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34 994 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 

Nr. 8  AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK 
Ontvangen 16 april 2019 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In artikel I, onderdeel B, onderdeel 3, wordt «twintig jaren» vervangen 
door «dertig jaren». 

II

In artikel II, onderdeel B, onderdeel 3, wordt «twintig jaren» vervangen 
door «dertig jaren». 

III

In artikel III, onderdeel 2, wordt «twintig jaren» vervangen door «dertig 
jaren». 

IV

In artikel IV, onderdeel B, wordt «twintig jaar» vervangen door «dertig 
jaar». 

Toelichting  

De Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) 
bepaalt momenteel dat patiëntdossiers gedurende vijftien jaar bewaard 
moeten blijven. Dit wetsvoorstel beoogt deze bewaartermijn te verlengen 
tot twintig jaar. De indiener is echter van mening dat de voorgestelde 
verlenging van de bewaartermijn van dossiers van vijftien jaar na twintig 
jaar onvoldoende is en een onderbouwing van de gekozen bewaartermijn 
ontbreekt. Dit amendement regelt dan ook dat de door het wetsvoorstel 
voorgestelde bewaartermijn wordt aangepast naar dertig jaar. De indiener 
is van mening dat verschillende situaties een langere bewaartermijn van 
bepaalde gegevens vragen. Als voorbeeld noemt de indiener de situaties 
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waarin sprake is geweest van kindermishandeling, waarbij iemand op 
latere leeftijd inzicht wil in zijn of haar patiëntdossier met gegevens uit de 
desbetreffende periode om wellicht vervolgstappen te kunnen onder-
nemen. Het mag daarbij niet voorkomen dat iemand in een dergelijke 
situatie geconfronteerd wordt met een vernietigd persoonlijk patiënten-
dossier, zo meent de indiener. Dergelijke ernstige situaties rechtvaardigen 
volgens de indiener een langere bewaartermijn. De indiener kiest ervoor 
om aan te sluiten bij het advies van de Gezondheidsraad uit 2004, waarin 
de commissie adviseert aansluiting te zoeken bij een (bewaar)termijn van 
dertig jaar. 

Hijink
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