
 

 

  

  

 

KvK Den Haag 27268552 Bezoekadres:  Postadres:  

Els Borst-Eilersplein 275   Postbus 40551 

2545 AA Den Haag 2504 LN Den Haag 

AANVRAAGFORMULIER vernietiging medisch dossier 
 

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 patiënt 

Naam en voorletters  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

Patiëntnummer  

Geboortedatum  

e-mailadres  

 

Welke gegevens wilt u laten vernietigen?  

 
 Uw gehele patiëntendossier 

 Een deel van uw dossier, namelijk 

__________________________________________________________________________ 

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

 
 

Van welk specialisme(n) – welke periode(s)?  

 

Specialisme 1  

Behandelaar(s)  

Periode  

Aanvullende informatie  

 
 

 

  



 

Specialisme 2  

Behandelaar(s)  

Periode  

Aanvullende informatie  

 
 

 

Specialisme 3  

Behandelaar(s)  

Periode  

Aanvullende informatie  

 
 

Waarom wilt u bovengenoemde informatie laten verwijderen? 

 

 

 

 

 

Ondertekening 

Plaats  

Datum  

 

Handtekening patiënt 

  

 

Handtekening aanvrager 

(als dit niet de patiënt is) 

  

 

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 
 

Uw dossier 

Voor een goede medische behandeling is het noodzakelijk dat een dossier wordt bijgehouden. Dit dossier 

bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en 

behandelingen. Ook afschriften van correspondentie met uw huisarts en eventuele andere specialisten 

worden in dit dossier bewaard. 

 

Uw rechten 

De rechten die u heeft staan in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) en de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

 U heeft recht op inzage en een kopie van uw dossier, behalve als dit in strijd is met het privacybelang 

van een ander.  

 Vindt u dat de gegevens in uw dossier feitelijk onjuist, onvolledig, niet relevant of in strijd zijn met een 

wettelijk voorschrift? Dan kunt u de zorgverlener die u behandelt (bijvoorbeeld de arts, 

verpleegkundige, fysiotherapeut of psycholoog) vragen deze gegevens te corrigeren.  

 U kunt een (aanvullende) verklaring afgeven of opsturen en vragen deze aan het dossier toe te 

voegen.  

 U kunt vragen om (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Wij hoeven niet altijd aan deze vraag te 

voldoen. Bijvoorbeeld als het aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van belang is voor 

iemand anders dan uzelf. Ook kan een wettelijke bepaling vernietiging verbieden. 

 

Wij willen uw aanvraag zo goed mogelijk behandelen. Vul daarom het formulier zo volledig mogelijk in. De 

door u ingevulde gegevens behandelen wij altijd vertrouwelijk.  

 

Vernietiging van (een deel van) uw dossier 

Vraagt u om de vernietiging van (een deel van) uw dossier? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de 

gevolgen. Vernietigen wij op uw verzoek uw gegevens? Dan kan dit bijvoorbeeld een behandeling in de 

toekomst moeilijker maken.  

 

Na ontvangst van het formulier controleren wij of er geen wettelijke of andere redenen zijn om uw verzoek te 

weigeren.  

 

Als wij uw gegevens hebben vernietigd, dan sturen wij u daar een bevestiging van. 

 

Meer informatie over uw gegevens en privacy 

Kijk op www.hagaziekenhuis.nl/privacy 


