Aanvraagformulier inzage Mijn Rijnstate van tieners 12-16 jaar
Tieners vanaf 12 jaar hebben zelf toegang tot Mijn Rijnstate. Wilt u als ouder toegang tot Mijn
Rijnstate van uw tiener? Dan moet uw tiener hiermee schriftelijk instemmen. Zodra de tiener 16
jaar wordt, vervalt de toegang tot Mijn Rijnstate voor de ouders. Vanaf 16 jaar heeft de tiener
alleen zelf toegang tot Mijn Rijnstate. Deze leeftijdsgrens is vastgelegd in de Wet op de
geneeskundige behandelingsovereenkomst.
Voor de tiener:
Als je dit formulier ondertekent, bevestig je dat jouw ouder toegang krijgt tot jouw digitale
patiëntendossier in Mijn Rijnstate. Deze toestemming noemen we ook wel een machtiging. Dit
betekent dat jouw ouder dezelfde informatie over jouw behandeling in Rijnstate kunnen zien als jij.
In Mijn Rijnstate zie je wie je hebt gemachtigd om jouw dossier te bekijken.
Voor de ouder:
Ouderlijk gezag
Alleen ouders met ouderlijk gezag kunnen toegang krijgen tot Mijn Rijnstate van tieners boven de
12 jaar. Als u dit formulier ondertekent, bevestigt u dat u het ouderlijk gezag heeft over de tiener
van wie de gegevens op dit formulier staan.
Zorgverleners van Rijnstate hebben het recht op elk moment aan ouders te vragen het ouderlijk
gezag aan te tonen. Bij gebrek aan bewijs kan toegang tot Mijn Rijnstate van de tiener (tijdelijk)
geweigerd of beëindigd worden. U bent verplicht om elke wijziging in het ouderlijk gezag die van
belang is voor de toegang van Mijn Rijnstate te melden aan Rijnstate.
Inschrijven bij Rijnstate
U kunt alleen inloggen in Mijn Rijnstate als u bent ingeschreven bij Rijnstate, óók als u op dit
moment geen patiënt bij ons bent. Bent u niet ingeschreven? Dan kunt u dit laten doen bij de
Registratiebalie in de centrale hal van Rijnstate. Neem ook een geldig identiteitsbewijs mee, zodat
wij uw BSN (Burgerservicenummer) kunnen controleren. Dit doen wij uit veiligheidsoverwegingen.
Meer weten?
Kijk op www.rijnstate.nl/mijnrijnstate voor meer informatie over Mijn Rijnstate. Heeft u vragen
over machtigingen? Kijk dan bij Veelgestelde vragen of neem contact op met de Helpdesk Mijn
Rijnstate: 088 - 005 7988.
Heeft u bovenstaande informatie goed doorgelezen? Vul dan nu de gegevens op de volgende
pagina in en lever het ingevulde formulier ondertekend in bij de Registratiebalie van Rijnstate.

Aanvraagformulier inzage Mijn Rijnstate van tieners 12-16 jaar
Voor elk kind moet u apart een formulier invullen. Vergeet niet om legitimatie mee te nemen.
Gegevens patiënt (eigenaar patiëntendossier):
Patiëntnummer:
Voorletters en achternaam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en woonplaats:
(Mobiel) telefoonnummer*:
E-mailadres*:
Inzage wordt aangevraagd door:
Voorletters en achternaam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en woonplaats:
(Mobiel) telefoonnummer:
E-mailadres:
Heeft u ouderlijk gezag?

Ja / Nee

Bent u zelf ingeschreven bij Rijnstate? Zo ja,
noteer dan ook uw patiëntnummer.

Ja / Nee

* Er kan maar naar één e-mailadres en mobiele nummer een herinnering gestuurd worden. Patiënt
en gemachtigde maken hier zelf een keuze in en vullen deze gegevens in bij de patiënt.
Plaats:

Datum:

Handtekening aanvrager:

Handtekening patiënt:

