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Machtiging Mijn Noordwest
Kinderen tot en met 15 jaar 

Meer informatie vindt u op de achterzijde van dit formulier.

Als uw kind de leeftijd heeft 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  

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

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

(Hieronder in te vullen door de medewerker van Noordwest)

Gegevens patiënt (kind)

Achternaam  

Achternaam  

Eventueel naam partner  

Adres  

Geboortedatum  

Voorletters  

Voorletters  

M  V 

M  V 

Adres  

Postcode en woonplaats  

Postcode en woonplaats  

Geboortedatum   -   -    

Handtekening ouder/verzorger

 

Naam medewerker  

Nummer ID-bewijs gemachtigde  

Verklaring van vertegenwoordiging gecontroleerd  

Opmerkingen  

Graag invullen: 
• e-mailadres  
• contactvoorkeur digitaal / papier *
• videobellen ja / nee * * omcirkel wat van toepassing is
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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), 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 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.


