Medisch dossier vernietigen
Bewaartermijn
De bewaartermijn van uw medisch dossier is volgens de Wet op de Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst (WGBO) 15 jaar. Daarna zal de revalidatiearts de
gegevens uit uw dossier laten vernietigen. Uw revalidatiearts kan om bepaalde
redenen de gegevens van uw dossier langer bewaren. Bijvoorbeeld omdat hij de
gegevens nodig heeft om u goede zorg te blijven geven. U kunt de revalidatiearts
ook vragen om uw gegevens langer te bewaren dan de wettelijke termijn. Dat kan
van belang zijn bij erfelijke aandoeningen of bij juridische kwesties.
Verzoek tot vernietiging aanvragen
U kunt een verzoek tot vernietiging aanvragen via ons formulier
"Vernietigingsverzoek". Nadat u het formulier heeft geprint, kunt u dit invullen en
opsturen naar:
Heliomare Revalidatie
t.a.v. [naam revalidatiearts]
Postbus 78
1940 AB Beverwijk
Weigering van het verzoek
Het is mogelijk dat uw verzoek tot vernietiging van het medisch dossier wordt
geweigerd. Wanneer dit het geval is, moet duidelijk uitgelegd worden waarom het
medisch dossier niet vernietigd wordt. Uw verzoek kan geweigerd worden om de
volgende redenen:
•
•

•
•

De behandelaar heeft uw gegevens nodig voor uw verdere behandeling (of
behandeling van familieleden in geval van een erfelijke ziekte)
Wanneer er een klachten- of juridische procedure gestart is of binnen korte
tijd te verwachten valt. Het dossier bevat gegevens over de behandeling
welke van belang kunnen zijn voor de procedure
Wanneer er een voorschrift of wet bepaalt dat de gegevens bewaard moeten
blijven (bijvoorbeeld bij gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis)
Wanneer uw gegevens bewaard moeten blijven vanwege het belang van
iemand anders.

Vernietiging van uw medisch dossier
Wanneer we uw verzoek tot vernietiging van uw medisch dossier hebben
goedgekeurd, ontvangt u van ons binnen 3 maanden een afschrift wanneer de
daadwerkelijke vernietiging is uitgevoerd. Het formulier “Vernietigingsverzoek” wordt
wel bewaard.

Kosten
Voor het vernietigen van het medisch dossier worden geen kosten in rekening gebracht.

