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F011 Aanvraagformulier voor de uitschrijving van een patiënt uit het 
Brussels Gezondheidsnetwerk 
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Ik, ondergetekende, 

1/ Betrokken persoon (patiënt) 

Rijksregisternummer  Geboortedatum 

Achternaam (hoofdletters) Geslacht: 
       V   M 

Voornamen 

Adres 

E-mail

Gsm 

2/ Gegevens van de wettelijke vertegenwoordiger 

Rijksregisternummer  Geboortedatum 

Achternaam (hoofdletters) Geslacht: 
        V   M 

Voornamen 

Adres 

E-mail

Gsm 

• Verzoek de betrokken persoon uit te schrijven uit het Brusselse Gezondheidsnetwerk en
aanvaard dat er geen gezondheidsinformatie die op hem betrekking heeft meer kan worden
gedeeld via de gezondheidsnetwerken noch dat er verwijzingen naar kunnen worden
opgenomen.

• Ik ben ervan op de hoogte dat Abrumet de administratieve gegevens, de toegangslogs en
het verwijzingsrepertorium vanaf vandaag 30 jaar lang archiveert als bewijsmateriaal.

• Verzoek dat de op het Brusselse Gezondheidsnetwerk aangesloten gezondheidsactoren
rekening houden met de uitschrijving.

• De uitschrijving uit het Brusselse Gezondheidsnetwerk houdt tevens de intrekking in van
de toestemming voor de uitwisseling van gegevens op nationaal vlak in het kader van de
zorgcontinuïteit. Meer informatie hierover vindt u op de website
www.mijngezondheid.belgie.be

http://www.mijngezondheid.belgie.be/
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Dit formulier is bestemd voor de administratief beheerder van Abrumet die in de zin van de AVG 
als verwerker optreedt van de op het Brusselse Gezondheidsnetwerk aangesloten 
gezondheidsactoren, en bij dezen verzoek ik hem de aangegeven uitschrijving uit te voeren. 
 
Opgemaakt te 

 
 
Op 

 

Handtekening 
 
 
 
 
 
 

   

Gelieve een recto-versokopie van de identiteitskaarten van de patiënt en, naargelang het 
geval van de wettelijke vertegenwoordiger bij te voegen 
 
De rechten van de betrokken persoon zoals bepaald door GDPR (recht op toegang, recht op 
wijziging, enz.) moeten worden uitgeoefend bij de verwerkingsverantwoordelijke. Om een 
efficiënte uitoefening van deze rechten mogelijk te maken, kan de vraag eventueel echter worden 
gericht aan de functionaris voor gegevensbescherming van Abrumet – Brussels 
Gezondheidsnetwerk (dpo@abrumet.be) die de vraag onverwijld zal doorsturen naar de 
bevoegde verwerkingsverantwoordelijke om er gehoor aan te geven. 
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