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Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel 

Medisch Secretariaat 

Stationsstraat 22 c 

2570 Duffel 
 

Duffel, 

  ..................  /   ..............  /   ......................  

Verzoek om informatie uit het medisch dossier  

 

Gegevens patiënt: 

 

Gegevens aanvrager: 

o Patiënt  

o Derden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke informatie: 

Motivatie of reden voor aanvraag: 

 

Patiënt geeft hierbij toestemming om de gevraagde gegevens te bezorgen aan de aanvrager: 

  

Handtekening patiënt: 

  

- Naam en voornaam: 
 

- Geboortedatum:  

- Adres:  

 
 

- Telefoonnummer : 
 

- Naam en voornaam:  

- Adres:  

  

- Telefoonnummer:  

- Fax:  

- Relatie tot patiënt:  o Ouders of voogd van patiënt 

o Arts 
 o Andere: 
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Het medisch dossier 

UPC Duffel werkt met één dossier per patiënt, over alle specialisaties heen. Dit dossier is deels 

elektronisch, deels papier en bevat gegevens van artsen, verpleegkundigen en paramedici (sociaal 

werkers, kinesisten, psychologen,…). Het vergemakkelijkt de communicatie tussen de verschillende 

zorgverleners die samen voor uw zorg instaan. Zo draagt het patiëntendossier bij tot een veilige, 

kwaliteitsvolle en efficiënte zorg en is het in overeenstemming met de wet op de patiëntenrechten. 

Belangrijk om weten is dat informatie in het dossier enkel wordt gedeeld met andere personen of 

organisaties buiten dit ziekenhuis als jij, de patiënt, schriftelijke toestemming geeft. 

Informatie opvragen uit het medisch dossier 

Je hebt het recht om jouw dossier in te kijken of om informatie op te vragen uit het medisch dossier 

ter informatie voor jezelf of voor jouw huisarts, verzekeringsmaatschappij, …  

Hiervoor dien je een schriftelijke aanvraag op te sturen ter attentie van het medisch secretariaat van 
het UPC Duffel.  
Dit kan via: 

- Post: UPC Duffel, medisch secretariaat, Stationsstraat 22c, 2570 Duffel 

- E-mail: UPCD.medischsecretariaat@emmaus.be (Let op handtekening moet ingescand 

worden) 

- Fax: 015 30 40 29 

Wat hebben wij nodig? 

- Jouw gegevens: naam, voornaam, geboortedatum, adres en telefoonnummer. 

- Welke informatie je wil ontvangen. 

- De reden waarom je de informatie opvraagt (informatief, huisarts, verzekering,…) 

- Belangrijk: er moet steeds een schriftelijke handtekening van patiënt opgestuurd worden. 

Zonder deze handtekening kunnen wij geen informatie geven. 

Na het indienen van deze gegevens zal het medisch secretariaat jouw aanvraag voorleggen aan de 

betrokken arts(en) en vervolgens worden de gegevens uit de archieven opgehaald. Wanneer de 

gegevens klaarliggen aan de receptie, word je hiervan op de hoogte gebracht en kan je het komen 

afhalen. 

Inzage medisch dossier 

Je kan ook een aanvraag indienen tot inzage van jouw dossier in ons psychiatrisch ziekenhuis. Dit 

houdt in dat je alleen of samen met jouw behandelende arts het dossier kan overlopen. Hiervoor 

dien je een aanvraag in zoals hierboven beschreven met expliciete vermelding van inzage dossier. 

Nadat het medisch secretariaat jouw aanvraag heeft voorgelegd aan de arts, zal je gecontacteerd 

worden voor een afspraak. 

Het volledig dossier opvragen 

Het is mogelijk om een kopie van jouw volledig dossier op te vragen. Ook hiervoor dien je een 

aanvraag in zoals hierboven beschreven met expliciete vermelding dat je het gehele dossier wenst op 

te vragen. Hiervoor zal je een administratieve kost van €0,10 per pagina worden aangerekend met 

een maximum bedrag van € 25. 
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