Procedure Opvragen Medisch Dossier Annatommiemc Nl
procedure voor het opvragen van een dossier door het fonds ... - aan de nationale raad wordt een
vraag gesteld betreffende de procedure voor het opvragen van een dossier door het fonds medische
ongevallen : dient een analoge procedure te worden gevolgd als, deze in het kader van de procedure inzage,
afschrift verstrekking en correctie c.q ... - procedure opvragen van afschrift van medisch dossier door
patiënt h. de patiënt heeft het recht om een afschrift van zijn eigen medisch dossier op te vragen. hij vraagt
het afschrift aan via zijn behandelend arts of via het medisch secretariaat, bij voorkeur door middel van het
formulier inzage en/of verstrekken medisch dossier. het kan uiteraard ook gaan om een deel van het medisch
dossier ... procedure en aanvraagformulier voor kopie van het ... - procedure en formulier k opie
medisch dossier pagina 1 van 2 procedure en aanvraagformulier voor kopie van het patiëntendossier van het
oorspronkelijke havenziekenhuis 1. een verzoek tot opvraag van een kopie van het dossier wordt via een
aanvraagformulier gedaan. het aanvraagformulier is te verkrijgen via het secretariaat van de polikliniek, of
online via havenziekenhuis. het ... rapport meldactie inzage medisch dossier - en/of het opvragen van een
kopie van een medisch dossier. een krappe meerderheid van de deelnemers is hier negatief over (30%). 29%
van de deelnemers is hier positief over. 21% van de deelnemers is zowel positief als negatief en 20% heeft
geen mening (figuur 8). figuur 8. meld hier uw ervaringen met het vragen van inzage in een medisch dossier
en/of het opvragen van een kopie van een medisch ... bijlage a: aanvraagformulier verzoek tot kopie uit
eigen ... - procedure opvragen medische gegevens pagina 10 van 18 bijlage a: aanvraagformulier verzoek tot
kopie uit eigen medisch dossier beschikbaar op internetsite van het langeland ziekenhuis aanvraag inzage /
afschrift / wijziging / aanvulling ... - kinderen tussen de twaalf en zestien jaar moeten persoonlijk
instemmen met het opvragen van hun medisch dossier. iedereen die ouder is dan zestien jaar beslist
zelfstandig over (toestemming tot) inzage. een niet-gezaghebbende ouder heeft geen recht op inzage in of een
kopie van het medisch dossier van een kind. procedure de volgende stukken hebben wij nodig om uw
aanvraag te kunnen verwerken ... medisch attest voor ondersteuning via de procedure voor ... medisch attest voor ondersteuning via de procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of
tetraplegie - 3 van 4 c. er is behoefte aan de beschikbaarheid van een gespecialiseerd kader en de
permanente aanvraag kopie medisch dossier - umcutrecht - versie mei 2018 pagina’s 4/4 u ontvangt de
kopieën per aangetekende post. de aantekenkosten zijn niet in de kopieerkosten inbegrepen. u kunt het
(gedeeltelijk) afschrift van uw medisch dossier ook persoonlijk afhalen. omgaan met medische gegevens artsenfederatie | knmg - p. 112, uwv-richtlijn ‘beheer gegevens vallend onder het medisch beroeps-114
geheim van de verzekeringsarts’ nvvg . 11. 12 voor u ligt de in 2018 geactualiseerde versie van de richtlijn
omgaan met medische gegevens (hierna: richtlijn). in deze richtlijn beschrijft de knmg op welke wijze artsen,
met inachtneming van hun beroepsgeheim, medische gegevens mogen verzamelen, opslaan ... formulier
opvragen medische gegevens - mc slotervaart - formulier opvragen medische gegevens slz7017/0616 mc
slotervaart centraal medisch archief postbus 90440 1006 bk amsterdam e-mailadres: cma.poz@slz richtlijnen
inzake het omgaan met medische gegevens - verantwoording en toetsbaarheid van het medisch
handelen van de arts in bijvoorbeeld juridische procedures. daarnaast wordt het dossier gebruikt voor
kwaliteitstoetsing, kwaliteitsbewaking en wetenschappelijk onderzoek. voor het afhandelen van klachten en
claims is een zorgvuldig bijgehouden dossier van groot belang. uit de jurisprudentie volgt dat van de arts mag
worden verlangd dat hij ... uw dossier opvragen - zuyderland - hiervoor geldt dezelfde procedure als bij het
opvragen van een kopie van uw dossier. alleen bij een inzage krijgt u geen afhaalbericht, maar een brief voor
het maken van een afspraak voor het inzien van uw dossier bij de afdeling patiëntenservice.
aanvraagformulier | afschrift medisch dossier van een ... - noordwest ziekenhuisgroep is wettelijk
verplicht een bepaalde procedure te volgen. zo stuurt de afdeling zorgadministratie uw aanvraag door naar uw
behandelend arts. deze arts, zijn waarnemer of opvolger beoordeelt eerst uw aanvraag. hij of zij gaat
bijvoorbeeld na of er in uw dossier geen gegevens staan over anderen, uw partner bijvoorbeeld. de
behandelend arts, zijn waarnemer of opvolger ...
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