
     
	   	  

GERICHTE MEDISCHE MACHTIGING 
(toestemming voor het opvragen en gebruiken van medische informatie) 

 
Door de hierna genoemde gebeurtenis heb ik (ondergetekende) schade geleden die ik wil verhalen op de 
aansprakelijke partij. Een medisch adviseur (van de aansprakelijke verzekeraar) zal alle medische aspecten 
inventariseren en beoordelen die voor de schadeafwikkeling van belang kunnen zijn. Het doel is zicht te krijgen op de 
toedracht van de gebeurtenis, de aard en omvang van mijn letsel, de diagnose, de behandeling en het verloop van 
mijn genezingsproces.  
 
HIERBIJ GEEF IK (benadeelde / letselschadeslachtoffer): 
Naam:         Geboortedatum:   

Straat:         Burgerservicenummer:    

Plaats + Postcode:       Telefoonnummer:   
 
MET BETREKKING TOT (datum + korte omschrijving schadeveroorzakende gebeurtenis): 
Korte omschrijving gebeurtenis:      Datum gebeurtenis:   

 
 
TOESTEMMING AAN (mijn behandelend arts / zorgverlener / instelling): 
Behandelend arts / zorgverlener:     Specialisme:    

Ziekenhuis / instelling:       Afdeling:     

Adres:         Plaats:   

 
OM (aankruisen welke informatie wordt gevraagd): 
□ Medische informatie die rechtstreeks betrekking heeft op bovengenoemde gebeurtenis 
 
□ Medische informatie die niet direct te maken heeft met de bovengenoemde gebeurtenis, zoals beschreven in 

de begeleidende brief d.d. …………………………………… 
(Volgens § 3.3.1 van de Medische Paragraaf moet in dat geval duidelijk worden beschreven om welke 
informatie het precies gaat en waarom deze informatie noodzakelijk is voor de beoordeling van uw zaak. Een 
toelichting vindt u op de achterzijde van dit formulier.) 

 
TE VERSTREKKEN AAN (medisch adviseur / medisch adviesbureau / medische dienst): 
Naam:         Dossiernummer:    

Instantie:        Telefoonnummer:    

Adres:         Plaats:   

Opdrachtgever:        Dossiernummer:    
 
ONDERTEKENING (door benadeelde / letselschadeslachtoffer of diens wettelijke vertegenwoordiger): 
 
Plaats:           

Datum:         Handtekening: 
 

Ik heb de toelichting op de achterkant van dit formulier gelezen en ga akkoord met de beschreven werkwijze. 
 

(zonder uw tegenbericht is deze machtiging geldig tot 2 jaar na datum van ondertekening) 

Door de hierna genoemde gebeurtenis heb ik (ondergetekende) schade geleden die ik wil verhalen op de aansprakelijke 
partij. De herstelcoach zal met mij diverse gesprekken voeren om uiteindelijk de (medische) aspecten van deze zaak te 
inventariseren en daarover te rapporteren. Het doel is om uiteindelijk te komen tot een plan van aanpak, gericht op herstel. 

(MEDISCHE) VOLMACHT HERSTELCOACH
(toestemming voor het gebruiken van (medische) informatie en het uitwisselen daarvan)

TOESTEMMING AAN (de Herstelcoach):

Herstelcoach: Dossiernummer:

Straat:

Plaats + Postcode: Telefoonnummer:

Opdrachtgever(s): Dossiernummer(s):

OM:

Namens mij alle (medische) informatie in te zien en uit te wisselen die hij/zij noodzakelijk acht voor het opstellen van het 
plan van aanpak; 
en deze informatie te gebruiken om een plan van aanpak op te stellen en uit te wisselen met opdrachtgevers  met 
inachtneming van het ‘Protocol Werken met de Herstelcoach’ (dit protocol is mij als bijlage bij deze volmacht verstrekt).

ONDERTEKENING (door benadeelde / letselschadeslachtoffer of diens wettelijke vertegenwoordiger):

Plaats:

Datum:  Handtekening:

(Zonder uw tegenbericht is deze medische volmacht geldig tot 2 jaar na datum van ondertekening)


	PC+Plaats: 
	Geb Datum: 
	Plaats: 
	Dossiernummer2: 
	Handtekening: 
	Datum: 
	korte omschrijving: 
	datum gebeurtenis: 
	dossiernummer1: 
	telefoonnummer: 
	telefoonnummer2: 
	Naam: 
	Straat: 
	herstelcoach: 
	straat2: 
	plaats: 
	opdrachtgever: 


