AANVRAAGFORMULIER INZAGE en
AFSCHRIFT
MEDISCH DOSSIER
Leest u voor het invullen van dit
formulier eerst de informatie over de
procedure!

Ondergetekende
Naam

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Telefoon

:

verzoekt om (aankruisen wat van toepassing is):
a.

o

inzage in het dossier

b.

o

inzage in het dossier en een toelichting hierop van de hoofdbehandelaar

c.

o

afschrift(en) van het dossier

betreffende

:

Achternaam

:

Meisjesnaam

:

Voorletter(s)

:

Geboortedatum

:

Patiëntnummer

:

Hoofdbehandelaar

:

o toesturen

o persoonlijk ophalen

Periode van behandeling/opname:
Soort behandeling

:

Bij specialisme

:

o opgenomen

o dagverpleging

o polikliniek

Eventueel verdere informatie die van belang is:

Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van de informatie over de procedure en heeft een
kopie van een legitimatiebewijs bijgevoegd.
Handtekening
:

Dit formulier opsturen naar:
Reinier de Graaf Groep
Medisch archief
Postbus 5011
2600 GA Delft

REINIER DE GRAAF GROEP
2013
INFORMATIE VOOR PATIËNTEN OVER DE PROCEDURE VOOR INZAGE EN/OF AFSCHRIFT
VAN HET MEDISCH DOSSIER

DOSSIER
Elke hulpverlener is verplicht een dossier aan te leggen waarin alle gegevens zijn opgenomen die de
gezondheid van u als patiënt betreffen. De term hulpverlener betekent in dit verband overigens
iedereen die gelegitimeerd hulp verleent op het medisch vlak. Hierbij moet gedacht worden aan de
huisarts, medisch specialist maar eveneens aan de fysiotherapeut of klinisch psycholoog.
POLIKLINISCH MEDISCH DOSSIER / KLINISCH MEDISCH DOSSIER
Indien u op de polikliniek bent geweest voor afspraken/controles dan is er sprake van een poliklinisch
medisch dossier.
Bent u opgenomen geweest in het ziekenhuis (ook dagopname) dan wordt gesproken van een klinisch
medisch dossier.
INZAGE
- Een verzoek tot inzage wordt schriftelijk via het aanvraagformulier gedaan of per brief met een
kopie van een legitimatiebewijs en opgestuurd naar het Medisch Archief van de Reinier de Graaf
Groep Delft als houder van het dossier. Zij sturen de aanvraag met het medisch dossier naar het
betreffende specialisme.
- Indien u aangeeft dat u een toelichting van de hoofdbehandelaar wenst, zal de hoofdbehandelaar
binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag contact met u opnemen om een afspraak te
maken. Hiervoor mag een consulttarief in rekening worden gebracht. Bij deze afspraak moet u
een legitimatiebewijs kunnen laten zien.
- Indien u inzage in het dossier wilt zonder toelichting van de hoofdbehandelaar, dan wordt na
ontvangst van de aanvraag telefonisch een afspraak door het secretariaat gemaakt over de datum
en het tijdstip van inzage. Ook hierbij geldt dat voordat de inzage wordt verleend, u zich met een
geldig bewijs moet legitimeren (rijbewijs, paspoort).
- Een kopie van het verzoek tot inzage wordt in het dossier bewaard.
AFSCHRIFT
- Een verzoek tot kopieën uit uw medisch dossier moet ook schriftelijk via het aanvraagformulier
worden gedaan of per brief met een kopie van een legitimatiebewijs en worden opgestuurd naar
het Medisch Archief van de Reinier de Graaf Groep Delft als houder van het dossier. Zij sturen de
aanvraag naar het secretariaat van het betreffende specialisme.
- Voor afschriften worden kosten in rekening gebracht. De kosten worden berekend op basis van de
omvang van het dossier/het aantal gevraagde kopieën.
1. Hoofdregel is dat voor het verstrekken van afschriften van medische gegevens
bestaande uit papier € 0,23 per pagina in rekening kan worden gebracht.
2. Daarbij geldt tevens dat de vergoeding die kan worden gevraagd tot 100 pagina’s
maximaal € 4,50 bedraagt.
3. Wanneer het dossier meer dan 100 pagina’s bedraagt, mag maximaal € 22,50 in
rekening worden gebracht.
- De kosten van röntgenfoto’s zijn als volgt: 1 röntgenfoto kost € 4,50. Wanneer u uw röntgenfoto’s
op cd wilt laten branden, kost dat € 10.00 per cd.
- U ontvangt een rekening van het ziekenhuis.
- Er wordt telefonisch een afspraak gemaakt over de datum dat de afschriften kunnen worden
opgehaald. U kunt de afschriften persoonlijk ophalen of deze op eigen risico zich laten toesturen.
Voordat de afschriften worden overhandigd, moet u zich met een geldig bewijs kunnen legitimeren
(rijbewijs, paspoort).
- Een kopie van het verzoek om afschriften wordt in het dossier bewaard.

DOSSIER VAN DERDEN
 Bij inzage in of afschrift van een dossier van een ander, zoals van een partner/familielid/kind
boven de twaalf jaar geldt dezelfde procedure. Wel is een machtiging of wilsbeschikking van de
patiënt vereist.
Zonder deze machtiging wordt geen inzage gegeven en/of worden geen afschriften verstrekt.
 Indien de patiënt nog geen 16 jaar is komt het recht tot inzage in beginsel eveneens toe aan de
wettelijk vertegenwoordigers (ouder(s) die het gezag uitoefenen of voogd).
 Bij inzage door ouders van kinderen tussen de twaalf en zestien jaar oud moet het kind zelf ook
toestemming geven voor inzage door de ouders. Daarbij geldt tevens dat beide ouders
toestemming moeten geven als een der ouders inzage wil krijgen.
 Aan ouders of voogd van kinderen ouder dan zestien wordt geen inzage verleend.
 Wanneer de belangen van de patiënt worden behartigd door een door de rechter benoemde
vertegenwoordiger (curator of mentor), komt het recht tot inzage toe aan deze vertegenwoordiger.
 Indien een meerderjarige patiënt niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van
zijn belangen ter zake en een schriftelijk gemachtigde ontbreekt, dan kan het recht tot inzage
uitgeoefend worden door de echtgenoot of andere levensgezel en indien een zodanige persoon
ontbreekt, achtereenvolgens door een ouder, kind, broer of zuster van de patiënt.
 Vertegenwoordigers hebben echter geen recht op inzage indien dit niet verenigbaar is met de zorg
van een goed hulpverlener.
INZAGE IN GEGEVENS VAN EEN OVERLEDENE
Inzage in medische gegevens van een overledene kan slechts worden verleend indien een wettelijke
plicht dit vereist. Wanneer de arts van mening is dat de overledene bij leven geen bezwaar tegen
inzage van zijn medische gegevens zou hebben gehad, kan inzage worden verleend. Zodanige
toestemming van de overledene mag worden verondersteld wanneer de nabestaanden een
rechtmatig belang bij inzage hebben tenzij de arts aanwijzingen heeft dat een dergelijke
veronderstelling niet gerechtvaardigd is. De arts heeft hierin zelf een verantwoordelijkheid. Hij kan niet
door nabestaanden van zijn zwijgplicht worden ontheven.

