
 
 

 
VOORWAARDEN/TOELICHTING PROCEDURE AFSCHRIFT 

 

 
WIE KAN EEN AFSCHRIFT AANVRAGEN?  
 
1) de patiënt zelf  

 

2) een vertrouwenspersoon = de persoon die de patiënt bijstaat om zijn patiëntenrechten uit te 
oefenen. De patiënt blijft echter diegene die de beslissing neemt tot het opvragen van zijn 
afschrift. De vertrouwenspersoon wordt schriftelijk gemachtigd door de betrokken patiënt (zie 
bovenstaande in te vullen machtiging).  

 

3) de ouders of voogd van een minderjarige patiënt of van een meerderjarige, die valt onder het 
statuut van verlengde minderjarigheid/onbekwaamverklaring.  
De patiëntenrechten kunnen door de minderjarige patiënt, die tot een redelijke beoordeling van 
zijn belangen in staat kan worden geacht, zelfstandig worden uitgeoefend.  
Voor minderjarigen die bijgevolg geacht worden hun patiëntenrechten zelf te kunnen 
uitoefenen, zal bijgevolg een gedagtekend en door de patiënt(e) persoonlijk ondertekend 
schriftelijk mandaat bij de aanvraag vereist zijn (zie bovenstaande in te vullen machtiging), 
waaruit de toestemming van de patiënt(e) blijkt. 
 

4) een vertegenwoordiger van de patiënt = de persoon die voorafgaand schriftelijk werd 
benoemd door de betrokken patiënt om in zijn plaats de patiëntenrechten uit te oefenen, indien 
en zolang hij hiertoe zelf niet in staat zou zijn. 

Bij gebreke aan zo een vertegenwoordiger worden de rechten uitgeoefend door de 
samenwonende echtgenoot of de wettelijk of feitelijk samenwonende partner. 

Bij gebreke hieraan of indien deze persoon dit niet wenst te doen, worden de rechten in dalende 
volgorde uitgeoefend door:  

- een meerderjarig kind,  

- ouder,  

- meerderjarige broer of zus, 

- zoniet, of bij conflict tussen hoger genoemden: door de betrokken zorgverlener, in 
voorkomend geval in multidisciplinair overleg. 

 

 Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënt, kan inzage 
of een afschrift (geheel of gedeeltelijk) geweigerd worden aan een vertegenwoordiger 
van patiënt. Dan kan dit recht uitgeoefend worden door een door de vertegenwoordiger 
aangewezen beroepsbeoefenaar.  

 Na overlijden van de patiënt kan geen afschrift verleend worden, er is wel een 
onrechtstreeks inzagerecht via een beroepsbeoefenaar (vb. huisarts). Nabestaanden 
(tot en met de tweede graad) kunnen een inzage van het dossier in het ziekenhuis 
aanvragen via de behandelende arts en enkel om welbepaalde redenen (vb. erfelijke 
aandoening).  

 
 
 
 
 


