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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:
TOESTEMMING AAN (de Herstelcoach):
Ziekenhuis / instelling:
Herstelcoach:
Adres:
Straat:

Specialisme:
Afdeling:
Dossiernummer:
Plaats:

Plaats + Postcode:
Telefoonnummer:
OM (aankruisen welke informatie wordt gevraagd):
Opdrachtgever(s):
Dossiernummer(s):
□
Medische informatie die rechtstreeks betrekking heeft op bovengenoemde
gebeurtenis

□
OM:

Medische informatie die niet direct te maken heeft met de bovengenoemde gebeurtenis, zoals beschreven in
de begeleidende brief d.d. ……………………………………
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dit formulier.)
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gebruiken
een plan van
op te stellen en uit te wisselen met opdrachtgevers met
inachtneming van het ‘Protocol Werken met de Herstelcoach’ (dit protocol is mij als bijlage bij deze volmacht verstrekt).
TE VERSTREKKEN AAN (medisch adviseur / medisch adviesbureau / medische dienst):
Naam:
ONDERTEKENING
(door benadeelde / letselschadeslachtoffer of diens Dossiernummer:
wettelijke vertegenwoordiger):
Instantie:
Plaats:

Telefoonnummer:

Adres:
Datum:		

Plaats:
Handtekening:

Opdrachtgever:

Dossiernummer:

ONDERTEKENING (door benadeelde / letselschadeslachtoffer of diens wettelijke vertegenwoordiger):
(Zonder uw tegenbericht is deze medische volmacht geldig tot 2 jaar na datum van ondertekening)
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)

