
Aanvraagformulier voor inzage, afschrift, correctie, 
aanvullen, vernietigen en/of afschermen van  
medische gegevens 
 
Let op! U kunt voordat u dit aanvraagformulier invult ook eerst even kijken of de medische gegevens beschikbaar 
zijn op uw patiëntenportaal MIJNBRAVIS. https://www.bravisziekenhuis.nl/mijnbravis  
 
Gegevens patiënt, tevens aanvrager 
Achternaam (incl. meisjesnaam):  
Voorletter(s):  
Geboortedatum:  
Adres:  
Patiëntnummer:  
BSN:  
Postcode en woonplaats:  
Telefoonnummer overdag:  
Reden aanvraag:  
  
 
Bij uw aanvraag dient u een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee te sturen, zodat wij uw identiteit kunnen 
vaststellen aan de hand van de gegevens die reeds bij ons bekend zijn. 
 
Gegevens aanvrager, niet zijnde de patiënt 

Naam + naam instelling/organisatie:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer overdag:  
 
Indien u de aanvraag voor of namens de patiënt doet, dan dient u een door de patiënt getekende machtiging en een 
kopie van zijn/haar geldige legitimatiebewijs of een ander document/uittreksel mee te sturen met dit 
aanvraagformulier, waaruit blijkt dat u bevoegd bent om de patiënt te vertegenwoordigen. Bij twijfel vragen wij ook de 
vertegenwoordiger van de patiënt zich te legitimeren. 
 
Verzoek om (aankruisen wat van toepassing is) 

 

  
 afschrift van patiëntdossier  gegevens te corrigeren  gegevens te vernietigen  
 inzage in het patiëntdossier  gegevens aan te vullen  afscherming gegevens  
 
Gegevens behandelend arts 
 
Naam behandelend arts: 

 

Specialisme:  
Periode van behandeling:  
  
Wanneer de aanvraag op meerdere specialismen betrekking heeft, dient u per specialisme een apart formulier in te 
vullen.  
 
Wij streven ernaar uw aanvraag binnen vier tot zes weken af te handelen. 
 
Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van de informatie zoals opgenomen in de toelichting en deze te hebben 
begrepen. 
 
 
Handtekening aanvrager: 

 
Datum: 

 

 
Het ingevulde aanvraagformulier(en) stuurt u samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de betrokken 
patiënt en eventueel een door de patiënt getekende machtiging naar: 
 
Locatie Roosendaal:                                                   Locatie Bergen op Zoom: 
 
Bravis ziekenhuis     Bravis ziekenhuis 
t.a.v. Patiënten Service Bureau                                   t.a.v. Patiënten Service Bureau 
Postbus 999, 4700 AZ Roosendaal                              Boerhaaveplein 1, 4624 VT Bergen op Zoom 

 

https://iprova.zkh.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=a2ba68f4-dc41-4c3f-8c9f-371e107e40a2


Toelichting bij het aanvraagformulier  
 
Inzage en afschrift van een (gedeelte van het) patiëntdossier 
Het Bravis ziekenhuis wil u graag behulpzaam zijn bij het uitoefenen van uw recht op informatie met betrekking tot uw 
patiëntgegevens. U dient er wel rekening mee te houden dat het Bravis ziekenhuis, ingevolge de Wet op de 
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, patiëntgegevens in principe vijftien jaar na de datum van de laatste 
behandeling bewaart. 
 
Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor inzage in, een afschrift van, dan wel correctie, aanvulling, vernietigen 
en/of het afschermen van (uw) medische gegevens. Wij verzoeken u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. De 
door u verstrekte gegevens zullen door ons strikt vertrouwelijk worden behandeld. 
 
Uw aanvraag wordt in behandeling genomen door het Patiënten Service Bureau en de betrokken arts wordt van uw 
aanvraag op de hoogte gesteld. Bij aanvragen om inzage in of een afschrift van een dossier, zal de arts nagaan of er 
geen gegevens afkomstig van derden of over derden zijn opgenomen, die niet door u ingezien mogen worden. Indien u 
tijdens uw opname om inzage vraagt, zullen wij trachten dit tijdens uw verblijf te regelen in overleg met de betrokken arts. 
 
Wanneer u een andere arts wilt bezoeken voor een second opinion is dit formulier niet nodig. De arts die u wilt bezoeken 
kan met uw toestemming een kopie van de noodzakelijke gegevens bij uw arts van het Bravis ziekenhuis opvragen.  
 
Dossier van derden 
Indien u namens de patiënt de aanvraag doet en het betreft een patiënt die 12 jaar of ouder is, dan dient u een door de 
betreffende patiënt getekende machtiging te kunnen overleggen, tenzij u kunt bewijzen dat u de wettelijk 
vertegenwoordiger van de patiënt bent (bijv. door middel van een uittreksel uit het Gezagsregister). Indien een dergelijk 
document ontbreekt kan geen inzage worden gegeven en/of een afschrift worden verstrekt. 
 
N.B.:  

 Indien de patiënt nog geen 16 jaar is komt het recht tot inzage in beginsel eveneens toe aan de wettelijk 
vertegenwoordigers (ouder(s) die het gezag uitoefenen of voogd). 

 Bij inzage door gezaghebbende ouders van kinderen tussen de 12 en 16 jaar moet het kind zelf ook toestemming 
geven voor inzage door de ouders. Daarbij geldt tevens dat beide ouders toestemming moeten geven als een van 
hen inzage wil krijgen. 

 Aan gezaghebbende ouders of voogd van minderjarigen ouder dan 16 jaar wordt geen inzage verleend, tenzij de 
minderjarige daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. 

 Wanneer de belangen van de patiënt worden behartigd door een door de rechter benoemde vertegenwoordiger 
(curator of mentor), komt het recht tot inzage toe aan deze vertegenwoordiger. 

 Indien een meerderjarige patiënt niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter 
zake en een schriftelijk gemachtigde ontbreekt, dan kan het recht tot inzage uitgeoefend worden door de echtgenoot 
of andere levensgezel en indien een zodanige persoon ontbreekt, achtereenvolgens door een ouder, kind, broer of 
zuster van de patiënt. 

 Vertegenwoordigers hebben in uitzonderingsgevallen echter geen recht op inzage indien dit niet verenigbaar is met 
de zorg van een goed hulpverlener. 

 
Inzage in gegevens van een overledene 
Het verstrekken van de medische gegevens aan nabestaanden is toegestaan indien de arts ervan overtuigd is dat de  
overledene hiertegen bij leven geen bezwaar zou hebben gehad of indien er zwaarwegende belangen zijn die 
doorbreking van zijn beroepsgeheim rechtvaardigen. Het betreft een afweging die de betrokken arts zelfstandig zal 
maken. Graag verzoeken wij u daarom in een begeleidende brief uw verzoek toe te lichten. 
 
Gegevens corrigeren / aanvullen / afschermen / vernietigen 
Wanneer u vindt dat uw dossier inhoudelijke onjuistheden bevat, kunt u uw arts verzoeken dit te corrigeren of een 
aanvullende verklaring van u in het dossier op te nemen. Tevens kunt u vragen gegevens voor anderen af te schermen.  
 
Daarnaast kunt u uw arts vragen om (een deel) van uw gegevens te vernietigen. In dat geval zal uw verzoek binnen drie 
maanden worden afgehandeld, waarbij een beperkt aantal gegevens altijd bewaard zal moeten blijven. De arts kan 
echter bepalen dat uw verzoek niet kan worden ingewilligd als hij/zij kan aantonen dat het bewaren van bepaalde 
gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of dat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt. 

 
Kosten 
Voor het afhandelen van het verzoek van patiënten brengt het Bravis ziekenhuis geen kosten in rekening. 
 


