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Inzagerecht en vertegenwoordiging
13-02-2018
Toestemming inzage in cliëntdossier
Ondergetekende,
Naam (cliënt / wettelijk
vertegenwoordiger*)
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer

verleent hierbij toestemming voor rechtstreekse inzage in het cliëntendossier, betrekking
hebbend op hem/haarzelf dan wel op cliënt(-e), aan:
Naam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Relatie met ondergetekende

Datum
Handtekening cliënt

Handtekening wettelijk vertegenwoordiger
(indien van toepassing)

* Doorhalen wat niet van toepassing is.
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Vertegenwoordiging
Indien een cliënt wilsbekwaam is, beslist de cliënt zelf over verzorging, verpleging, behandeling en
begeleiding.
Wel kan de cliënt alvast aangeven wie zou moeten vertegenwoordigen indien hij/zij hiertoe niet
meer in staat zou zijn (schriftelijke machtiging). Hiervoor kan onderliggend formulier gebruikt
worden.
Indien de cliënt niet of onvoldoende in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen, moet
een vertegenwoordiger die taken op zich nemen. Een arts bepaalt of een cliënt wilsonbekwaam is.

Wie mag vertegenwoordigen, in volgorde: *kruis aan welke vertegenwoordiging van toepassing is
1.
2.
3.
4.
5.

Mentor/curator (door de rechter benoemd)
Schriftelijk gemachtigde (benoemd door de cliënt zelf, in een schriftelijke verklaring)
De echtgenoot of de geregistreerde partner (vrijwillig)
Een ouder / kind / broer / zus (vrijwillig)**
Overige relatie _______________

** Streep door wat niet van toepassing is.

Gegevens vertegenwoordiger
Naam
Voorna(a)m(en)
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Onderstaande invullen indien er sprake is van een schriftelijke machtiging op verzoek van een
(nog) wilsbekwame cliënt
Datum en plaats
Handtekening
vertegenwoordiger

Handtekening cliënt

Een vertegenwoordiger heeft in principe recht op informatie en inzage in het dossier, of een kopie
van het dossier. De vertegenwoordiger krijgt alleen de informatie die nodig is om beslissingen te
nemen.
NB. Een vertegenwoordiger betreft in deze een vertegenwoordiging op het gebied van verzorging,
verpleging, behandeling en begeleiding en kan daarom niet de bewindvoerder zijn.

F Inzagerecht en vertegenwoordiging

Formulier

F40 Versie 1.0
Pagina 3 / 3

Inzagerecht en vertegenwoordiging
13-02-2018
Toelichting
Hieronder staat een korte toelichting, voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de
werkwijze Contactpersonen en vertegenwoordiging.
Contactpersonen
- De cliënt geeft zelf aan wie 1e en 2e contactpersoon zijn.
- De gegevens van de contactpersonen worden vastgelegd in het zorgdossier, onder het
tabblad personalia.
Inzagerecht cliëntdossier
- De cliënt heeft in principe alleen zelf inzagerecht.
- Een contactpersoon heeft geen inzagerecht in het zorgdossier (tenzij schriftelijk vastgelegd
door cliënt).
- Indien gewenst bepaalt de cliënt zelf wie mede-inzagerecht heeft in het zorgdossier.
Hiervoor wordt schriftelijk toestemming gegeven met het formulier ‘toestemming inzage in
cliëntdossier’.
- Indien er sprake is van een vertegenwoordiger, dan heeft deze ook (mede-)inzagerecht.
Vertegenwoordiging
- De cliënt mag in principe zelf bepalen wij hem/haar vertegenwoordigt.
- De vertegenwoordiger krijgt alleen de informatie die nodig is om beslissingen te nemen.
- Beslissingen die een cliënt zelf kan nemen, mag hij/zij ook nemen, zonder toestemming van
de vertegenwoordiger.
- De benoeming van een curator, mentor of bewindvoerder is wettelijk vastgelegd. Andere
vertegenwoordiging uit de familiekring is niet in de wet vastgelegd.
- De cliënt kan vragen om ontslag van de vertegenwoordiger. Betreft het een curator, mentor
of bewindvoerder dan beslist de kantonrechter over het ontslag.
- Indien er geen vertegenwoordiger is benoemd door de rechter of cliënt, dan bepaalt de arts
welk familielid als vertegenwoordiger optreedt. In de praktijk zal meestal in goed overleg
tussen cliënt, familieleden en arts een keuze worden gemaakt.
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