Inleiding
U heeft ons gevraagd of wij u, uw medisch dossier toe kunnen zenden.
Bijgaand treft u de formulieren. Wij verzoeken u deze volledig en correct retour te zenden of te
brengen. Indien er een onvolledig of incorrect formulier retour wordt verzonden, kunnen wij met oog
op de privacywetgeving, uw medisch dossier niet verzenden of klaarleggen.
U dient per persoon een formulier in te vullen.
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Instructiebrief opvragen medisch dossier
Er kunnen verschillende redenen zijn voor het vragen om inzage of een kopie van het
patiëntendossier. Het originele dossier is een elektronisch dossier.
Wat is een patiëntendossier?
Een patiëntendossier bevat naast NAW- en medische gegevens een beschrijving van de
behandelingen die iemand bij onze tandartsenpraktijk heeft gehad. Als u bij ons behandeld wordt,
leggen uw behandelaars de gegevens hierover vast in een patiëntendossier. Zo'n dossier bevat
aantekeningen van consulten en resultaten van onderzoeken, maar bijvoorbeeld ook de digitale
foto's die van u zijn gemaakt. Uw dossier wordt elektronisch beheerd. De bewaartermijn voor de
dossiers is vijftien jaar na datum van het laatste consult.
Wie heeft recht op inzage of een kopie van een patiëntendossier?
U, uw behandelaar en anderen die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw dossier inzien.
Verder mag niemand dat, behalve als u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.
Natuurlijk heeft u zelf het recht om te zien wat er over u is vastgelegd.
U kunt een ander machtigen uw dossier in te zien of een kopie op te vragen. De schriftelijke
machtiging moet worden bijgesloten in de aanvraag. Zie hiervoor bijgevoegd document.
Indien u naar een andere tandarts overstapt, kunt u uw dossier laten overdragen. De bewaarplicht
gaat dan over naar de andere tandarts. Voor het overdragen van het dossier moet de u toestemming
geven.
Hoe vraagt u een kopie van het patiëntendossier aan?
U vult het aanvraagformulier in. Bij dit formulier sluit u een kopie in van een geldig legitimatiebewijs
(paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Als u een kopie van een dossier van iemand anders wilt
hebben, moet u ook een bewijs van toestemming van de betreffende patiënt overleggen (een
schriftelijke machtiging of een bewijs van vertegenwoordiging).
Op de kopie van uw geldige legitimatiebewijs dient u het volgende te noteren:
- het woord KOPIE
- dat de kopie bestemd is voor Tandartsenpraktijk de Overwelving
- de datum waarop u deze kopie gaat versturen of gaat afgeven op de vestiging
Versturen van uw patiëntendossier:
U stuurt het formulier, een kopie van uw legitimatiebewijs en eventueel een bewijs van toestemming
van de patiënt, naar: info@deoverwelving.nl. Ook kunt u het formulier met de betreffende
toestemmingsformulieren afgeven bij ons in de praktijk.
Uw dossier kan op twee manieren overgedragen worden;
1: wij versturen uw dossier middels een beveiligde mailverbinding naar uw nieuwe tandarts
2: uw dossier wordt bij de receptie klaargelegd. U krijgt vervolgens bericht dat u daar een kopie van
het dossier kunt ophalen. Onder vertoon van uw legitimatiebewijs wordt de kopie overhandigd.
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Instructie invullen wilsbekwaamheid;
-

tot 12 jaar: de toestemming van de ouders/voogden is vereist. Toestemming van het kind is niet
nodig, maar deze heeft wel recht op informatie. De arts moet de voorlichting afstemmen op het
bevattingsvermogen van het kind.

-

12 tot 16 jaar: de toestemming van de ouders/voogden en van de jongere zelf is vereist

-

vanaf 16 jaar: beslissen patiënten zelfstandig en hebben een zelfstandig recht op informatie.

16+ en wilsonbekaam; de behandelaar bepaald of een patiënt wilsbekwaam is. Behandelaars kunnen tijdens
de behandeling meestal wel beoordelen of de patiënt wilsonbekwaam is. Maar bij onduidelijkheid kan overleg
met het behandelteam nodig zijn. Het komt voor dat de patiënt zelf vindt dat hij wel beslissingen kan nemen.
De behandelaar kan het hier niet mee eens zijn. Goed overleg tussen de behandelaars en de patiënt is dan van
groot belang.

.
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VERZOEK OVERDRACHT MEDISCH DOSSIER
Bij deze verzoek ik Tandartsenpraktijk de Overwelving om de medische gegevens van onderstaande
patiënt zo spoedig mogelijk en volledig over te dragen aan haar/zijn nieuwe tandarts.
Gegevens patiënt:
Naam en voorletters:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Gegevens nieuwe Tandarts:
Naam huisarts:
Praktijknaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Mailadres:

Ondertekening door patiënt: (bij 12 jaar en ouder en wilsbekwaam)
Naam:
Plaats:
Datum:

Handtekening:

Ondertekening (wettelijk) vertegenwoordiger(s): (bij jonger dan 12 jaar of wilsonbekwaam)
vertegenwoordiger: ouder / voogd / curator / mentor / anders ……………………*
Naam:
Plaats:
Datum:

Handtekening:
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Machtigingsverklaring
Een machtigingsverklaring is een verklaring waarin u schriftelijke afspraken maakt over uw
vertegenwoordiging.
Hierbij bevestig ik:
Geboortedatum:
dat
Naam gemachtigde:
Adres/woonplaats:
Telefoonnummer:
voor mij, bij Tandartsenpraktijk de Overwelving, mijn patiëntendossier mag opvragen en inzien.

Naam aanvrager:

Naam gemachtigde:

Plaats:

Plaats:

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:

5

