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AANVRAAGFORMULIER 
VERZOEK OM AFSCHRIFT VAN GEGEVENS UIT HET PATIËNTENDOSSIER 

Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt 
Europese verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 

Opmerking: Als patiënt kun je jouw eigen patiëntendossier online raadplegen via de beveiligde webtoepassing en de app 
mynexuzhealth (www.mijndossier.azdamiaan.be).  
Medische verslagen die na 1 januari 2019 werden gevalideerd door de behandelende arts kunt u via bovenstaande weg 
raadplegen. Voor verslagen van voor deze datum, die nog niet digitaal beschikbaar zijn, kunt u gebruik van dit 
aanvraagformulier.  
 

1. Identiteit van de patiënt (in te vullen door de aanvrager) (kopie identiteitskaart patiënt toevoegen a.u.b.): 

Naam en voornaam:    

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

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

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

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

E-mailadres:  .....................................................................................................................................................................  

 
 
2. Identiteit en relatie van de aanvrager, indien niet de patiënt zelf (kopie identiteitskaart aanvrager toevoegen a.u.b.):  

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

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

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

E-mailadres:  .....................................................................................................................................................................  

➢ Vertrouwenspersoon:  

   Door de patiënt aangewezen (schriftelijk mandaat toevoegen)  

➢ Vertegenwoordiger 

o De ouder/voogd (de patiënt is minderjarig1) 

o De bewindvoerder over de persoon (beschikking tot aanstelling bewindvoerder toevoegen2) 

o De door de patiënt aangewezen vertegenwoordiger (schriftelijk mandaat toevoegen) 

o De (informeel) door de wet aangewezen vertegenwoordiger 

   samenwonende echtgenoot, wettelijk of feitelijk samenwonende partner 

  meerderjarig kind   

  ouder 

  meerderjarige broer of zus 

  betrokken zorgverlener  

 
1 Conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan een persoon slechts informatie opvragen wanneer 
dit eigen persoonsgegevens zijn. Op basis van deze regelgeving wordt een minderjarige beschouwd als een persoon jonger dan 16 jaar. Deze 
leeftijdsgrens kan in Belgisch recht verlaagd worden tot 13 jaar. 
2 De vrederechter die een rechterlijke beschermingsmaatregel met betrekking tot de persoon beveelt, bepaalt de handelingen in verband 
met de persoon waarvoor de beschermde persoon onbekwaam is, en somt deze handelingen uitdrukkelijk op in zijn beschikking. 
Bij gebreke van aanwijzingen in de in het eerste lid bedoelde beschikking blijft de beschermde persoon bekwaam voor alle handelingen in 
verband met zijn persoon (bv. voor het uitoefenen van zijn patiëntenrechten). 

http://www.mijndossier.azdamiaan.be/
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3. De gewenste gegevens hebben betrekking op:  

➢ hospitalisatie op de dienst .......................................... …………………………………  

periode: van  ...............................................................  tot  .................................................  

  medische gegevens  

  andere:   ......................................................................................  

➢ raadplegingen bij dokter  ...........................................................................   

periode (of data)  ........................................................................................  tot (en)  ..................................................  

    medische gegevens  

    andere 

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

 

 

4. Ik wens:  

 de gegevens persoonlijk op te halen (voorkeur) 

 een aangetekende verzending via de post  

 
 

5. Motivatie of reden voor de aanvraag  

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

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

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

 

 
 
Ondergetekende verklaart: 

- niet onder druk te zijn gezet om het gevraagde afschrift aan derden mee te delen; 
- dat hij akkoord gaat met de procedure en de bepalingen toegevoegd aan dit formulier; 
- de dienst medisch archief toestemming te verlenen om het dossier te raadplegen met het oog op het verzamelen 

van de gevraagde informatie.  
 
 
Handtekening aanvrager:       Datum:  
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TOELICHTING PROCEDURE AFSCHRIFT 

 
Wie kan afschrift vragen? 
 
1. De patiënt zelf. 

2. Een vertrouwenspersoon, schriftelijk gemachtigd door patiënt. 

3. Een vertegenwoordiger van patiënt: 

• De ouders of voogd van een minderjarige patiënt. 

• De bewindvoerder van een patiënt, voor zover de patiënt niet in de mogelijkheid is om zelf zijn rechten uit te oefenen 
die hem ingevolge de wettelijke bepalingen werden toegekend. Dit moet blijken uit de beschikking tot aanstelling van 
de bewindvoerder (over de persoon) van de patiënt.  

• Een benoemde vertegenwoordiger, schriftelijk gemachtigd door de patiënt, om in zijn plaats de patiëntenrechten uit 
te oefenen indien en zolang hij hiertoe zelf niet in staat zou zijn. 

• Een informele vertegenwoordiger, indien de patiënt niet in staat is om zelf zijn rechten uit te oefenen en er geen 
vertegenwoordiger door patiënt werd benoemd. Informele vertegenwoordigers zijn in eerste instantie de 
samenwonende echtgenoot, of de wettelijk of feitelijk samenwonende partner. Indien deze persoon dat niet wenst 
te doen of ontbreekt, kan in dalende volgorde afschrift worden gevraagd door een meerderjarig kind, een ouder, en 
een meerderjarige broer of zus van de patiënt. Indien ook een dergelijke persoon dat niet wenst te doen of ontbreekt, 
of bij conflict tussen hoger genoemden, kan het door de betrokken beroepsbeoefenaar, in multidisciplinair overleg. 

4. Na overlijden van de patiënt gelden andere voorwaarden: 
Na overlijden van de patiënt is enkel onrechtstreeks inzagerecht van het patiëntendossier door een 
beroepsbeoefenaar mogelijk. Dit kan, mits geldige redenen en indien de patiënt er zich tijdens zijn leven niet tegen 
verzet heeft, aangevraagd worden door de echtgenoot of partner, en door familieleden tot de tweede graad. 

 
Behandeling van uw verzoek 

➔ U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier, samen met een kopie van uw identiteitskaart, aan:  
Az Damiaan - t.a.v. Dienst medisch archief - Gouwelozestraat 100 - 8400 Oostende of u bezorgt het via e-mail: 
afschrift@azdamiaan.be 

➔ Uw verzoek wordt daarna overgemaakt aan de bevoegde verantwoordelijken voor verdere afhandeling en 
samenstelling.  

 
Administratieve kosten 

Het afschrift wordt kosteloos ter beschikking gesteld.  
Indien de betrokkene om bijkomende kopieën verzoekt, kan op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding 
worden aangerekend. Deze kosten worden vermeld bij aflevering of verzending en worden betaald via overschrijving op 
rekeningnummer BE33 7765 9110 3246 van vzw Az Damiaan. 
➔ Het kan daarom aangewezen zijn om zelf nog te voorzien in een extra kopie, zeker wanneer u de intentie hebt de 

ontvangen kopie over te maken aan derden.  
 
Opmerkingen 

• U kan als patiënt ook om inzage vragen van het patiëntendossier: indien u enkel inzage wenst in het dossier 
kunt u dit bespreken met de behandelende arts. 

• Voor het patiëntendossier dat binnen een andere context / door een externe zorgverlener werd aangelegd 
kunnen wij geen afschrift of inzage verlenen.  

• Persoonlijke notities komen niet in aanmerking voor inzage of afschrift, tenzij bij aanvraag door een 
beroepsbeoefenaar. Gegevens die betrekking hebben op derden komen niet in aanmerking voor inzage of 
afschrift. 

• Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt, kan inzage of afschrift 
geweigerd worden aan een vertegenwoordiger van de patiënt. In dit geval kan het recht uitgeoefend worden 
door een beroepbeoefenaar, aangewezen door de vertegenwoordiger. 

• Indien uw verzoek kadert in de continuïteit van zorg kan u zich aanmelden bij CoZo. 
Via dit elektronisch platform kunnen de zorgverleners die u behandelen, en die niet tot het Nexuzhealth 
platform behoren, toegang krijgen tot uw gegevens.  
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Az Damiaan (patiënten – CoZo) of zie www.cozo.be 

Bij eventuele vragen kunt u steeds contact opnemen met de dienst medisch archief (per e-mail: afschrift@azdamiaan.be of 
telefonisch op het nummer 059/41.67.55). 
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