
 

 

 

Aanvraagformulier medische gegevens 

 

 
Verzoekt om (aankruisen wat van toepassing is): 

❏ Inzage medisch dossier; 

❏ Kopie medisch dossier; 

❏ Correctie van objectieve gegevens (naam, adres, woonplaats); 

❏ Verzoek tot vernietiging. 

 

Het verzoek geldt voor de gegevens die in het dossier zijn vastgelegd in de periode van 

 

___________________________________ tot _______________________________ 

 

De gegevens gaan over: 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Deze aanvraag dient volledig ingevuld en ondertekend te worden. U bent verplicht een 

kopie van een geldig legitimatiebewijs toe te voegen. Een kopie van het medisch dossier 

wordt verzonden per post, onder vermelding van medisch geheim, in gesloten envelop 

ter attentie van de aanvrager. Er kan iemand gemachtigd worden om het dossier op te 

halen. Hier is schriftelijke toestemming van de aanvrager voor nodig. 

 

 

 

 

Datum: 

 

Plaats: 

 

Handtekening: 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Gegevens  

Geboortenaam  

Naam partner (indien van 

toepassing) 

 

Voorletters  

Geboortedatum  

Geslacht     M / V 

Adres  

Postcode & Woonplaats  

BSN-nummer   

Ondertekening  



● Voor patiënten tot 12 jaar volstaat een handtekening van ouder/voogd/wettelijk 

vertegenwoordiger. 

● Voor patiënten van 12 tot 16 jaar geldt een dubbele toestemming; zowel een 

handtekening van  ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger alsmede van patiënt zelf. 

● Voor patiënten van 16 jaar en ouder volstaat een handtekening van de patiënt zelf 

 

Toelichting 

U kunt met dit formulier inzage vragen in uw medisch dossier. Ook kunt u een kopie 

ontvangen van (een deel van) uw medisch dossier. 

 

Inzage of kopie medisch dossier van een ander 

Inzage in of kopie van medische dossiergegevens, niet zijnde van uzelf, zijn slechts met 

schriftelijke toestemming van de betrokkene mogelijk. Vul hiervoor de aanvraag met een 

machtigingsformulier in. Is de persoon, waarvan inzage en/of kopie van het medisch 

dossier wordt gevraagd, overleden, dan zal de zorgverlener over deze aanvraag een 

besluit nemen. 

 

Kinderen / Jongeren 

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) beschouwt een 

patiënt vanaf 16 jaar meerderjarig. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun 

medisch dossier willen, moeten de aanvraag zelf indienen en ondertekenen. Bij een 

aanvraag van kinderen tussen de 12 en 16 jaar oud, dienen zowel het kind als de 

ouders/verzorgers het aanvraagformulier te ondertekenen. Tevens van beide ouders een 

kopie van een geldig legitimatiebewijs toevoegen. Voor kinderen jonger dan 12 jaar kan 

een van de ouders de aanvraag indienen. 

 

Inzage of kopie medisch dossier van een ander 

Inzage in of kopie van medische gegevens, niet zijnde van uzelf, zijn slechts met 

schriftelijke toestemming van de betrokkene mogelijk. Vul hiervoor de aanvraag met een 

machtigingsformulier in. Is de persoon, waarvan inzage en/of kopie van het medisch 

dossier wordt gevraagd, overleden, dan zal de zorgverlener over deze aanvraag een 

besluit nemen. 

 

Inzage 

U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien. Hiervoor wordt een afspraak 

gemaakt. 

 

Kopie 

Het is mogelijk om een kopie op te vragen van (delen van) uw medisch dossier. 

 

Correctie 

De zogenaamde objectieve gegevens in uw dossier (naam, adres, woonplaats) kunt u 

laten corrigeren.  

 

Gegevens toevoegen aan of verwijderen uit uw medisch dossier  

U kunt ook een verzoek indienen om relevante gegevens toe te voegen aan het medisch 

dossier of om het medisch dossier (gedeeltelijk) te laten wijzigen en/of vernietigen. Als u 

ervoor kiest om het medisch dossier te laten vernietigen, is het van belang te weten dat 

de medische gegevens dan verloren zijn en nooit meer terug te halen zijn.  

 

Verwerkingstijd  

Wij dragen zorg voor een snelle afhandeling van uw verzoek en indien mogelijk zal een 

verzoek binnen 14 dagen worden afgehandeld.  

 

Ophalen met een geldig legitimatiebewijs  

Bij het inzien van gegevens of het ophalen van kopieën, is een geldig legitimatiebewijs 

van de aanvrager, noodzakelijk.  

 

 


