Voorschoten, April 2009

Informatieverstrekking na overlijden van patiënt aan trombosediensten

Bij schrijven van 27 november 2000 heeft de KNMG aangegeven dat voor
informatieverstrekking door huisarts/specialist omtrent doodsoorzaken aan de
trombosediensten, de toestemming van de patiënt noodzakelijk is.
In de algemene patiënteninformatiefolder “Informatie voor mensen met trombose”, uitgave
van de FNT/TSN, is een alinea opgenomen met betrekking tot Privacy. In deze alinea wordt de
patiënt geïnformeerd over het feit dat bij calamiteiten medische gegevens bij de
huisarts/specialist zullen worden opgevraagd. Het is mogelijk tegen het opvragen van deze
medische gegevens bij huisarts/specialist bezwaar aan te tekenen, hetgeen schriftelijk dient te
geschieden.
Is er geen schriftelijk bezwaar dan kan op grond van de tekst uit de informatiefolder die
bekend mag worden geacht, worden uitgegaan van een ‘veronderstelde toestemming’ van de
patiënt.
Voor het opvragen van gegevens kan het volgende format worden gebruikt:
Geachte collega,
Wij vernamen dat is overleden:
Hr/mw:……………………………………………………….
Voorletters:
Geboortedatum:……………………………………………..
Adres…………………………………………………………
Postcode en woonplaats:……………………………………
BSNnr:……………………………………………………….
Gaarne zal ik vernemen of de doodsoorzaak verband houdt met het gebruik van orale
antistollingsmiddelen.
6

Neen

6

Ja:

6

Tromboembolie

6

Bloeding:
Soort Bloeding:………………………………………
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Geachte mevrouw Paauwe-Insinger,
In uw brief van 16 november 2000 legt u ons een bepaald format voor dat door
een van uw bestuursleden wordt gebruikt om informatie op te vragen bij
behandelaren na overlijden van de patiënt. Dit format behelst dat eerst wordt
gevraagd of de doodsoorzaak verband houdt met het gebruik van orale
antistollingsmiddelen en dat slechts bij een positief antwoord nadere informatie
wordt gevraagd.
Hoewel dit format kan leiden tot een reductie in situaties waarin over patiënten
na hun overlijden gegevens worden verstrekt aan anderen, neemt het de door
ons in de brief d.d. 1 november 2000 gesignaleerde problemen rondom de
geheimhoudingsplicht van de behandelend arts niet geheel weg.
Bij het verstrekken van willekeurig welke medische informatie over de overleden
patiënt is namelijk de geheimhoudingsplicht van de behandelend arts in het
geding. Dat hangt niet af van het feit of het gaat om het verstrekken van
informatie over de doodsoorzaak of om de in het door u gesuggereerde format
gevraagde informatie. Bovendien zal naar onze inschatting bij een positieve
beantwoording van de vragen, bij de trombosedienst de behoefte bestaan aan het
verkrijgen van meer informatie over de patiënt. En is mitsdien de vraag naar de
legitimiteit van die nadere gegevensverstrekking onverkort aan de orde.
Zoals door ons reeds aangegeven is ter legitimatie van de gegevensverstrekking
de toestemming van de patiënt noodzakelijk. Onder omstandigheden is
verdedigbaar dat van veronderstelde toestemming mag worden uitgegaan, maar
daarvoor achten wij naast hantering van dit format (dat een extra
zorgvuldigheid impliceert) ook minimaal nadere informatieverstrekking aan de
patiënt (bijvoorbeeld in een informatiebrochure over omgang met diens
medische gegevens) over dergelijke gegevensverstrekking aangewezen.
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Desgewenst kan de patiënt dan ook aangeven daartegen bezwaar te hebben,
waardoor de legitimiteit aan de gegevensverstrekking komt te vervallen. In het
vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

getekend door
mw. mr. L.F. Markenstein,
Beleidsmedewerker
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