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Aanvraagformulier inzage, afschrift, correctie of vernietiging van medische gegevens 
 
Gegevens patiënt 

Achternaam en voorletters  
Meisjesnaam  
Geboortedatum  
Adres  
Postcode en woonplaats  
Telefoon (privé of mobiel)  
E-mailadres  

 
Vul onderstaande tabel alleen in als de aanvrager een ander is dan de patiënt (dit is uitsluitend toegestaan 
bij kinderen jonger dan 16 jaar) 
 

Naam aanvrager  
Relatie tot patiënt  
Adres  
Postcode en woonplaats  
Telefoon (privé of mobiel)  
E-mailadres  

  
Verzoekt om:       
¨ inzage medisch dossier 

 
¨ kopie van/uit medisch dossier 

 
¨ correctie van gegevens in het medisch dossier 

 
¨ vernietiging van medische gegevens uit het medisch dossier 
 
Het betreft gegevens over de behandeling bij (huisarts, praktijkondersteuner, enz.) .....…………………………………….. 
 
Behandeling heeft plaatsgevonden in de periode(n) ............................................................................................... 
 
Als het verzoek alleen bepaalde gegevens betreft, om welke gegevens gaat het dan? ........................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
  
Verzending 
De praktijk stuurt u een afschrift per post. Wilt u of een gemachtigde het ophalen? ☐ ja ☐ nee 
 
Ondertekening patiënt/aanvrager (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Plaats ..........................................................................  Datum ..................................................................... 
 
 
 
Handtekening ............................................................................................................................................................ 
 
 
 
Registratienummer legitimatiebewijs ....................................................................................................................... 
  
 
Overhandig dit aanvraagformulier in de praktijk aan een van de medewerkers en zorg dat u uw 
legitimatiebewijs bij u heeft zodat we uw identiteit kunnen controleren.  
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Toelichting op het aanvraagformulier 
U moet er rekening mee houden dat Huisartsenpraktijk Hermsen volgens de wet  
medische gegevens in principe maximaal vijftien jaar bewaart. U helpt ons als u het  
formulier zo volledig mogelijk invult waarmee het voor ons gemakkelijker is om uw dossier  
te zoeken en uw privacy te beschermen. De gegevens die u invult, behandelen we strikt  
vertrouwelijk. Huisartsenpraktijk Hermsen is niet aansprakelijk voor fouten in de postbe- 
zorging. Als u er de voorkeur aan geeft om een afschrift persoonlijk op te halen of het door  
een gemachtigde op te laten halen, dan geeft u dit op het formulier aan. 
 
Gegevens patiënt 
U vermeldt hier de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige 
Behandelings Overeenkomst (WGBO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 
jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Is de patiënt niet 
meer in leven, dan is het toegestaan de medische gegevens te verstrekken als verondersteld kan worden dat de 
overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht 
van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing neemt de zorgverlener. 
 
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 
Medewerkers van Huisartsenpraktijk Hermsen hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens 
om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw 
uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Via een wettelijk 
voorschrift is de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken, maar ook als gevreesd moet worden voor een 
ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien zijn vastgelegde persoonsgegevens, 
wanneer noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal uit te wisselen met andere zorgverleners (bijvoorbeeld 
een apotheker die een recept verwerkt en daarvoor gegevens verstrekt krijgt van de huisarts). 
 
Uitwisseling gegevens 
Nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, wisselt Huisartsenpraktijk Hermsen relevante medische 
gegevens veilig en betrouwbaar uit met de huisartsenpost (HAP) via het Landelijk Schakelpunt. Heeft u 's 
avonds of in het weekeinde een HAP bezocht, dan deelt de betreffende HAP een waarneembericht met de 
praktijk. Zo weet uw huisarts precies met welke klachten u de HAP heeft bezocht en wat er is ondernomen.  
 
Het is ook mogelijk om medicatiegegevens te delen met uw apotheek en uw behandelend medisch 
specialist(en). Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om 
eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en 
verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo draagt de praktijk bij aan medicatieveiligheid. 
 
Overdracht van uw dossier 
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische 
geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw ‘oude’ huisarts 
het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval 
binnen een maand nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe 
huisarts. 
 
De praktijk draagt dan uw medische dossier persoonlijk of per aangetekende post over. Het is onmogelijk  
om het originele dossier mee te krijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een  
kopie van uw dossier. Het dossier is (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts over te dragen. 
Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende 
beveiligd zijn. 
 
Vraag of klacht 
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie Huisartsenpraktijk Hermsen gegevens deelt of  
de omgang met uw medische gegevens? Uw huisarts voert hierover graag het gesprek met u.  
 
 


