
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

WAT BETEKENT DIT VOOR HET RECHT OP INZAGE IN EEN ZORGINSTELLING? 

 

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bindend. De AVG vervangt de 

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en brengt onder andere een uitbreiding van de rechten van de 

betrokkene met zich mee.1 Deze uitbreiding vraagt een verandering van de werkprocessen van bedrijven en 

organisaties. Daarnaast kan een verandering een spanningsveld tussen de wetgeving en de praktijk creëren. Hoe 

vertaalt deze uitbreiding zich naar de praktijk en wat betekent deze uitbreiding voor de praktijk binnen een 

zorgorganisatie?   

Door: E. Fokkinga 

it artikel gaat kort in op de inhoud van de 

AVG met betrekking tot het recht op inzage, 

maar beschrijft vooral hoe er binnen een 

zorginstelling om dient te worden gegaan met het 

recht op inzage en hoe dit proces moet worden 

ingeregeld. De praktijkvoorbeelden die genoemd 

worden geven handvaten om dit binnen 

verschillende zorgorganisaties op de juiste manier 

uit te voeren. Hoe wordt er binnen het UMCG 

omgegaan met het recht op inzage en in hoeverre 

komt dit overeen met de AVG?  

Recht op inzage in een proces  

Elke patiënt heeft recht op inzage in het medisch 

dossier.2 Dit is geregeld in zowel de Wet 

bescherming persoonsgegevens (Wbp) als de Wet 

op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 

(WGBO) en wordt vanaf mei 2018 geregeld in de 

AVG en de WGBO. Het medische dossier omvat alles 

wat wordt vastgelegd met betrekking tot de 

behandeling van een patiënt. Gegevens over 

derden, andere mensen dan de patiënt, horen hier 

niet bij3, omdat de wetgeving stelt dat een inzage 

geen afbreuk mag doen aan de rechten en vrijheden 

van derden.4 Bij transplantaties mag de donor niet 

genoemd worden en bij 

vruchtbaarheidsonderzoeken de naam van de 

partner niet.5 Los van de vervelende consequenties 

die dit laatstgenoemde kan hebben bij een 

echtscheiding is het volgens de wet niet toegestaan 

afbreuk te doen aan rechten van derden. .   

                                                           
1 https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/ onderwerpen/europese-privacywetgeving/algemene-verordening-
gegevensbescherming#wat-merken-mensen-van-wie-persoonsgegevens-worden-verwerkt-van-de-avg-5577, 19 september 
9.10u.  
2 Veelgestelde vragen patiëntenrecht inzage UMCG. 
3 Veelgestelde vragen patiëntenrecht inzage UMCG. 
4 Wet bescherming persoonsgegevens artikel 35. Algemene Verordening Gegevensbescherming artikel 15. Wet op de 
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst  artikel 456. 
5 Voorbeelden verkregen uit het interview met het Hoofd Juridische Zaken UMCG.  

 

  

Het recht op inzage is aan de hand van de wetgeving 

op te delen in zes belangrijke processtappen. Deze 

processtappen zijn gebaseerd op het Privacy 

Management Procesmodel van Frijlande, instituut 

voor Privacy Management in Groningen.   

  In de eerste stap moet duidelijk worden 

door wie het verzoek om inzage wordt gedaan. 

Identificatie van de persoon die de inzage krijgt, is 

daarom cruciaal. In de tweede stap, 

achtergrondinformatie, wordt het verzoek van de 

betrokkene gecontroleerd en worden de 

belangrijke protocollen, procedures en draaiboeken 

gecheckt en wordt bepaald welke relevant zijn. 

Wanneer duidelijk is dat de informatie aan de 

betreffende persoon mag worden verstrekt, vindt in 

de derde stap een screening van de informatie 

plaats. Zo mag het medisch dossier geen informatie 

over derden bevatten. Daarnaast is het wenselijk 

dat de informatie begrijpelijk is voor de patiënt. 

Wanneer blijkt dat het verzoek complex is, wordt in 

de vierde stap informatie gegeven over hoe lang het 

verzoek gaat duren. Hierbij wordt ook informatie 

D Het recht op inzage is niet nieuw, maar door de 

AVG wordt het belang van het geen afbreuk 

doen aan de rechten en vrijheden van derden 

en het transparantiebeginsel1 extra belicht.  



gegeven over bijvoorbeeld de andere rechten6 en 

kosten7. De patiënt moet in ieder geval binnen vier 

weken iets horen over zijn verzoek. In het gunstigste 

geval wordt binnen deze tijd aan het verzoek om 

inzage voldaan, maar het is belangrijker dat de 

juiste informatie wordt verstrekt. De vijfde stap 

houdt in dat het verzoek op inzage in het kader van 

transparantie geregistreerd wordt, zodat te 

herleiden is wanneer het verzoek is gedaan en wat 

met het verzoek is gebeurd. In de laatste stap, 

evaluatie, wordt er na verloop van tijd 

teruggekeken op hoe de verzoeken zijn 

afgehandeld, zodat het proces mogelijk verbeterd 

kan worden.  

 

Recht op inzage in het UMCG  

Binnen het UMCG zijn de eerste twee 

processtappen en de vijfde processtap 

samengevoegd. Deze processtappen gaan samen, 

omdat de identificatie gezien kan worden als een 

onderdeel van de achtergrondinformatie. Het 

verzoek op inzage komt binnen per e-mail. 

Vervolgens wordt er gekeken of degene die de 

gegevens opvraagt het recht heeft om deze 

gegevens op te vragen. Hierbij is de KNMG-richtlijn8 

van groot belang. Bij binnenkomst wordt het 

verzoek direct gearchiveerd. Met de archivering 

wordt er ook meteen aan de registratieplicht 

voldaan. Deze registratie houdt in dat er gemeld 

wordt wat het verzoek is en wat ermee is gedaan. In 

de meeste gevallen geldt dat het verzoek in 

behandeling is genomen. Dit wordt bevestigd aan 

de patiënt door middel van een brief waarin wordt 

aangegeven dat eventuele vragen bij de afdeling 

kunnen worden gesteld. Het dossier wordt 

vervolgens overgedragen aan de desbetreffende 

                                                           
6 De betrokkene heeft het recht de 
verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat 
persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of 
dat de verwerking van hem betreffende 
persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht 
tegen die verwerking bezwaar te maken. Daarnaast 
heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij 
de toezichthoudende autoriteit: Algemene Verordening 
Gegevensbescherming artikel 15 (1e) en (1f).  
7 De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de 
betrokkene een kopie van de persoonsgegevens die 

afdeling(en). De tijdbewaking wordt hierbij ook 

overgedragen aan de desbetreffende afdeling.9 

  Bij Juridische Zaken vindt geen screening, 

de derde stap, plaats, omdat er hier geen sprake is 

van een behandelrelatie met de patiënt. De 

verantwoordelijkheid ligt bij de zorgverlener die 

invulling geeft aan het dossier. Door middel van de 

brief die Juridische Zaken stuurt wordt bevestigd 

dat het verzoek om inzage is ontvangen en dat dit 

verzoek wordt afgehandeld door de betreffende 

afdelingen. Dit is de vierde processtap, het melden 

aan de betrokkene. De afdeling neemt het 

vervolgens over en verstuurt het dossier. De 

informatie die wordt verstrekt is alles wat er wordt 

vastgelegd omtrent de behandeling van een 

patiënt. Hieronder vallen bijvoorbeeld de diagnose, 

de behandeling, de voortgang, de foto’s, de lab-

uitslagen, de verwijsbrieven, het verpleegkundige 

dossier en de informatie die is verkregen van 

bijvoorbeeld behandelende artsen. Echter, de 

persoonlijke werkaantekeningen van de arts horen 

hier niet bij.10 Op dit moment wordt er binnen het 

UMCG nog niet geëvalueerd hoeveel verzoeken er 

binnen komen en ook niet wat voor soort verzoeken 

dit zijn. De zesde stap, de evaluatie, kan inzicht 

geven op hoe de processen in de toekomst 

verbeterd kunnen worden.   

De aanbevelingen  

Er kan worden gesteld dat het proces met 

betrekking tot het recht op inzage binnen het UMCG 

nog een aantal hiaten bevat. De screening, de 

manier van het verstrekken van het dossier en de 

evaluatie kunnen nog beter. Hiervoor is er nog tijd 

tot 25 mei 2018.   

  Voor de betrokkene is het van groot belang 

dat er nooit afbreuk wordt gedaan aan de rechten 

en vrijheden van derden, iets wat wordt aangestipt 

door zowel de Wbp, WGBO als de AVG. Doordat er 

nauwelijks een screening wordt gedaan, kan het 

niet gegarandeerd worden dat er bij de verstrekking 

van een dossier geen informatie over derden wordt 

verstrekt. De focus op het leveren van kwalitatieve   

worden verwerkt. Indien de betrokkene om bijkomende 
kopieën verzoekt, kan de verwerkingsverantwoordelijke 
op basis van de administratieve kosten een redelijke 
vergoeding aanrekenen: Algemene Verordening 
Gegevensbescherming artikel 15 (3).  
8 De KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’ 
biedt duidelijkheid over de regels rond uitwisseling en 
opslag van medische gegevens.  
9 Verkregen informatie uit het interview met een 
medewerker Medische Administratie UMCG. 
10 Veelgestelde vragen patiëntenrecht inzage UMCG. 
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zorg en het delen van alle bekende hiervoor 

benodigde informatie staat dit principe in de weg. 

Het is van belang hier aandacht aan te besteden. 

Een ander zorgpunt is dat het mogelijk is dat de 

patiënt het dossier niet begrijpt. Medische taal is 

niet altijd begrijpelijk. Wanneer een patiënt op 

meerdere afdelingen behandeld wordt, zal de 

manier van de opbouw van het dossier verschillen. 

Zo’n dossier maakt het niet overzichtelijker voor de 

patiënt. Het zou daarom idealer zijn dat alle 

afdelingen op een uniforme wijze omgaan met het 

opbouwen van een dossier en met het recht op 

inzage. De invoering van het Elektronisch Patiënten 

Dossier kan hieraan bijdragen.    

  Uit de gesprekken bleek dat de oorzaak van 

bovenstaande punten vooral te maken heeft met 

tijdgebrek. Voor de toekomst is het belangrijk om te 

kijken hoeveel verzoeken op het recht van inzage er 

binnenkomen. Via Juridische Zaken zijn er dit jaar 

ongeveer 1000 verzoeken binnengekomen.11 Het is 

van belang om in de gaten te houden of er ook meer 

verzoeken worden gedaan in verband met de 

groeiende belangstelling die er komt voor het 

transparantiebeginsel in de AVG en of er aan de 

verzoeken kan worden voldaan volgens de wet. Het 

registeren van verzoeken kan helpen om de 

knelpunten hierin te ontdekken. Hierbij kan de 

processtap, evaluatie, helpen.   

  Het UMCG voldoet op het gebied van het 

recht op inzage nog niet aan de AVG. Dit heeft te 

maken met dat de AVG nog niet bindend is, maar 

ook omdat er sprake is van een spanningsveld 

tussen de wet en de praktijk. Het leveren van de 

beste zorg vraagt in sommige gevallen om het 

vermelden van alle informatie, ook over derden, 

terwijl dit strijdig is met de AVG. Daarnaast blijkt er 

in de praktijk tijdtekort te zijn om de dossiers te 

screenen en te zorgen voor uniformiteit in het 

verstrekken van een dossier.  

Informatie over de auteur:  

Else Fokkinga is afgestudeerd student 

Privacymanagement aan Instituut Frijlande in 

Groningen. Het onderzoek binnen het UMCG is in 

het kader van deze studie gedaan. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Verkregen informatie uit het interview met 
medewerker Medische Administratie UMCG. 
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