
 

 

  

  

 

KvK Den Haag 27268552 Bezoekadres:  Postadres:  

Els Borst-Eilersplein 275   Postbus 40551 

2545 AA Den Haag 2504 LN Den Haag 

AANVRAAGFORMULIER kopie dossier overledene 
 

Let op! Wij nemen dit formulier alleen in behandeling als het volledig is ingevuld, is voorzien van uw 

handtekening en u een kopie van uw geldig identiteitsbewijs meestuurt. 

 

Gegevens overledene 

Naam en voorletters  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Patiëntnummer  

Geboortedatum  

Datum van overlijden  

 

Gegevens aanvrager 

Naam en voorletters  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Telefoonnummer  

Relatie tot de overledene  

 

Mogen wij telefonisch contact met u opnemen als wij vragen hebben over uw aanvraag? 

 Ja 

 Nee 

 

Heeft u een schriftelijke toestemmingsverklaring van de overledene? 

 Ja (stuur een kopie van deze toestemmingsverklaring mee met dit formulier) 

 Nee 



 

 

Hebben nabestaanden een gesprek gehad met de behandelend arts? 

 Nee 

 Ja 

Datum waarop dit gesprek plaats vond: ___________________________________________ 

 

Naam van de arts waarmee dit gesprek was: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Welke onderdelen van het dossier van de overledene wilt u ontvangen?  

 Het gehele patiëntendossier 

 Een deel van het dossier, namelijk 

 

__________________________________________________________________________ 

 Beeldmateriaal (röntgenfoto, mri-scan e.d.) 

 Correspondentie over: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Van welk specialisme(n) wilt u een kopie van het dossier ontvangen? 

Specialisme 1  

Behandelaar(s)  

Periode  

Aanvullende informatie  

 
 

 

Specialisme 2  

Behandelaar(s)  

Periode  

Aanvullende informatie  

 
 

 

Specialisme 3  

Behandelaar(s)  

Periode  

Aanvullende informatie  

 
 



 

Toelichting 

Waarom wilt u een kopie van het dossier van de overledene ontvangen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Als wij uw aanvraag goedkeuren, hoe wilt u de kopieën dan ontvangen? 

 Ik kom zelf de kopieën ophalen. In dit geval maken wij hiervoor een afspraak met u.  

 Ik wil de kopieën per post thuis ontvangen en stemt in met verzending per aangetekende post. 

 Ik wil de kopieën digitaal ontvangen via beveiligde email. 

 

Ondertekening 

Plaats  

Datum  

 

Handtekening  

  

 

Stuurt het ingevulde formulier naar: 

HagaZiekenhuis 

Privacy Officer 

Postbus 40551 

2504 LN Den Haag 

 

Of digitaal naar privacy@hagaziekenhuis.nl   

 

Voeg een veilige kopie van uw geldige identiteitsbewijs toe  

Zo maakt u een kopie van uw identiteitsbewijs veilig: 

 Maak op de kopie uw Burgerservicenummer en de cijferreeks onderaan onleesbaar. 

 Schrijf op de kopie: Kopie, HagaZiekenhuis en de datum waarop u deze opstuurt of afgeeft. 

 Vouw het formulier zo, dat uw pasfoto niet zichtbaar is vanaf de buitenzijde.  

 

Na controle van uw identiteit vernietigen wij de kopie van uw identiteitsbewijs. 

 

  



 

Toelichting bij dit aanvraagformulier 
 

Beroepsgeheim van de behandelaar 

Zorgverleners hebben een beroepsgeheim. Ook na het overlijden van de patiënt mogen zij patiëntgegevens 

niet met anderen delen. In uitzonderlijke gevallen mag een zorgverlener dit 

beroepsgeheim doorbreken. Deze uitzonderingen zijn vastgelegd in de Wet op 

de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).  

 

Wilt u hier meer weten? Kijk dan op de website van de Patiëntenfederatie 

Nederland. Klik op onderstaande link of scan de QR code. 

Veel gestelde vragen van nabestaanden (patientenfederatie.nl) 

 

Beoordeling van uw aanvraag 

De Privacy Officer beoordeelt uw aanvraag in overleg met de jurist van HagaZiekenhuis. Zij adviseren de 

behandelend arts van de overleden patiënt of (een deel van) het dossier wel of niet verstrekt mag worden.  

 

De Privacy Officer neemt contact met u op als we vragen hebben over uw verzoek of als we een beslissing 

hebben genomen. Uitgangspunt is dat u binnen 1 maand nadat de aanvraag compleet is ingediend, een 

inhoudelijke reactie ontvangt op uw verzoek.  

 

Wat is een geldig identiteitsbewijs? 

Officiële identiteitsdocumenten zijn een geldig paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart, ID-kaart of 

paspoort uit een EER-land of een Nederlands vreemdelingendocument.  

 

Meer informatie over privacy 

Kijk op www.hagaziekenhuis.nl/privacy 

 

 


