VERZOEK OM INZAGE/AFSCHRIFT GEGEVENS UIT PATIËNTENDOSSIER
IDENTITEIT VAN PATIENT:
 Naam en voornaam ……………………………………………………………………………………………………………………………………
 Adres
……………………………………………………………………………………………………………………………………
 Geboortedatum
……………………………………………………………………………………………………………………………………
 Tel nr.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
AANVRAGER :

O Is patiënt zelf
O Is NIET patiënt zelf
 Naam & voornaam …………………………………………………………………………………………………..
 Adres
…………………………………………………………………………………………………..
 Telefoonnummer …………………………………………………………………………...........................
 Relatie tot patiënt
O Ouders of voogd van patiënt
O Gemachtigde vertrouwenspersoon*
O Andere : ………………………………………………
 Verzoek tot
O Inzage van het patiëntendossier
O Afschrift van het patiëntendossier

De GEWENSTE GEGEVENS hebben betrekking op:
O Hospitalisatie op afdeling ………………………………………. periode ………………………….…………………..
O
medische gegevens
O
verpleegkundige gegevens
O
andere : …………………………………………………………………….
O Raadpleging(en) bij dokter ……………………………………… periode/data :…………………………………….
O
medische gegevens
O
andere : …………………………………………………………………….
O Onderzoek/behandeling bij de dienst ……………………. periode / data :…………………………………..
MOTIVATIE of REDEN VOOR AANVRAAG
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*MACHTIGING voor een vertrouwenspersoon, aangeduid door patiënt
Hierbij geeft ondergetekende patiënt ……………………………………………………………….(naam patiënt), geboren op
……………………………., toestemming aan Ziekenhuis Maas en Kempen om aan ….…………………………..(naam
aanvrager) bovenvermelde informatie uit zijn patiëntendossier te verschaffen.
BEHANDELING VAN UW VERZOEK EN ADMINISTRATIEVE KOSTEN AFSCHRIFT
 U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier samen met een kopie van uw identiteitskaart (indien de
aanvrager niet de patiënt is zowel kopie identiteitskaart patiënt als aanvrager) aan uw behandelend
geneesheer, Ziekenhuis Maas en Kempen, Diestersteenweg 425, 3680 Maaseik
 Het gebruik maken van het recht op een afschrift leidt tot volgende kosten voor de aanvrager (Zie KB
02/02/2007 in Staatsblad van 07/03/2007)
 0,10 € per gekopieerd blad
 Medische beeldvorming : 5 € per foto – maximaal 10 € voor Cd’s of Dvd’s met meerdere foto’s
 Maximaal 25 euro in totaal per opvraging van een afschrift
Handtekening patiënt

Handtekening gemachtigde indien van toepassing:

……………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………….

Datum: …………………………………………………….......
Dossierhouder: Kim Moors

Versiedatum: februari 2019

INFORMATIE
WIE KAN AFSCHRIFT/INZAGE VRAGEN ?
1) De patiënt zelf
2) Een vertrouwenspersoon, schriftelijk gemachtigd door patiënt
3) De ouders of voogd van een minderjarige patiënt of van een meerderjarige, die valt onder het statuut
van verlengde minderjarigheid of onbekwaam verklaring
4) Een vertegenwoordiger van patiënt:
 die voorafgaand werd benoemd door patiënt om in zijn plaats de patiëntenrechten uit te
oefenen indien en zolang hij hiertoe zelf niet in staat zou zijn, mits een schriftelijk bewijs
 indien de patiënt feitelijk niet in staat is om zelf zijn patiëntenrechten uit te oefenen en er
tegelijkertijd geen vertegenwoordiger van patiënt werd benoemd, of deze niet optreedt, dan
worden de rechten uitgeoefend door de samenwonende echtgenoot of de wettelijk of feitelijk
samenwonende partner
 indien deze persoon dat niet wenst te doen of ontbreekt, worden de rechten in dalende volgorde
uitgeoefend door : een meerderjarig kind, ouder, meerderjarige broer of zus
 indien ook een dergelijke persoon dat niet wenst te doen of ontbreekt, of bij conflict tussen
hoger genoemden behartigt de betrokken zorgverlener, in voorkomend geval in multidisciplinair
overleg, de belangen van de patiënt.
NA OVERLIJDEN VAN DE PATIENT  ENKEL INZAGE


De partner en verwanten tot en met de tweede graad (de ouders, kinderen, broers en zussen,
kleinkinderen en grootouders) kunnen het patiëntendossier onrechtstreeks inzien, door tussenkomst van
een beroepsbeoefenaar, onder de volgende voorwaarden:
 De patiënt zelf mag zich bij leven niet verzet hebben tegen een dergelijke inzage.
 Het verzoek om inzage moet gemotiveerd zijn en de redenen moeten voldoende ernstig zijn om een
uitzondering toe te staan op het recht op privacy van de overledene. Mogelijke redenen zijn: het
vermoeden van medische fout, het opsporen van familiale antecedenten, etc.
 Het inzagerecht is beperkt tot die gegevens die verband houden met de door de familieleden
opgegeven redenen.

OPMERKINGEN






De persoonlijke notities en gegevens die betrekking hebben op derden, komen niet in aanmerking voor
inzage of afschrift. In geval dat de patiënt of zijn vertegenwoordiger een beroepsbeoefenaar aanduidt kan
deze inzage of afschrift vragen van de persoonlijke notities van de zorgverlener.
Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënt, kan inzage of een afschrift
(geheel of gedeeltelijk) geweigerd worden aan een vertegenwoordiger van patiënt. Dan kan dit recht
uitgeoefend worden door een door de vertegenwoordiger aangewezen beroepsbeoefenaar.
Aan het verzoek van de patiënt wordt onverwijld en ten laatste binnen 15 dagen na ontvangst ervan
gevolg gegeven.
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