Inzage en gebruik van medische gegevens ten behoeve van het
klinisch onderwijs en de coschappen van de Faculteit der
Geneeskunde van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht
Ondergetekende,
________________________________, adres ____________________________________________
_________________ te ________________________, studentnummer ________________________
hierna verder te noemen: “ de student”,
stemt in met de regels en werkwijze in het kader van het klinisch onderwijs en de
coschappen van de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit Utrecht en het UMC
Utrecht, hierna “de Universiteit”, die hieronder staan omschreven.
1.

De student stemt erin toe dat hij door de Universiteit wordt voorzien van vertrouwelijke
informatie betreffende de medische status van patiënten (hierna: de Informatie).
Het doel van het verstrekken van deze Informatie is het bevorderen van het klinische leerproces.
2. De Informatie is opgenomen in een digitaal medisch dossier van de patiënt. De Universiteit
verstrekt de Informatie aan de student door hem te autoriseren als gebruiker van bepaalde
medische dossiers. De student krijgt hiertoe voor ieder medisch dossier een code, waarmee de
student toegang verkrijgt tot de Informatie.
3. De student zal alle voornoemde Informatie die hem door de Universiteit of door haar aangewezen
personen is of zal worden verstrekt behandelen als vertrouwelijke informatie die hij derhalve voor
derden strikt geheim zal houden.
4. De student verplicht zich de Informatie op geen enkele wijze, in gewijzigde noch in ongewijzigde
vorm, te gebruiken voor enig ander doel dan omschreven onder 1.
5. Indien de student informatie over de medische status van patiënten ter beschikking krijgt die de
Universiteit hem niet uitdrukkelijk ter beschikking heeft gesteld is de student niet bevoegd deze
informatie te gebruiken. Artikel 3 is onverkort van toepassing op deze informatie.
6. Indien de student naar het oordeel van de Universiteit de regels omschreven in artikelen 3 en 4
overtreedt wordt hem een onvoldoende toegekend wegens onprofessioneel gedrag, waardoor hij
een onvoldoende behaalt voor het desbetreffende klinische onderwijs of coschap. De student zal
vervolgens maatregelen opgelegd krijgen ter beoordeling aan de betreffende commissies en /of
de Examencommissie zoals beschreven in het Onderwijs- en Examen Reglement (OER). Dan zal
beoordeeld worden of deze student nog toestemming zal verkrijgen tot inzage in de medische
status van patiënten.
7. De Universiteit is gerechtigd op ieder moment te besluiten geen nadere Informatie te verstrekken
en alle reeds verstrekte Informatie op te eisen.
8. Deze regels zijn van toepassing voor de duur van de gehele opleiding Geneeskunde (zowel CRU
als SUMMA). Na afloop van deze overeenkomst zullen de bepalingen in de artikelen 3, 4, 5, 6, 7
8, 9 en 10 voor onbepaalde tijd van toepassing blijven. De student zal ieder gebruik van de hem
verstrekte Informatie terstond bij afloop van de opleiding Geneeskunde staken.
9. Indien de student de hiervoor genoemde verplichtingen niet of niet volledig nakomt, zal hij
volledig aansprakelijk zijn voor de schade die de Universiteit lijdt door de gevolgen van het nietnakomen door de student van de bepalingen.
10. Op deze regels is het Nederlands recht van toepassing; geschillen over de uitvoering daarvan
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Midden-Nederland.

Voor akkoord met deze regels en werkwijze, de student:
Datum_________________________________
Naam _________________________________

Handtekening_____________________

