
Wet-‐	  en	  regelgeving	  
De	  volgende	  wetten	  bevatten	  bepalingen	  die	  van	  invloed	  zijn	  op	  de	  verslaglegging	  van	  professionals	  in	  de	  
gezondheidszorg	  en	  daarmee	  dus	  ook	  op	  die	  van	  fysiotherapeuten:	  de	  Wet	  op	  de	  beroepen	  in	  de	  individuele	  
gezondheidszorg	  (Wet	  BIG),	  de	  Wet	  op	  de	  geneeskundige	  behandelingsovereenkomst	  (WGBO),	  de	  Wet	  
bescherming	  persoonsgegevens	  (WBP),	  de	  Wet	  algemene	  bepalingen	  burgerservicenummer	  (Wabb)	  en	  de	  Wet	  
gebruik	  burgerservicenummerin	  de	  zorg.	  Het	  burgerservicenummer	  (BSN)a	  wordt	  gebruikt	  voor	  de	  identificatie	  
van	  de	  patiënt.	  Alle	  zorgverleners	  /	  aanbieders	  /	  indicatieorganen	  en	  verzekeraars	  zijn	  verplicht	  om	  bij	  alle	  
vormen	  van	  communicatie	  (zowel	  zorginhoudelijk	  als	  financieel-‐administratief)	  dat	  nummer	  te	  vermelden.	  
	  
Wet	  op	  de	  geneeskundige	  behandelingsovereenkomst	  (WGBO)	  
WGBO	  -‐	  Dossierplicht	  
artikel	  454	  
‘1.	  De	  hulpverlener	  richt	  een	  dossier	  in	  met	  betrekking	  tot	  de	  behandeling	  van	  de	  patiënt.	  Hij	  houdt	  in	  het	  
dossier	  aantekening	  van	  de	  gegevens	  omtrent	  de	  gezondheid	  van	  de	  patiënt	  en	  de	  te	  diens	  aanzien	  
uitgevoerde	  verrichtingen	  en	  neemt	  andere	  stukken,	  bevattende	  zodanige	  gegevens,	  daarin	  op,	  een	  
en	  ander	  voorzover	  dit	  voor	  een	  goede	  hulpverlening	  aan	  hem	  noodzakelijk	  is.	  
2.	  De	  hulpverlener	  voegt	  desgevraagd	  een	  door	  de	  patiënt	  afgegeven	  verklaring	  met	  betrekking	  tot	  de	  in	  het	  
dossier	  opgenomen	  stukken	  aan	  het	  dossier	  toe.	  
3.	  Onverminderd	  het	  bepaalde	  in	  artikel	  455,	  bewaart	  de	  hulpverlene	  de	  bescheiden,	  bedoeld	  in	  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.’	  
	  
artikel	  455	  
‘1.	  De	  hulpverlener	  vernietigt	  de	  door	  hem	  bewaarde	  bescheiden,	  bedoeld	  in	  artikel	  454,	  binnen	  drie	  maanden	  
na	  een	  daartoe	  strekkend	  verzoek	  van	  de	  patiënt.	  Lid	  1	  geldt	  niet	  voorzover	  het	  verzoek	  bescheiden	  betreft	  
waarvan	  redelijkerwijs	  aannemelijk	  is	  dat	  de	  bewaring	  van	  aanmerkelijk	  belang	  is	  voor	  een	  ander	  dan	  de	  
patiënt,	  alsmede	  voorzover	  het	  bepaalde	  bij	  of	  krachtens	  de	  wet	  zich	  tegen	  vernietiging	  verzet.’	  
WBGO	  -‐	  Toestemmingsvereiste	  
	  
artikel	  450	  
‘1.	  Voor	  verrichtingen	  ter	  uitvoering	  van	  een	  behandelingsovereenkomst	  is	  de	  toestemming	  van	  de	  patiënt	  
vereist	  (...).’	  
	  
artikel	  451	  
‘Op	  verzoek	  van	  de	  patiënt	  legt	  de	  hulpverlener	  in	  ieder	  geval	  schriftelijk	  vast	  voor	  welke	  verrichtingen	  van	  
ingrijpende	  aard	  deze	  toestemming	  heeft	  gegeven.’	  (Bron:	  Staatsblad	  van	  het	  Koninkrijk	  der	  Nederlanden.)	  
	  
Voortvloeiend	  uit	  WGBO	  
De	  Modelregeling	  fysiotherapeut-‐patiënt	  sluit	  met	  ‘Privacy	  en	  
dossiervorming’	  aan	  bij	  de	  WBGO.	  
	  
artikel	  18	  lid	  1	  ‘De	  fysiotherapeut	  maakt	  aantekening	  van	  de	  gegevens	  omtrent	  de	  gezondheid	  van	  de	  patiënt	  
en	  de	  te	  diens	  aanzien	  uitgevoerde	  verrichtingen,	  voorzover	  dit	  voor	  een	  goede	  hulpverlening	  noodzakelijk	  is	  
en	  registreert	  deze	  gegevens	  zorgvuldig	  in	  een	  dossier.	  Toelichting.	  Van	  belang	  is	  dat	  de	  fysiotherapeut	  de	  
verwijzer,medebehandelaar	  of	  waarnemer	  adequaat	  kan	  informeren.’	  


