454c

Aanvraagformulier
Kopie / inzage medisch dossier van overledene
Deze aanvraag betreft de gegevens van overledene:

Datum aanvraag

:

Naam

:

Adres (bij leven)

:

Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer

:

Geboortedatum

:

Datum van overlijden

:

Man / Vrouw

Details van de aanvraag:
(specialisme) _____________________(arts) __________________ (periode) _____________











Huisartsbrief
Verslag(en) Radiologie (niet nodig indien aanvraag ‘kopie röntgenfoto’)
Operatieverslagen
Laboratoriumuitslag(en)
Patiëntendossier kliniek (bij opnames)
Patiëntendossier polikliniek
Verpleegkundige dossier
Uitslag(en) functieonderzoek(en)
Uitslag(en) en overige onderzoek(en)
Kopie radiologische beelden

(specialisme) _____________________(arts) __________________ (periode) _____________











Huisartsbrief
Verslag(en) Radiologie (niet nodig indien aanvraag ‘kopie röntgenfoto’)
Operatieverslagen
Laboratoriumuitslag(en)
Patiëntendossier kliniek (bij opnames)
Patiëntendossier polikliniek
Verpleegkundige dossier
Uitslag(en) functieonderzoek(en)
Uitslag(en) en overige onderzoek(en)
Kopie radiologische beelden
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(specialisme) _____________________(arts) __________________ (periode) _____________











Huisartsbrief
Verslag(en) Radiologie (niet nodig indien aanvraag ‘kopie röntgenfoto’)
Operatieverslagen
Laboratoriumuitslag(en)
Patiëntendossier kliniek (bij opnames)
Patiëntendossier polikliniek
Verpleegkundige dossier
Uitslag(en) functieonderzoek(en)
Uitslag(en) en overige onderzoek(en)
Kopie radiologische beelden

(specialisme) _____________________(arts) __________________ (periode) _____________











Huisartsbrief
Verslag(en) Radiologie (niet nodig indien aanvraag ‘kopie röntgenfoto’)
Operatieverslagen
Laboratoriumuitslag(en)
Patiëntendossier kliniek (bij opnames)
Patiëntendossier polikliniek
Verpleegkundige dossier
Uitslag(en) functieonderzoek(en)
Uitslag(en) en overige onderzoek(en)
Kopie radiologische beelden

(specialisme) _____________________(arts) __________________ (periode) _____________











Huisartsbrief
Verslag(en) Radiologie (niet nodig indien aanvraag ‘kopie röntgenfoto’)
Operatieverslagen
Laboratoriumuitslag(en)
Patiëntendossier kliniek (bij opnames)
Patiëntendossier polikliniek
Verpleegkundige dossier
Uitslag(en) functieonderzoek(en)
Uitslag(en) en overige onderzoek(en)
Kopie radiologische beelden

(specialisme) _____________________(arts) __________________ (periode) _____________











Huisartsbrief
Verslag(en) Radiologie (niet nodig indien aanvraag ‘kopie röntgenfoto’)
Operatieverslagen
Laboratoriumuitslag(en)
Patiëntendossier kliniek (bij opnames)
Patiëntendossier polikliniek
Verpleegkundige dossier
Uitslag(en) functieonderzoek(en)
Uitslag(en) en overige onderzoek(en)
Kopie radiologische beelden
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Deze aanvraag betreft de gegevens van de aanvrager:

Naam

:

Relatie tot overledene

:

Reden aanvraag*

: …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Adres

:

Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer

:

E-mail

:

(s.v.p. ook kopie legitimatiebewijs van de aanvrager tonen bij deze aanvraag!)
* Inzagerecht van nabestaanden: Voor nabestaanden van een overleden patiënt geldt dat het beroepsgeheim
blijft gelden, ook na het overlijden van de patiënt. Nabestaanden en andere derden kunnen de zorgverlener niet
van zijn geheimhoudingsplicht ontheffen. De zorgverlener beslist en mag zijn beroepsgeheim alleen opzij zetten
als een van de uitzonderingen op het beroepsgeheim zich voordoet. Er is sprake van een uitzondering in de
volgende situaties:
 De patiënt heeft bij leven toestemming gegeven;
 De toestemming van de patiënt kan worden verondersteld;
 Er een zwaarwegend belang is;

Het ingevulde formulier zenden aan:
Flevoziekenhuis, t.a.v. mijnInfopunt, Hospitaalweg 1, 1315 RA Almere,
mijninfopunt@flevoziekenhuis.nl of afgeven bij de balie van mijnInfopunt.
Uitsluitend afhalen
Zodra het medisch dossier beschikbaar is krijgt u hiervan telefonisch bericht. Het kan
uitsluitend door de aanvrager in persoon afgehaald worden bij mijnInfopunt in de centrale
hal; op werkdagen van 8:30 tot 17.00 uur. Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen.
Uitsluitend voor de aanvragers die op grote afstand van het Flevoziekenhuis wonen, kan bij
uitzondering worden besloten dat het medisch dossier wordt opgestuurd. Om privacyredenen wordt het medisch dossier aangetekend verstuurd.
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