
 

 
 

Geachte patiënt,  

 

Uw gemeente heeft u gevraagd om uw aanvraag voor een voorziening met medische informatie te 

onderbouwen.  

 

Het kan nodig zijn dat wij, als huisarts, u daarbij helpen. Over de wijze waarop wij dat doen heeft 

de Landelijke Huisartsvereniging (LHV) ons geadviseerd. Dat advies is in uw belang.  

 

Met deze brief willen wij u uitleggen op welke wijze wij eventuele informatie kunnen 

verstrekken. U kunt dit tevens meenemen naar u gemeente.  

 

Rol gemeente 

De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO). Zij beoordelen welke hulp en ondersteuning burgers nodig hebben om deel te kunnen 

nemen aan onze samenleving. U kunt daarbij denken aan een scootmobiel of een traplift. De 

gemeente beslist over deze aanvraag en beoordeelt de noodzaak daarvan. Om een dergelijk besluit 

te onderbouwen kan de gemeente medische informatie opvragen bij de (huis-)arts.  

 

Inzagerecht 

Het klopt dat u recht heeft op inzage in uw dossier en tevens op een afschrift daarvan. Voor uw 

eigen gebruik en overzicht is dat geen probleem. Maar bent u voldoende op de hoogte wat de 

gemeente met uw medisch dossier doet? Hoe worden uw medische gegevens bewaard? Wie heeft 

toegang tot deze informatie? Er staat tevens veel meer informatie in uw dossier dan nodig is om 

een aanvraag te onderbouwen. Al deze zaken hebben te maken met uw privacy.  

Een bijkomend probleem is dat een gemeenteambtenaar niet dezelfde mate van (lees: strenge) 

geheimhoudingsplicht heeft als een arts. Het College bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft 

onlangs op deze risico’s gewezen.  

 

Hoe kunnen wij u dan zo nodig toch aan de benodigde informatie helpen?  

De gemeente moet gerichte en specifieke vragen stellen aan de (huis)arts. Daarbij moet de 

gemeente tevens aangeven over welke informatie deze al beschikt en met welk doel de medische 

informatie wordt opgevraagd. De gemeente moet uw toestemming hebben gekregen alvorens deze 

informatie bij de arts te mogen opvragen. Daarom moet de gemeente een schriftelijk verzoek tot 

het verstrekken van informatie naar de huisarts sturen samen met een door u ondertekend 

toestemmingsformulier.  

 

Vergoeding 

De huisarts mag daarbij een vergoeding vragen aan de vragensteller (hier de gemeente) voor het 
verstrekken van informatie, ingevolge het ‘Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wet 
bescherming persoonsgegevens’.  Er geldt nu een maximum van € 0,23 per vel met een maximum 
van € 5,00 per bericht. Voor een geheel dossier van meer dan 100 pagina’s maximaal € 22,50. 
 

 

Uw huisarts, 

Mw. M.K. Albracht – van der Linden 

Dhr. A.J. Smits 


