
Aanvraagformulier kopie patiëntendossier 

Voorletter(s): 

Woonplaats: 

E-mailadres:

Achternaam: 

Meisjesnaam:

#4/�OVNNFS�

Geboortedatum:  

Adres: 

Postcode: 

Telefoonnummer: 

Datum aanvraag: Handtekening: 

Indien u een aanvraag indient voor het patiëntendossier van uw kind, voer dan 
onderstaand de gegevens van uw kind in: 

Achternaam: Voornaam: 

Geboortedatum:  

Handtekening kind: Handtekening  Handtekening  
ouder/verzorger 1: ouder/verzorger 2: 

Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar oud? Dan zijn een handtekening en een kopie van het 
legitimatiebewijs nodig van beide ouders/verzorgers én kind. 

Aanvraag voor wilsonbekwamen 
Hiervoor dient u de rechterlijke beschikking of machtiging met de legitimatiebewijzen van 
aanvrager en patiënt mee te sturen. 

Hoe wilt u het dossier ontvangen? 

       Digitaal per mail  
U dient de aanvraag te versturen vanaf het e-mailadres zoals ingevuld op dit formulier. 

Ophalen op locatie Ksyos (J.H. Bavincklaan 2-4, 1183 AT te Amstelveen) 
3 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag (u ontvang van ons een ontvangstbevestiging) kunt u uw 
dossier ophalen op onze locatie te Amstelveen. U dient dan ook een geldig legitimatiebewijs mee te 
nemen. 



Kopie legitimatiebewijs 
Indien u kiest voor ontvangst per e-mail is het voor de verificatie van uw gegevens 
noodzakelijk dat u een kopie van uw geldig legitimatiebewijs meestuurt met het 
ingevulde formulier. Maak altijd een veilige kopie van uw legitimatiebewijs. Gebruik 
daarvoor bijvoorbeeld de kopieID app van het ministerie van Buitenlandse Zaken en 
Koningsrelaties. Voor meer informatie en tips verwijzen we u graag naar Rijksoverheid.nl.

Wij vernietigen het kopie legitimatiebewijs altijd binnen 30 dagen nadat de aanvraag volledig 
verwerkt is. 

Aanvraag versturen 
Mail dit ingevulde en ondertekende formulier (door een scan of foto van het ondertekende 
formulier als bijlage mee te sturen) en, indien u het patiëntendossier niet komt ophalen 
op locatie, ook een kopie van uw geldig legitimatiebewijs naar info@ksyos.nl.  

Of per post naar:

Ksyos 
Prof. J.H. Bavincklaan 2-4 
118��AT Amstelveen 


	Initial5_es_:signer:initials: 
	Text22: 
	Text1: 
	Datum20_af_date: 
	Text2: 
	1000AA: 
	Text27: 
	EMail7_es_:signer:email: 
	dd/mm/jjjj_af_date: 
	Text25: 
	Text21: 
	Datum19_af_date: 
	Signature Block9_es_:signer:signatureblock:  
	Group29: 


