
 
AANVRAAGFORMULIER TOT HET BEKOMEN VAN INZAGE VAN GEGEVENS  

UIT HET PATIËNTENDOSSIER VAN EEN OVERLEDEN PATIENT 

 

1. Identiteit van de patiënt: (in te vullen door de aanvrager) 

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

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

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

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

 

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

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Telefoonnummer:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

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

➢ Relatie van de aanvrager ten opzichte van de patiënt  

  echtgenoot 

  partner 

  ouder  

  kind  

  kleinkind 

  grootouder 

  broer of zus 

➢ De aanvrager verzocht aan  .............................................................................................................................   

om het patiëntendossier in te zien.  

➢ De persoon die werd aangeduid voor het uitoefenen van het onrechtstreeks inzagerecht betreft een beroepsbeoefenaar 

zoals bedoeld in de Wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.1 

 

Praktisch: de aanvrager of de beroepsbeoefenaar neemt zelf contact op met het secretariaat algemeen en medisch 

departement om een afspraak te maken voor de inzage (tel: 059 41 67 42). 

 

Ter informatie 

Bij overlijden van de patiënt hebben bovengenoemde verwanten zelf geen inzagerecht en ook geen recht op afschrift.  

Zij kunnen enkel een beroepsbeoefenaar aanduiden en hem verzoeken het patiëntendossier in te zien (onrechtstreeks 

inzagerecht). 

Er mag enkel toestemming worden verleend indien het verzoek voldoende gemotiveerd en gespecificeerd is en de patiënt 

zich hiertegen niet uitdrukkelijk heeft verzet.   

(zie artikel 9 § 4. wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) 

 

 

 
1 De term “beroepsbeoefenaar” is niet beperkt tot artsen. Ook verpleegkundigen, vroedvrouwen, kinesitherapeuten, klinisch  
psychologen… zijn beroepsbeoefenaar in de zin van de Wet Uitoefening Gezondheidszorgberoepen.  



 
 

3. De gewenst gegevens hebben betrekking op: (in te vullen door de aanvrager) 

➢ 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. Motivatie of reden voor de aanvraag (in te vullen door de aanvrager) 

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

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

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

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

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

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

 

 

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.  

 

 

Handtekening aanvrager       Datum:  
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