
Een elektronisch patiëntendossier (EPD) is een 
verzameling van alles wat er tijdens uw behandeling 
gebeurt.  Alleen medewerkers van Fivoor (en hun 
vervangers) die bij uw behandeling betrokken zijn, 
mogen uw dossier inzien. 

Inzage en privacy 
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U kunt een verzoek tot vernietiging indienen 

bij de geneesheer- directeur. Deze beoordeelt 

uw verzoek. Als u ooit gedwongen 

opgenomen bent geweest of als er is sprake 

is van een aanmerkelijk belang van een ander, 

kan het zijn dat het dossier nog bewaard moet 

blijven. U krijgt hierover bericht.

Betreft het de behandeling van 

personen jonger dan 16 jaar?

Voor personen onder 16 jaar gelden andere 

regels. Hierbij is het vooral van belang dat 

ouders toestemming moeten geven voordat 

een dossierverzoek kan worden behandeld.

Kan ik mijn dossier zelf inzien?

Ja, u heeft recht op inzage in en een gesprek 

over uw dossier. Bij alle verzoeken die u 

doet met betrekking tot uw dossier, gelden 

bepaalde regels. Uw behandelaar kan u 

hierover informeren. Het kan zijn dat u een 

apart formulier moet invullen om uw verzoek te 

kunnen behandelen. 

Als uw behandeling is beëindigd en u 

uw dossier wilt inzien, kunt u dat verzoek 

schriftelijk richten tot de geneesheer-

directeur van Fivoor. Er geldt een wettelijke 

bewaartermijn van 20 jaar, tenzij anders 

bepaald. Hierna is inzage niet meer mogelijk. 

Het is ook mogelijk om een kopie van 

(relevante delen van) uw dossier te laten 

maken. 

Kan ik mijn dossier laten aanpassen 

of vernietigen?

U mag ook een eigen verklaring toevoegen 

en zaken die feitelijk incorrect zijn verbeteren, 

aanvullen of  laten verwijderen. Voor deze 

verzoeken staat een reactietermijn van 2 -4 

weken. Dit kan eventueel verlengd worden, 

zoals beschreven in de Privacyverklaring (zie 

www.fivoor.nl/privacyverklaring).

Lees ook de informatiekaart 

‘Informatie over het patientendossier’

Inzage en privacy in het patiëntendossier


