Regels voor de omgang met uw medische informatie
Met uw medische gegevens moet zorgvuldig worden omgegaan. In de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade
staat wat een zorgvuldige omgang met uw medische informatie inhoudt. U vindt de Medische Paragraaf op www.deletselschaderaad.nl. De
belangrijkste regels vindt u hieronder. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw belangenbehartiger of de aansprakelijk gestelde
verzekeraar.
(permission to request and use medical information)

MEDICAL POWER OF ATTORNEY

Waarom is inzage in uw medische informatie nodig?
U heeft letselschade en wilt uw schade verhalen op de aansprakelijke partij. Diens verzekeraar heeft uw medische informatie nodig om uw
situatie
beoordelen.
informatie
kan
de verzekeraar
niet vaststellen
welk letsel
u heeft
opgelopen
en to
welke
klachten
en
Due totethe
incidentZonder
specified
below,
I (the
undersigned)
have suffered
injury
for which
I wish
claim
damages
from
beperkingen daardoor zijn ontstaan. De verzekeraar heeft uw uitdrukkelijke toestemming nodig voor het opvragen en gebruiken van uw
the liable party. My medical advisor will establish and assess all medical aspects that may be significant to handling
medische informatie.

the claim. The objective is to determine the facts of the incident, the nature and scope of the injury, the diagnosis,

Wie
vraagt uw
informatie
op?
treatment
andmedische
course of
my recovery.
Als u geen belangenbehartiger heeft, vraagt de medisch adviseur van de verzekeraar de medische informatie over u op. Heeft u wel een
belangenbehartiger, dan schakelt die vaak een medisch adviseur in. Doorgaans vraagt deze medisch adviseur (of uw belangenbehartiger
WITH THIS DOCUMENT, I (injured party/personal injury victim):
zelf) dan uw medische informatie op.

Name:		

Date of birth:

Hoe geeft u toestemming als u geen belangenbehartiger heeft?
De
medisch adviseur van de verzekeraar vraagt de noodzakelijke informatie op bij uw behandelend arts(en) en/of behandelaars. U geeft uw
Address
arts(en) toestemming om de informatie te verstrekken met behulp van een (of meer) gerichte medische machtiging(en). ‘Gericht’ wil zeggen
Postal
Code + City:
Tel.: voor de genoemde arts, zorgverlener of
dat
uw toestemming
alleen geldt voor de in de machtiging omschreven informatie en alleen
instantie. U kunt deze machtiging op ieder moment intrekken.

REGARDING
(date + brief
of event
leading
to loss):
Hoe
geeft u toestemming
als u description
een eigen medisch
adviseur
of belangenbehartiger
heeft?
U
kuntdescription
uw arts(en) en/of
behandelaars een gerichte medische machtiging verstrekken,
maarofu incident:
kunt ook kiezen voor een medische
Brief
of incident:
Date
volmacht. Daarmee machtigt u uw medisch adviseur (of belangenbehartiger) om uit uw naam de noodzakelijke medische informatie op te
vragen bij al uw behandelend arts(en), zorgverleners en instanties. Ook deze machtiging kunt u op ieder moment intrekken.
Welke medische informatie wordt opgevraagd?
Meestal heeft de medisch adviseur van de verzekeraar alleen de medische informatie nodig die direct te maken heeft met de
schadeveroorzakende gebeurtenis (zoals een ongeval). Soms is ook medische informatie nodig die niet direct met het ongeval te maken
GRANT PERMISSION TO (my medical adviser/advocate):
heeft. De medisch adviseur moet in dat geval duidelijk aangeven waarom hij uw zaak niet kan beoordelen zonder die aanvullende
Medical adviser/advocate:
number:
informatie.
In de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade Dossier
(§ 3.3.1) staat
welke regels hierbij gelden. Uw
medische informatie wordt uitsluitend gebruikt voor uw letselschadezaak.

Organisation:

Tel.:

Wie heeft er inzage in uw medische informatie?
Address:		
Postal Code
+ City:
Als
u een belangenbehartiger en een medisch adviseur heeft, beoordelen zij de opgevraagde
informatie.
Daarnaast beoordeelt de medisch
adviseur
van
de
verzekeraar
(en
zijn
medische
staf)
uw
medische
informatie.
Soms
zal
de
medisch
adviseur
daarbij een (medisch)
Client:		
Dossier number:
specialist raadplegen, bijvoorbeeld als er specifieke medische kennis nodig is voor het opstellen van het advies. De medisch adviseur van
de verzekeraar verwerkt in zijn advies alleen de medische informatie die hij van belang vindt voor uw zaak.

TO:

Wordt alleen het medisch advies aan anderen verstrekt?
Het medisch advies gaat naar degenen die voor de verzekeraar uw zaak behandelen. Soms krijgt ook een arbeidsdeskundige of een
advocaat
de verzekeraar
inzageon
in het
demedical
regel heeft
de verzekeraar
aan alleen
medisch advies.
Request,van
view
and exchange,
my advies.
behalf,Inall
information
andvoldoende
he/she may
deemhet
necessary
for theMaar soms
zullen
ook
achterliggende
stukken
nodig
zijn
voor
de
beoordeling
van
uw
situatie.
In
dat
geval
neemt
de
medisch
adviseur
van de
settlement of the claim regarding the loss that I have sustained;
verzekeraar
deze
informatie
op
in
de
bijlagen
bij
zijn
advies.
Ook
hiervoor
gelden
strikte
voorwaarden.
Deze
voorwaarden
vindt
u in § 3.6.4
and to use this information (to advise me and my advocate) with due observance of the Medical Section of the
van de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade.

Code of Conduct for Treatment of Personal Injury (for an explanation: see the reverse of this form).

Medische expertise
Soms kan het nodig zijn om – naast de medisch adviseur(s) – een onafhankelijk medische deskundige in te schakelen. Door ondertekening
van dit machtigingsformulier geeft u eveneens toestemming voor het verstrekken van het rapport van een gezamenlijke expertise aan de
medische adviseur(s), uw eventuele belangenbehartiger en de schadebehandelaar van de verzekeraar. Deze toestemming doet niet af aan
SIGNATURE
(by eventueel
injured party/personal
injury
victim
or wordt
their verstrekt.
legal representative):
uw
recht het rapport
te blokkeren alvorens
het aan
derden
Medische informatie in een procedure bij de rechter
City:
In
de meeste gevallen wordt letselschade in overleg met de verzekeraar afgewikkeld. Soms komen partijen er samen niet uit en moet de
rechter beslissen. Het kan dan noodzakelijk zijn om (een deel van) uw medische informatie naar de rechter te sturen.

Date:		

Signature:

Weten waar uw medische informatie is
Alle betrokken partijen – uw belangenbehartiger, de medisch adviseurs en de verzekeraar – houden bij wanneer en aan wie zij welke
I have
read theDeze
explanation
the
reverse
of this
form and
agree
to the en/of
method
described.
medische informatie
verstrekken.
informatieon
kunt
u op
elk moment
opvragen
bij de
verzekeraar
uw belangenbehartiger.
Zo weet
u altijd waar uw medische informatie is.

(unless you inform me otherwise, this medical power of attorney is valid until 2 years after date of signature)

Europalaan 500 (4e verdieping)

Correspondentieadres:

Postbus 14

3526 KS Utrecht
3500 AA Utrecht

TOELICHTING GEBRUIK MEDISCHE INFORMATIE

Regels voor de omgang met uw medische informatie
Met uw medische gegevens moet zorgvuldigEXPLANATION
worden omgegaan.
In de
bij de Gedragscode Behandeling Letselschade
OF USE
OFMedische
MEDICALParagraaf
INFORMATION
staat wat een zorgvuldige omgang met uw medische informatie inhoudt. U vindt de Medische Paragraaf op www.deletselschaderaad.nl. De
belangrijkste regels vindt u hieronder. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw belangenbehartiger of de aansprakelijk gestelde
verzekeraar.
Rules for handling your medical information

Waarom
is inzage
in uw
informatie
nodig?Section of the Code of Conduct for Treatment of Personal Injury Claims specifies what
Your medical
data must
bemedische
handled carefully.
The Medical
Uconstitutes
heeft letselschade
en wilt of
uwyour
schade
verhalen
op de You
aansprakelijke
partij. Diens
verzekeraar
heeft uw medische informatie
nodig om uw
careful handling
medical
information.
will find the Medical
Section
on www.deletselschaderaad.nl.The
most important
situatie
te be
beoordelen.
Zonder
informatie
kan deplease
verzekeraar
letselinsurer.
u heeft opgelopen en welke klachten en
rules can
found below.
For more
information,
contact niet
yourvaststellen
advocate orwelk
the liable
beperkingen daardoor zijn ontstaan. De verzekeraar heeft uw uitdrukkelijke toestemming nodig voor het opvragen en gebruiken van uw
medische
informatie.
Why is access
to your medical information necessary?
You have incurred personal injury and wish to claim damages from the liable party. That party’s insurer needs your medical information to assess

Wie vraagt uw medische informatie op?
your situation. Without information, the insurer cannot determine what injury you have incurred and what complaints and limitations have resulAls u geen belangenbehartiger heeft, vraagt de medisch adviseur van de verzekeraar de medische informatie over u op. Heeft u wel een
ted. The insurer requires your explicit permission to request and use your medical information.
belangenbehartiger, dan schakelt die vaak een medisch adviseur in. Doorgaans vraagt deze medisch adviseur (of uw belangenbehartiger
zelf) dan uw medische informatie op.
Who will request your medical information?

If you
do not
have an advocate,
insurer’s
medical adviser willheeft?
request medical information about you. If you do have an advocate, they will
Hoe
geeft
u toestemming
als the
u geen
belangenbehartiger
often
consultadviseur
a medical
advisor.
Generally, that
medical
advisor (or your
advocateopthemselves)
will then request
your
medical
information.U geeft uw
De
medisch
van
de verzekeraar
vraagt
de noodzakelijke
informatie
bij uw behandelend
arts(en)
en/of
behandelaars.
arts(en) toestemming om de informatie te verstrekken met behulp van een (of meer) gerichte medische machtiging(en). ‘Gericht’ wil zeggen
How
you give permission
if you
dode
not
an advocate?
dat
uwdo
toestemming
alleen geldt
voor
in have
de machtiging
omschreven informatie en alleen voor de genoemde arts, zorgverlener of
The
insurer’s
medical
adviser
will
request
the
necessary
information from your treating physician(s) and/or healthcare personnel. You authorise
instantie. U kunt deze machtiging op ieder moment intrekken.
your physician(s) to provide the information with the help of one or more specific medical authorisations. ‘Specific’ means that your permission

Hoe
u to
toestemming
alsdescribed
u een eigen
adviseur
of belangenbehartiger
heeft?
onlygeeft
applies
the information
in themedisch
authorisation
and only
for the specified physician,
healthcare provider or organisation. You can
Urevoke
kunt uw
en/of at
behandelaars
een gerichte medische machtiging verstrekken, maar u kunt ook kiezen voor een medische
thisarts(en)
authorisation
any time.
volmacht. Daarmee machtigt u uw medisch adviseur (of belangenbehartiger) om uit uw naam de noodzakelijke medische informatie op te
vragen
bijyou
al uw
behandelend
instanties.
Ookor
deze
machtiging kunt u op ieder moment intrekken.
How do
give
permission arts(en),
if you do zorgverleners
have your ownenmedical
advisor
advocate?
You can give your physician(s) and/or healthcare providers specific medical authorisation, but you can also opt for a medical power of attorney.

Welke medische informatie wordt opgevraagd?
With this, you authorise your medical advisor (or advocate) to request the necessary medical information in your name from all your attending
Meestal heeft de medisch adviseur van de verzekeraar alleen de medische informatie nodig die direct te maken heeft met de
physicians, healthcare providers and organisations. You can revoke this authorisation at any time.
schadeveroorzakende gebeurtenis (zoals een ongeval). Soms is ook medische informatie nodig die niet direct met het ongeval te maken
heeft. De medisch adviseur moet in dat geval duidelijk aangeven waarom hij uw zaak niet kan beoordelen zonder die aanvullende
What medical information will be requested?
informatie. In de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade (§ 3.3.1) staat welke regels hierbij gelden. Uw
Usually, the insurer’s medical adviser only needs the medical information that is directly related to the incident that caused the loss (such as an
medische informatie wordt uitsluitend gebruikt voor uw letselschadezaak.
accident). Sometimes, medical information is also needed that does not directly relate to the accident. In that case, the medical adviser must

clearly
state
theyin
cannot
assess your
case without such additional information. The Medical Section of the Code of Conduct for Treatment of
Wie
heeft
erwhy
inzage
uw medische
informatie?
Personal
Claims (§3.3.1) en
specifies
what rules
apply. Your
medical
information
only be used
for your personal
injury
claim.
Als
u een Injury
belangenbehartiger
een medisch
adviseur
heeft,
beoordelen
zij de will
opgevraagde
informatie.
Daarnaast
beoordeelt
de medisch
adviseur van de verzekeraar (en zijn medische staf) uw medische informatie. Soms zal de medisch adviseur daarbij een (medisch)
Who has raadplegen,
access to your
medical information?
specialist
bijvoorbeeld
als er specifieke medische kennis nodig is voor het opstellen van het advies. De medisch adviseur van
If you
have an advocate
a medical
they
assess the
requested
information.
In addition,
the insurer’s
de
verzekeraar
verwerktand
in zijn
adviesadvisor,
alleen de
medische
informatie
die
hij van belang
vindt voor
uw zaak.medical advisor (and their
medical staff) assess your medical information. Sometimes the medical advisor will consult a (medical) specialist, for example if specific

Wordt
alleen
het medisch
advies
anderenofverstrekt?
medical
knowledge
is required
for theaan
preparation
the advice. The insurer’s medical advisor will only incorporate the medical information
Het
adviesrelevant
gaat naar
degenen
voor
de verzekeraar uw zaak behandelen. Soms krijgt ook een arbeidsdeskundige of een
thatmedisch
they consider
to your
case indie
their
advice.
advocaat van de verzekeraar inzage in het advies. In de regel heeft de verzekeraar voldoende aan alleen het medisch advies. Maar soms
zullen
nodig
zijn voor de beoordeling van uw situatie. In dat geval neemt de medisch adviseur van de
Is onlyook
theachterliggende
medical advicestukken
provided
to others?
verzekeraar
informatie
op inwho
de bijlagen
zijncase
advies.
Ook
hiervoor
gelden an
strikte
voorwaarden.
u in
§ 3.6.4
The medicaldeze
advice
goes to those
process bij
your
for the
insurer.
Sometimes
occupational
healthDeze
expertvoorwaarden
or an attorneyvindt
of the
insurer
van
Medische
bij de Gedragscode
Behandeling
Letselschade.
mayde
also
view theParagraaf
advice. Generally,
the insurer only
needs the medical
advice. However, sometimes underlying documents may also be
needed to assess your situation. In that case, the insurer’s medical advisor will include this information in the appendices to their advice.

Medische expertise
Strict conditions apply to this as well. You can find these conditions in §3.6.4 of the Medical Section of the Code of Conduct for Treatment of
Soms kan het nodig zijn om – naast de medisch adviseur(s) – een onafhankelijk medische deskundige in te schakelen. Door ondertekening
Personal Injury Claims.
van dit machtigingsformulier geeft u eveneens toestemming voor het verstrekken van het rapport van een gezamenlijke expertise aan de
medische adviseur(s), uw eventuele belangenbehartiger en de schadebehandelaar van de verzekeraar. Deze toestemming doet niet af aan
Medical information in a legal procedure
uw recht het rapport eventueel te blokkeren alvorens het aan derden wordt verstrekt.
Usually, personal injury is handled in consultation with the insurer. Sometimes the parties do not agree, and the court must decide. It may then be

necessary informatie
to send (partinof)een
your
medical information
to the court.
Medische
procedure
bij de rechter
In de meeste gevallen wordt letselschade in overleg met de verzekeraar afgewikkeld. Soms komen partijen er samen niet uit en moet de
Knowing
where your
medical
rechter
beslissen.
Het kan
dan information
noodzakelijkiszijn om (een deel van) uw medische informatie naar de rechter te sturen.
All parties concerned - your advocate, the medical advisors and the insurer - keep track of when and to whom they provide which medical

Weten
waar You
uw can
medische
is from the insurer and/or your advocate at any time. In this way, you always know where your medical
information.
requestinformatie
this information
Alle
betrokken
partijen
–
uw
belangenbehartiger,
de medisch adviseurs en de verzekeraar – houden bij wanneer en aan wie zij welke
information is.
medische informatie verstrekken. Deze informatie kunt u op elk moment opvragen bij de verzekeraar en/of uw belangenbehartiger. Zo weet
u altijd waar uw medische informatie is.

TOELICHTING GEBRUIK MEDISCHE INFORMATIE

Regels voor de omgang met uw medische informatie
Met uw medische gegevens moet zorgvuldig worden omgegaan. In de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade
staat wat een zorgvuldige omgang met uw medische informatie inhoudt. U vindt de Medische Paragraaf op www.deletselschaderaad.nl. De
belangrijkste regels vindt u hieronder. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw belangenbehartiger of de aansprakelijk gestelde
(permission to request and use medical information)
verzekeraar.

MEDICAL POWER OF ATTORNEY

Waarom is inzage in uw medische informatie nodig?
U
heeft letselschade
Dossier
number:en wilt uw schade verhalen op de aansprakelijke partij. Diens verzekeraar heeft uw medische informatie nodig om uw
situatie te beoordelen. Zonder informatie kan de verzekeraar niet vaststellen welk letsel u heeft opgelopen en welke klachten en
Treating physician(s)
therapist(s):
beperkingen
daardoor zijnorontstaan.
De verzekeraar heeft uw uitdrukkelijke toestemming nodig voor het opvragen en gebruiken van uw
medische informatie.
Wie vraagt uw medische informatie op?
Name of family practitioner / Speciality
Hospital /		
Address
Postal Code + City
Als u geen belangenbehartiger heeft, vraagt de medisch adviseur van de verzekeraar de medische informatie over u op. Heeft u wel een
specialist / therapist		
institution
belangenbehartiger, dan schakelt die vaak een medisch adviseur in. Doorgaans vraagt deze medisch adviseur (of uw belangenbehartiger
zelf) dan uw medische informatie op.
Hoe geeft u toestemming als u geen belangenbehartiger heeft?
De medisch adviseur van de verzekeraar vraagt de noodzakelijke informatie op bij uw behandelend arts(en) en/of behandelaars. U geeft uw
arts(en) toestemming om de informatie te verstrekken met behulp van een (of meer) gerichte medische machtiging(en). ‘Gericht’ wil zeggen
dat uw toestemming alleen geldt voor de in de machtiging omschreven informatie en alleen voor de genoemde arts, zorgverlener of
instantie. U kunt deze machtiging op ieder moment intrekken.
Hoe geeft u toestemming als u een eigen medisch adviseur of belangenbehartiger heeft?
U kunt uw arts(en) en/of behandelaars een gerichte medische machtiging verstrekken, maar u kunt ook kiezen voor een medische
volmacht. Daarmee machtigt u uw medisch adviseur (of belangenbehartiger) om uit uw naam de noodzakelijke medische informatie op te
vragen bij al uw behandelend arts(en), zorgverleners en instanties. Ook deze machtiging kunt u op ieder moment intrekken.
Welke medische informatie wordt opgevraagd?
Meestal heeft de medisch adviseur van de verzekeraar alleen de medische informatie nodig die direct te maken heeft met de
schadeveroorzakende gebeurtenis (zoals een ongeval). Soms is ook medische informatie nodig die niet direct met het ongeval te maken
heeft. De medisch adviseur moet in dat geval duidelijk aangeven waarom hij uw zaak niet kan beoordelen zonder die aanvullende
informatie. In de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade (§ 3.3.1) staat welke regels hierbij gelden. Uw
medische informatie wordt uitsluitend gebruikt voor uw letselschadezaak.
Wie heeft er inzage in uw medische informatie?
Als u een belangenbehartiger en een medisch adviseur heeft, beoordelen zij de opgevraagde informatie. Daarnaast beoordeelt de medisch
adviseur van de verzekeraar (en zijn medische staf) uw medische informatie. Soms zal de medisch adviseur daarbij een (medisch)
specialist raadplegen, bijvoorbeeld als er specifieke medische kennis nodig is voor het opstellen van het advies. De medisch adviseur van
de verzekeraar verwerkt in zijn advies alleen de medische informatie die hij van belang vindt voor uw zaak.
Wordt alleen het medisch advies aan anderen verstrekt?
Het medisch advies gaat naar degenen die voor de verzekeraar uw zaak behandelen. Soms krijgt ook een arbeidsdeskundige of een
advocaat van de verzekeraar inzage in het advies. In de regel heeft de verzekeraar voldoende aan alleen het medisch advies. Maar soms
zullen ook achterliggende stukken nodig zijn voor de beoordeling van uw situatie. In dat geval neemt de medisch adviseur van de
verzekeraar deze informatie op in de bijlagen bij zijn advies. Ook hiervoor gelden strikte voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u in § 3.6.4
van de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade.
Medische expertise
Soms kan het nodig zijn om – naast de medisch adviseur(s) – een onafhankelijk medische deskundige in te schakelen. Door ondertekening
van dit machtigingsformulier geeft u eveneens toestemming voor het verstrekken van het rapport van een gezamenlijke expertise aan de
medische adviseur(s), uw eventuele belangenbehartiger en de schadebehandelaar van de verzekeraar. Deze toestemming doet niet af aan
uw recht het rapport eventueel te blokkeren alvorens het aan derden wordt verstrekt.
Medische informatie in een procedure bij de rechter
In de meeste gevallen wordt letselschade in overleg met de verzekeraar afgewikkeld. Soms komen partijen er samen niet uit en moet de
rechter beslissen. Het kan dan noodzakelijk zijn om (een deel van) uw medische informatie naar de rechter te sturen.
Weten waar uw medische informatie is
Alle betrokken partijen – uw belangenbehartiger, de medisch adviseurs en de verzekeraar – houden bij wanneer en aan wie zij welke
medische informatie verstrekken. Deze informatie kunt u op elk moment opvragen bij de verzekeraar en/of uw belangenbehartiger. Zo weet
u altijd waar uw medische informatie is.

