Persoonlijke notities in het patientendossier
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Op 27 april 2019 heeft de nationale raad van de Orde der artsen een advies
uitgebracht over de persoonlijke notities (aantekeningen).
1°/ De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt geeft geen
definitie van de persoonlijke notities.
De voorbereidende werkzaamheden voor deze wet stellen dat het gaat om de
aantekeningen die door de beroepsbeoefenaar afzonderlijk werden opgeborgen, die

voor anderen, zelfs voor medebetrokkenen van de zorgverleningsequipe, nooit
toegankelijk zijn en die nodig zijn voor het persoonlijk gebruik van de zorgverlener(1).
Hoewel deze persoonlijke notities deel uitmaken van het patiëntendossier(2), kan de
patiënt deze niet inzien of er afschrift van krijgen, zelfs al is hij zelf een
beroepsbeoefenaar. (3)
Indien de patiënt echter zijn recht op inzage en afschrift van zijn dossier uitoefent door
tussenkomst van een vertrouwenspersoon die zelf een beroepsbeoefenaar is, heeft
deze wel toegang tot de persoonlijke notities van de arts(4).
2°/ Het concept "persoonlijke notities" mag niet worden misbruikt om gegevens op te
bergen waarvan de patiënt uitdrukkelijk verzoekt deze niet door te geven aan andere
gezondheidswerkers.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor zijn vertrouwelijke mededelingen over aspecten
die in het bijzonder te maken hebben met zijn intimiteit.
In de gegevens die hij zelf toevertrouwde, heeft de patiënt inzage. Dit zijn dus geen
persoonlijke notities.
3°/ De persoonlijke notities mogen ook niet verward worden met de gegevens
betreffende de gezondheid van de patiënt die hem, uitzonderlijk, niet meegedeeld
worden in geval van klaarblijkelijk risico op ernstig nadeel voor zijn gezondheid
(therapeutische uitzondering)(5).
De toepassing van de therapeutische uitzondering vereist namelijk dwingend dat de
arts hierover een andere beroepsbeoefenaar heeft geraadpleegd en de eventuele
vertrouwenspersoon van de patiënt ervan op de hoogte brengt.
4°/ Meer dan vijftien jaar na de inwerkingtreding van de wet betreffende de rechten
van de patiënt blijven er vragen bestaan over de informatie die kan bestempeld

worden als persoonlijke notities in de betekenis van de wet betreffende de rechten van
de patiënt.
Het is niet aan de nationale raad om een exhaustieve definitie te formuleren maar wel
om aanbevelingen te doen voor een goede handelwijze, rekening houdend met de
evoluties sinds 2002 op wetgevend vlak(6), in de medische praktijkvoering
(multidisciplinaire aanpak) en in het domein van de informatie- en
communicatietechnologieën (software van elektronisch medisch dossier bevat niet
altijd een venster bestemd voor de persoonlijke notities).
De nationale raad is van mening dat de gegevens betreffende de fysieke of psychische
gezondheid van de patiënt en de gegevens waarop de arts de zorg die hij aan de
patiënt verstrekt baseert (onderzoek van de gezondheidstoestand, uitwerken en
opvolgen van de diagnose en de behandeling, preventie) niet betiteld kunnen worden
als persoonlijke notities. Behalve in het geval van therapeutische uitzondering is het
niet denkbaar dat dergelijke gegevens niet toegankelijk zijn voor de patiënt.
Een informatie nuttig voor de continuïteit van de zorg of voor de behandeling van de
patiënt door een andere gezondheidszorgbeoefenaar is ook geen persoonlijke notitie.
Hetzelfde geldt voor een informatie betreffende de gezondheid van de patiënt
verkregen van een andere gezondheidszorgbeoefenaar.
Het opmaken van het medisch dossier, waarvan de persoonlijke notities deel uitmaken,
moet gekenmerkt worden door nauwkeurigheid en de waardigheid van de patiënt
eerbiedigen. De nationale raad bepleit dan ook dat de arts subjectieve overwegingen
met betrekking tot de patiënt die niets te maken hebben met de anamnese of de
behandeling achterwege laat.
Tot slot deelt hij de vaststelling van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt"
dat gezien de evolutie van monodisciplinaire praktijkvoering naar multidisciplinaire

samenwerking de vraag gesteld wordt of het begrip persoonlijke notities, zoals het
vandaag in de memorie van toelichting, beschreven staat nog voldoende actueel is(7).
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