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Aanvraag machtiging voor medisch dossier 
MijnGelre voor patiënten vanaf 16 jaar
Bent u patiënt bij Gelre ziekenhuizen? Dan heeft u toegang tot het patiëntenportaal 
MijnGelre. Een persoonlijke, online omgeving waar u veilig uw medisch dossier gegevens 
bekijkt. Inloggen op mijngelre.nl doet u met uw eigen DigiD. 

U kunt ook een ander machtigen om toegang te krijgen tot uw patiëntenportaal MijnGelre. 
Dit betekent dat u aan één gemachtigde, bijvoorbeeld een naaste, de mogelijkheid biedt en 
toestemming geeft om uw dossier gegevens in te zien en te wijzigen op uw patiëntenportaal 
MijnGelre. Op de laatste pagina leest u hier meer informatie over.

Deze ‘gemachtigde’ moet ingeschreven worden als ‘patiënt’ bij Gelre ziekenhuizen. Hij/zij 
kan dan met het eigen DigiD inloggen in het eigen patiëntenportaal MijnGelre. Vervolgens 
kan de gemachtigde overschakelen naar uw patiëntenportaal. Daar kan de gemachtigde uw 
medisch dossier gegevens lezen en alle acties uitvoeren die u zelf ook kunt doen na 
inloggen op het patiëntenportaal met uw eigen DigiD.

• Belangrijk: als u een machtiging verstrekt, hoeft u dus niet uw DigiD te delen met de 
gemachtigde!

• Vul hieronder uw eigen gegevens in en van uw gemachtigde. Lever het ingevulde 
formulier samen met uw gemachtigde in bij het Inschrijfpunt. Daar moet u beiden uw 
identiteitsbewijs tonen.

• Uw verzoek wordt in behandeling genomen. Na 5 werkdagen ziet u op uw 
patiëntenportaal of de machtiging is toegekend. U krijgt hierover geen bericht, tenzij de 
machtiging niet toegekend wordt.

Gegevens patiënt:

Naam (voorletters, meisjesnaam): ______________________________________________

Geboortedatum: _______________________________

Patiëntnummer: ________________________________ (invullen medewerker Inschrijfpunt)

Gegevens gemachtigde:

Naam (voorletters, meisjesnaam): ______________________________________________

Geboortedatum: _______________________________

Relatie tot patiënt: ___________________________________________________________

Patiëntnummer: ________________________________ (invullen medewerker Inschrijfpunt)

Ondertekening voor akkoord patiënt Ondertekening voor akkoord gemachtigde

Datum: ____________________________ Datum: ________________________________

Handtekening: ______________________ Handtekening: ___________________________

https://mijn.gelreziekenhuizen.nl/inloggen/
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Invullen door behandelaar verzoek

Gezien door (voorletters, achternaam): ______________________________________________________

Datum toekenning: _________________________

Invullen door medewerker Inschrijfpunt

Gezien door (voorletters, achternaam): ____________________________________________________

Datum: __________________________________

Soort ID-bewijs patiënt: ________________________________________________________________

Nummer ID-bewijs patient: ________________________________________________________

Soort ID-bewijs gemachtigde: __________________________________________________________

Nummer ID-bewijs gemachtigde: ___________________________________________________
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Meer informatie over:
Aanvraag machtiging voor medisch dossier 
MijnGelre voor patiënten vanaf 16 jaar
Wie kunt u als patiënt machtigen?
U mag als patiënt voor één gemachtigde een aanvraag indienen en deze machtiging geldt 
alleen voor het patiëntenportaal van Gelre ziekenhuizen. Om gemachtigd te kunnen worden 
moet u ingeschreven staan bij Gelre. Wilt u iemand machtigen die geen patiënt van Gelre is? 
Dan wordt de gemachtigde eerst als ‘patiënt’ ingeschreven bij Gelre ziekenhuizen.

De machtiging voor het patiëntenportaal MijnGelre kan ingezet worden tussen:
• Kind vanaf 12 jaar (patiënt) en een gezagdragende verzorger
• Patiënt en wettelijk vertegenwoordiger
• Volwassen wilsbekwame patiënt en één andere wilsbekwame volwassene

Hoe kunt u als patiënt een machtiging aanvragen?
U vult als patiënt dit aanvraagformulier in samen met uw gemachtigde. Daarna gaat u met 
uw gemachtigde naar het Inschrijfpunt in Gelre Apeldoorn of Zutphen om het ingevulde 
formulier in te leveren. Hierbij moet u beiden uw eigen identiteitsbewijs tonen; dit geldt ook 
voor kinderen. Het toesturen per post is niet mogelijk. U kunt het formulier ook samen met 
uw gemachtigde in het ziekenhuis bij het Inschrijfpunt krijgen en daar ter plaatse invullen en 
inleveren.

Beoordeling machtiging aanvraag
De medewerker van het Inschrijfpunt zorgt dat het aanvraagformulier voor machtiging in 
behandeling genomen wordt door het Centraal Medisch Archief van Gelre ziekenhuizen. 
Na goedkeuring van uw aanvraag, heeft uw gemachtigde via het eigen DigiD toegang tot uw 
patiëntenportaal MijnGelre. Het afgeven van deze goedkeuring duurt 5 werkdagen na 
indienen van de aanvraag in het ziekenhuis. Na 5 werkdagen ziet u op uw patiëntenportaal 
of de machtiging is toegekend. U krijgt hierover geen bericht, tenzij de machtiging niet 
toegekend wordt.

Hoe kunt u de machtiging stopzetten?
U kunt als patiënt op ieder moment deze machtiging direct stopzetten. Dit kunt u zelf 
aangeven in uw patiëntenportaal MijnGelre bij ‘Mijn Gegevens’ en ‘Machtigingen’. U ziet daar 
uw gegevens en gegeven machtigingen staan. Door op stopzetten te klikken is de 
machtiging direct stopgezet.

Hoe werkt inzage in MijnGelre bij kinderen onder de 12 jaar?
U heeft als gezagdragende verzorger de beslissingsbevoegdheid over de medische 
behandeling van het kind en inzagerecht in het medisch dossier van het kind. U beschikt 
over het DigiD van het kind waar u gezag over heeft. Met het DigiD van het kind mag u 
inloggen op het patiëntenportaal MijnGelre. Daar ziet u alle gegevens van het kind. 
Een machtiging aanvragen is niet nodig.

Hoe werkt inzage in MijnGelre bij kinderen van 12 t/m 15 jaar?
U mag als gezagdragende verzorger inzage hebben in het medisch dossier van het kind als 
hij of zij daarvoor toestemming heeft gegeven. Vraag daarom aan het kind om u hiervoor te 
machtigen. Dit kan via het formulier ‘Aanvraag machtiging voor medisch dossier MijnGelre 
voor patiënten van 12 t/m 15 jaar (PACO-514). Na ontvangst van het verzoek wordt bij het 
gezagsregister getoetst of de gemachtigde daadwerkelijk de gezagdragende verzorger is.


