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AANVRAAG AFSCHRIFT MEDISCH DOSSIER 

 

 

 

Gegevens patiënt  

Naam en voorletters  

 

Man / Vrouw * 

Eigennaam (indien 

gehuwd) 

 

Geboortedatum  

 

Adres  

 

Postcode en woonplaats  

 

Burgerservicenummer  

 

Telefoon  

 

Mobiel  

 

E-mailadres  

 

 

Indien de aanvrager een ander persoon is dan de patiënt (uitsluitend bij kinderen jonger dan 16 jaar, 

wilsonbekwame patiënten of als de patiënt niet meer in leven is):  

Naam aanvrager  

 

Relatie tot patiënt   

 

Adres  

 

Postcode en woonplaats  

 

Telefoon  

 

Mobiel  

  

E-mailadres  

 

 

Lees voor het invullen eerst de toelichting vanaf pagina 4 van dit formulier 
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Ik wil graag het volgende aanvragen: 

O Afschrift volledig medisch dossier, bestaand uit ingaande en uitgaande correspondentie en de 

Basisgegevens-set van de Zorg.  

O Anders, namelijk:  

………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Periode: van: …………………………………………… tot ……………………………………………………………… 

Specialisme(n): ……………………………………………………...................................................................... 

Omschrijving/Specificering gegevens: ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Voorkeur medium 

O  USB-stick 

O Papier 

Eventuele toelichting:  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Reden verzoek  O Second opinion   

 

O Voortzetting behandeling elders   

 

O Anders: …………………………………………………………………………........ 

 

……………………………………………………………………………………………… 
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Wijze van ontvangst: 

O Ik haal het persoonlijk af (na ontvangst bericht)  

Let op: Wij mogen u alleen een afschrift van de gegevens verstrekken nadat wij u 

geïdentificeerd hebben en vastgesteld hebben dat u bevoegd bent om de gegevens te 

ontvangen. U dient hiervoor persoonlijk langs te komen op de poli met een geldig wettelijk 

ID-bewijs.  

 

De patiënt/aanvrager verklaart hierbij op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met de eventuele 

kosten voor het opvragen van een kopie van het medisch dossier zoals in de toelichting staat vermeld. 

Plaats: …………………………………………………………… Datum: ……………………………………… 

 

Handtekening patiënt of aanvrager:   Handtekening ouder 1 (bij kinderen jonger 

dan 16 jaar)  

 

 

Handtekening ouder 2 (bij kinderen jonger 

dan 16 jaar)  

 

 

Handtekening patiënt tussen 12-16 jaar  
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TOELICHTING AANVRAAG AFSCHRIFT MEDISCH DOSSIER 

Patiënten hebben uiteraard het recht om hun eigen medisch dossier in te zien en een afschrift te 

ontvangen. Meestal is het niet nodig om het volledige dossier aan te vragen, maar zijn enkele delen uit 

het medisch dossier voldoende. 

Als u vragen heeft over de inhoud van uw medisch dossier, is het handiger om eerst een afspraak met 

de behandelend arts te maken. U kunt dan aan uw behandelend arts om inzage in uw medisch dossier 

vragen. Uw arts kan u dan meer duidelijkheid geven over uw medisch dossier. U kunt hiervoor een 

aparte afspraak maken. Het is van belang dat u dan aangeeft dat het om een verzoek om inzage gaat, 

er wordt dan extra tijd gereserveerd. Uw verzoek om inzage wordt niet doorberekend als een consult. 

Voor het aanvragen van een kopie van het medisch dossier gelden bepaalde regels, tevens zijn er 

kosten verbonden aan het opvragen van meerdere afschriften. In deze toelichting vindt u hier meer 

uitleg over. 

Verzoek door ouders / vertegenwoordigers 

Wanneer u als ouder een kopie van het medisch dossier van uw kind wilt, gelden de volgende regels: 

- Wanneer uw kind jonger is dan 12 jaar, dienen beide gezag dragende ouders/voogd de 

aanvraag te ondertekenen. In ieder geval één van de ouders/voogd dient zich te legitimeren 

met een geldig ID-bewijs voordat het afschrift wordt verstrekt. 

- Wanneer uw kind tussen de 12 en de 16 jaar is, moeten zowel uw kind als beide gezag 

dragende ouders/voogd de aanvraag ondertekenen. Het kind en in ieder geval één van de 

gezag dragende ouders/voogd dienen zich te legitimeren met een geldig ID-bewijs voordat 

het afschrift wordt verstrekt.  

- Wanneer uw kind 16 jaar of ouder is, dient uw kind zelf een aanvraag in te dienen, tevens 

dient uw kind zich te legitimeren met een geldig ID-bewijs voordat het afschrift wordt 

verstrekt.  

- Wanneer de patiënt wilsonbekwaam is op dit onderwerp mag de vertegenwoordiger van de 

patiënt het afschrift opvragen. Zodra de wilsonbekwame patiënt er bezwaar tegen heeft, mag 

SEIN het afschrift niet verstrekken aan de vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger moet 

bekend staan bij de zorgverleners van SEIN als zijnde de vertegenwoordiger van de patiënt. De 

vertegenwoordiger dient zich te legitimeren met een geldig ID-bewijs voordat het afschrift 

wordt verstrekt.                
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Aanvraag kopie medische gegevens van overleden patiënten  

Nabestaanden, waaronder erfgenamen, hebben geen recht op inzage in, en afschrift van het medisch 

dossier van een overledene. Hier zijn een drietal uitzonderingen op geformuleerd. Ten eerste kan een 

patiënt bij leven iemand machtigen (ook) na zijn/haar overlijden het medisch dossier in te mogen zien. 

Er is dan sprake van inzage met toestemming. Ten tweede kunnen er nabestaanden zijn die uit hoofde 

van hun verantwoordelijkheid voor de inmiddels overledene ook na het overlijden aanspraak kunnen 

maken op inzage in het medisch dossier, bijvoorbeeld ouders, voogd of wettelijk vertegenwoordiger. 

Tevens is het mogelijk dat er sprake is van een zwaarwegend belang voor een ander of dat er sprake 

van veronderstelde toestemming van de overledene. In deze gevallen is inzage of kopie van het 

medisch dossier ook toegestaan. De arts maakt in dergelijke gevallen een afweging, waarbij zowel 

naar het belang voor de aanvrager als de privacybescherming van de overleden patiënt wordt bekeken.  

Kosten  

Indien u voor een tweede keer een afschrift van het medisch dossier opvraagt, zijn daar kosten aan 

verbonden. De bedragen die hiervoor maximaal in rekening gebracht kunnen worden, zijn wettelijk 

vastgesteld (Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wet Bescherming Persoonsgegevens).  

- Enkele kopieën uit het medisch dossier kosten € 0,23 per pagina, met een minimum van € 1,00 en 

een maximum van € 5,00.  

- Wanneer het kopiëren (van delen) van het medisch dossier meer dan 100 pagina’s bedraagt, wordt 

er € 22,50 in rekening gebracht. 

- De vergoeding voor een afschrift van een moeilijk toegankelijke registratie bedraagt ten hoogste € 

22,50. Het gaat hier om ‘moeilijke toegankelijkheid in technische zin’. 

- Cd-rom met EEG-registratie kost per verzoek € 10,00.  

- Cd-rom met geluids- en beeldopnames kost per verzoek € 22,50. 

- USB-stick met geluids- en beeldopnames kost per verzoek € 22,50. 
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Verzending 

U dient altijd persoonlijk langs te komen om het aangevraagde afschrift op te halen, u dient zich dan 

ook te legitimeren, SEIN laat u weten wanneer het afschrift gereed is om op te komen halen. U dient 

voor ontvangst te tekenen. 

U kunt dit formulier inleveren bij het secretariaat van de (poli)kliniek of ingevuld opsturen naar het 

secretariaat van de (poli)kliniek. Voor de actuele adresgegevens van de (poli)kliniek kunt u 

www.sein.nl/contact raadplegen. 

 

 

 

 

 
Uit privacyoverwegingen geven wij telefonisch geen medische gegevens door. 

Bedankt voor uw begrip! 

http://www.sein.nl/

