stageopdracht bijvoorbeeld), mag de
student de gegevens inkijken zonder dat
een beoefenaar van de gezondheidszorg
de verantwoordelijkheid draagt.
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In de Wet op de patiëntenrechten 3 is
bepaald dat elke patiënt t.o.v. de beroepsbeoefenaar het recht heeft op een kwaliteitsvolle dienstverlening en een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier.

Inzage van medisch dossier door
studenten verpleegkunde

Een student verpleegkunde is geen
beroepsbeoefenaar van de verpleegkunde. Om evenwel tot een kwaliteitsvolle diensverlening te komen en
rekening houdende dat ook studenten
verpleegkunde deelnemen aan het verlenen van gezondheidszorg is het noodzakelijk dat zij ook inzage hebben in
het patiëntendossier.

Een medisch dossier vormt samen met het verpleegkundig dossier het
patiëntendossier, overeenkomstig het KB van 3 mei 1999 houdende de
bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waaraan het medisch
dossier dient te voldoen, BS 30.07.1999.
Voor wat betreft het inzagerecht van
het medisch dossier door studenten
verpleegkunde is het noodzakelijk
enerzijds te verwijzen naar de privacywetgeving, de wet op de patiëntenrechten, het KB nr. 78 en anderzijds dient
de nadruk gelegd te worden op het
beroepsgeheim.
De Wet bescherming Levenssfeer1 reglementeert de verwerking van medische
gegevens. Onder het “verwerken van
gegevens” wordt o.a. verstaan opvragen,
raadplegen, bijwerken enz….. In dit
kader mogen persoonsgegevens inzake
de gezondheid verwerkt worden onder
toezicht van een beoefenaar van
de gezondheidszorg, indien
dit noodzakelijk is voor
o.m. het verstrekken
van zorgen.

van de patiënt. Wendt de student verpleegkunde de gegevens niet aan voor
het verzorgen van patiënten, maar wel
voor bijvoorbeeld een stageopdracht,
mag hij/zij ook het patiëntendossier
inkijken, doch ook onder verantwoordelijkheid van een beoefenaar van de
gezondheidszorg.

Bij gebreke aan dit KB mag, overeenkomstig het KBnr. 782 wel aangenomen worden dat dit bijvoorbeeld een
arts of een (hoofd)verpleegkundige kan
zijn.

Tot op heden is nog niet bij KB bepaald
welke beroepscategorieën “beoefenaars
van de gezondheidszorg” zijn in het

Geeft de patiënt echter zijn toestemming om zijn/haar medische gegevens
in te kijken (voor het opstellen van een ➔

kader van de Privacywet. Dit wordt wel
in de wet vooropgesteld.

De student verpleegkunde beoefent
immers niet onwettig de verpleegkunde uit tijdens de stage. Overeenkomstig art. 38ter, 1°, lid 3 van het KBnr.
78 worden studenten verpleegkunde
namelijk niet gesanctioneerd als zij
verpleegkundige handelingen stellen,
hoewel zij daarvoor het vereiste diploma niet hebben.

Evenwel mag men nooit voorbij gaan
aan het medisch beroepsgeheim. Overeenkomstig art. 458 Strafwetboek zijn
geneesheren en alle personen die in
het kader van hun beroep of staat kennis krijgen van geheimen, verplicht
om deze geheimen niet openbaar te
maken. Studenten verpleegkunde vallen uit hoofde van hun staat onder het
beroepsgeheim. In dit kader is het beter
om te spreken van “geheimhoudingsplicht”, eerder dan van beroepsgeheim.
Gelet op bovenvermelde is het noodzakelijk bij het opstellen van stageverslagen om de persoonsgegevens te anonimiseren, teneinde een schending van
de geheimhoudingsplicht of de wet op
de privacy te vermijden. Dit houdt in
de praktijk in dat men naam, geboortedatum, enz… buiten beschouwing laat
of desgevallend vervangt door schuilnamen,… zodat het persoonlijke karakter
verdwijnt van de medische gegevens. ●
Noten
1. Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer bij de verwerking van medische persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993, hierna Privacywet.
2. KBnr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.
3. Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de
patiënt, B.S. 26.09.2002.

Oproep:

verpleegkundige
uitvinders
De Infuuswandelstok is op de markt,
een uitvinding van verpleegkundigen
Bert Pels, werkzaam in GZA St. Augustinusziekenhuis, Wilrijk. Het idee is
eenvoudig: patiënten struikelen over
de infuusstandaard en dat voorkomt de
InfuusWandelstok, een soort verlengstok die de patiënt op afstand van de
standaard houdt. En tegelijkertijd een
duwstok.
Heb jij ook zo’n mooie verpleegkundige uitvinding gedaan, mail het ons!
We besteden er graag aandacht aan in
Nursing: nursing@reedbusiness.nl of
m.foulon@nvkvv.be ●

Correctie artikel “Een orde van
verpleegkundigen ???”
Er staat een onnauwkeurigheid in i.v.m. het

Persoonsgegevens
betreffende de
gezondheid mogen in
elk geval alleen worden verwerkt
onder de
verantwoordelijkheid
van een
beroepsbeoefenaar, uitgezonderd bij
schriftelijke toestemming

Verenigd Koninkrijk. Ze beschikken daar wel
over een soort orde van verpleegkundigen:
de NMC http://www.nmc-uk.org/aSection.
aspx?SectionID=5. Jaarlijks betaalt men
hiervoor £ 76.
Om als verpleegkundige te kunnen werken,
moet je geregistreerd zijn. Je kan die registratie ook verliezen door onvoldoende praktijkuren, het maken van fouten, enz...

Mieke Toye
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