
 

Versturen naar:  Versie:1.07 
Dijklander Ziekenhuis, Centraal Medisch Archief 
Postbus 250 
1440 AG Purmerend 

Formulier inscannen en verzenden per e-mail kan ook: Kopiedossier@westfriesgasthuis.nl 

 

Aanvraag kopie medisch dossier overleden patiënt 

Gegevens overleden patiënt, in te vullen door de aanvrager                                                                         

Naam overleden patiënt:           M* /V* 

 

 

 
(*doorhalen wat niet van toepassing is) 

Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoonnummer: Geboortedatum: 

Specialisme: Periode: 

Reden aanvraag: (schriftelijk apart bijvoegen) 

 

Gegevens van de aanvrager (in te vullen en ondertekenen door de aanvrager)  

Naam aanvrager                         M* /V* 

 

 

 

Relatie tot patiënt: 

Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoonnummer: Handtekening: 

Onderstaand in te vullen door medewerker CMA 

Datum aanvraag: 

 

Gecontroleerd bij afgifte 

 

Patiëntennummer: 

 

Verstuurd naar Patiëntenservicepunt:                                     Datum opgehaald: 
 
Legitimatie: ……………………………..                BSN nummer: ……………………………….. 
Kopie legitimatie aanvrager []                 
Akkoord ontvangst kopieën: …………………………………………………….aanvrager 
 

Indien het kopie dossier wordt opgehaald door een gemachtigde: 
Naam gemachtigde: 
Kopie legitimatie aanvrager []                BSN nummer:……………. 
Kopie legitimatie gemachtigde []            BSN Nummer:………..…. 
Akkoord ontvangst kopieën………………………………………………. gemachtigde 

   

Paraaf medewerker CMA:  
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Aanvraag kopie medisch dossier overleden patiënt 
 
U wilt afschrift / kopieën van / uit het medisch dossier aanvragen. 

Wij hanteren daarvoor de volgende procedure: 

 

Bij het CMA kunt u uw verzoek indienen door op de achterkant van dit formulier uw gegevens in 

te vullen en terug te sturen (zie onderstaand postadres) / in te leveren. Tevens vragen wij u om 

een kopie van akte van overlijden toe te voegen. 

 

Graag willen wij u attenderen op het feit dat nabestaanden niet automatisch recht hebben op 

inzage en/of afschriften van de overleden patiënt. De arts zal inzage en/of afschriften 

verstrekken als de arts denkt dat de overledene daar geen bezwaar tegen zou hebben gehad. 

Bericht 

Als het dossier compleet is krijgt u zo spoedig mogelijk een telefonische of schriftelijke 

bevestiging. In deze bevestiging zal aangegeven worden hoe en wanneer u de afschriften kunt 

afhalen. 

Hoe lang duurt het ? 

Het aanvragen van kopie dossier van overleden patiënten neemt meer tijd in beslag. Dit kan 

variëren van 6 tot 8 weken, afhankelijk van de grootte van het dossier kan dit in sommige 

gevallen langer duren. 

Legitimatie 

Als u de afschriften komt ophalen zullen wij u vragen zich te legitimeren met een geldig 

legitimatiebewijs; te weten een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. 

 

Let op! 

U kunt het afhalen van uw medisch dossier ook overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld aan 

een familielid of vriend. Voor die procedure gelden extra waarborgen om de vertrouwelijkheid 

van uw medische gegevens te waarborgen. Wij geven uw dossier alleen af aan iemand anders 

dan uzelf indien hij/zij de volgende documenten bij zich heeft: 
- Een machtiging van u waarin u heeft vermeld wie het dossier komt afhalen; 
- kopie van uw legitimatiebewijs;  
- legitimatiebewijs van de afhaler.  
Van deze documenten wordt door het CMA een kopie gemaakt. 

Vragen? 

Hebt u nog vragen, dan kunt ons als volgt bereiken: 

Telefoonnummer: 0299-457 239 (ma. t/m vr. 09.00-12.00 en 13.00 –16.00 uur) 

E.mail: Kopiedossier@westfriesgasthuis.nl 

Postadres 

Dijklander Ziekenhuis, Centraal Medisch Archief 
Postbus 250 
1440 AG Purmerend 
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