
     
	   	  

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) 

I, the undersigned, have suffered damages as a result of the event specified below, which I wish to recover from the  
responsible party. A medical advisor (possibly from the responsible insurer) will identify all the medical aspects and assess 
those which might be of importance in the settlement of the claim for damages. The aim is to gain an understanding of the  
circumstances of the event, the nature and extent of my injuries, the diagnosis, the treatment and the course of my  
recuperation process.

I (aggrieved party/casualty) 
Name:         Date of birth:

Street:         Citizen service number:

Location + Post code:       Telephone number:

TO BE PROVIDED TO (medical advisor/medical consultancy/medical service);
Name:         File number:

Agency:          Telephone number:

Address:         Location:

Client:          File number:

SIGNATURE (of the aggrieved party/casualty or their legal representative):

Location: 

Date:          Signature:

        I have read the guidance on the rear of this form and I agree with the methodology described.

(In the absence of any contrary notification on your part this authorisation will remain valid for 2 years 
following the date of signature.)

HEREBY GIVE PERMISSION TO (the medical practitioner in charge of my treatment/ health care provider/institution):
Medical practitioner/health care provider:      Specialism:

Hospital/institution:        Department:

Address:         Location:

TO PROVIDE (place a tick against the information required):
 Medical information relating directly to the above-mentioned event.
 
 Medical information not directly relating to the above-mentioned event, as described in the accompanying letter 
 dated .............................................
 (According to § 3.3.1 of the Medical Section there must in the latter case be a clear description of the precise 
 information involved and an explanation of the necessity of this information for the assessment of your case. 
 Further guidance is provided on the rear of this form).

IN RELATION TO (date + brief description of the event resulting in the damages):
Brief description of the event:       Date of event:

SPECIFIC MEDICAL AUTHORISATION

(permission for the requesting and use of medical information).



     
	   	  

 

TOELICHTING GEBRUIK MEDISCHE INFORMATIE 

 

Regels voor de omgang met uw medische informatie 
Met uw medische gegevens moet zorgvuldig worden omgegaan. In de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling 
Letselschade staat wat een zorgvuldige omgang met uw medische informatie inhoudt. U vindt de Medische Paragraaf op 
www.deletselschaderaad.nl. De belangrijkste regels vindt u hieronder. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw 
belangenbehartiger of de aansprakelijk gestelde verzekeraar. 

Waarom is inzage in uw medische informatie nodig? 
U heeft letselschade en wilt uw schade verhalen op de aansprakelijke partij. Diens verzekeraar heeft uw medische informatie nodig 
om uw situatie te beoordelen. Zonder informatie kan de verzekeraar niet vaststellen welk letsel u heeft opgelopen en welke klachten 
en beperkingen daardoor zijn ontstaan. De verzekeraar heeft uw uitdrukkelijke toestemming nodig voor het opvragen en gebruiken 
van uw medische informatie. 

Wie vraagt uw medische informatie op?  
Als u geen belangenbehartiger heeft, vraagt de medisch adviseur van de verzekeraar de medische informatie over u op. Heeft u wel 
een belangenbehartiger, dan schakelt die vaak een medisch adviseur in. Doorgaans vraagt deze medisch adviseur (of uw 
belangenbehartiger zelf) dan uw medische informatie op. 

Hoe geeft u toestemming als u geen belangenbehartiger heeft? 
De medisch adviseur van de verzekeraar vraagt de noodzakelijke informatie op bij uw behandelend arts(en) en/of behandelaars. U 
geeft uw arts(en) toestemming om de informatie te verstrekken met behulp van een (of meer) gerichte medische machtiging(en). 
‘Gericht’ wil zeggen dat uw toestemming alleen geldt voor de in de machtiging omschreven informatie en alleen voor de genoemde 
arts, zorgverlener of instantie. U kunt deze machtiging op ieder moment intrekken. 

Hoe geeft u toestemming als u een eigen medisch adviseur of belangenbehartiger heeft? 
U kunt uw arts(en) en/of behandelaars een gerichte medische machtiging verstrekken, maar u kunt ook kiezen voor een medische 
volmacht. Daarmee machtigt u uw medisch adviseur (of belangenbehartiger) om uit uw naam de noodzakelijke medische informatie 
op te vragen bij al uw behandelend arts(en), zorgverleners en instanties. Ook deze machtiging kunt u op ieder moment intrekken. 

Welke medische informatie wordt opgevraagd? 
Meestal heeft de medisch adviseur van de verzekeraar alleen de medische informatie nodig die direct te maken heeft met de 
schadeveroorzakende gebeurtenis (zoals een ongeval). Soms is ook medische informatie nodig die niet direct met het ongeval te 
maken heeft. De medisch adviseur moet in dat geval duidelijk aangeven waarom hij uw zaak niet kan beoordelen zonder die 
aanvullende informatie. In de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade (§ 3.3.1) staat welke regels hierbij 
gelden. Uw medische informatie wordt uitsluitend gebruikt voor uw letselschadezaak. 

Wie heeft er inzage in uw medische informatie?  
Als u een belangenbehartiger en een medisch adviseur heeft, beoordelen zij de opgevraagde informatie. Daarnaast beoordeelt de 
medisch adviseur van de verzekeraar (en zijn medische staf) uw medische informatie. Soms zal de medisch adviseur daarbij een 
(medisch) specialist raadplegen, bijvoorbeeld als er specifieke medische kennis nodig is voor het opstellen van het advies. De 
medisch adviseur van de verzekeraar verwerkt in zijn advies alleen de medische informatie die hij van belang vindt voor uw zaak.  

Wordt alleen het medisch advies aan anderen verstrekt?  
Het medisch advies gaat naar degenen die voor de verzekeraar uw zaak behandelen. Soms krijgt ook een arbeidsdeskundige of 
een advocaat van de verzekeraar inzage in het advies. In de regel heeft de verzekeraar voldoende aan alleen het medisch advies. 
Maar soms zullen ook achterliggende stukken nodig zijn voor de beoordeling van uw situatie. In dat geval neemt de medisch 
adviseur van de verzekeraar deze informatie op in de bijlagen bij zijn advies. Ook hiervoor gelden strikte voorwaarden. Deze 
voorwaarden vindt u in § 3.6.4 van de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade. 

Medische informatie in een procedure bij de rechter 
In de meeste gevallen wordt letselschade in overleg met de verzekeraar afgewikkeld. Soms komen partijen er samen niet uit en 
moet de rechter beslissen. Het kan dan noodzakelijk zijn om (een deel van) uw medische informatie naar de rechter te sturen. 

Weten waar uw medische informatie is 
Alle betrokken partijen – uw belangenbehartiger, de medisch adviseurs en de verzekeraar – houden bij wanneer en aan wie zij 
welke medische informatie verstrekken. Deze informatie kunt u op elk moment opvragen bij de verzekeraar en/of uw 
belangenbehartiger. Zo weet u altijd waar uw medische informatie is. 

 

GUIDANCE ON THE USE OF MEDICAL INFORMATION

Regulations for dealing with your medical information.
Your medical information must be handled with care. The Medical Section of the Code of Conduct on the Handling of Injury Damages 
Cases sets out what is entailed by careful handling of your medical information. You can find this Medical Section of the Code at  
www.deletselschaderaad.nl. The most important regulations are set out below. For further information please contact the person 
representing your interests or the insurer involved. 

Why is sight of your medical information required?
You have suffered damages from an injury and wish to recover the damages from the responsible party. Their insurers will require 
your medical information in order to assess your situation. Without this information the insurer would be unable to determine what 
injuries you have suffered and what complaints and limitations have been caused as a result. The insurer will require your express 
permission in order for them to request and use your medical information.

Who will request your medical information?
If you do not have a legal representative the insurer’s medical advisor will request the information about your case. If you do have  
a legal representative they will often engage a medical advisor. This medical advisor (or otherwise your legal representative) will  
generally request your medical information.

How do you give permission if you do not have a legal representative?
The insurer’s medical advisor will request the necessary information from the medical practitioner(s) in charge of your treatment and/
or those providing treatment. You authorise your medical practitioner(s) to provide the information by means of one or more Specific 
Medical Authorisations. “Specific” here means that your permission applies only to the information described in the authorisation and 
only to the named medical practitioner, health care provider or agency. You may withdraw this authorisation at any time.

How do you give permission if you have your own medical advisor or legal representative?
You can provide your medical practitioner(s) and/or those providing your treatment with a Specific Medical Authorisation, but you  
can also opt for a Medical Authorisation. This authorises your medical practitioner or legal representative to request the necessary  
medical information in your name from all the medical practitioners, health care providers and agencies involved in your treatment. 
This authorisation may similarly be withdrawn at any time.

What medical information will be requested?
The insurer’s medical advisor will usually require only the medical information which is directly related to the event giving rise to  
the damages (for example an accident). Medical information not directly related to the accident is sometimes required. In that event  
the medical advisor must state clearly why he is unable to assess your case without that supplementary information. The rules  
applying here are set out in the Medical Section of the Code of Conduct on the Handling of Injury Damages Cases (§ 3.3.1).  
Your medical information will be used solely in connection with your claim for injury damages.

Who will have sight of your medical information?
If you have a legal representative and a medical advisor they will assess the information which was requested. The insurer’s medical 
advisor and his medical staff will also assess your medical information. The medical advisor may sometimes consult a medical or 
other specialist, for example where specific medical expertise is required to draw up the findings. The insurer’s medical advisor will 
include in his findings only the medical information which he believes is significant for your case.

Will only the medical findings be provided to others?
The medical findings will go to those dealing with your case on behalf of the insurer. An occupational health specialist or the insurer’s 
lawyer may sometimes have sight of the findings. As a rule the insurer will require only the medical findings, but underlying  
documentation may sometimes also be required for the assessment of your situation. In that case the insurer’s medical advisor will 
include this information in the appendix to his findings. Strict conditions also apply here, as set out in § 3.6.4 of the Medical Section  
of the Code of Conduct on the Handling of Injury Damages Cases.

Medical information in judicial proceedings
Most injury damages claims are settled in discussion with the insurer. However the parties are sometimes unable to reach a resolution 
and the matter must be decided by a court. It may then be necessary to send some or all of your medical information to the court.

Knowing where your medical information is.
All the parties involved - your legal representative, the medical advisors and the insurer - will maintain records showing when and  
to whom medical information has been provided. You may request this information at any time from the insurer and/or your legal 
representative. So you will always know what has happened with your medical information. 
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