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Heeft u het al geregeld
voor uw kind?

Hoe kunt u inzage krijgen in het medisch dossier van uw kind? Door het
regelen van een machtiging voor Mijn Noordwest. Hoe zorgt u ervoor dat
uw huisarts op de hoogte is van de medische informatie uit het ziekenhuis? Door het regelen van de toestemming voor het delen van medische
gegevens. Zo kan uw huisarts altijd de juiste zorg geven: snel, goed en
veilig. En weet u wat er in het medisch dossier van uw kind staat.
In deze folder en op nwz.nl/kindergeneeskunde leggen wij u uit hoe u deze
zaken kunt regelen en waarom dit zo belangrijk is.
Waar in deze brochure ouders staat, worden ook verzorgers bedoeld.

Mijn Noordwest
Alle patiënten van Noordwest hebben via het beveiligde patiëntenportaal Mijn
Noordwest toegang tot hun medisch dossier. Ook kinderen. Als u de toegang
tot Mijn Noordwest van uw kind regelt, dan kunt u de afspraken van uw kind
raadplegen, een videoconsult met uw arts voeren, een vragenlijst invullen of
onderdelen van het medisch dossier raadplegen. Denk hierbij aan de uitslag
van een laboratoriumonderzoek en het medisch verslag na het polikliniekbe
zoek. Inloggen kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Via de computer, laptop,
Smartphone of tablet.

Hoe regelt u de toegang tot Mijn Noordwest
U regelt de toegang door het formulier ‘Machtiging Mijn Noordwest, kinderen
tot en met 15 jaar’ in te vullen. U vindt dit formulier in deze folder en op
nwz.nl/mijnnoordwest
U mag het medisch dossier van uw kind inzien. Dit is wel afhankelijk van de
leeftijd van uw kind.
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Graag invullen:

Machtiging Mijn Noordwest
Kinderen tot en met 15 jaar

• e-mailadres
• contactvoorkeur
• videobellen

digitaal / papier *

ja / nee *

* omcirkel wat van toepassing is

Ondergetekende,
Vul onderstaande gegevens in, duidelijk in blokletters. Vul op 1 formulier 1 kind in. Vergeet niet de handtekening(en) te zetten.
Achternaam
Voorletters

M

V

M

V

Eventueel naam partner
Geboortedatum

-

-

Adres
Postcode en woonplaats
Handtekening ouder/verzorger

Wil graag inzage krijgen in het patiëntenportaal Mijn Noordwest van mijn kind:

Gegevens patiënt (kind)
Achternaam
Voorletters
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
Als uw kind de lee jd hee van 12, 13, 14, 15 jaar:
Ik (het kind) vind het goed dat mijn ouder(s) / verzorger(s) via Mijn Noordwest mijn medische gegevens kunnen inzien.

Handtekening kind

(Hieronder in te vullen door de medewerker van Noordwest)
Naam medewerker
Nummer ID-bewijs gemachtigde
Verklaring van vertegenwoordiging gecontroleerd

2022.11

Opmerkingen

Meer informatie vindt u op de achterzijde van dit formulier.
Postbus 501 | 1800 AM Alkmaar | www.nwz.nl
Alkmaar | Den Helder | Heerhugowaard | Limmen | Schagen | Texel

Machtiging Mijn Noordwest
Met dit formulier kunt u inzage krijgen in het patiëntenportaal Mijn Noordwest van uw kind:
• is uw kind jonger dan 12 jaar, dan hoeft uw kind dit formulier niet te ondertekenen
• is uw kind 12, 13, 14 of 15 jaar, dan is ook de handtekening van uw kind vereist

Beide ouders toegang dossier kind
Het is mogelijk dat meerdere verzorgers of beide ouders (of ze nu bij elkaar zijn of niet), onafhankelijk van elkaar, toegang
krijgen tot het dossier van hun minderjarig kind. Elke verzorger of ouder moet dan voor het kind een formulier invullen.

Gezag
In het geval van twijfel over het gezag raadpleegt het ziekenhuis het landelijke gezagsregister van de rechtbanken.

Uw kind 16 jaar
Als uw kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, dan is uw kind volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) in staat zelf te beslissen over zijn/haar gegevens. Vanaf die leeftijd kan een machtiging worden aangevraagd
via het formulier ‘Machtiging Mijn Noordwest, volwassenen vanaf 16 jaar’.
Lever dit formulier in bij de aanmeldbalie in de centrale hal van het ziekenhuis of bij de polikliniek kindergeneeskunde.
De gegevens van de gemachtigde worden opgenomen in het ziekenhuisinformatiesysteem.

Postbus 501 | 1800 AM Alkmaar | www.nwz.nl
Alkmaar | Den Helder | Heerhugowaard | Limmen | Schagen | Texel

Toestemming delen medische gegevens

Ruimte voor 1 registratie-etiket

Kinderen tot en met 15 jaar

Beschikbaar stellen van medische gegevens
Kijk voor meer informatie: www.nwz.nl/toestemming. Alleen van toepassing
als uw kind als patiënt is ingeschreven bij Noordwest Ziekenhuisgroep.

Belangrijk
Onjuist of onvolledig ingevulde formulieren nemen wij uit veiligheidsoverwegingen niet in behandeling.
Heeft u het formulier volledig ingevuld? U vult per kind een formulier in.

Soms komt uw kind buiten het ziekenhuis bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts. Dan is het belangrijk dat hij/
zij de medische gegevens van uw kind kan bekijken. Geeft u Noordwest Ziekenhuisgroep akkoord?

JA

Ik geef geen toestemming om medische gegevens

mijn kind beschikbaar te stellen voor raadpleging

van mijn kind beschikbaar te stellen voor raadple

door zorgverleners buiten Noordwest Ziekenhuis

ging door zorgverleners buiten Noordwest Zieken

groep die betrokken zijn bij de behandeling van mijn

huisgroep die betrokken zijn bij de behandeling van

kind, waaronder de huisarts.

mijn kind, waaronder de huisarts.

JA

NEE

Ik geef wel toestemming om medische correspon

Ik geef geen toestemming om medische correspon

dentie van mijn kind beschikbaar te stellen voor

dentie van mijn kind beschikbaar te stellen voor

raadpleging door zorgverleners van de GGD, die

raadpleging door zorgverleners van de GGD, die

betrokken zijn bij de begeleiding van mijn kind.

betrokken zijn bij de begeleiding van mijn kind.

Vul uw gegevens in.

2020.07

NEE

Ik geef wel toestemming om medische gegevens van
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Zie ommezijde

Gegevens kind
Vul onderstaande gegevens in, duidelijk in blokletters a.u.b.. Vergeet niet uw handtekening(en) te zetten.
Achternaam
Voorletters

M

V

Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum





Nummer IDbewijs (kind)
Datum





Handtekening kind (12 tot en met 15 jaar)

Datum





Handtekening ouder/verzorger

Uw toestemming weer intrekken
U kunt de toestemming wijzigen: verlenen of intrekken. Alleen als u gemachtigd bent: gebruik het patiëntenportaal
Mijn Noordwest van uw kind (www.nwz.nl/mijnnoordwest)
Lever dit formulier in bij de aanmeldbalie in de centrale hal van het ziekenhuis of bij de polikliniek kindergeneeskunde.
U kunt dit formulier ook per post versturen naar Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, ter attentie van afdeling
‘aanmeldbalie 069’ of mailen naar: aanmeldbalie@nwz.nl

Postbus 501 | 1800 AM Alkmaar | www.nwz.nl
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Machtiging Mijn Noordwest

Met dit formulier kunt u inzage krijgen in het patiëntenportaal Mijn Noordwest van uw kind:

• is uw kind jonger dan 12 jaar, dan hoeft uw kind dit formulier niet te ondertekenen

• is uw kind 12, 13, 14 of 15 jaar, dan is ook de handtekening van uw kind vereist

Beide ouders toegang dossier kind

Het is mogelijk dat meerdere verzorgers of beide ouders (of ze nu bij elkaar zijn of niet), ona ankelijk van elkaar, toegang

krijgen tot het dossier van hun minderjarig kind. Elke verzorger of ouder moet dan voor het kind een formulier invullen.

Gezag

In het geval van twijfel over het gezag raadpleegt het ziekenhuis het landelijke gezagsregister van de rechtbanken.

Uw kind 16 jaar

Als uw kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, dan is uw kind volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereen-

komst (WGBO) in staat zelf te beslissen over zijn/haar gegevens. Vanaf die leeftijd kan een machtiging worden aangevraagd

via het formulier ‘Machtiging Mijn Noordwest, volwassenen vanaf 16 jaar’.

Lever dit formulier in bij de aanmeldbalie in de centrale hal van het ziekenhuis of bij de polikliniek kindergeneeskunde.

De gegevens van de gemachtigde worden opgenomen in het ziekenhuisinformatiesysteem.

Delen medische gegevens

Patiëntenzorg reikt verder dan de ziekenhuismuren. Onze kinderartsen zijn ver
plicht om alles wat zij van uw kind weten, geheim te houden. Maar soms komt
uw kind bij een andere zorgverlener, zoals de huisarts of de arts consultatie
bureau en jeugdarts (GGD). Zij kunnen betrokken zijn bij de behandeling of

begeleiding van uw kind. Het is belangrijk dat zij beschikken over de medische
gegevens van uw kind. Hiermee kunnen zij de juiste zorg geven: snel, goed en
veilig. Ook ’s avonds en in het weekend.

Hoe regelt u de toestemming voor het delen van de medische
gegevens?
U regelt de toestemming als volgt:

• via het formulier ‘Toestemming delen medische gegevens, kinderen t/m 15
jaar’. U vindt het formulier in deze folder
• via Mijn Noordwest of aanmeldzuil

Leeftijd van het kind

Kinderen tot 12 jaar

Is uw kind nog geen 12 jaar? Dan beslist de ouder over de medische behande
ling van het kind. Daarom heeft u inzage in het medisch dossier van uw kind,
als hiervoor de machtiging is geregeld. Ook geeft u toestemming voor het delen
van de medische gegevens van uw kind.

U regelt zelf de toestemming / machtiging voor Mijn Noordwest.

Kinderen tussen 12 en 16 jaar

Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan is toestemming van uw kind nodig om
inzage te krijgen in het medisch dossier en het delen van medische gegevens.
Als ouder heeft u wel recht op informatie die nodig is om toestemming te geven
voor een behandeling. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het
kind en de ouders.

U en uw kind regelen beiden de toestemming / machtiging voor Mijn Noordwest
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Kinderen vanaf 16 jaar
Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan heeft u geen recht op inzage in het medisch
dossier en mag u geen toestemming geven voor het delen van medische
gegevens. Het kind kan u als ouder wel toestemming geven.
Uw kind regelt zelf de toestemming / machtiging voor Mijn Noordwest

Identiteitsbewijs van het kind (identificatie en vergewisplicht)
Als u naar het ziekenhuis komt voor uw kind, dan heeft uw kind een identiteits
bewijs nodig. De overheid heeft dit wettelijk bepaald. Kinderen hebben een
eigen paspoort of identiteitskaart (ID) nodig voor zorg. Wij zijn dus verplicht
ook van kinderen van alle leeftijden een geldig identiteitsbewijs te controleren.
Meer informatie: www.rijksoverheid.nl

Noordwest Ziekenhuisgroep
Postbus 501
1800 AM Alkmaar
www.nwz.nl
tel 072 - 548 4444
Colofon
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Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene
voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl.
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