Patiëntdossiers ouder dan 15 jaar wissen
Sinds de invoering van de nieuwe wet AVG krijgen wij veel vragen van praktijk over het verwijderen
van patiëntgegevens waarmee geen behandelrelatie meer is of op expliciet verzoek van de patiënt.
De wet zegt hierover het volgende:
In Artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het zogeheten recht op
vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens
moeten wissen als een betrokkene (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt.
Het recht om vergeten te worden geldt echter in principe niet voor medische dossiers. De Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) biedt namelijk ruimte aan nationale wetgeving. Onder meer
om uitzonderingen op het recht op vergetelheid te regelen. Patiënten mogen u wel vragen om
gegevens uit hun medisch dossier te verwijderen.
De bewaartermijn voor medische gegevens is minimaal 15 jaar. Volgens de wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO) bedraagt de wettelijke bewaartermijn 15 jaar ‘of zoveel langer
als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’.
Een aanvullende aantekening hierbij is dat bij jeugdigen de bewaartermijn van 15 jaar pas in gaat vanaf
hun 18e levensjaar.
U bent dus niet verplicht alle patiëntgegevens na 15 jaar te verwijderen. In het kader van de AVG is
echter wel te begrijpen dat vanuit sommige organisaties het advies wordt gegeven medische gegevens
niet langer te bewaren dan strikt noodzakelijk en dus 15 jaar na afloop van de behandelrelatie te
verwijderen.

Gebruik van de Toolbox voor wissen patiëntdossiers
Bepaal van tevoren het patiëntnummer of de patiëntnummer reeks waarvan u de dossiers wilt
verwijderen.
U verwijdert hiermee de volledige patiëntenkaart inclusief alle gekoppelde informatie uit Novadent.
U sluit hiervoor Novadent op alle systemen af, behalve één waar u alleen het hoofdmenu openlaat.
U zorgt dat u van tevoren een volledige back-up van Novadent heeft gemaakt.








U gaat bovenin het hoofdmenu naar het vraagteken - Info.
U klikt op de knop [Open Exe map]. De Exe map opent.
U sluit nu het Info scherm en het Novadent
hoofdmenu helemaal af, terwijl u de Exe map open
laat staan.
U start de Toolbox.Exe door hier dubbel op te
klikken.
Volg verder de aanwijzingen in het scherm totdat u
in de Toolbox komt.
Hier kiest u voor onderdeel Patiënten en vervolgens
tabblad Patiënten verwijderen.




Voer het patiëntnummer of de patiëntnummerreeks in, selecteer eventueel een bepaalde
behandelaar en klik op [Inlezen].
Een overzicht van patiënten verschijnt in het scherm. Deze patiëntendossiers zijn voor
verwijderen geselecteerd. Controleer deze lijst en klik pas op Verwijderen als u absoluut zeker
bent. Het verwijderen van patiëntendossiers is onomkeerbaar!
Met het printer icoon rechtsboven kunt u het overzicht eventueel (eerst) afdrukken.

