
R
EC

H
T 

O
P 

IN
ZA

G
E 

M
ED

IS
CH

 D
O

S
S

EI
R

 
WAT IS RECHT OP INZAGE?

WAT MOET ER IN HET DOSSIER STAAN? 

www.yourvirtualassistant.online | Einsteinstraat 1 | 4702 WB | Roosendaal | Nederland |
Tel: 06 55 627 847 | E-mail: info@yourvirtualassistant.online | KvK Nummer: 69069859

 

Sinds 1 juli 2020 dient iedere Nederlander gratis en digitaal toegang
te hebben tot zijn medisch dossier, van bijvoorbeeld het ziekenhuis,
de huisarts of de apotheek. De afspraken die bij de behandeling zijn
gemaakt staan hierin en deze dien je te kunnen raadplegen en
controleren op volledigheid.   

Persoonsgegevens
Doelen en afspraken
Welke zorg er geleverd gaat worden
Dagrapportages
Bevindingen bij lichamelijk onderzoek
Diagnoses
Voortgang van behandelingen
Operatieverslagen
Uitslagen van bloedtests en scans
Verwijs- en ontslagbrieven
Bevindingen van eerdere hulpverleners
Informatie die de patient heeft gegeven 
afschriften van:

een compleet (contact) journaal 
welke gegevens er zijn over de betreffende zaak
alle memo's, zittingverslagen en evt
informantenverklaringen
indicatierapporten, werk aantekeningen en evt
zorgtoewijzingsbesluiten
documenten opgesteld tbv intern beraad
(concept) behandelplannen en rapporten

Als ouder mag je het dossier van je kind inzien (jonger dan 16 jaar),
als kind mag je het dossier van je vader of moeder inzien als ze daar
schriftelijk toestemming voor gegeven hebben. Als je de wettelijke
vertegenwoordiger bent, mag inzage ook als een van de ouders
wilsonbekwaam is.  

Heb je vragen over het recht op inzage of hulp nodig bij het inzien van
het dossier? Neem contact op info@yourvirtualassistant.online 

WIE MAG HET DOSSIER INZIEN?
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 EEN FOUT IN HET DOSSIER, WAT NU? 
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Heb je vragen over het recht op inzage of hulp nodig bij het inzien van
het dossier? Neem contact op info@yourvirtualassistant.online 

Zorgverleners zijn wettelijk verplicht een dossier te maken. Vraag dan
ook inzage bij de betreffende zorgverlener. Inzage mag in principe
niet geweigerd worden. 
Als ouder kun je om informatie vragen over je kind om dit te mogen
gebruiken in een juridische procedure over de
gezagsdragers/omgangsregeling.  

HOE VRAAG IK INZAGE AAN?

Staat er een fout in het dossier, dan kun je dat laten aanpassen.
Ben je het niet eens met inhoudelijke informatie, dan dient dit via
een verklaring aan het dossier toegevoegd te worden.
Wil je iets in het medisch dossier van je kind laten wijzigen en is het
kind jonger dan 12 jaar, dan kun je een aanvullende verklaring laten
toevoegen. Tussen de 12 en 16 jaar dan doen jullie dit samen en is
het kind ouder dan 16 dan kan je kind dit zelf doen.   


