de zinsnede “bescheiden, bedoeld in artikel 454” vervangen door: gegevens uit het dossier.
F
Artikel 457 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt de zinsnede “bescheiden, bedoeld in artikel 454,” vervangen door “gegevens uit het
dossier” en wordt na de zinsnede “dan met toestemming van de patiënt” ingevoegd: , dan wel bij leven gegeven
schriftelijk of elektronisch vastgelegde toestemming van de overleden patiënt.
2. In het derde lid wordt “de bescheiden” vervangen door: de gegevens uit het dossier.
G
In artikel 458, eerste lid, wordt de zinsnede “bescheiden, bedoeld in artikel 454,” vervangen door: gegevens uit het
dossier.
H
Na artikel 458 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 458a
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 457 lid 1 verstrekt de hulpverlener desgewenst inzage in of afschrift van
gegevens uit het dossier van een overleden patiënt aan:
a. een nabestaande als bedoeld in artikel 1 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, of een persoon als
bedoeld in artikel 465, voor zover die nabestaande of die persoon een mededeling over een calamiteit of geweld in
de zorgrelatie als bedoeld in de artikelen 1 in verband met 10, derde lid, van de Wet kwaliteit, klachten en
geschillen zorg heeft gekregen;
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b. een nabestaande die met voldoende concrete aanwijzingen aantoont dat hij een zwaarwegend belang heeft dat
wordt geschaad en inzage in of afschrift van gegevens uit het dossier noodzakelijk is voor de behartiging van dit
belang;
c. een persoon als bedoeld in artikel 465 voor zover dit nodig is om in het kader van een rechterlijke procedure aan
te tonen dat hij de zorg van een goed vertegenwoordiger heeft betracht.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 457 lid 1 verstrekt de hulpverlener aan degene of de instelling die het
gezag uitoefende over een patiënt die op het moment van overlijden de leeftijd van zestien jaar nog niet had
bereikt, desgewenst inzage in of afschrift van gegevens uit het dossier van deze patiënt, tenzij dit in strijd is met de
zorg van een goed hulpverlener.
3. Op grond van dit artikel worden geen gegevens verstrekt voor zover deze geen betrekking hebben op het belang
dat met inzage wordt gediend, daarbij de persoonlijke levenssfeer van een ander wordt geschaad, of de overleden
patiënt, die de leeftijd van twaalf jaar had bereikt en tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake in
staat was, geen toestemming heeft gegeven en dit schriftelijk of elektronisch is vastgelegd.
I
In artikel 464, tweede lid, onderdeel a, wordt de zinsnede “de in artikel 454 bedoelde bescheiden” vervangen
door: de in artikel 454 bedoelde gegevens.
Artikel II
De Jeugdwet wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 7.3.2 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. De jeugdhulpverlener licht de betrokkene op duidelijke wijze in, passend bij diens bevattingsvermogen, en
overlegt met hem over het voorgenomen onderzoek, de voorgestelde jeugdhulp, de ontwikkelingen omtrent het
onderzoek, de jeugdhulp en over de geconstateerde opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en
stoornissen. De jeugdhulpverlener vraagt daarnaast of de betrokkene schriftelijk, langs elektronische weg, of op
andere wijze informatie wil ontvangen en verstrekt deze informatie desgewenst aan hem, tenzij het verstrekken
van deze informatie in redelijkheid niet van de jeugdhulpverlener kan worden verlangd.
2. Het tweede lid, onder a, komt te luiden:
a. de aard en het doel van het voorgenomen onderzoek of de voorgestelde jeugdhulp en van de uit te voeren
verrichtingen;
B
Artikel 7.3.6 komt te luiden:
Artikel 7.3.6
De jeugdhulpverlener legt in het dossier vast voor welke handelingen van ingrijpende aard de betrokkene
toestemming heeft gegeven.
C
Artikel 7.3.8 wordt als volgt gewijzigd:
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1. In het eerste lid vervalt de zinsnede ”en neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin op, een
en ander”.
2. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:
2. Indien de betrokkene niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake,
legt de jeugdhulpverlener dat gemotiveerd in het dossier vast. Indien de betrokkene een vertegenwoordiger als
bedoeld in artikel 7.3.15 heeft, wordt van de naam van deze persoon aantekening in het dossier gemaakt.
3. Het derde lid (nieuw) komt te luiden:
3. De jeugdhulpverlener voegt desgevraagd een door betrokkene afgegeven verklaring aan het dossier toe.
4. Het vierde lid (nieuw) komt te luiden:
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.3.9 bewaart de jeugdhulpverlener het dossier gedurende twintig jaren,
te rekenen vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden, of zoveel langer als
redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.
5. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
5. In aanvulling op het vierde lid bewaart de jeugdhulpverlener de gegevens uit het dossier desgevraagd
gedurende een door de betrokkene verzochte langere periode, voor zover dit redelijkerwijs van de hulpverlener
kan worden verlangd.
D
In artikel 7.3.9, eerste lid, wordt de zinsnede “het dossier, of delen daarvan,” vervangen door: de gegevens uit het
dossier.
E
In artikel 7.3.10 wordt de zinsnede “het dossier, of delen daarvan” vervangen door: de gegevens uit het dossier.
F
Artikel 7.3.11 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt “het dossier” vervangen door “de gegevens uit het dossier” en wordt na de zinsnede “dan
met toestemming van de betrokkene” ingevoegd: , dan wel bij leven gegeven schriftelijk of elektronisch
vastgelegde toestemming van de overleden betrokkene.
2. In het derde lid wordt “het dossier” vervangen door: de gegevens uit het dossier.
G
In artikel 7.3.12, eerste lid, wordt “het dossier” vervangen door: de gegevens uit het dossier.
H
Na artikel 7.3.12 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 7.3.12a
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 7.3.11, eerste lid, verstrekt de jeugdhulpverlener desgewenst inzage in of
afschrift van gegevens uit het dossier van een overleden betrokkene aan:
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a. een nabestaande als bedoeld in artikel 1 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg of een persoon als
bedoeld in artikel 7.3.15, voor zover die nabestaande of die persoon een mededeling over een calamiteit of geweld
bij de verlening van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering heeft
gekregen;
b. een nabestaande die met voldoende concrete aanwijzingen aantoont dat hij een zwaarwegend belang heeft dat
wordt geschaad en inzage in of afschrift van gegevens uit het dossier noodzakelijk is voor de behartiging van dit
belang;
c. een persoon als bedoeld in artikel 7.3.15 voor zover dit nodig is om in het kader van een rechterlijke procedure
aan te tonen dat hij de zorg van een goed vertegenwoordiger heeft betracht.
2. In afwijking van het eerste lid verstrekt de jeugdhulpverlener aan degene of de instelling die het gezag
uitoefende over de betrokkene die op het moment van overlijden de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft
bereikt, desgewenst inzage in of afschrift van gegevens uit het dossier van deze patiënt, tenzij dit in strijd is met
goed hulpverlenerschap.
3. Op grond van dit artikel worden geen gegevens verstrekt voor zover deze geen betrekking hebben op het belang
dat met inzage wordt gediend, daarbij de persoonlijke levenssfeer van een ander wordt geschaad, of de overleden
betrokkene, die de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt en tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake
in staat was, geen toestemming heeft gegeven en dit schriftelijk of elektronisch is vastgelegd.
Artikel III
Indien het bij koninklijke boodschap van 4 juni 2010 ingediende voorstel van wet houdende regels voor het kunnen
verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg, 32399) tot wet is of wordt verheven wordt die wet als volgt gewijzigd:
A
Artikel 8.24 vervalt.
B
In artikel 8:27, eerste lid, wordt “vijftien jaar” vervangen door: twintig jaar.
Artikel IV
Artikel 5.3.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt de zinsnede “, toezichthoudende ambtenaren en het AMHK” vervangen door “en
toezichthoudende ambtenaren” en wordt de zinsnede “te rekenen van het tijdstip van ontvangst of vervaardiging”
vervangen door: te rekenen vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging van die persoonsgegevens is vastgelegd.
2. Het tweede lid komt te luiden:
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.3.5 bewaart het AMHK de persoonsgegevens die het op grond van deze
wet met betrekking tot een betrokkene onder zich heeft, gedurende twintig jaren, te rekenen vanaf het tijdstip
waarop de laatste wijziging van die persoonsgegevens is vastgelegd, of zoveel langer als redelijkerwijs in verband
met een zorgvuldige uitvoering van zijn taken op grond van deze wet noodzakelijk is.
Artikel V
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en
ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
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De Minister van Veiligheid en Justitie,

mr. G.A. van der Steur

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mw. drs. E.I. Schippers
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