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JURIDISCHE ZAKEN IN DE ZORG

08 MEI 2019

Strijd om patiënt Lelystad roept juridische vragen op

Beekman Klinieken is een gespecialiseerd zbc voor plastische chirurgie met vestigingen in Hilversum, Lelystad en

Emmeloord. Tot het faillissement in december 2018 deed Beekman dit onder de vlag van MC Zuiderzee. Met de nieuwe eigenaar van

het ziekenhuis in Lelystad is de verhouding ronduit slecht. Chirurg Werner Beekman beticht het St Jansdal er van ‘zijn’ patiënten

onder valse voorwendsels te hebben willen overnemen. Ook krijgt hij van het St Jansdal geen toegang meer tot de dossiers van

patiënten die bij hem onder behandeling zijn. Om het St Jansdal te dwingen de patiëntendossiers te delen, hee� Beekman een kort

geding aangespannen, dat op 7 mei voor de rechtbank in Zutphen diende.

Patiëntgegevens zijn van de patiënt

Wat jurist Karik van Berloo van Eldermans|Geerts betre� is het een ‘non issue’ dat gegevens van patiënten die over willen naar een

arts in een ander ziekenhuis aan die arts verstrekt moeten worden. “De gegevens zijn van de patiënt. Het ziekenhuis is mogelijk

eigenaar van het fysieke dossier, de gegevensdrager, maar de inhoud, de feitelijke gegevens in het dossier, die zijn van de patiënt. Als

de patiënt de bestaande behandelrelatie met een vertrekkende arts wil voortzetten, dan moet de partij die over de gegevens beschikt

die overdragen.”

‘Het ziekenhuis hee� een bewaar- en beheerplicht’, aldus Van Berloo. ‘Je kunt het vergelijken met een fietsenstalling. Stel dat er een

nieuwe eigenaar komt, dan moet je nog steeds  je fiets kunnen meenemen.’

Behandelrelatie

PREMIUM

Met een beroep op de rechter is het geruzie over de overdracht van patiëntgegevens van het voormalige MC Zuiderzee in

Lelystad in een volgende fase beland. Nieuw is zulk juridisch getouwtrek rond patiëntendossiers niet. Wel vraagt de

voortschrijdende digitalisering om meer duidelijkheid, vinden deskundigen.
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Volgens jurist Luuk Arends ligt de kwestie genuanceerder.  ‘Wat problematisch kan zijn is de vraag met wie er een behandelrelatie

bestaat in de zin van de Wgbo; is dat de medisch specialist of het ziekenhuis? Als een patiënt met de behandelaar meeverhuist, ligt

het voor de hand dat ook zijn dossier meegaat, maar dat kan per individueel geval verschillen. Zo is het van belang of een arts in

loondienst is of vrijgevestigd. Als er meer specialismen bij een behandeling betrokken zijn, wordt het nog complexer.’

Richtlijn voor artsen over dossieroverdracht

Om artsen houvast te bieden hee� beroepsvereniging KNMG in mei 2018 een richtlijn opgesteld, die volgens de vereniging voldoet

aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Belangrijke pijlers in geval van dossieroverdracht zijn wat de KNMG

betre� continuïteit van zorg en goed hulpverlenerschap. ‘Uit de zorg van een goed hulpverlener vloeit voort, dat de arts op verzoek

van de patiënt (de inhoud van) het medisch dossier ter beschikking stelt aan de arts die de behandeling of begeleiding voortzet of

overneemt’, stelt de KNMG.

Toegang afdwingen bij rechter

De handreiking van de KNMG beperkt zich tot de overdracht tussen artsen. Bij het kort geding in Zutphen staan een arts en een

ziekenhuis tegenover elkaar. Jurisprudentie leert dat de rechter in zulke gevallen geneigd is de kant van de arts te kiezen. Reumazorg

Zuid West Nederland (RZWN) wist in 2015 in een met de Lelystad-casus vergelijkbare zaak via de rechter toegang af te dwingen

tot patiëntendossiers die onder beheer waren van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ). Iedere hulpverlener dient te beschikken

over dossiers van patiënten voor zover deze door hem als hulpverlener zijn behandeld, aldus de rechtbank in Middelburg.

Soortgelijk con�ict gegevensoverdracht

In een soortgelijk conflict over gegevensoverdracht werd een voormalig cosmetisch chirurg van de Veltman Kliniek tot in cassatie in

het gelijk gesteld. Indien een patiënt de hulpverlener vraagt om inzage, dient de hulpverlener de patiënt zo spoedig mogelijk inzage

of afschri� te verschaffen, luidde het oordeel. Daaruit vloeit voort, aldus de Hoge Raad, dat iedere hulpverlener dient te beschikken

over dossiers van patiënten voor zover deze door hem behandeld zijn. Ingeval twee samenwerkende hulpverleners uiteen gaan, is

volgens de Hoge Raad bovendien geen sprake van onnodige vermenigvuldiging van het medisch dossier.

Patiënt moet toestemming geven

Jurist Van Berloo ziet in dit laatste een punt van zorg. “De partij die de gegevens bewaart en beheert moet zich er wel van vergewissen

dat de patiënt toestemming hee� gegeven voor overdracht van de gegevens en correct is geïnformeerd. Bij de huidige elektronische

systemen kun je je afvragen of dit altijd gebeurt. Het probleem is dat steeds meer mensen een sleutel hebben van het digitale kluisje

van de patiënt en een kopie van de inhoud kunnen verkrijgen. In zaken waar nog een behandeling voortgezet moet worden zal de

toestemming geen issue zijn, maar voor alle dossiers van patiënten waarvan de behandeling lange tijd geleden is afgerond en die

(nog) niet hebben gekozen voor een andere aanbieder is dat niet zo duidelijk. Zeker in een faillissement waarbij de partij die de

gegevens bewaarde dat niet langer kan blijven doen kan dit problemen opleveren.”

Grotere digitale autonomie patiënt

‘In een tijd waarin alles digitaal opgeslagen wordt, wordt het verhaal anders’, constateert ook jurist Arends. ‘Het ziekenhuis is

verwerkingsverantwoordelijk voor het epd, maar dat maakt niet dat de inhoud automatisch binnen de invloedssfeer van het

ziekenhuis valt.’ 

Met de ontwikkeling van persoonlijke gezondheidsomgevingen (pgo’s) lijkt de overheid juist te kiezen voor grotere digitale autonomie

van de patiënt. Arends hee� zijn twijfels over deze strategie. ‘Bij een pgo is de patiënt volledig in de lead. Dat lijkt aantrekkelijk, maar

dan ga je wel uit van een goed geïnformeerde patiënt die weloverwogen kan beslissen. Je hebt ook patiënten die niet gehinderd door

kennis hun behandeling juist kunnen hinderen.’

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/knmg-publicaties/omgaan-met-medische-gegevens.htm
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UITGELICHT

Jeroen van den Oever: ‘Bv’s ten onrechte geframed als ondoorzichtig’

De NVTZ pleit voor specifieke regels voor zorg-bv’s om zo de transparantie te vergroten.

Directievoorzitter Jeroen van den Oever van Fundis vindt dat bv’s hiermee onnodig in

een kwaad daglicht komen te staan.

PREMIUM

ACHTERGROND

Artikel 18 Wtzi hee� zijn betekenis verloren

Binnen de sector groeit de hoop dat artikel 18 Wtzi eindelijk wordt geschrapt. En dat

daarmee definitief het doek valt voor het College sanering, constateert notaris Janbert

Heemstra.
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