
 
 

 

AANVRAAGFORMULIER INZAGE/KOPIE PATIËNTDOSSIER 
 

Gegevens patiënt      * Doorstrepen wat niet van toepassing is 

Naam en voorletters  : m/v* _____________________________________________ 
Adres    : _________________________________________________ 
Postcode / Woonplaats : _________________________________________________ 
Telefoonnummer  : _________________________________________________ 
Geboortedatum patiënt : _________________________________________________ 
Patiëntnummer  : _________________________________________________ 
Emailadres   : _________________________________________________ 
 

Gegevens aanvrager (indien dit niet de patiënt betreft) 

Naam en voorletters  : m/v* _____________________________________________ 
Adres    : _________________________________________________ 
Postcode / Woonplaats : _________________________________________________ 
Telefoonnummer  : _________________________________________________ 
Emailadres   : _________________________________________________ 
Relatie tot patiënt  : _________________________________________________ 

 

Doel van de aanvraag (aankruisen wat van toepassing is) 

O  inzage in het klinisch dossier/poliklinisch dossier* O toelichting van de behandelaar 
O  inzage in een gedeelte van het dossier, nl.: ____________________________________ 
O  inzage in het dossier en een kopie van het poliklinisch dossier 
O  kopie van het klinisch dossier/poliklinisch dossier* 
O  kopie van een gedeelte van het dossier, nl.: ___________________________________  
O  kopie van het verpleegkundig dossier 
O  cd van het beeldmateriaal, nl: röntgenfoto/MRI/CT-scan* 

 
Betreffende 
Afdeling(en)  : _______________________________________________________ 
Periode(s)  : _______________________________________________________  
Behandelaar(s) : _______________________________________________________ 

 
Ontvangst van de gegevens 
O   U komt zelf de kopieën ophalen. In dat geval wordt een afspraak gemaakt. 
O   U wilt iemand machtigen om de kopieën op te halen. Vul s.v.p. de machtiging in (z.o.z.). 
O   U wilt de kopieën per post thuis ontvangen en stemt in met verzending per post. 
 

Ondertekening: 
 
Plaats: ____________________________ Datum :  ___________________________________ 
 
Handtekening patiënt:     Handtekening aanvrager (indien niet de patiënt):  
 
__________________________________ ___________________________________________ 
 

 
 
 

Datum: 
Paraaf Controle ID 
 
 



 
 

 

 
VERVOLG AANVRAAGFORMULIER INZAGE/KOPIE PATIËNTDOSSIER 
 
 
 
MACHTIGING PERSOON VOOR OPHALEN KOPIEËN  
 

Alleen invullen indien u iemand wilt machtigen om namens u de kopieën op te halen. Voeg 
een kopie van uw beider legitimatiebewijs bij!  
 

Naam en voorletters gemachtigde : m/v* _______________________________________ 
 
Postcode en woonplaats  : ___________________________________________  
 
Handtekening gemachtigde  : ___________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

IN TE VULLEN BIJ OPHALEN VAN KOPIEËN: 
 
 
Naam: _____________________________________ Datum: ____________________________  
 
 
Handtekening voor ontvangst:     Paraaf medewerker RdGG:  
 
___________________________________________  ___________________________________ 
 

 

Bij ophalen van kopieën door aanvragend patiënt zelf: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voeg een kopie van uw geldig legitimatiebewijs toe en stuur dit formulier  naar:  
 

Reinier de Graaf Groep 
Medisch archief 
Postbus 5011  
2600 GA  Delft 

 
 

Paraaf medewerker RdGG op 

controle ID 

 

 



 
 

 

 

TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER INZAGE/KOPIE PATIËNTENDOSSIER  
 

Uw dossier 

Voor goede zorgverlening is het noodzakelijk dat een dossier wordt bijgehouden. Als u in het 

ziekenhuis wordt behandeld of onderzocht, dan leggen uw zorgverleners de gegevens 

hierover vast in een patiëntendossier. Dit dossier bevat aantekeningen over uw 

gezondheidstoestand en behandeling, aantekeningen van consulten en gegevens over 

uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook afschriften van correspondentie met uw 

huisarts en eventuele andere specialisten worden in dit dossier bewaard. Uw dossier is niet 

één geheel, maar bestaat uit verschillende delen. Indien u op de polikliniek bent geweest 

voor afspraken/controles dan is er sprake van een poliklinisch dossier. Bent u opgenomen 

geweest in het ziekenhuis (ook dagopname) dan wordt gesproken van een klinisch dossier. 

 

Inzage in dossier 

Als patiënt van Reinier de Graaf heeft u toegang tot het patiëntenportaal Mijn Reinier de 

Graaf. Het portaal biedt een veilige omgeving waarin u vanaf uw computer of tablet toegang 

heeft tot uw persoonlijke gegevens, uitslagen en delen van uw dossier. U kunt inloggen met 

uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. U ontvangt dan direct een code per sms op uw 

mobiele telefoon. Ook kunt u via de DigiD-app inloggen met een persoonlijke pincode.  

U kunt inzage in uw dossier óók via dit formulier aanvragen. Hiervoor wordt een afspraak 

gemaakt. U kunt, als u dat op het formulier aangeeft, daarbij een toelichting van de arts (of 

andere behandelaar) krijgen. Voor dit gesprek mag een consulttarief in rekening worden 

gebracht. Bij de afspraak moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Een kopie van 

het verzoek tot inzage wordt in uw dossier bewaard. 

 

Kopie van (een deel van het) dossier 

Het is mogelijk om een schriftelijk of digitaal kopie van (delen) van uw dossier op te vragen. 

Dit kan via het formulier op het patiëntenportaal (Mijn Reinier de Graaf). Hiermee kunt u een 

digitale download vragen van gegevens die op het patiëntenportaal beschikbaar zijn. U kunt 

hiermee alleen uw eigen gegevens opvragen en niet namens een andere patiënt. 

 

U kunt een kopie van uw dossier óók met dit formulier aanvragen. Een kopie van uw dossier 

wordt gratis verstrekt. Vraagt u meermalen om een kopie van uw dossier dan kan een 

redelijke vergoeding worden berekend.  

 

U doet het verzoek namens de patiënt  

In een aantal gevallen kan een verzoek tot inzage of kopie ook worden ingediend door een 

ander dan door de patiënt zelf (de ouder, de wettelijk vertegenwoordiger of de gemachtigde). 

Het verstrekken van patiëntgegevens aan nabestaanden is alleen toegestaan op grond van 

een duidelijke wilsbeschikking van de patiënt, wanneer toestemming van de overledene 

verondersteld mag worden of indien er zwaarwegende belangen zijn. Het verzoek zal ter 

beoordeling aan de arts (of andere behandelaar) worden voorgelegd. Het ingevulde 

aanvraagformulier kunt u voorzien van een begeleidende brief om uw verzoek te motiveren.  

 

 

 

 

http://mijn.reinierdegraaf.nl/
http://mijn.reinierdegraaf.nl/
http://mijn.reinierdegraaf.nl/


 
 

 

Hoe vraagt u een inzage of kopie aan? 

U kunt inloggen op het patiëntenportaal van Mijn Reinier de Graaf. Hier kunt u een digitale 

download opvragen van de gegevens die op het patiëntenportaal staan. Ook kunt u uw 

verzoek indienen door middel van dit aanvraagformulier.  

Als u niet de patiënt bent, dan vult u zowel uw eigen gegevens in (onder “aanvrager” ) als die 

van de patiënt. U moet het formulier beiden ondertekenen, tenzij het gaat om: 

Patiënten jonger dan 12 jaar 

Patiënten die wilsonbekwaam zijn (niet zelf kunnen beslissen) 

Een overleden patiënt 

Heeft het verzoek betrekking op minderjarigen van 12 tot 16 jaar dan dient naast de ouder of 

de voogd óók de minderjarige zelf het formulier te ondertekenen. 

Indien u het formulier namens de patiënt invult dient van beiden een kopie van een geldig 

legitimatiebewijs meegestuurd te worden.  

Om uw aanvraag zo goed mogelijk te kunnen behandelen, verzoeken wij u het formulier zo 

volledig mogelijk in te vullen. De door u ingevulde gegevens worden door ons vertrouwelijk 

behandeld.  

 

Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs  

Bij het formulier sluit u een kopie bij van een geldig legitimatiebewijs. Dat zijn: een geldig 

paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart, ID-kaart of paspoort uit een EER-land of 

een Nederlands vreemdelingendocument. Dit maakt u zo: 

Maak op de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar, ook de cijferreeks onderaan. 

Schrijf op de kopie dat het een kopie is. 

Schrijf op de kopie waarvoor deze is bedoeld, bijvoorbeeld voor de aanvraag kopie of inzage 

patiëntendossier t.b.v. Reinier de Graaf Groep. 

Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft. 

 

Vervolg 

Na ontvangst van het door u ingevulde formulier en kopie van uw legitimatiebewijs vindt 

controle plaats van uw identiteit. Dit wordt aangetekend op uw aanvraagformulier en daarna 

wordt uw kopie ID vernietigd. Vervolgens wordt nagegaan of er geen wettelijke of andere 

redenen zijn om uw verzoek te weigeren.  

Als u een digitale download via het patiëntenportaal heeft gevraagd dan komt een PDF met 

uw gegevens beschikbaar op het patiëntenportaal. Hierover verschijnt een bericht op de 

voorpagina van het portaal. In dit bericht wordt ook beschreven waar u de PDF in het portaal 

de patiënt kunt terugvinden. 

Als u een kopie van uw eigen dossier (of een gedeelte daarvan) via dit formulier opvraagt en 

zélf ophaalt wordt daarvoor een afspraak gemaakt. U hoeft dan niet een kopie van uw 

legitimatiebewijs mee te sturen met het aanvraagformulier, maar dient u wel met een geldig 

legitimatiebewijs te legitimeren bij het ophalen van de kopieën.  

Mocht u de kopieën níet zelf komen ophalen dan kunt u op de achterzijde van het formulier 

iemand schriftelijk machtigen om het namens u op te doen. Voor het overhandigen van de 

kopieën moet de gemachtigde zich met een geldig legitimatiebewijs kunnen legitimeren. 

 

http://mijn.reinierdegraaf.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europese-unie/vraag-en-antwoord/welke-landen-horen-bij-de-europese-unie-eu

