
 AANVRAAG TOT AFSCHRIFT PATIËNTENDOSSIER 

AFSCHRIFT PATIËNTENDOSSIER  
 

 

MCH LEUVEN  Maria Theresiastraat 63A | 3000 Leuven | T 016 31 01 00 | F 016 31 01 80   LABO T 016 31 01 70 | F 016 31 01 88 

MCH WEZEMBEEK-OPPEM  Hardstraat 12 | 1970 Wezembeek-Oppem | T 02 785 03 45 | F 02 785 03 44 

Ond.nr. 0405.775.051 | www.mchinfo.be 

1 

Identiteit van de patiënt 
Naam en voornaam: _________________________________________________________ 
 
Adres:  _________________________________________________________           
 

_________________________________________________________  
 
Geboortedatum:  ___ / ___ / ____ 
 

 

Aanvrager 
De patiënt  
 
Niet de patiënt   Naam en voornaam ouder/voogd:  ____________________________  

 Adres: ____________________________         

____________________________  

Relatie tot de patiënt:    Ouder of voogd  

Gevolmachtigde vertrouwenspersoon (*) 

Vertegenwoordiger  

Telefoonnummer van de aanvrager: ____________________________ 

 

 

Gevraagde gegevens 
De gevraagde gegevens hebben betrekking op: 

Raadpleging bij:   

• Dokter: _____________________________ op ___ / ___ / _____  

• Dokter: _____________________________ op ___ / ___ / _____  

 

 Onderzoek bij:  

• Dienst: _____________________________ op ___ / ___ / _____  

• Dienst: _____________________________ op ___ / ___ / _____ 

Medisch dossier vanaf:   ___ / ___ / _____  

 

 
 

http://www.mchinfo.be/
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Bezorgwijze gegevens 
De gegevens worden opgehaald door de patiënt of diens vertrouwenspersoon/ vertegenwoordiger  

De gegevens worden overgemaakt aan de huisarts van de patiënt:  

Naam en voornaam huisarts:  ____________________________________  

Adres:  ____________________________________ 

____________________________________ 

Ondergetekende bevestigt dat deze aanvraag correct is en gaat akkoord met de procedure en bepalingen 

zoals vermeld op de volgende pagina.  

Handtekening patiënt of vertrouwenspersoon   Datum aanvraag 

_______________________________________   ___ / ___ / _____ 

Motivatie of reden voor de aanvraag (facultatief): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Procedure tot behandeling van het verzoek  
Alle resultaten en verslagen van onderzoeken en raadplegingen die in MCH zijn uitgevoerd werden aan uw 
(huis)arts bezorgd. 
Bespreek uw resultaten steeds met uw (huis)arts. Hij/zij kan samen met u de juiste interpretatie maken op 
basis van uw volledige medisch dossier. 
 

Indienen van het verzoek  
Een aanvraag tot inzage of afschrift van een patiëntendossier kan ingediend worden door:  

• De patiënt zelf. 

• Een door de patiënt gevolmachtigde vertrouwenspersoon.  

• Een ouder of voogd van een minderjarige patiënt. 

• Een vertegenwoordiger van de patiënt, die voorafgaand door de patiënt werd benoemd om in zijn 
plaats de patiëntenrechten uit te oefenen indien en zolang hij hier niet zelf toe in staat zou zijn, mits 
schriftelijk bewijs. 

 
Persoonlijke notities van de zorgverlener kunnen enkel via tussenkomst van een door u aangeduide 
zorgverlener ingekeken worden. Gegevens die betrekking hebben op derden kan u nooit inkijken.  
 
Uw zorgverlener kan de toegang tot uw dossier weigeren indien hij meent dat u onder druk staat om de 
betrokken informatie aan derden mee te delen of indien hij van oordeel is dat het meedelen van bepaalde 
informatie een ernstig nadeel voor uw gezondheid zou meebrengen. De zorgverlener moet hiervoor eerst 
het advies van een andere zorgverlener inwinnen, uw vertrouwenspersoon inlichten en dit motiveren in uw 
dossier.  
 

 

Behandeling van het verzoek 

U stuurt het ingevulde en ondertekende document samen met een kopie van uw identiteitskaart naar de 
ombudsdienst:  

• Via mail: ombudsdienst@mchinfo.be 

• Per post: MCH Leuven – Ombudsdienst, Maria Theresiastraat 63A, B-3000 Leuven  
 
Indien de aanvraag niet door de patiënt zelf ingediend wordt, dient de aanvraag ook vergezeld te zijn van 
de ingevulde en ondertekende machtiging en een kopie van de identiteitskaart van de gevolmachtigde 
vertrouwenspersoon, de vertegenwoordiger, de ouder of voogd.  
 

Uw verzoek wordt overgemaakt aan de medisch directeur, die dit doorgeeft aan de betreffende dienst of 
zorgverlener. Vanaf het ontvangst van het verzoek heeft de zorgverlener of dienst 30 dagen tijd om het 
dossier aan u voor te leggen. Zodra de gegevens kunnen opgehaald worden, wordt u hierover 
gecontacteerd.  
 
Vanaf 25 mei 2018 kan een afschrift kosteloos worden opgevraagd conform de GDPR richtlijn. Indien het 
verzoek van de patiënt echter kennelijk ongegrond is of indien de patiënt buitensporig gebruik maakt van 
zijn rechten, met name indien hetzelfde verzoek overmatig repetitief wordt ingediend, dan kan de 
verwerkingsverantwoordelijke het verzoek weigeren ofwel een redelijke vergoeding aanrekenen 
naargelang de administratieve kosten die gepaard gaan met deze verzoeken. 
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