454b

Aanvraagformulier
Basisgegevensset Zorg (BgZ) (digitaal)
Uw medisch dossier
Gegevens over uw ziekte, behandeling en verpleging worden opgenomen in het medisch
dossier, als dit noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Basisgegevensset Zorg (BgZ)
Naast een reguliere aanvraag voor een kopie van uw medisch dossier, kunt u ook een
digitale vaste set gegevens van uw medisch dossier opvragen; de Basisgegevensset Zorg
(BgZ). De BgZ is een beknopt klinisch document dat patiënt en zorgverleners kunnen
gebruiken om de continuïteit van geplande en ongeplande zorg te ondersteunen. De BgZ
bevat de minimale vaste set van patiëntgegevens, die specialisme-, ziektebeeld- en
beroepsgroepoverstijgend relevant is.

Inzage in uw dossier tijdens opname
Als u tijdens uw opname inzage wilt in uw medisch dossier, kunt u dit laten weten aan de
arts, verpleegkundige of polikliniekassistente. U heeft recht op inzage in uw medisch dossier,
tenzij de arts zwaarwegende bezwaren heeft. Wanneer u toelichting wilt op uw dossier kan
er een afspraak gemaakt worden met de arts.

Aanvullen en corrigeren van gegevens
Als u van mening bent dat uw gegevens (bijvoorbeeld: naam, geboortedatum) feitelijk onjuist
zijn, kunt u om correctie verzoeken. Het is echter niet mogelijk om bijvoorbeeld een in het
medisch dossier vastgelegde diagnose te veranderen. Wel kunt u dan als aanvulling een
eigen verklaring in het medisch dossier laten opnemen.

Het medisch dossier van een minderjarige of wilsonbekwame
patiënt
Voor toestemming tot inzage of een kopie van de BgZ van een minderjarige geldt dat het
aanvraagformulier moet worden ondertekend door:
 een gezaghebbende ouder/voogd/wettelijke vertegenwoordiger bij een minderjarige tot
en met 11 jaar.
 zowel de gezaghebbende ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger als de minderjarige
zelf bij een leeftijd van 12 tot en met 15 jaar.
 de minderjarige zelf als die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op het moment van het
tekenen van de machtiging (dat wil zeggen vanaf 16 jaar en ouder).
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Indien sprake is van een wilsonbekwame patiënt, dan kan zijn wettelijk gezaghebbende
vertegenwoordiger namens de patiënt de kopie van het medisch dossier opvragen. Wettelijk
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vertegenwoordiger is (achtereenvolgens): de curator of mentor, de schriftelijk
gevolmachtigde, de (huwelijks) partner en ouders of meerderjarig kind.
Als een gezaghebbende ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger voor ontvangst tekent voor
een kopie van de BgZ, dan dient het legitimatiebewijs van de gezaghebbende
ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger te worden getoond én (een kopie van) het
legitimatiebewijs van de patiënt.

Aanvraagformulier indienen
U dient het ingevulde aanvraagformulier (pagina 3) voor de BgZ in te leveren bij mijnInfopunt
in de centrale hal van het Flevoziekenhuis. U dient hierbij uw legitimatiebewijs te tonen en
uw e-mailadres te verifiëren.

Ontvangen van de gegevensset
De BgZ wordt u 3 werkdagen na het indienen van de aanvraag digitaal toegestuurd via
beveiligde e-mail.
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Aanvraagformulier
Basisgegevensset Zorg (BgZ) (digitaal)
Gegevens van patiënt (aanvrager):
Datum aanvraag

:

Naam

:

Adres

:

Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer

:

Geboortedatum

:

E-mail (in blokletters)

:

Man / Vrouw

Handtekening
:
(Het is verplicht om een legitimatiebewijs te tonen bij deze aanvraag!)

Uw gegevens als u namens een patiënt een aanvraag doet:
Naam aanvrager

:

Relatie tot patiënt

:

Adres

:

Postcode en Woonplaats :
Telefoonnummer

:

E-mail (in blokletters)

:

Handtekening
:
(Het is verplicht om een legitimatiebewijs te tonen bij deze aanvraag!)

U kunt dit formulier inleveren bij mijnInfopunt (centrale hal in Flevoziekenhuis).
U dient hierbij uw legitimatiebewijs te tonen. De BgZ wordt u 3 werkdagen na het
indienen van de aanvraag digitaal toegestuurd via beveiligde e-mail.
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