
 
 

Kopie medisch dossier na overlijden 
De hoofdregel is dat het medisch beroepsgeheim na overlijden van de patiënt blijft gelden. Dit betekent dat nabestaanden geen recht 
hebben op een kopie van het medisch dossier na overlijden. Ditzelfde geldt voor justitie, politie en andere instellingen.  
 
Uitzonderingen 
Er zijn een aantal strikte uitzonderingen op deze hoofdregel. Er worden dan uitsluitend gegevens verstrekt voor zover die relevant zijn 
voor het doel waarvoor het kopie is gevraagd. De reden wordt vermeld op het aanvraagformulier. Het is daarom niet mogelijk om een 
aanvraag over een overleden patiënt in behandeling te nemen, als er geen reden is opgegeven. De uitzonderingen zijn: 
 

Uitzondering Toelichting 
Expliciete toestemming De patiënt heeft bij leven de nabestaande schriftelijk of elektronisch toestemming gegeven om 

het dossier te mogen inzien of daarvan een kopie te ontvangen. 
 

Aanvraag door nabestaande 
die (mogelijk) n.a.v. 
calamiteiten onderzoek op de 
hoogte is gebracht. 

De volgende nabestaanden worden (mogelijk) n.a.v. een calamiteit met de dood tot gevolg van 
patiënt op de hoogte gebracht: 

 Echtgenoot of geregistreerd partner; 
 Samenwonend partner; 
 Bloed- of aanverwant van de overledene die in levensonderhoud van overledene voorzag; 
 Ouders, kinderen en broers/zussen. 

Deze nabestaanden hebben recht op dat deel van het medisch dossier dat betrekking heeft op de 
calamiteit. 
 

Zwaarwegend belang van een 
ander 

Een derde uitzondering betreft een zwaarwegend belang voor een ander dat zou kunnen worden 
geschaad als wordt vastgehouden aan het medisch beroepsgeheim. 
 
Het meest voorkomend is de omstandigheid waarin nabestaanden het testament van de 
overledene aanvechten vanwege vermeende wilsonbekwaamheid. Rouwverwerking door een 
nabestaande is daarentegen (volgens de wetgever) geen op zichzelf staand zwaarwegend belang, 
maar kan wel bijdragen aan de bevinding dat er sprake is van een zwaarwegend belang. 
 
De behandelaar dient een afweging te maken en daarbij te betrekken of niet op andere, minder 
ingrijpende wijze aan het belang van de ander kan worden voldaan. Bijvoorbeeld door een consult 
in te plannen met de nabestaande(n). 
 

 
Afhandeling / weigering van aanvraag 
De arts zal de patiënt laten weten als het verzoek niet kan worden ingewilligd. 
 
 


