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Inleiding
De NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde biedt met deze Handleiding aan huisartsen, 
samenwerkingsverbanden en organisaties van huisartsen instrumenten aan hoe met
archieven om te gaan. 
Het	is	zaak	om	al	bij	de	vorming	van	een	archief	rekening	te	houden	met	de	latere	bewaring.	Dat	kan	
gebeuren door een goed systeem van archivering te maken en gebruiken, maar ook door duurzame 
materialen	te	gebruiken,	die	de	archiefstukken	niet	aantasten.	Wanneer	niet	van	tevoren	systematisch	
een	archief	is	opgezet,	is	het	aan	te	raden	bewaarde	documenten	achteraf	tot	een	archief	te	ordenen.	En	
na	het	afsluiten	van	een	archief	moet	bekeken	worden	waar	het	archief	bewaard	moet	gaan	worden.

1. Archiefbeleid en inventarisatie

1.1.	Enkele	definities	
Met archief	wordt	bedoeld:	het	geheel	van	bescheiden,	ongeacht	hun	vorm,	ontvangen	of	opgemaakt	
door	een	persoon,	groep	van	personen	of	organisatie	uit	hoofde	van	hun	taakvervulling	dan	wel	de	
realisering	van	hun	werkprocessen,	en	dat	bedoeld	is	om	onder	hen	te	blijven	berusten.	Archiefstukken	
zijn	dus	niet	alleen	financiële	stukken,	maar	ook	bijvoorbeeld	correspondentie,	verslagen	en	soms	zelfs	
foto’s.	Ook	gaat	het	niet	uitsluitend	om	papieren	stukken;	de	inhoud	van	automatiseringsbestanden	kan	
ook	archief	zijn,	evenals	microfilms	of	dvd’s!	

Maar	omdat	het	uitgangspunt	bij	de	archivering	is	dat	de	archiefdocumenten	in	hun	originele	vorm	
bewaard	moeten	worden,	is	het	papieren	archief	nog	steeds	‘leidend’.	Papier	heeft	het	voordeel	dat	het	
op	de	lange	termijn	stabiel	blijft,	zolang	het	niet	wordt	blootgesteld	aan	externe	klimatologische	om-
standigheden en licht. Maar papier kent ook nadelen, zoals de arbeidsintensievere handmatige dossier-
vorming,	de	materiële	verzorging	en	kostbaarder	fysieke	opslag.	Digitale	archivering	kent	weer	andere	
problemen, zoals we hierna zullen zien.

Ook	huisartsen(organisaties)	gaan	steeds	meer	digitaal	werken.	Een	belangrijke	stap	voorwaarts	 
daarbij	is	de	acceptatie	van	de	digitale	handtekening	als	wettig	bewijsmiddel	sinds	2003.	Voor	het	
realiseren	van	digitaal	werken	zijn	twee	zaken	van	belang:	de	authenticiteit en de duurzaamheid van 
archiefdocumenten.	Met	authenticiteit	wordt	bedoeld	dat	archiefdocumenten	worden	opgeslagen	op	
een	manier	waarbij	ze	onveranderbaar	zijn	en	waarbij	de	context	van	het	document	vastligt.	Uit	deze	
context,	die	men	afzonderlijk	vastlegt,	moet	onder	meer	zijn	af	te	leiden	wanneer,	waarbij	en	door	wie	
een	archiefstuk	is	gebruikt	en	met	welke	hard-	en	software	het	is	opgeslagen.	Deze	context	of	metadata	
stellen	de	gebruiker	van	archiefdocumenten	in	staat	ze	te	interpreteren,	ook	in	een	later	stadium.	

Duurzaamheid	staat	voor	het	op	zodanige	wijze	vastleggen,	bewaren,	beheren	en	beschikbaar	stellen	
van	digitale	archiefdocumenten,	dat	deze	ook	na	verloop	van	tijd	raadpleegbaar,	toegankelijk	en	 
authentiek	zijn.	En	daarmee	komen	we	op	een	cruciaal	punt,	want	digitaal	opgeslagen	gegevens	
hebben	namelijk	maar	een	beperkte	houdbaarheid.	Die	wordt	bedreigd	door	de	snelle	ontwikkelingen	
van	de	informatietechnologie	zowel	wat	betreft	de	apparatuur	als	programmatuur	en	het	verval	van	de	
gegevensdragers.	Hiervoor	bestaan	nog	geen	definitieve	oplossingen.	Desondanks	zal	er	ook	bij	huis-
artsen(organisaties)	steeds	meer	digitaal	worden	gewerkt	en	er	een	verschuiving	plaatsvinden	van	een	
papieren	naar	een	digitale	omgeving.	Uiteindelijk	zal	dit	leiden	tot	een	grotendeels	volledige	geauto-
matiseerde	administratie.	Daarbij	krijgt	men	op	enig	moment	ook	te	maken	met	digitale	archivering.
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In	tegenstelling	tot	een	archief	noemt	men	een	hoeveelheid	documentatie	of	objecten	die	door	iemand	
met	een	bepaald	doel	bijeen	zijn	gebracht,	zonder	dat	zij	naar	hun	aard	bestemd	zijn	om	onder	hem	of	
haar te berusten, een verzameling	of	collectie.	Zo	zijn	oude	medische	instrumenten	wel	interessant,	
maar	geen	archief.	Ook	een	bibliotheek	is	een	verzameling.

Huisartsarchieven	zijn	archieven	die	gevormd	zijn	door	individuele	huisartsen,	mono-	en	multidiscipli-
naire	samenwerkingsverbanden	van	huisartsen	(groepspraktijken,	gezondheidscentra,	etc.),	plaatselijke,	
regionale	en	landelijke	huisartsenverenigingen,	huisartsenposten,	vestigingscommissies,	nascholings-
groepen, waarnemingsgroepen, etc.

1.2.	Waarom	bewaren?
Waarom	zijn	die	archieven	de	moeite	waard?	Archieven	zijn	het	geheugen	van	een	organisatie	en	
daarmee	getuigen	van	het	verleden	van	die	organisatie.	Ze	zijn	van	belang	voor	verantwoording	en	
bedrijfsvoering,	want	ze	hebben	een	juridische	(of	bewijs)functie	en	een	administratieve	functie.	Deze	
twee	functies	zijn	deels	ingebed	in	wet-	en	regelgeving	en	gelden	vooral	voor	het	‘lopende	archief’.	Denk	
bijvoorbeeld	aan	contracten	en	overeenkomsten,	beleidsplannen	en	verslaglegging.	En	financiële	stuk-
ken	moeten	een	bepaald	aantal	jaren	voor	de	Belastingdienst	bewaard	worden.

Na	verloop	van	een	aantal	jaren	neemt	de	administratieve	betekenis	van	archiefstukken	af.	Wanneer	
alleen	uitgedunde	en	belangrijke	informatie	in	het	archief	over	blijft	die	bewaard	moet	worden	‘voor	de	
eeuwigheid’,	dan	zijn	we	beland	bij	de	derde	functie,	de	onderzoeksfunctie	vanwege	de	historische	en/of	
culturele	waarde.	We	spreken	dan	van	het	historische	archief.

Met	name	bij	een	jubileum	of	opheffing	blijkt	de	waarde	van	een	goed	onderhouden	historisch	archief.	
Het is dan vaak het uitgelezen moment om een boek over de geschiedenis van de organisatie uit te 
brengen.	Op	dat	moment	slaat	bij	veel	huisartsen(organisaties)	de	paniek	toe,	want	waar	haal	je	de	 
gegevens	vandaan?	Het	is	dus	verstandig	om	tijdig	voorzorgsmaatregelen	te	nemen.	Historische	archieven	
dragen	bij	aan	het	wij-gevoel	en	kunnen	de	identiteit	van	een	huisartspraktijk	of	samenwerkingsver-
band versterken. 

Huisartsarchieven behoren tot de zogeheten particuliere archieven, dat wil zeggen archieven van  
individuen,	verenigingen	en	stichtingen,	in	tegenstelling	tot	overheidsarchieven.	Er	zijn	ook	enkele	
overheidsinstanties	(bijvoorbeeld	Gezondheidscentrum	Ommoord	in	Rotterdam,	dat	gemeentelijk	
was),	maar	hun	archieven	blijven	hier	buiten	beschouwing.	Voor	overheidsarchieven	gelden	wettelijk	
vastgestelde regels, voor particuliere archieven niet.

1.3.	Archiefbeleid
Het	ontbreekt	bij	huisartsarchieven	vaak	aan	structureel	archiefbeleid.	Om	de	continuïteit	van	het	archief- 
beheer	te	waarborgen	is	het	raadzaam	om	één	persoon	met	het	beheer	van	het	(historisch)	archief	te	
belasten. 

Voor	een	gedegen	archiefbeleid	kan	het	maken	van	een	archiefbeleidsplan	of	ordeningsplan	een	goed	
hulpmiddel	zijn.	Dit	hoeft	geen	compleet	draaiboek	van	vele	tientallen	pagina’s	te	zijn;	één	of	twee	
bladzijden	kunnen	vaak	volstaan.	Neem	in	dit	plan	in	ieder	geval	een	lijstje	op	van	de	stukken	en/of	
dossiers,	maar	bijvoorbeeld	ook	maatregelen	voor	verbetering	van	het	archiefbeheer.	Onderdeel	van	
dit	archiefplan	kan	ook	een	intern	reglement	te	zijn.	Dit	zijn	afspraken	over:	wie	wat	bewaart,	waar	het	
archief(stuk/dossier)	wordt	bewaard	en	onder	welke	omstandigheden	het	wordt	bewaard.	
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1.4.	Plan	van	aanpak
In	een	plan	van	aanpak	zet	u,	voordat	u	aan	de	slag	gaat	met	het	bewerken	van	het	archief,	op	een	rijtje	wat	
u	wilt	gaan	doen	met	het	archief	en	hoe,	waar,	waarom	en	wanneer	u	het	archief	gaat	bewerken.	Een	plan	
van	aanpak	bestaat	eigenlijk	uit	twee	onderdelen:	een	korte	analyse	van	het	archief	en	de	omschrijving	van	
het	gewenste	eindproduct.	Dit	moet	uiteindelijk	leiden	tot	een	plaatsingslijst	of	een	archiefinventaris. 

Bij	een	analyse	van	het	archief	kijkt	u	wat	de	omvang	van	het	archief	is,	of	er	op	het	eerste	oog	stukken	
ontbreken	en	of	er	‘wezensvreemde’	elementen	in	zitten.	Dat	laatste	wil	zeggen	stukken	die	helemaal	
niet	in	het	archief	van	uw	organisatie	thuishoren,	maar	bijvoorbeeld	van	een	andere	huisarts	of	orga-
nisatie	zijn.	Zij	zijn	dan	dus	niet	bestemd	om	in	uw	archief	te	berusten,	maar	mogelijk	in	een	ander	
archief.	Een	analyse	helpt	u	om	een	eerste	indruk	te	krijgen	van	de	tijd	en	moeite	die	nodig	zijn	voor	het	
inventariseren	en	van	de	benodigde	hoeveelheid	verpakkingsmateriaal	(omslagen,	afscheidingsstroken	
en	dozen).

Met	de	formulering	van	het	eindproduct	geeft	u	aan	voor	wat	voor	soort	toegang	u	kiest	(een	eenvoudige	
plaatsingslijst	of	een	uitgebreide	systematische	archiefinventaris),	in	hoeverre	u	wilt	vernietigen	en	wat	
voor soort verpakkingsmateriaal u gaat gebruiken.

2. Archief vormen (‘lopend archief’)

Het	is	van	belang	dat	een	archief	geordend	en	beschreven	is,	anders	zijn	archiefstukken	niet	of	nauwelijks	
vindbaar	en	dus	onbruikbaar.	Een	goede	ordening	verhoogt	dus	de	waarde	van	een	archief.	Dat	geldt	
ook	al	in	de	fase	dat	archiefstukken	gevormd	worden,	dus	door	de	administratie	zelf.	We	noemen	dit	
ook	wel	het	‘lopend	archief’.	

2.1.	Bewaren
Archiefdocumenten	kunnen	het	beste	meteen	zodanig	worden	bewaard,	dat	alle	stukken	die	op	een	
zelfde	zaak	betrekking	hebben	worden	samengevoegd	tot	één	dossier	(z.g.	zaaksgewijze	ordening).	
Zo’n	zaak	heeft	een	duidelijke	begin-	en	einddatum	en	een	titel.	

Het	is	heel	handig	om	voor	het	bewaren	van	het	‘lopend	archief’	een	hangkast	te	gebruiken	met	daarin	
hangmappen, die aan de zichtkant een strook hebben om een titel te kunnen lezen.

2.2.	Verzorgen
Verwijder	meteen	papiervijandige	materialen	zoals	nietjes,	paperclips,	klemmetjes,	plastic	hoesjes,	
elastiekjes	en	plakband/sellotape	(indien	mogelijk).	Gebruik	voor	archiefstukken	die	blijvend	bewaard	
moeten	worden	nooit	kunststof	mappen	of	ordners,	maar	altijd	zuurvrije	omslagen	en	mappen.	Daarbij	
behoort	ook	hechtmateriaal	dat	geen	metalen	en	weekmakers	bevat.	Informeer	bij	de	lokale	archief-
dienst naar adressen van leveranciers. 

Voorkom schade	aan	de	archiefstukken.	Temper	zo	mogelijk	in	de	archiefruimte/kast	de	lichtinval,	
probeer een constante temperatuur en vochtigheidsgraad aan te houden. Papier wordt onder ideale 
omstandigheden	bewaard	bij	een	relatieve	vochtigheid	van	50-55%	en	een	temperatuur	van	16-18°	 
Celsius.	Voorkom	ook	doorhangen	van	de	dossiers	zodat	die	niet	kunnen	opkrullen	(bij	voorbeeld	 
door	gedeeltelijk	lege	ruimte	op	te	vullen).	Zorg	ook	dat	stof	niet	in	de	archiefkast	kan	doordringen.	 
En	natuurlijk	geen	vocht	in	de	omgeving	toelaten.
Mocht	desondanks	schade	aan	archiefstukken	optreden,	herstel	die	dan	niet	zelf	(bij	voorbeeld	met	
plakband	of	tape),	maar	neem	contact	op	met	een	plaatselijk	overheidsarchief.
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Ook	de	opslagruimten	van	archivalia	dienen	aan	kwaliteitseisen	te	voldoen.	Gebruik	zo	mogelijk	afsluit-
bare brandwerende kasten. Voorkom grote schommelingen in temperatuur en vochtigheid in de ruim-
ten	waar	archivalia	worden	bewaard.	Zorg	ervoor	dat	archiefdocumenten	zo	weinig	mogelijk	worden	
blootgesteld aan uv- en zonlicht.

2.3.	Opschonen
Het	beste	is	het	om	één	keer	per	jaar	het	‘lopend	archief’	op	te	schonen.	U	verwijdert	dan	die	dossiers,	
die	voor	de	directe	raadpleging	niet	meer	van	belang	zijn.	Deze	dossiers	kunnen	worden	afgevoerd	 
naar	een	andere	bewaarplaats.	Daarvoor	gelden	natuurlijk	nog	steeds	de	richtlijnen	voor	een	goede	 
materiële	verzorging,	zoals	die	ook	voor	het	‘lopend	archief’	gelden.	Mogelijk	kan	dan	ook	al	een	split-
sing	gemaakt	worden	in	stukken	die	te	zijner	tijd	vernietigd	kunnen	worden	en	stukken	die	bewaard	
moeten	blijven.

3. Inventariseren (historisch archief)

Na	verloop	van	tijd	vormen	de	dossiers	die	zijn	afgevoerd	het	historisch	archief.	Op	enig	moment	moet	
dat	toegankelijk	gemaakt	worden.	Dat	noemt	men	inventariseren. Dit is het meest ingewikkelde en 
tijdrovende	onderdeel	van	het	archiefbeheer.	Een	planmatige	aanpak	kan	echter	veel	tijdwinst	ople-
veren.	Het	is	aan	te	raden	om	niet	in	het	wilde	weg	te	beginnen	met	ordenen	en	beschrijven.	Voordat	u	
begint	kunt	u	het	beste	een	aantal	zaken	op	een	rijtje	zetten	via	een	plan	van	aanpak.

3.1.	Archiefschema
Een archiefschema	is	een	blauwdruk	voor	de	archiefinventaris	en	daarmee	een	belangrijk	hulpmiddel	
bij	het	opstellen	van	die	archiefinventaris.	Vaak	wordt	een	onderscheid	gemaakt	tussen	stukken	die	
een	algemeen	karakter	hebben	en	niet	op	onderwerp	zijn	te	ordenen	(zoals	notulen,	jaarverslagen)	en	
stukken	die	specifieke,	afzonderlijke	onderwerpen	betreffen.	

3.2.	Plaatsingslijst	of	archiefinventaris
Van	de	beschrijvingen	van	de	archiefdossiers	wordt	een	lijst	gemaakt.	Er	bestaan	ruwweg	twee	soorten	
lijsten:	een	plaatsingslijst	en	een	archiefinventaris.	Een	plaatsingslijst	is	een	eenvoudige	lijst.	Hierin	
worden	de	archiefbestanddelen	beschreven	in	de	volgorde	(plaats)	waarin	ze	in	de	kast	zijn	opgeborgen	
of	aangetroffen.	De	beschrijvingen	zijn	niet	onderverdeeld	in	rubrieken,	maar	ze	staan	in	de	volgorde	
waarin de dossiers in de kast staan. 

Een	meer	verfijnde	lijst	is	de	archiefinventaris.	Wanneer	u	bereid	bent	extra	tijd	en	moeite	in	het	be-
heer	van	uw	archief	te	steken,	dan	verdient	een	archiefinventaris	de	voorkeur	boven	een	plaatsingslijst,	
omdat	u	hiermee	de	raadpleegbaarheid	van	uw	archief	vergroot.	Bij	een	archiefinventaris	worden	de	 
beschrijvingen	systematisch	geordend	in	rubrieken.	Deze	rubrieken	zijn	weer	‘opgehangen	aan’	de	
taken,	onderwerpen	of	afdelingen	van	de	organisatie.	Alle	beschrijvingen	van	notulen	van	het	bestuur	
komen	bijvoorbeeld	in	één	rubriek.	Binnen	de	rubrieken	is	de	ordening	meestal	chronologisch.

3.3.	Beschrijven
Beschrijven	is	het	opsommen	van	de	archivistische	kenmerken	van	een	archiefbestanddeel.	Het	is	niet	
nodig	de	beschrijving	zó	uitvoerig	te	maken,	dat	raadpleging	van	het	stuk	of	dossier	zelf	niet	meer	nodig	
is.	Wat	er	wél	in	een	goede	beschrijving	moet	staan	zijn	gegevens	over	de	vorm,	inhoud	en	datering	van	
stukken.	De	volgorde	van	de	archivistische	kenmerken	is	altijd	dezelfde:	redactionele	vorm,	inhoud,	
datering,	ontwikkelingsstadium	en	uiterlijke	vorm.
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Vorm	is	niet	de	uiterlijke	vorm	van	stukken	(bijvoorbeeld	12	x	18	cm.),	maar	de	zogeheten	redactionele	
vorm.	U	moet	dus	vermelden	of	het	om	brieven/correspondentie	gaat	of	notulen,	rapporten,	bankaf-
schriften	en	dergelijke.

Inhoud	houdt	in	een	korte	weergave	van	de	voornaamste	handelingen	van	het	archiefbestanddeel.	Bij	
bijvoorbeeld	notulen	van	het	dagelijks	bestuur	geeft	u	alleen	aan	welk	orgaan	(in	dit	geval	het	dagelijks	
bestuur)	er	heeft	vergaderd;	u	gaat	dus	niet	vermelden	wat	besproken	is	in	die	vergaderingen.

Bij	datering	is	het	doorgaans	voldoende	alleen	het	jaartal	te	vermelden.	Alleen	bij	series	van	stukken	
die	in	de	loop	van	een	jaar	beginnen	en	eindigen	vermeldt	u	de	dag	en	maandaanduiding.	Bij	eenheden	
die	uit	meerdere	stukken	bestaan	noemt	u	begin-	en	eindjaar.	Bij	ongedateerde	stukken	vermeldt	u	z.j.	
Kunt	u	een	datering	alleen	bij	benadering	geven,	schrijf	dan	circa	(ca.).

U	vermeldt	ook	indien	nodig	het	ontwikkelingsstadium.	Een	stuk	kan	bijvoorbeeld	een	concept	zijn,	
een	minuut	(het	te	verzenden	stuk)	of	een	afschrift/kopie.

De uiterlijke	vorm	geeft	aan	hoe	het	archiefbestanddeel	er	uit	ziet:	een	stuk	(los	blad),	een	katern	(aan-
tal	samengebonden	stukken),	een	deel	(boek),	omslag	(in	een	map	opgeborgen	stukken,	soms	los,	soms	
gehecht)	of	pak.

U	geeft	iedere	zaak,	dossier	of	soms	los	stuk	een	nummer. 

3.4. Ordenen
Om	de	raadpleging	van	archiefstukken	makkelijk	te	maken,	moeten	die	niet	alleen	beschreven,	maar	
ook geordend worden. 

De	afzonderlijke	zakendossiers	worden	in	de	regel	geordend	op	onderwerp	of	rubriek.	De	ordening	van	
archieven	volgt	namelijk	vaak	een	min	of	meer	vast	patroon.	Veel	archieven	bestaan	deels	uit	enkele	
grote	onderdelen	(series),	zoals	notulen,	jaarverslagen,	jaarrekeningen,	correspondentie,	etc.	Dat	geldt	
ook	voor	archieven	van	huisartsen(organisaties).

Begin	altijd	eerst	met	het	maken	van	een	plaatsingslijst	van	de	te	bewaren	archiefdossiers.	Daarbij	
worden	de	dossiers	doorlopend	van	1	tot	en	met	X	genummerd.	Als	u	niet	verder	gaat,	kunt	u	van	deze	
stukken	een	lijst	maken:	de	plaatsingslijst.	Bij	een	archiefinventaris	wordt	deze	lijst	omgewerkt.	De	
beschrijvingen	worden	in	een	systematisch	systeem	geplaatst.	Als	dat	gedaan	is	kunnen	ook	de	bij- 
behorende	dossiers	en	archiefstukken	in	diezelfde	volgorde	worden	geplaatst.	Daarna	moeten	die	
beschrijvingen	en	de	dossiers	opnieuw	worden	doorgenummerd	van	1	tot	en	met	Z.	Elke	archiefeenheid	
krijgt	daarmee	een	uniek	nummer	en	is	op	die	manier	gemakkelijk	terug	te	vinden.

3.5.	Verzorgen
Ook	een	historisch	archief	moet	goed	verzorgd	worden.	Gebruik	indien	nog	nodig	zuurvrije	omslagen	
en	controleer	nogmaals	op	papiervijandige	materialen.	Bewaar	de	dossiers	in	zuurvrije	dozen,	waarin	
de	dossiers	gemakkelijk	passen.	Maak	die	dozen	niet	overvol,	maar	ook	niet	te	leeg.	Op	de	dozen	komen	
etiketten	met	de	naam	van	het	archief	en	de	dossiernummers	die	er	in	bewaard	worden.
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3.6.	Afwerken
Een	correct	afgewerkte	plaatsingslijst	of	archiefinventaris	bevat	een	titelpagina,	een	inhoudsopgave	en	
een	inleiding.	U	kunt	hier	eventueel	een	index	op	personen	en	zaken	aan	toevoegen.

Op	de	titelpagina	vermeldt	u	de	naam	van	het	archief	en	de	periode	die	het	archief	bestrijkt,	de	naam	
van	de	bewerker	en	het	jaar	en	plaats	van	totstandkoming	van	de	archiefinventaris.	In	de	inleiding	geeft	
u	een	beknopte	geschiedenis	van	de	archiefvormende	persoon	of	organisatie.	Hierin	staan	gegevens	
over	de	oprichting,	eventuele	fusies	en	opheffing,	de	taken	en	de	structuur	van	de	organisatie.	Noem	
ook	de	omvang	van	het	archief	in	strekkende	meters.	Vermeld	daarbij	ook	zo	nodig	dat	u	stukken	
hebt	vernietigd	en	eventueel	welke.	Van	de	vernietigde	stukken	kan	ook	een	lijst	als	aanhangsel	bij	de	
inventaris	of	plaatsingslijst	worden	opgenomen.	In	de	inleiding	moeten	ook	gegevens	staan	over	de	
(beperking	van	de)	openbaarheid	van	de	archiefstukken.	Maak	de	inleiding	niet	te	lang.	Vergeet	niet	de	
inleiding te ondertekenen en dateren. Een index	op	persoons-	en/of	zaaknamen	verhoogt	de	bruikbaar-
heid	van	de	archiefinventaris.	Als	u	de	archiefinventaris	met	behulp	van	een	computer	maakt,	kunt	u	
meestal	automatisch	een	index	genereren.

4. Selectie en vernietiging

De	overheid	(rijks,	provinciaal,	gemeentelijk	en	wat	dies	meer	zij)	heeft	bindende	voorschriften	opge-
steld	voor	de	bewaartermijn	en	vernietiging	van	archiefstukken.	Bij	huisartsarchieven	gaat	het	bijna	
altijd	om	particuliere	archieven,	dat	wil	zeggen	archieven	van	individuen,	groepen,	verenigingen	en	
stichtingen.	Die	hebben	te	maken	met	enkele	wettelijke	verplichtingen	wat	betreft	het	bewaren	van	
sommige	archiefstukken.	Voor	particuliere	archieven	geldt	een	wettelijke	bewaringsplicht	voor	archief-
stukken	met	bedrijfsbelang.	Dit	zijn:
■	 stukken	van	de	financiële	administratie	van	de	laatste	7	jaar;
■	 jaarverslagen	en	jaarrekeningen	van	de	laatste	7	jaar;
■	 stukken	waar	aansprakelijkheid	mee	gemoeid	is,	zoals	onderhoud	van	instrumenten.	Hiervoor	wordt	

soms	een	termijn	van	20	jaar	aangehouden,	hoewel	ook	hier	een	termijn	geldt	van	7	jaar	‘ingaande	
na	het	einde	van	het	contract’.

Ook	beroepsorganisaties	kunnen	voorschriften	hebben	uitgevaardigd	ten	aanzien	van	de	vernietiging	
en	bewaartermijnen.

4.1.	Motieven	voor	selectie	en	vernietiging
Na	verloop	van	een	aantal	jaren	neemt	de	administratieve	betekenis	van	archiefstukken	af.	Alle	admi-
nistratie	wordt	minimaal	7	jaar	bewaard.	Er	kunnen	zoals	gezegd	redenen	zijn	om	archiefstukken	langer	
te	bewaren,	zoals	aansprakelijkheid	of	de	historische	waarde.	In	het	historisch	archief	worden alleen díe 
stukken	opgenomen	die	een	cultureel-historische	waarde	hebben.	Een	individu,	vereniging	of	stichting	
beslist	uiteindelijk	zelf	wat	wel	en	wat	niet	‘voor	de	eeuwigheid’	bewaard	moet	blijven.	

Niet	alle	archiefstukken	hoeven	dus	blijvend	bewaard	te	worden.	Selectie	van	archiefstukken	bete-
kent	het	weghalen	en	vernietigen	van	overbodige	informatie	en	het	bewaren	van	de	juiste	informatie.	
Selectie	van	archiefstukken	is	een	voorwaarde	voor	een	waardevol	historisch	archief.	Waarom	worden	
archiefstukken	vernietigd?	Geschoonde	archieven	zijn	compacter	dan	ongeschoonde	archieven.	Dat	
scheelt in de kosten van het bewaren en maakt het eenvoudiger om geld en ruimte over te houden voor 
bewaring	van	wat	wel	waardevol	is.	Geschoonde	archieven	zijn	ook	beter	en	gemakkelijker	te	raadplegen	
voor onderzoek.
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4.2.	Criteria	
Met onderstaande criteria maakt de NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde onderscheid 
tussen wat van belang is voor de geschiedenis van de huisartsgeneeskunde en wat niet:
1. Tijdschriften	hoeven	niet	te	worden	bewaard.	Die	zijn	al	goed	toegankelijk	in	de	grote	bibliotheken	en	

zijn	of	worden	gedigitaliseerd.
2. Ook	de	meeste	boeken	hoeven	niet	te	worden	bewaard.	Ook	daarvoor	geldt	dat	ze	al	goed	toeganke-

lijk	zijn	in	de	grote	bibliotheken	en	zijn	of	worden	gedigitaliseerd.	Er	zijn	enkele	uitzonderingen:
 -	 boeken	van	vóór	1955	die	door	huisartsen	zijn	geschreven;
 -	 proefschriften	van	anderen	dan	huisartsen	(paramedici,	gedragswetenschappers),	waarbij	een	 

	 hoogleraar	Huisartsgeneeskunde	promotor	of	copromotor	was	(alle	proefschriften	van	huisartsen	 
	 zijn/worden	al	in	de	NHG-bibliotheek	verzameld);

 - oraties van hoogleraren Huisartsgeneeskunde.
 Deze uitzonderingen kunnen aan het NHG worden toegestuurd.
3.	 Documenten ('unica') die	betrekking	hebben	op	de	organisatie	van	de	huisartsgeneeskunde/vereniging	

van	huisartsen	(LHV/NHG),	inclusief	door	huisartsen	geïnitieerde	ontwikkelingen	in	de	eerstelijns-
gezondheidszorg,	de	publieke	gezondheidszorg/sociale	geneeskunde.	Te	denken	valt	aan	correspon-
dentie	met	gemeenten	over	vestiging	en	financiering	van	samenwerkingsverbanden	(zie	voorbeel-
den op www.archieven.nl),	archieven	van	plaatselijke	huisartsenverenigingen,	huisartsenposten,	
vestigingscommissies, waarnemingsgroepen, etc.

	 Deze	(bijzondere)	persoonlijke	collecties	c.q.	verenigingsarchieven	kunnen,	wanneer	ze	ouder	dan	20	
jaar	zijn,	worden	overgedragen	aan	het	nabijgelegen	overheidsarchief.	

	 Dit	geldt	dus	ook	voor	de	landelijke	beroepsorganisaties;	voor	NHG	en	LHV	is	Het	Utrechts	Archief	
het	meest	nabijgelegen.	De	vroegere	kringen	-	bijvoorbeeld	NHG-kringen	-	sturen	hun	documenten	
eerst	naar	het	hogere	echelon,	in	dit	geval	het	NHG	zelf.	De	relevante	documenten	van	de	universitaire	
afdelingen	Huisartsgeneeskunde	worden	ondergebracht	in	de	universitaire	archieven,	die	via	de	
universiteiten	ook	bij	de	lokale	overheidsarchieven	worden	ondergebracht	(zoals	dat	van	het	AMC	via	
de	UvA	bij	het	Gemeentearchief	Amsterdam).	(In	het	kader	van	een	taakverdeling	tussen	de	univer-
siteiten	-	waarbij	ten	minste	op	een	plaats	in	ons	land	een	volledige	bibliotheekverzameling	aanwezig	
is	-	is	de	medische	tijdschriftencollectie	in	Maastricht	ondergebracht.	Deze	is	daar	compleet.)	

	 [N.B.	Documenten	met	betrekking	tot	de	inhoud	van	het	vak	hoeven	niet	te	worden	bewaard;	die	
komt	voldoende	aan	bod	in	tijdschriften	en	proefschriften.	Voor	het	bewaren/vernietigen	van	patiënt- 
gerichte	informatie	bestaan	er	wettelijke	richtlijnen.]	

4.3.	Wat	bewaren	en	wat	vernietigen?
Het	selecteren	van	stukken	is	echter	niet	eenvoudig.	Een	archiefstuk	dat	nu	geen	waarde	lijkt	te	heb-
ben,	kan	in	de	toekomst	toch	van	belang	blijken	te	zijn.	Algemeen	geldende	regels	voor	vernietiging	en	
bewaring	zijn	dan	ook	moeilijk	te	geven.	Criteria	kunnen	per	organisatie	of	persoon	verschillen.	Als	leid-
raad	geldt	dat	blijvend	bewaard	worden:	stukken	die	het	beleid,	de	doelstelling	en	de	taakuitvoering	
van	een	organisatie	weergeven.	De	kern	van	een	historisch	huisartsarchief	wordt	gevormd	door	stukken	
over:
■	 organisatie	 bijvoorbeeld	oprichting,	statuten,	en	jubilea	en	opheffing;
■	 bestuur	 bijvoorbeeld	notulen	van	vergaderingen;
■	 leden		 bijvoorbeeld	lijsten	en	verslagen	van	ledenvergaderingen;
■	 bezittingen	 bijvoorbeeld	bouwtekeningen,	aan-	en	verkoopakten;
■	 financiën	 bijvoorbeeld	begrotingen,	jaarrekeningen;
■	 beleid	 bijvoorbeeld	jaarverslagen	en	jaarprogramma’s;
■	 publicaties	 bijvoorbeeld	jubileumboeken	en	eigen	tijdschrift;
■	 taken		 bijvoorbeeld	werkverslagen	en	overleggen	met	partners.
Deze	opsomming	is	niet	uitputtend,	maar	geeft	een	eerste	indruk	van	wat	blijvend	bewaard	zou	moeten	
worden.
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Literatuur	over	selectiecriteria	voor	het	bewaren	en	vernietigen	van	archiefstukken	bestaat	wel,	maar	
maatwerk	voor	huisartsarchieven	ontbreekt.	Om	toch	richtlijnen	voor	historische	huisartsarchieven	
te	krijgen	is	te	rade	gegaan	bij	selectiecriteria	van	particuliere	archieven	in	het	algemeen	en	die	van	
overheidsarchieven.	Deze	zijn	aangepast	op	grond	van	ervaringen	van	leden	van	de	NHG-Werkgroep	
Geschiedenis Huisartsgeneeskunde met betrekking tot het beheer van huisartsarchieven. Een selectie- 
of	vernietigingslijst	wordt	in	het	ideale	geval	op	maat	gemaakt.	Iedere	huisarts(organisatie)	zal	zelf	
moeten	beslissen	welke	categorieën	documenten	worden	opgenomen	en	hoe	lang	de	bewaartermijn	
is.	Onderstaande	selectielijst	is	geen	vaste	norm;	ze	is	bedoeld	als	een	hulpmiddel.	De	lijst	is	ook	niet	
uitputtend.

4.4.	Voorbeeldselectielijst	voor	huisartsarchieven
Vernietigen
■	 dubbelen,	kopieën,	afschriften	(behalve	als	de	originele	stukken	ontbreken);
■	 brieven	met	eenvoudige	of	niet	meer	van	belang	zijnde	inhoud:	begeleidende	brieven,	bedankbriefjes,	

uitnodigingen,	eenvoudige	kennisgevingen,	verhuisberichten,	etc.;
■	 conceptdocumenten	(alleen	als	het	definitieve	document	bewaard	is;	concepten	in	omstreden	zaken	

blijven	bewaard	om	de	ontwikkeling	te	kunnen	zien);
■	 stukken voortgekomen uit het lidmaatschap van organisaties, met uitzondering van secretariaats- en 

voorzittersarchieven	en	archiefstukken	uit	bilateraal	overleg;
■	 afschriften	van	bank-	en	girorekeningen	(na	7	jaar);
■	 kas-,	bank-	en	giroboeken	(na	7	jaar);
■	 stukken	betreffende	het	betalen	van	belastingen	(na	7	jaar);
■	 facturen,	inkoopbonnen,	offertes;
■	 stukken	betreffende	aanmelding	en	opzegging	van	patiënten	of	leden;
■	 stukken	betreffende	rechtspositie,	functievervulling	en	gedrag	van	individuele	personeelsleden	(na	7	

jaar	na	bereiken	van	de	pensioengerechtigde	leeftijd);
■	 stukken	betreffende	huishoudelijke	dienst	en	kantinebeheer;
■	 stukken	betreffende	de	voorbereiding	en	organisatie	van	lezingen,	excursies,	symposia,	etc.;
■	 stukken	betreffende	de	redactie	van	het	eigen	tijdschrift,	met	uitzondering	van	stukken	over	het	

redactiebeleid,	fotomateriaal	en	dergelijke;
■	 stukken	over	kleine	verbouwingen	en	investeringen	in	materialen;
■	 krantenknipsels over algemene onderwerpen.

Blijvend bewaren
■	 stukken	over	taakverdeling	en	werkwijze	van	het	bestuur,	agenda’s	en	verslagen	van	bestuursverga-

deringen,	stukken	over	samenstelling	van	en	reglementen	van	orde	voor	het	bestuur;
■	 statuten,	huishoudelijke	reglementen,	stukken	over	oprichting,	fusies,	samenwerking,	jubilea	en	

huldigingen;
■	 akten	van	aan-	en	verkoop	van	onroerend	goed,	stukken	betreffende	bouw	en	verbouw	van	eigen-

dommen;
■	 begrotingen,	financiële	verslagen,	balansen,	jaarrekeningen,	grootboeken,	stukken	van	de	kascom-

missie,	accountantsrapporten;
■	 beleidsstukken,	jaarverslagen;
■	 eigen	brochures,	folders	en	reclamemateriaal;
■	 verslagen	van	(mede)	door	de	organisatie	georganiseerde	werkzaamheden,	evenementen,	excursies,	

lezingen	en	symposia;
■	 stukken	over	oprichting,	samenstelling,	opheffing	en	werkwijze	van	commissies,	afdelingen	en	werk-

groepen	en	hun	notulen	en	verslagen;
■	 stukken	over	de	maatschappelijke	betekenis	van	huisartsgeneeskunde;

10 Handleiding voor het beheer van huisartsarchieven



■	 onderzoeksrapporten	van	en	over	de	eigen	organisatie;
■	 eigen	tijdschriften,	boeken,	publicaties;
■	 stukken	over	redactiebeleid	van	het	eigen	blad;
■	 stukken	over	het	instellen	en	uitreiken	van	prijzen;
■	 stukken over buitengewone gebeurtenissen.
 
Discussiegevallen
■	 documentatie,	krantenknipsels	en	dergelijke	over	de	eigen	organisatie:	naar	behoefte	bewaren	in	de	

rubriek	Documentatie;
■	 stukken die voortvloeien uit de deelname in andere organisaties: in zeer beperkte mate opnemen 

(die	stukken	horen	in	het	archief	van	de	betrokken	organisatie	zelf);
■	 stukken	betreffende	personeel,	personeelsdossier;
■	 stukken	betreffende	straf-	en	tuchtrechtzaken.

4.5.	Procedures	bij	vernietiging
Ga	als	beheerder	van	een	huisartsarchief	nooit	zomaar	over	tot	het	selecteren	en	vernietigen	van	ar-
chiefstukken.	Het	opstellen	van	een	eigen	selectie-	en	vernietigingslijst	is	een	vereiste	voor	verantwoord	
archiefbeheer.	De	archiefbeheerder	neemt	het	initiatief	voor	het	opstellen	van	zo’n	lijst.	Hij	stelt	een	
voorlopige	lijst	op.	Het	is	aan	te	raden	overleg	te	voeren	met	deskundigen	binnen	en	buiten	de	orga-
nisatie.	In	het	ideale	geval	wordt	een	definitieve	lijst	ter	goedkeuring	aan	het	bestuur	voorgelegd.	Het	
verdient	aanbeveling,	alvorens	over	te	gaan	tot	feitelijke	vernietiging,	na	te	gaan	of	andere	organisaties	
misschien	belangstelling	hebben	voor	afgedwaalde	stukken,	dat	wil	zeggen	stukken	die	niet	in	uw	ar-
chief	thuis	horen,	maar	eigenlijk	in	het	archief	van	een	andere	organisatie.	De	uiteindelijke	vernietiging	
van	archiefstukken	moet	op	zo’n	manier	plaatsvinden	dat	de	gegevens	die	er	in	staan	niet	meer	her-
kenbaar	zijn.	Archiefstukken	kunnen	dus	niet	bij	het	vuilnis	of	oud-papier	aan	de	straat	worden	gezet.	
Papieren	worden	bij	voorkeur	versnipperd	of	eventueel	verbrand.

5. Waar bewaren?

Een	archief	dat	blijvend	bewaard	moet	worden,	kan	niet	in	de	eerste	de	beste	ruimte	worden	opgeslagen.	
Deze	ruimte	moet	aan	verschillende	voorwaarden	voldoen	om	de	kwaliteit	van	de	archiefstukken	te	
behouden.

5.1.	Eigen	archiefruimte
Voor	de	meeste	huisartsen	en	organisaties	geldt	dat	de	huidige	bewaarplaats	van	het	archief	nauwelijks	
of	volstrekt	niet	voldoet	aan	de	technische	eisen	voor	een	goede	archiefruimte.	Denk	bij	nieuwbouw	of	
renovatie	van	het	gebouw	aan	het	inrichten	van	een	goede	archiefruimte.
In	het	ideale	geval	beschikt	de	huisarts(organisatie)	over	een	eigen,	goede	archiefruimte,	maar	in	de	
praktijk	ontbreekt	die	meestal.	Zorg	er	in	dat	geval	minimaal	voor	dat	de	stukken	in	een	brandwerende	
ruimte	of	archiefkast	worden	bewaard.	Bewaar	het	historisch	archief	op	één	plaats.

In	het	ideale	geval	is	de	archiefruimte	een	droge	en	donkere	ruimte,	goed	geventileerd	en	niet	voor	
iedereen	toegankelijk.	De	kans	op	brand	en	een	hoge	luchtvochtigheid,	waardoor	schimmelvorming	op	
het	papier	kan	optreden,	zijn	gevaren	bij	het	bewaren	van	archieven.	Papier	wordt	onder	ideale	om-
standigheden	bewaard	bij	een	relatieve	vochtigheid	van	50-55%	en	een	temperatuur	van	16-18°	Celsius.	
Probeer	in	de	archiefruimte	risicofactoren	voor	beschadiging	van	de	archiefstukken	zo	veel	mogelijk	uit	
te	sluiten.	Denk	hierbij	aan	leidingen	en	aan	licht,	water	en	vocht,	vuur	en	warmte,	stof	en	vuil.	Met	het	
oog	op	diefstal	is	het	aan	te	bevelen	sloten	op	de	archiefruimte	en	op	de	archiefkasten	aan	te	brengen.
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5.2.	Openbare	archiefdiensten
Veel	huisartsen(organisaties)	kunnen	zich	een	eigen	optimaal	geschikte	archiefruimte	niet	veroorloven.	
In	dat	geval	is	het	goed	om	na	te	gaan	of	het	archief	niet	ergens	anders	op	een	goedkope,	maar	toch	vei-
lige	plek	kan	worden	bewaard.	Een	huisarts(organisatie)	kan	het	archief	onderbrengen	bij	een	openbare	
archiefdienst	in	de	gemeente	of	provincie.	Al	deze	officiële	diensten	beschikken	over	goed	geoutilleerde	
ruimten	waar	de	archiefstukken	kunnen	worden	bewaard.	

Voor	huisartsen	en	huisartsorganisaties	ligt	een	openbare	archiefdienst	in	de	gemeente	van	vestiging	
voor	de	hand.	Voor	een	nationale	instelling	als	de	LHV	en	het	NHG	is	het	Nationaal	Archief	in	Den	
Haag	of	een	openbare	archiefinstelling	in	de	provincie	waar	het	kantoor	is	gevestigd	mogelijk	de	beste	
plek.	Meestal	worden	uw	archieven	hier	gratis	opgeslagen.	Ook	aan	het	raadplegen	van	archiefstukken	
zijn	doorgaans	geen	kosten	verbonden.	De	archiefdienst	is	vrij	toegankelijk	voor	het	publiek.	Houd	er	
rekening	mee	dat	een	officiële	archiefdienst	een	archief	vaak	alleen	opslaat	als	is	voldaan	aan	bepaalde	
normen.	Dit	betekent	onder	meer	dat	het	archief	geïnventariseerd	moet	zijn,	geen	schimmels	bevat,	
ontijzerd	is	en	dat	het	materiaal	in	zuurvrije	mappen	en	dozen	is	verpakt.

Informeer	vrijblijvend	bij	een	openbare	archiefdienst	of	men	belangstelling	heeft	voor	uw	historisch	
archief	en	wat	de	voorwaarden	van	een	eventuele	overdracht	zijn.	Wanneer	u	besluit	uw	archief	onder	te	
brengen	bij	een	openbare	archiefdienst,	dan	kunt	u	uw	archief	schenken	of	in	bewaring	geven.	

6. Openbaarheid, raadpleging en uitlening

6.1.	Openbaarheid
Archieven	bij	overheidsarchiefdiensten	zijn	in	principe	openbaar.	Maar	bij	de	overbrenging	daarheen	
kunnen	beperkende	maatregelen	worden	aangegeven.	Dit	geldt	onder	meer	voor	stukken	jonger	dan	
20	jaar.	Privacygevoelige	stukken	kunnen	nog	langer	aan	de	openbaarheid	worden	onttrokken,	bijvoor-
beeld	40-50	jaar.	

6.2.	Raadpleging
Het	verdient	aanbeveling	om	archiefstukken	jonger	dan	twintig	jaar	niet	door	derden	te	laten	raad-
plegen.	Andere	archiefstukken	kunnen	worden	ingezien	in	een	afzonderlijke	ruimte,	het	liefst	onder	
toezicht.	Drinken	en	roken	tijdens	het	raadplegen	is	ten	strengste	verboden,	evenals	het	maken	van	
aantekeningen	in	of	op	de	archiefstukken.

6.3.	Uitlening
Archiefstukken	bij	overheidsarchiefdiensten	worden	in	principe	nooit	uitgeleend.	Dit	zou	ook	voor	 
archiefstukken	bij	huisartsen(organisaties)	moeten	gelden.	Het	gevaar	van	verloren	of	beschadigd	 
raken is veel te groot.
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NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde, Martin Bergevoet

Voor nadere informatie en vragen om hulp kunt u zich wenden tot Ron Helsloot, secretaris NHG-Werkgroep  
Geschiedenis Huisartsgeneeskunde, r.helsloot@kpnplanet.nl.
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