
Toestemming delen medische gegevens vreemdelingen 
 

Geef uw dokter toestemming  
om uw medische gegevens aan  
andere dokters te geven. 
Dan kunnen zij u beter helpen.
 
Vul het toestemmingsformulier in.

Gaat u naar een dokter? Dan schrijft uw dokter alle belangrijke gegevens over uw 
gezondheid op in een digitaal dossier. Bijvoorbeeld welke ziektes u heeft en welke 
medicijnen u krijgt. En waarvoor u eerder bij een dokter bent geweest. Uw dokter 
bewaart deze medische gegevens in een medisch dossier. 

Tijdens uw verblijf in Nederland kunt u verschillende dokters krijgen. Bijvoorbeeld 
doordat u tijdens uw asielprocedure naar een ander asielzoekerscentrum verhuist.

In Nederland mag uw dokter uw medische gegevens niet zomaar aan een andere 
dokter geven. U moet hiervoor eerst toestemming geven. In deze folder leest u hoe 
u dat doet. U leest ook waarvoor u precies toestemming geeft.

Lees deze folder goed door. Vul daarna het formulier in. Uw dokter kan u daarbij 
helpen.

1. Hoe vult u het toestemmingsformulier in?

Met het formulier kiest u of u wel of geen toestemming geeft. Hoe u 
het formulier invult, staat op het formulier. Heeft u het formulier 
helemaal ingevuld? En heeft u uw handtekening eronder gezet?  
Dan bewaart uw dokter het in uw medisch dossier.

2.  Waarom is het belangrijk dat u het formulier 
invult?

Uw dokter vindt het soms belangrijk dat andere dokters uw 
medische gegevens kunnen lezen. Bijvoorbeeld een dokter die u  
’s nachts helpt. Of een dokter in een asielzoekerscentrum of ander 
centrum waar u naartoe verhuist. Geeft u toestemming aan uw 
dokter om uw gegevens aan deze dokter te geven? Dan weet de 
dokter sneller wat er met u aan de hand is. En dan kan hij u 
bijvoorbeeld sneller goede medicijnen geven.

Wilt u geen toestemming geven? Dan moet u het formulier ook 
invullen. U vult dan in dat u geen toestemming geeft.



IND

3. Waarvoor geeft u precies toestemming?

Geeft u toestemming? Dan mag uw dokter het volgende doen:

• Uw dokter mag uw medische gegevens aan een andere dokter 
geven, om ervoor te zorgen dat de andere dokter u goed kan 
behandelen. Deze dokter krijgt alleen de gegevens die hij nodig 
heeft om dat zo goed mogelijk te doen. 

• Geeft uw dokter uw gegevens aan een andere dokter? Dan schrijft 
hij dit op in uw medisch dossier. Als u wilt weten aan wie uw 
dokter uw gegevens gegeven heeft, kunt u dit in uw dossier 
bekijken.

4.   De dokters van de IND mogen uw gegevens  
niet zien 

Wat u invult op het formulier, verandert niets aan uw verblijfs-
procedure. Uw dokter mag uw medische gegevens namelijk niet 
geven aan een dokter die aan de IND adviseert of u in Nederland 
mag blijven. Wil de dokter van de IND uw gegevens bekijken?  
Dan moet hij daarvoor opnieuw toestemming aan u vragen. Als u 
het goed vindt dat de dokter van de IND uw gegevens krijgt, vult u 
daarvoor een ander formulier in. Dit andere formulier krijgt u van 
de dokter van de IND. De dokter van de IND krijgt dan alleen de 
informatie die hij nodig heeft voor dit advies.

5.  Heeft u toestemming gegeven en wilt u dat later 
veranderen? 

Heeft u op het formulier ingevuld dat u toestemming geeft?  
En bedenkt u later dat u dat toch liever niet wilt? Dan kunt u dat 
weer veranderen. Vraag daarvoor aan uw dokter een nieuw 
formulier. Vul daarop in dat u geen toestemming geeft. 

6.  Wie ondertekent het formulier voor kinderen? 

Hieronder leest u wie het formulier voor kinderen ondertekent.

• Voor kinderen jonger dan 12 jaar: een van zijn ouders/voogd 
ondertekent het formulier.

• Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar: het kind ondertekent het 
formulier zelf. Een van zijn ouders/voogd ondertekent het 
formulier ook. 

• Voor kinderen van 16 jaar en ouder: het kind ondertekent het 
formulier. 

• Voor de alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) van  
16 jaar en ouder verdient het de voorkeur dat de voogd bij 
de uitleg en ondertekening van het toestemmingsformulier 
aanwezig is.

7.  Tot wanneer is het formulier geldig?

Heeft u het formulier ingevuld? Dan bewaart uw dokter het in uw 
medisch dossier. Uw formulier geldt totdat een van deze dingen 
gebeurt:

• Als u een verblijfsvergunning krijgt en verhuisd bent naar een 
huis dat u van de gemeente heeft gekregen. Het formulier geldt 
dan niet meer voor u.

• Als u terug bent gegaan naar het land waar u vandaan komt.  
Of bent vertrokken naar een land waar u naar toe kunt.  
Het formulier geldt dan niet meer voor u.

• Als u uit uzelf bent vertrokken uit het asielzoekerscentrum en  
u komt binnen zes maanden na uw vertrek met een dokter  
in aanraking, dan geldt het formulier nog voor u. Na zes 
maanden geldt het formulier niet meer voor u.



Formulier 
 
Toestemming delen medische 
gegevens vreemdelingen
 

Wilt u weten waarover dit formulier gaat?  
Lees dan de folder.

n Ja, ik geef toestemming om mijn medische gegevens te geven aan andere dokters als bedoeld onder 3. van de folder. 

n Nee, ik geef geen toestemming om mijn medische gegevens te geven aan andere dokters als bedoeld onder 3. van de folder.

      1  Gegevens van de vreemdeling
 

Achternaam:

V-nummer:

      2  Ondertekening

2.1  Plaats en datum

2.2  Handtekening

2.3  Naam wettelijk  
vertegenwoordiger 1

2.4  Plaats en datum

2.5  Handtekening

1 Voor kinderen jonger dan 12 jaar: een van zijn ouders of de voogd ondertekent het toestemmingsformulier. 
Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar: het kind ondertekent het toestemmingsformulier. En een van zijn ouders of voogd ondertekent het toestemmingsformulier ook. 
Voor kinderen van 16 jaar en ouder: het kind ondertekent het toestemmingsformulier.  
Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv): van 16 jaar en ouder verdient het de voorkeur dat de voogd bij de toelichting en ondertekening van het 
toestemmingsformulier aanwezig is. amv’s tekenenen zelf het toestemmingsformulier.

 Voornaam

|                         |  
 Geboortedatum (ddmmjjjj)

Ondergetekende verklaart hierbij de folder die bij dit formulier hoort, gelezen en goed begrepen te hebben.

Plaats Datum (ddmmjjjj)

|                         

|  

|

 Datum (ddmmjjjj)
  
|  

|



Deze folder is een uitgave van:

Ministerie van Justitie en Veiligheid
COA, IND, DT&V, KMar, NP, DJI,
Beroepsorganisatie LHV  
Verschillende zorgaanbieders in de vreemdelingenketen

Rijksoverheid
Postbus 20301 | 2500 EH Den Haag
postbus.regieondersteuning@minvenj.nl

Aan de inhoud van deze folder kunt u geen rechten ontlenen.

november 2017 | 105178

  

Het toestemmings-
 formulier is voorgelegd 
door

in te vullen door medewerker (organisatie) in het geval het toestemmingsformulier niet wordt ondertekend.  
n Betrokkene geeft aan het toestemmingsformulier niet te willen tekenen.

Organisatie Datum (ddmmjjjj)

|                         

Opgegeven reden

|

Het ingevulde formulier wordt opgenomen in uw medisch dossier.


