VERZOEK TOT AFSCHRIFT VAN GEGEVENS UIT EEN PATIENTENDOSSIER
WET BETREFFENDE DE RECHTEN VAN DE PATIËNT 22 AUGUSTUS 2002

Vraag tot



Afschrift van het eigen patiëntendossier
Inzage in het patiëntendossier van een overleden patiënt via een door mij aangewezen beroepsbeoefenaar
(zie punt 5 in de toelichting). Gekozen beroepsbeoefenaar: ……………………………………….............................................

Identiteit patiënt
Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………............................................
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum: ………/………/………...
Telefoonnummer: ………………………………
Aanvrager
 Patiënt  kopie identiteitsbewijs toevoegen
 Niet de patiënt zelf  kopie identiteitsbewijs van de patiënt toevoegen
Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………………………………………..................................................
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………….........................................................................
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Ouders of voogd
 attest gezinssamenstelling/ attest voogdij toevoegen
 Echtgeno(o)t(e)
 attest gezinssamenstelling toevoegen
 Wettelijk vertegenwoordiger
 verklaring toevoegen
 Vertrouwenspersoon
 verklaring toevoegen
 Andere: …………………
 verklaring/attest verwantschap toevoegen
Omschrijving gevraagde gegevens
 Hospitalisatie op afdeling: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Periode: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Medische gegevens
 Verpleegkundige gegevens
 Andere: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
 Raadplegingen bij dokter: ………………………………………………………………………………………………................................................
Periode /data: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Medische gegevens
 Andere: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Onderzoek/ behandeling bij de dienst ……………………………………………………………………………………………………………………..
Periode /data: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ik wens
 De gegevens persoonlijk te komen afhalen aan het onthaal, mits voorlegging van een identiteitsbewijs (en/ of Volmacht
met identiteitsbewijs)
 Aangetekende verzending via de post
Administratieve kosten van een afschrift
U kunt uw medisch gegevens vanaf 01/02/2019 digitaal inkijken via https://www.cozo.be. Een eerste afschrift kan evenwel
kosteloos worden bekomen. Voor ieder bijkomend afschrift wordt een tarief van € 0.10 per gekopieerde pagina aangerekend
met een maximum van € 25. Voor het afdrukken van beelden medische beeldvorming wordt een maximum van €5 per beeld
aangerekend. Er wordt hiervoor maximum € 10 aangerekend. Recente beelden van de medische beeldvorming kunnen
kosteloos online digitaal afgeleverd worden via een code die op de dienst medische beeldvorming kan bekomen worden. Alle
onkosten, inclusief frankeringsonkosten, worden integraal door de verzoeker vereffend door voorafgaandelijke
overschrijving.
Ondergetekende gaat akkoord met de procedure en bepalingen, zoals vermeld in de toelichting.
Datum: ……..../…….…../…………
Bijlagen: ………………………………

Handtekening aanvrager

TOELICHTING BIJ HET VERZOEK TOT AFSCHRIFT
Wetgevend kader
Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, B.S. 26 september 2002.
Wie kan een afschrift bekomen?
1. De patiënt zelf. U voegt een kopij van uw identiteitskaart toe bij het verzoek tot afschrift.
2. De patiënt kan schriftelijk een vertrouwenspersoon aanduiden (al dan niet een beroepsbeoefenaar) om hem bij te
staan bij het verkrijgen van de informatie over zijn gezondheidstoestand, bij de inzage van zijn patiëntendossier of bij
het bekomen van een afschrift ervan, alsook bij het neerleggen van een klacht. U voegt uw schriftelijk mandaat toe
bij het verzoek tot afschrift.
3. Ouders of voogd
 Bij een minderjarige patiënt, worden de rechten uitgeoefend door de ouders die het gezag over de minderjarige
uitoefenen of zijn voogd. U voegt een attest van de gezinssamenstelling of voogdij toe aan uw vraag tot afschrift.
 Bij een meerderjarig patiënt die valt onder het statuut van de verlengde minderjarigheid of onbekwaamverklaring
worden de rechten uitgeoefend door zijn ouders of door zijn voogd. U voegt een attest van de
gezinssamenstelling of voogdij toe aan uw vraag tot afschrift.
4. Vertegenwoordiger van de patiënt:
 Deze persoon kreeg vooraf een schriftelijk mandaat van de patiënt om in zijn plaats de patiëntenrechten uit te
oefenen indien en zolang de patiënt hiertoe zelf niet bekwaam zou zijn. U voegt uw schriftelijk mandaat toe bij
het verzoek tot afschrift.
 Indien de patiënt niet in staat is om zijn rechten zelf uit te oefenen en geen vertegenwoordiger benoemd heeft
of indien de door de patiënt benoemde vertegenwoordiger niet optreedt dan worden de rechten uitgeoefend
door de samenwonende echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of feitelijk samenwonende partner. (U
voegt een attest van de gezinssamenstelling toe aan uw vraag tot afschrift). Indien deze persoon dat niet wenst
te doen of ontbreekt worden de rechten in dalende volgorde uitgeoefend door een meerderjarig kind, een ouder,
een meerderjarige broer of zus van de patiënt. (U voegt een bewijs van verwantschap toe aan uw vraag tot
afschrift.) Indien ook een dergelijke persoon dat niet wenst te doen of ontbreekt, behartigt de betrokken
beroepsbeoefenaar, in voorkomend geval in multidisciplinair overleg, de belangen van de patiënt.
5. Na overlijden kan geen afschrift meer verleend worden. Na overlijden van de patiënt kunnen de partner en verwanten
t.e.m. de tweede graad (ouders, kinderen, broers, zussen, kleinkinderen en grootouders) het patiëntendossier
onrechtstreeks inzien via een door de verzoeker aangewezen beroepsbeoefenaar. Het verzoek moet voldoende
gemotiveerd worden en de patiënt mag zich niet uitdrukkelijk hiertegen verzet hebben.
Wat kan ingezien worden?
De patiënt heeft recht op inzage en afschrift in het hem betreffend patiëntendossier. De persoonlijke notities van een
beroepsbeoefenaar en gegevens die betrekking hebben op derden zijn uitgesloten van het recht op inzage en afschrift.
Wanneer u uw recht tot inzage of afschrift uitoefent via een beroepsbeoefenaar dan heeft deze beroepsbeoefenaar recht op
inzage van de persoonlijke notities van de hulpverlener. Met het oog op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de
patiënt kan de arts inzage of een afschrift geheel of gedeeltelijk weigeren. In dit geval kan het recht op inzage uitgeoefend
worden door een door de vertegenwoordiger aangewezen beroepsbeoefenaar.
Hoe kan u een afschrift aanvragen?
U kan uw vraag mondeling of schriftelijk stellen. Een mondelinge aanvraag bespreekt u best met de behandelend arts. Indien
u de voorkeur geeft aan een schriftelijke aanvraag dan stuurt u het ingevulde en ondertekende verzoekschrift (samen met
de attesten) naar de hoofdarts, Dr. R. Vossaert, AZ Oudenaarde, Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde. De
hoofdgeneesheer zal uw vraag verder coördineren. Wettelijk is er een termijn van 15 dagen voorzien waarin moet ingegaan
worden op uw aanvraag.
Nuttige informatie
De overheid bundelde uw rechten in een brochure: ‘Wet “Rechten van de patiënt” In een goede relatie weet je wat je aan
elkaar hebt’. Deze brochure kan u raadplegen op de website:
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/patientenrechten_folder_nl_internet.pdf

In deze brochure kan u o.a. een voorbeeldformulier terugvinden voor het aanwijzen van een vertrouwenspersoon.

