Formulier: Opvragen medisch dossier en inzage patiëntenportaal
De patiënt heeft het recht om de eigen medische gegevens in te zien en een kopie hiervan op te vragen. De gegevens
kunnen alleen door de medisch specialist worden verstrekt aan de patiënt.
Patiënt dient zich te legitimeren voordat de gegevens kunnen worden ingezien, of worden verstrekt.

Iemand anders dan de patiënt:
De patiënt zelf heeft het recht om zijn/haar dossier in te zien. Anderen dan de patiënt hebben in principe geen recht om het
dossier in te zien of een kopie op te vragen van dit dossier.

Er zijn enkele uitzonderingen:
•

Ouders en wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben recht om het dossier in te zien of om een
kopie van het medisch dossier van hun kind op te vragen.

•

Ouders en wettelijk vertegenwoordigers met kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar hebben het recht om het dossier
van hun kind in te zien. Het kind én de ouders of wettelijk vertegenwoordiger moeten hiervoor allebei schriftelijk
toestemming geven. Een kind tussen 12 en 16 jaar mag bezwaar maken als de ouders het dossier van hem/ haar willen
inzien. Wanneer de behandelaar vindt dat het kind daar zelf over kan beslissen dan zal hij met het bezwaar instemmen.
Een niet-gezaghebbende ouder van een kind tussen 12-16 jaar heeft geen recht om het dossier in te zien of een kopie
van het dossier op te vragen.

•

Een patiënt die zelf niet in staat is om te beslissen (wilsonbekwaam) heeft een wettelijk vertegenwoordiger. Deze
vertegenwoordiger heeft het recht om het dossier in te zien en een kopie hiervan op te vragen.

•

Familieleden van de patiënt of anderen mogen het dossier alleen inzien of een kopie opvragen als de patiënt hen
daarvoor schriftelijk heeft gemachtigd.

•

Na het overlijden van de patiënt kunnen nabestaanden het dossier alleen inzien of een kopie van het dossier opvragen
als dat voor hen zeer belangrijk is, bijvoorbeeld om te onderzoeken of een erfelijke ziekte in de familie voorkomt. De
behandelend medisch specialist beslist vervolgens of dat van groot belang is voor de familie.

Dossier inzien
Als u (een deel van) uw eigen medisch dossier wilt inzien dan kunt u het formulier ‘verzoek inzage of kopie medisch dossier’
invullen, ondertekenen en inleveren. Hierna zal er een aparte afspraak met u worden gemaakt. De medisch specialist kan dan
het dossier voorbereiden, zodat hij uw vragen beter kan beantwoorden.
Als u al een account in het patiëntenportaal van de Dr. Kolbach Kliniek heeft, kunt u ook een digitaal afschrift van uw dossier
inzien en downloaden uit het patiëntenportaal. De inhoud zal binnen 3 werkdagen na uw verzoek in het patiëntenportaal
klaar worden gezet. Een account voor het patiëntenportaal kunt u het eenvoudigst aanvragen via de kliniek. Een van onze
medewerkers kan u dan begeleiden bij de aanvraag en toegang tot het portaal. Uw identiteit dient te worden
gecontroleerd, voordat we het account kunnen activeren, dus denk aan uw identiteitskaart.

Een kopie opvragen van uw medisch dossier
Als u een kopie van (een deel van) uw eigen medisch dossier wilt opvragen dan kunt u het formulier ‘verzoek inzage of
kopie medisch dossier’ invullen, ondertekenen en inleveren. Na het ontvangen van het volledig ingevulde formulier krijgt u
binnen 3 dagen een afspraak met uw behandelend specialist, waarnemer of de directeur. Nadat uw identiteit (met een
geldig legitimatiebewijs) is vastgesteld worden de gegevens gratis aan u verstrekt.
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De kosten
Wilt u extra kopieën, of is de informatiehoeveelheid van buitensporige omvang, of vraagt u heel vaak informatie op, dan kan
wel een redelijke vergoeding hiervoor worden aangerekend. Zie voor meer informatie : https://www.knmg.nl/adviesrichtlijnen/artseninfolijn/praktijkdilemmas-1/praktijkdilemma/welke-vergoeding-mag-een-arts-berekenen-voor-eenafschrift-uit-het-medisch-dossier.htm

Versturen formulier verzoek inzage of kopie medisch dossier
Als u het formulier volledig heeft ingevuld kunt u het formulier inleveren of opsturen naar:
Huidcentrum Limburg
Mevrouw Dr DN Kolbach, directeur
Reinaartsingel 50
6218 AC Maastricht

Vragen?
Als u vragen heeft over de procedure of het opvraagformulier ‘verzoek kopie medisch dossier’, dan kunt u contact opnemen
met Huidcentrum Limburg bereikbaar per mail op dinanda@huidcentrumlimburg.nl.
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Formulier: Verzoek inzage of kopie medisch dossier
Gegevens patiënt:

Voor- en achternaam patiënt: ___________________________________________________________________________
Geboortedatum: ____________________________________________________________________________________

Burger Service Nummer (BSN): __________________________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________________________________

Postcode en woonplaats: ______________________________________________________________________________
Telefoonnummer: ____________________________________________________________________________________
Legitimatiebewijs:  Paspoort

 Rijbewijs

 Identiteitsbewijs

Gegevens aanvrager:

Voor- en achternaam aanvrager: _________________________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________________________________

Postcode en woonplaats: ______________________________________________________________________________
Telefoonnummer: ____________________________________________________________________________________
Relatie tot patiënt: ___________________________________________________________________________________
Legitimatiebewijs:  Paspoort

 Rijbewijs

 Identiteitsbewijs

Het gaat om de volgende gegevens: (aankruisen wat van toepassing is)
 Dossier tijdens de periode: __________________________________________________________________________
 Onderzoeksverslagen/behandelverslagen van de volgende onderzoeken: _______________________________________
 Laboratoriumuitslagen van de volgende onderzoeken: _____________________________________________________

 Brief voor de huisarts met het medische verslag van de behandeling: __________________________________________

Reden van het verzoek (verplicht):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Ik wil graag:

 Inzage dossier in kliniek

 Inzage via patiëntportaal

 Een kopie van het dossier

Ondertekening
De patiënt/aanvrager verklaart hierbij op de hoogte te zijn van de voorwaarden voor het (opvragen van het) medisch dossier.
Datum: _________________________
Handtekening Aanvrager
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Toelichting:
U bent patiënt: Met dit formulier kunt u een kopie van uw medisch dossier opvragen. Vul alle gegevens in en plaats uw
handtekening onderaan het formulier.

U bent een ander dan de patiënt: Met dit formulier kunt u een kopie van het medisch dossier van iemand anders
opvragen. Vul alle gegevens in. Naast uw handtekening moet óók de patiënt dit formulier altijd ondertekenen. Hiermee
geeft de patiënt toestemming aan de aanvrager om zijn/haar dossier op te vragen.

Dit geldt niet voor:
•

patiënten jonger dan 12 jaar

•

een overleden patiënt

•

een patiënt die niet zelf kan beslissen (wilsonbekwaam)

Afspraak maken: Inzage in een medisch dossier kunnen wij vanwege privacy redenen alleen in onze kliniek verzorgen, en
alleen na afspraak. Tijdens deze afspraak moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs, voordat we inzage en/of
kopie in het dossier van de betrokken patiënt kunnen geven.

Legitimatiebewijs: Omwille van de privacy van onze patiënten moet u zich tijdens de afspraak legitimeren met een
geldig identiteitsbewijs bij de arts die inzage geeft in het medische dossier van de betrokken patiënt.

Vragen: Als u vragen heeft over de procedure of het opvraagformulier ‘verzoek kopie medisch dossier’, dan kunt u contact
opnemen met Huidcentrum Limburg bereikbaar per mail op dinanda@huidcentrumlimburg.nl.
Als u het opvraagformulier volledig heeft ingevuld kunt u het formulier inleveren of opsturen naar:

Huidcentrum Limburg
Mevrouw Dr DN Kolbach, directeur
Reinaartsingel 50
6218 AC Maastricht
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