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Aanvraagdocument: verzoek om afschrift gegevens uit patiëntendossier 

Identiteit van de patiënt 

 Naam en voornaam:  .......................................................................................................................  

 Adres:   .................................................................................................................................................  

Postcode en gemeente: ..................................................................................................................  

 Geboortedatum:  ..............................................................................................................................  

 Telefoon/GSM: ....................................................................................................................................  

 Ik wens: 

  verzending via de post 

  de gegevens persoonlijk te komen afhalen 

Aanvrager:       is patiënt zelf (aankruisen en hogervermelde gegevens invullen) 

  is NIET patiënt zelf (aankruisen en onderstaande gegevens invullen) 

 Naam en voornaam: ........................................................................................................................  

 Adres:   .................................................................................................................................................  

Postcode en gemeente:  ................................................................................................................  

 Telefoonnummer:  ..............................................................................................................................  

 Relatie tot patiënt 

 ouder of voogd van patiënt  vertrouwenspersoon (bijlage 1) 

 vertegenwoordiger  (bijlage 2)  andere ...............................................  

De gewenste gegevens hebben betrekking op 

 hospitalisatie op afdeling  ...........................................................  periode  ....................................  

 medische gegevens 

 verpleegkundige gegevens 

 andere  ....................................................................................................................................  

 raadpleging(en) bij de dienst  ...................................................  periode / data .........................  

 medische gegevens 

 andere  ....................................................................................................................................  

 onderzoek / behandeling bij de dienst   ..................................  periode / data ........................  

Motivatie of reden voor aanvraag 

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

Ondergetekende gaat akkoord met de procedure en de bepalingen zoals vermeld op de 

keerzijde van dit formulier. 

Handtekening        Datum 

 

 

Voor ontvangst afschriften 

Datum 

Naam 

Handtekening 
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Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt 
 

Hoe kan de patiënt zijn dossier inzien? 

Artikel 9 § 2 (bijlage 1 aanwijzing van een vertrouwenspersoon) 

De patiënt kan (mondeling of schriftelijk) aan de beroepsbeoefenaar (*) vragen dat hij rechtstreeks zijn patiëntendossier kan inzien. 

Vanaf de ontvangst van dit verzoek, heeft de beroepsbeoefenaar 15 dagen tijd om het dossier aan de patiënt voor te leggen, met 

uitzonderling van de persoonlijke notities van de beroepsbeoefenaar (aantekenen die voor derden verborgen zijn, die bestemd zijn 

voor persoonlijk gebruik van de beroepsbeoefenaar en die voor de kwaliteit van de zorgen van geen belang zijn) en de gegevens die 

betrekking hebben op derden (bijv. identiteitsgegevens van naasten die informatie hebben toevertrouwd zonder medeweten van de 

patiënt). 

 

De patiënt kan schriftelijk een vertrouwenspersoon aanwijzen om hem bij te staan of om zijn patiëntendossier in zijn plaats in te zien – 

met inbegrip van de persoonlijke notities, indien de vertrouwenspersoon een beroepsbeoefenaar is. Het verzoek van de patiënt en de 

identiteit va de vertrouwenspersoon worden aan het patiëntendossier toegevoegd. 

 

Indien de beroepsbeoefenaar besloten heeft om de patiënt niet over zijn gezondheidstoestand in te lichten uit vrees dat dit zijn 

gezondheid ernstig zou kunnen schaden dan beschikt de patiënt slechts over een onrechtstreekse toegang tot zijn patiëntendossier. 

Alleen een beroepsbeoefenaar die door de patiënt aangewezen is, kan het dossier met de persoonlijke notities dan inzien. 

 

Hoe kan de patiënt een afschrift van zijn dossier verkrijgen? 

Artikel 9 § 3 (bijlage 2 aanwijzing van een vertrouwenspersoon) 

De patiënt heeft recht op afschrift van het geheel of een gedeelte van het hem betreffend patiëntendossier overeenkomstig  de in § 

2 bepaalde regels. 

Ieder afschrift vermeldt dat het strikt persoonlijk en vertrouwelijk is. 

 

 

De beroepsbeoefenaar weigert dit afschrift indien hij over duidelijke aanwijzingen beschikt dat de patiënt onder druk wordt gezet om 

een afschrift van zijn dossier aan derden mee te delen. 

Na het overlijden van de patiënt hebben de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner, de partner en bloedverwanten tot en 

met de tweede graad van de patiënt, via een door de verzoeker aangewezen beroepsbeoefenaar het in § 2 bedoelde  recht op 

INZAGE voor zover hun verzoek voldoende gemotiveerd en gespecifieerd is en de patiënt zich hiertegen niet uitdrukkelijk heeft verzet. 

De aangewezen beroepsbeoefenaar heeft ook inzage in de persoonlijke notities. 

 

Vertegenwoordiging van de patiënt  

Artikel 12 § 1 

Bij een patiënt die minderjarig is, worden de rechten zoals vastgesteld door deze wet uitgeoefend door de ouders die het gezag over 

de minderjarige uitoefenen of door zijn voogd. 

Artikel 13 § 1 

Bij een meerderjarige patiënt die valt onder het statuut van verlengde minderjarigheid of onbekwaamverklaring worden de rechten 

zoals vastgesteld door deze wet uitgeoefend door zijn ouders of zijn voogd. 

Artikel 14 § 1 (bijlage aanwijzing van een vertegenwoordiger) 

Bij een meerderjarige patiënt die niet valt onder artikel 13 § 1 bedoelde statuten worden de rechten zoals vastgesteld in deze wet 

uitgeoefend door een persoon die door de patiënt voorafgaandelijk is aangewezen om in zijn plaats op te treden, indien en zolang als 

de patiënt niet in staat is deze rechten zelf uit te oefenen.  

De aanwijzing van de door de patiënt benoemde vertegenwoordiger geschiedt bij een gedagtekend en door de patiënt en de 

vertegenwoordiger ondertekend bijzonder schriftelijk mandaat  waaruit de toestemming van laatstgenoemde blijkt. Dit mandaat kan 

door de patiënt of door de door hem benoemde vertegenwoordiger via aan gedagtekend en ondertekend geschrift worden 

herroepen. 

Artikel 14 § 2 

Heeft de patiënt geen vertegenwoordiger benoemd of treedt de door de patiënt benoemde vertegenwoordiger niet op dan worden 

de rechten zoals vastgesteld in deze wet uitgeoefend door de samenwonende echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of 

feitelijk samenwonende partner. Indien deze persoon dat niet wenst te doen of ontbreekt worden de rechten in dalende volgende 

uitgeoefend door een meerderjarig kind, een ouder, een meerderjarige broer of zus van de patiënt. Indien ook een dergelijk persoon 

dat niet wenst te doen of ontbreekt, behartigt de betrokken beroepsbeoefenaar in voorkomend geval in multidisciplinair overleg, de 

belangen van de patiënt. Dit is eveneens het geval bij conflict tussen twee of meer van in deze paragraaf opgenoemde personen. 

Behandeling van uw verzoek 

 U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier aan de hoofdgeneesheer, Sint-Franciscusziekenhuis – Pastoor Paquaylaan 129 te 

3550 Heusden-Zolder 

 Uw verzoek wordt overgemaakt aan de bevoegde verantwoordelijken voor verdere behandeling. 

 

 

(*) Beroepsbeoefenaars = artsen, tandartsen, apothekers, vroedvrouwen, kinesisten, verpleegkundigen en paramedici.  Bij uitbreiding 

van toepassingsgebied van het KB 78, zal het toepassingsgebied van de patiëntenrechtenwet automatisch uitgebreid worden.  Bij 

uitvoering van de wet niet-conventionele praktijken, zullen deze beroepsbeoefenaars ook onder de wet vallen.  Het is evident dat 

iedere beroepsbeoefenaar de patiëntenrechten naleeft binnen de perken van zijn bevoegdheid (bijvoorbeeld een verpleegkundige 

verstrekt geen medische informatie). 
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BIJLAGE 1 

 

Aanwijzing van een VERTROUWENSPERSOON 

Wet van 22 AUGUSTUS 2002 betreffende de patiëntenrechten  

(art. 7 § 2, art. 9 § 2, art. 9 § 3) 

 

Ik (naam en voornaam van patiënt)  ..................................................................................................  

wijs hierbij de volgende persoon aan als mijn vertrouwenspersoon die ook zonder mijn 

aanwezigheid volgende rechten kan uitoefenen: 

 

1. Mijn patiëntendossier inzien (*) 

Periode:  ...........................................................................................................................................  

(vb. tot een bepaalde duur, voor onbepaalde duur) 

Naam van de beroepsbeoefenaar bij wie dit recht geldt (vb huisarts):  ..........................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

2. Een afschrift vragen van mijn patiëntendossier (*) 

Periode:  ...........................................................................................................................................  

(vb. tot een bepaalde duur, voor onbepaalde duur) 

Naam van de beroepsbeoefenaar bij wie dit recht geldt (vb huisarts):  ..........................  

(*) aanduiden wat van toepassing is. 

 

Identiteitsgegevens van de patiënt: 

 Adres:  .................................................................................................................................................  

 Telefoonnummer:  ............................................................................................................................  

 Geboortedatum: ..............................................................................................................................  

 

Identiteitsgegevens van de vertrouwenspersoon: 

 Voornaam en naam:  ......................................................................................................................  

 Adres:  .................................................................................................................................................  

 Telefoonnummer:  ............................................................................................................................  

 Geboortedatum:  .............................................................................................................................  

 

 

Opgemaakt te  ............................................................. ; op datum  .....................................................  

Handtekening patiënt 
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BIJLAGE 2 

 

Aanwijzing van een VERTEGENWOORDIGER in het kader van de vertegenwoordiging 

van de patiënt 

Wet van 22 AUGUSTUS 2002 betreffende de patiëntenrechten (art. 14 § 1) 

 

Ik (naam en voornaam van patiënt)  ..................................................................................................  

wijs hierbij de volgende persoon aan als mijn vertegenwoordiger indien ik zelf niet in staat 

ben om beslissingen te nemen over de aan mij te verstrekken gezondheidszorgen en niet zelf 

mijn rechten als patiënt kan uitoefenen. 

 

Identiteitsgegevens van de patiënt: 

 Adres: ..................................................................................................................................................  

 Telefoonnummer:  ............................................................................................................................  

 Geboortedatum:  .............................................................................................................................  

 

Identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger: 

 Voornaam en naam:  ......................................................................................................................  

 Adres:  .................................................................................................................................................  

 Telefoonnummer:  ............................................................................................................................  

 Geboortedatum:  .............................................................................................................................  

Opgemaakt te  ............................................................. ; op datum  .....................................................  

Handtekening vertegenwoordiger 

 

 

 

Ik aanvaard de aanwijzing als vertegenwoordiger en zal naar best vermogen de patiënt 

vertegenwoordigen als hij daar zelf niet toe in staat is. 

 

Opgemaakt te  ............................................................. ; op datum  .....................................................  

Handtekening patiënt 


