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F017 Aanvraagformulier voor het globale of gedetailleerde historische 
overzicht van de toegang tot gezondheidsdocumenten  

 

Ik, ondergetekende,  

2/ Betrokken persoon (patiënt) 

Rijksregisternummer  Geboortedatum  

Naam (hoofdletters)    
Geslacht: 

       V        M 

Voornamen     

Adres 

 

 

 

 

   

E-mail     

Gsm     

2/ Wettelijke vertegenwoordiger (niet invullen als de aanvrager de patiënt is)  

Rijksregisternummer  Geboortedatum  

Naam (hoofdletters)    
Geslacht: 

       V        M 

Voornamen     

Adres 

 

 

 

 

   

E-mail     

Gsm     

Dit formulier is bedoeld voor de administratief beheerder van Abrumet die optreedt als verwerker 

in de zin van de AVG van de gezondheidsactoren die aan het Brusselse Gezondheidsnetwerk 

verbonden zijn. Bij dezen verzoek ik hem om één van deze twee lijsten door te sturen: 

 

Globale lijst van de gezondheidszorgbeoefenaars die via het Brusselse Gezondheidsnetwerk 

ten minste tot een document van de betrokkene toegang hebben gekregen na … 

Voor elke zorgactor wordt de datum van de laatste toegang genoteerd. Als er hierboven 

geen datum is vermeld, wordt het hele historische overzicht vanaf de inschrijving van 

de betrokkene vermeld. 

 

Gedetailleerde lijst van de toegang tot documenten van de betrokkene via het Brusselse 

Gezondheidsnetwerk na … 

Voor elke toegang zal het verslag het volgende vermelden: het betreffende document, 

het tijdstip (datum en tijd), de instelling die de toegang heeft gegeven en de identificatie 

van de persoon die het consultatiedocument heeft aangevraagd. Als er hierboven geen 
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datum is vermeld, wordt het hele historische overzicht vanaf de inschrijving van de 

betrokkene vermeld. 

Kies één van de twee gewenste lijsten 

Deze lijst zal me per aangetekende post worden toegezonden op mijn hierboven vermelde 

verblijfsplaats na betaling van de administratieve en verzendkosten, die Abrumet mij in rekening 

zal brengen. 

Opgemaakt te  op  

Handtekening 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

De rechten van de betrokkene moeten worden uitgeoefend met de verwerkingsverantwoordelijke. 

Om deze rechten echter effectief te kunnen uitoefenen, kan het verzoek in voorkomend geval 

worden gericht aan de functionaris voor gegevensbescherming van Abrumet - Brusselse 

Gezondheidsnetwerk (dpo@abrumet.be) die het zo snel mogelijk doorstuurt naar de bevoegde 

verantwoordelijke persoon. 
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