Aanvraagformulier voor opsturen medisch dossier
Medisch dossier en privacy
Medische hulpverleners zijn verplicht een medisch dossier bij te houden van uw behandeling. ICONE gaat zorgvuldig
om met uw medische gegevens. Het elektronisch patiëntendossier van ICONE is geen onderdeel van een landelijk
EPD. Het wordt alleen gebruikt binnen ICONE. Onze medewerkers hebben daarnaast een geheimhoudingsplicht.
Aanvraag medische gegevens
Door ondertekening van dit formulier geeft u ICONE toestemming om uw medisch dossier naar u op te sturen.
Uw medisch dossier kan bestaan uit de volgende gegevens: brieven naar uw huisarts, operatieverslagen en echouitslagen.
Beeldvormend onderzoek
Patiënten die tijdens de behandeling foto’s hebben laten maken bij Diagnostiek voor U of het Bernhoven Ziekenhuis
krijgen het beeldmateriaal op een cd thuisgestuurd of krijgen de cd mee tijdens een poli-bezoek.
Beeldvormend onderzoek gemaakt in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) kunnen wij niet verstrekken. Als u voor een
second opinion naar een andere zorginstantie gaat, kan deze instelling de foto’s wel opvragen in het JBZ.
Informatie
Voor vragen over privacy en uw medisch dossier kunt u terecht bij onze assistentes en secretaresses op het
spreekuur of via het centrale nummer 040-2952090.
Toestemming
Ik geef middels ondertekening van dit formulier toestemming aan ICONE om mijn medisch dossier per post of per email op te sturen. Deze aanvraag betreft de volgende gegevens:
Brieven aan huisarts
Echo-uitslagen
Operatieverslagen
Let op: U dient hierboven aan te kruisen welke gegevens u opgestuurd wilt krijgen.

Mijn gegevens
Naam ______________________________________________ Voorletters ________

M

V

Straat ______________________________________________ Geboortedatum ______________________
Postcode _________ Plaats ___________________________ BSN _______________________________
Telefoon _________________________________ E-mail ________________________________________
Ondertekening
Datum en plaats _______________________ Uw handtekening ______________________________________
Gegevens ouder/voogd
Indien patiënt minderjarig is (<18 jaar) ondertekent ook de ouder/voogd de aanvraag. Van kinderen onder
de 12 jaar is geen eigen toestemming nodig.

Naam ________________________________________________ Voorletters __________

M

V

Datum en plaats _______________________ Uw handtekening ______________________________________

