
 
 

Maart 2019 
 

Verzoek kopie medisch dossier  
 
Achternaam/meisjesachternaam patiënt  :  ..............................................................................  

Voorletter(s) :  ..............................................................................   

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

BSN :  ..............................................................................  

Straat en huisnummer :  ..............................................................................   

Postcode en woonplaats :  ..............................................................................   

Telefoon / mobiel  :  ..............................................................................  

E-mail (svp in blokletters)  :  

(Wij nemen slechts in uitzonderlijke gevallen telefonisch contact met u op daarom dient altijd een e-mailadres 
ingevuld te worden zodat wij met u kunnen corresponderen bij vragen en kunnen melden als uw kopie dossier 
gereed is om opgehaald te worden). 
 
Dit gedeelte invullen als u als aanvrager, niet de patiënt zelf bent. De patiënt moet toestemming geven tot het 
opvragen van medische gegevens. In dat geval moet de patiënt  dit formulier mede te ondertekenen! 
 
Achternaam/meisjesachternaam  aanvrager :  ..............................................................................  

Voorletter(s) aanvrager :  ..............................................................................  

Geboortedatum aanvrager :  ..............................................................................   

Straat en huisnummer :  ..............................................................................   

Postcode en woonplaats :  ..............................................................................   

Telefoon / mobiel :  ..............................................................................   

Relatie tot patiënt :  ..............................................................................  

 
Graag hieronder aangeven om welke gegevens het gaat, over welke periode en van welk 
specialisme. Wilt u tevens de vakjes van uw keuze aankruisen?  
 

 Verslaglegging specialist van de periode :  .........................................................................  

 Van het specialisme (bijvoorbeeld orthopedie, etc.):  .................................................................... 
   

 Beeldmateriaal op CD-rom (bijvoorbeeld röntgenfoto/MRI-scan/CT-scan),  
inclusief verslag van de periode :   ......................................................................... 
   

 Operatieverslag van:   .........................................................................   

 (Ontslag)brief aan de huisarts:   .........................................................................   

 Anders, namelijk:   .........................................................................  

 (s.v.p. datum/jaartal invullen) 

 
Reden van het verzoek: (Voor de aanvraag van gegevens van een overleden patiënt is een uitvoerige 
motivering van de reden belangrijk! Voegt u eventueel een aparte bijlage toe met uw motivering.) Zonder een 
hieronder vermelde motivering kan uw verzoek niet in behandeling worden genomen. 
 

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

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

 
De patiënt/aanvrager verklaart hierbij op de hoogte te zijn van de voorwaarden voor het (opvragen van het) 
medisch dossier zoals vermeld in de brochure en op de website. 
 
Datum :   ................................................     ..........................................................  
                                                             Handtekening aanvrager 
 
   
   ................................................    ..........................................................  
  Handtekening patiënt  Handtekening minderjarige patiënt van 12-16 jaar 
 
 

LET OP: Het afhandelen van uw aanvraag neemt enige tijd in beslag. Houdt u hier 
rekening mee bij het maken van een afspraak voor bijvoorbeeld een second opinion. 
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Toelichting  

 

U bent patiënt:  

Met dit formulier kunt u een kopie van uw 

medisch dossier opvragen. Vul alle 

gegevens in (behalve het gedeelte 

“wanneer u als aanvrager niet de patiënt 

zelf bent”) 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. Vult u alle gegevens in. Naast 

uw eigen handtekening is ook de 

handtekening van de patiënt zelf nodig.  

Dit geldt niet voor:  

 patiënten jonger dan 12 jaar  

 een overleden patiënt  

 een patiënt die niet zelf kan beslissen 

(wilsonbekwaam)  

 

Voor het opvragen van gegevens van een 

patiënt tussen de 12 en 16 jaar zijn zowel 

de handtekening van de patiënt als die 

van ouders of wettelijk 

vertegenwoordigers vereist.  

 

Opvragen beeldmateriaal en kopie 

dossier:: 

 Een SEH-patiënt die in Ziekenhuis 

Amstelland de eerste behandeling 

krijgt en de vervolgbehandeling in een 

ander ziekenhuis ondergaat, krijgt in 

principe een cd-rom mee met de 

medische beelden als deze zijn 

gemaakt. 

 Verzekerings- en keuringsartsen 

kunnen beelden/kopie medisch 

dossier opvragen met een schriftelijk 

verzoek, waarin de patiënt 

toestemming moet geven voor het 

opvragen hiervan inclusief kopie ID.  

De cd-rom/kopie dossier wordt 

toegestuurd naar de aanvrager. 

Hierbij worden alle kosten inclusief 

aangetekend verzenden, bij de 

aanvrager in rekening gebracht. 

 Met het aanvraagformulier kan de 

patiënt zelf een cd-rom opvragen voor 

eigen gebruik. Bij minderjarigen is er 

een handtekening nodig van de 

ouder/verzorger.  

 Alle andere verzoeken om een cd-rom 

door fysiotherapeut, chiropractor, 

sportarts, sportmedisch centrum etc. 

worden niet gehonoreerd. De patiënt 

dient de cd-rom zelf op te vragen.  

 Een kopie van het medisch 

dossier/cd-rom dient door de 

aanvrager persoonlijk te worden 

opgehaald op vertoon van legitimatie  

of een gemachtigde die hierbij (een 

kopie van) de legitimatie van de 

patiënt toont. Opsturen gebeurt alleen 

in uitzonderlijke gevallen en in 

overleg waarbij de kosten van het 

aangetekend versturen bij de 

aanvrager in rekening worden 

gebracht. 

 

Legitimatiebewijs:  

Voeg een kopie van uw geldig 

legitimatiebewijs (identiteitskaart, 

paspoort of rijbewijs) én (indien u niet de 

patiënt bent) een kopie van het 

legitimatiebewijs van de patiënt bij.  

 

Vragen?  

Voor vragen over dit formulier kunt u 

contact opnemen met:  

 

Ziekenhuis Amstelland 

T.a.v. Medisch dossier 

Postbus 328 

1180 AH  AMSTELVEEN 

E-mail: mere@zha.nl  

 

Versturen:  

U kunt het formulier met een kopie van 

uw geldige legitimatiebewijs inleveren bij 

de receptie van het ziekenhuis of 

opsturen naar: 

 

 Ziekenhuis Amstelland 

T.a.v. Medisch dossier 

Postbus 328 

1180 AH  AMSTELVEEN 

Of via e-mail: mere@zha.nl  

 

Binnen 3-4 weken ontvangt u een bericht 

dat u uw kopie-dossier kunt ophalen.  
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