
Vragen bij het zoeken naar een nieuwe huisarts. 
 
Wat gebeurt er met mijn dossier? 
Het dossier is deels een papieren dossier, een deel zit in de computer. Wat in de computer 
zit, is een extract, het essentieel-medische van wat in het papieren dossier geschreven is. 
Sinds zeven jaar wordt het dossier in de computer bijgehouden, het papieren dossier gaat 
verder terug, soms wel tot 1985., al naar gelang iemand al patient is.  
Dat wat in de computer zit, het elektronisch dossier genoemd, wordt elektronisch naar de 
nieuwe huisarts gestuurd.  
Het papieren dossier wordt bij de nieuwe huisarts bezorgd voor zover dat een aanvulling is. 
 
Mag ik mijn dossier ophalen en zelf wegbrengen? 
Nee, dat mag niet. De regels zijn heel streng omdat de overheid vindt dat hij dossier niet 
verloren mag gaan. Artsen hebben een bewaarplicht, van 10 jaar, en dan is men beducht dat 
een dossier verloren kan gaan als de patiënt het zelf thuis heeft. 
De patiënt nog wel te allen tijde inzage hebben in zijn eigen dossier. 
Als het dossier al overgegaan is, kan inzage ook aan de nieuwe huisarts gevraagd worden. 
 
Is het medisch dossier dan niet mijn eigendom? 
Opeisen van medische dossiers door patiënten als eigendom van de patiënt is niet mogelijk. Noch een 
arts van het ziekenhuis, noch een patiënt heeft het juridisch eigendom van een medisch dossier. Het 
ziekenhuis is wel eigenaar van de gegevensdrager (de computer of het papieren dossier). Doordat de 
patiënt geen eigenaar is van het medisch dossier, kan hij het dossier ook niet opeisen. De patiënt 
heeft wel bepaalde rechten met betrekking tot de inhoud van het medisch dossier. Zo heeft de patiënt 
het recht om de gegevens in te zien, zo nodig aan te vullen, te corrigeren, te vernietigen of daarvan 
een afschrift te krijgen. (te lezen op internet) 
 
Wat betekent het woord consultatief?  
Consultatief betekent dat iemand een eigen huisarts heeft, maar voor een bepaald probleem 
een arts elders raad vraagt. Men blijft dus patiënt bij de eigen huisarts. Als men bij een arts 
consultatief komt op bezoek komt moet het consult wel zelf betaald worden. Afhankelijk van 
of men aanvullend verzekerd is kan een deel van dat bedrag door de verzekering betaald 
worden.  
 
Kan men voortaan ook alleen maar consultatief patiënt worden?  
Nee:  Iedere Nederlander dient een huisarts te hebben.  
Men  kan niet alleen maar consultatief patiënt zijn. 
 
Hoe moet het met mijn antroposofische recepten in de toekomst? 
Het plan is om na 1 september regelmatig een consultatief antroposofisch arts op de 
lemniscaat uit te nodigen. Dat geeft de mogelijkheid om op het consultatief spreekuur te 
komen , maar ook om een recept te vragen. We gaan ons best daarvoor doen.  
Maar zoals gezegd, het zijn wel consulten aanvragen tegen betaling. 
 
Wij blijven zoeken naar een antroposofisch arts(en) die op de praktijk op de lemniscaat 
huisarts wil(len)  worden.  
 
Tenslotte: na 1 oktober is de administratie van de lemniscaat nog maanden bezig om alles af 
te ronden. Houdt u er rekening mee dat we dan moeilijk bereikbaar zijn. 
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