
KOPIE MEDISCH DOSSIER 

Geachte patiënt, 

 

Wij hebben van u of van derden een verzoek ontvangen tot inzage of ontvangst van een kopie van 

uw medisch dossier. De wet geeft u persoonlijk het recht tot inzage in uw eigen dossier, of een kopie 

ervan.  

 

Echter raden wij af om dit recht aan derden over te dragen. Uw dossier bevat in veel gevallen zeer 

persoonlijke informatie. Het staat goed beveiligd opgeslagen bij de fysiotherapiepraktijk en valt daar 

onder het beroepsgeheim van de fysiotherapeut en diens medewerkers. 

 

Wanneer u uw medisch dossier geheel of gedeeltelijk overdraagt voor bijvoorbeeld het afsluiten van 

een verzekering, afhandelen van een verzekeringskwestie of een juridisch geschil, dan is de 

informatie uit deze beveiligde omgeving bij mensen zonder medisch beroepsgeheim. Het kan 

daarmee ook in handen komen van partijen die daar minder verantwoord mee omgaan. 

Dit heeft al meermaals nadelig uitgepakt voor patiënten.  

 

Wij adviseren u daarom contact op te nemen met uw tussenpersoon/jurist en te vragen een 

schriftelijk verzoek om medische informatie in te dienen, voorzien van uw machtiging, waarmee u 

ons schriftelijk toestemming geeft om deze informatie aan betreffende derde te verstrekken. 

Dit is de gebruikelijke manier om zorgvuldig met medische gegevens om te gaan. 

Wij ontvangen dan schriftelijk vragen die specifiek voor uw zaak van belang zijn en zullen alleen 

deze vragen beantwoorden. De rest van uw medisch dossier blijft veilig binnen de 

fysiotherapiepraktijk. 

 

Mocht u zelf een kopie willen van uw medisch dossier, dan kan dat. 

Daarvoor brengt u een nieuwe USB-stick in gesloten verpakking naar de praktijk in een enveloppe 

voorzien van uw naam geboortedatum en telefoonnummer o.v.v ”kopie dossier”.  

U kunt deze afgeven op de praktijk of in het brievenbusje naast onze praktijkingang doen (binnen in 

gezondheidscentrum) 

Wij zullen dan uw gehele medisch dossier naar uw USB-stick kopiëren. 

U kunt dan uw dossier op uw USB-stick, op afspraak, binnen tien werkdagen komen afhalen. Dat 

dient u persoonlijk te doen met geldig legitimatiebewijs en tekenen voor ontvangst. 

 

Mocht u uw tussenpersoon/jurist toch uw dossier toevertrouwen, dan dient deze een nieuwe USB-

stick in gesloten verpakking op de praktijk langs te brengen, in een enveloppe met uw 

toestemmingsformulier en een kopie van uw geldig identiteitsbewijs. Deze persoon dient daarbij 

zijn/haar eigen geldig identiteitsbewijs te tonen. De tussenpersoon/jurist kan dan op afspraak, 

binnen tien werkdagen, persoonlijk, na legitimatie en tekenen voor ontvangst, de USB-stick ophalen. 

 

Vertrouwend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,  

Met vriendelijke groet, 

Fysiotherapie Rubenshoek 


