
2. Bewaartermijn medisch dossier  
 
Patiëntengegevens worden vastgelegd in het medisch dossier.  
 
Artikel 7: 454 lid 3 Wgbo: “Onverminderd het bepaalde in artikel 455, bewaart de hulpverlener de 
bescheiden, bedoeld de vorige leden, gedurende vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip 
waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed 
hulpverlener voortvloeit.” 
  
Toelichting bij artikel 
Met ‘de bescheiden’ wordt gedoeld op de aantekeningen die de hulpverlener heeft gemaakt over de 
gezondheid van de patiënt, de uitgevoerde handelingen en andere stukken (bijvoorbeeld brieven) 
waarin gegevens over de patiënt staan, voor zover noodzakelijk voor een goede hulpverlening. Dit 
geldt dus voor alle gegevens die door welke hulpverlener dan ook zijn vervaardigd; bijvoorbeeld een 
arts, verpleegkundige, radioloog , fysiotherapeut. 
 
Minder lange termijn 
Met het bepaalde in artikel 7: 455 Wgbo wordt gedoeld op het feit dat de patiënt een 
vernietigingsrecht heeft.  
 
Langere termijn 
Een langere termijn dan 15 jaar is mogelijk als dat redelijkerwijs uit de zorg van een goed 
hulpverlener voortvloeit. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn in situaties van langlopende en 
terugkerende geneeskundige behandelingen.  
 
Aanvang termijn 
De termijn van 15 jaar gaat lopen vanaf het moment dat de gegevens zijn vervaardigd. Praktisch 
gezien is het goed om aan te houden dat de termijn gaat lopen aan het einde van de behandeling.  
 
Minderjarigen 
Naar de letter van de wet geldt voor minderjarigen dezelfde termijn. In de praktijk wordt de Wgbo 
‘ingevuld’ met de aanbeveling om de aanvang van de bewaartermijn van minderjarigen te laten 
ingaan op het moment dat ze meerderjarig zijn (18 jaar). Zie: p. 33 in “Van wet naar praktijk. 
Implementatie van de WGBO. Deel 3 Dossier en bewaartermijn. Utrecht, KNMG 2004.” 
 
Voorbeelden 
Aan het einde van de behandeling is de patiënt 25 jaar à gegevens worden bewaard tot 41ste  jaar. 
Aan het einde van de behandeling is de patiënt 17 jaar à gegevens worden bewaard tot 34ste jaar. 
Aan het einde van de behandeling is de patiënt 10 jaar à gegevens worden bewaard tot 34ste jaar. 
 
 


