
Verzoek om kopie van mijn cliëntendossier  

 
Van:  
Naam     ………………………………………………  
Adres     ………………………………………………  

Postcode en woonplaats  ………………………………………………  
E-mail    ………………………………………………  
Locatie    ………………………………………………  
 
Aan:  
Naam     ………………………………………………  
Adres     ………………………………………………  

Postcode en plaats   ………………………………………………  
 
Datum     ………………………………………………  
 
Onderwerp: kopie van cliëntendossier  
 
Geachte heer, mevrouw,  

 
Mogelijk verwerkt uw organisatie persoonsgegevens van mij. Ik zou graag 1 / meerdere, namelijk 
… kopie(ën) ontvangen van het cliëntendossier.  
 
Concreet vraag ik om een kopie van:  

o Overzicht clientgegevens (NAW gegevens, ZZP, enz.);  

o Ondersteuningsplan  

o cliëntformulier  

o afsprakenblad  

o beheer plan  

o ongeplande (tijdelijke) zorg  

o levensverhaal  

o evaluatie ondersteuningsplan  

o verslag afronding  

o Cliëntgebonden afspraken  

o Individueel vermissingprotocol  

o Gebruik machines en gereedschap  

o Beheer  

o Individueel vermissingprotocol  

o Gebruik machines en gereedschap  

o Beheer eigen medicatie uitkomstenformulier  

o Transferafspraken  

o Persoonlijk epilepsieprotocol  

o Registratie onvrijwillige zorg  

o Baden / zwemmen  

o Uitvoeringsverzoek arts > begeleider  

o Rapportages  

o Metingen overzicht (bloeddruk, pols, ademhaling, epilepsie, enz)  

o Rapporteren  

o Rapportages lezen  

o Rapportages lezen van een doel actie  

o Plan lezen en rapporteren  

o Epilepsie aanvalsbeschrijving (afwijkend)  

o Disciplineverslagen  

o Verslag medici  

o Verslag GZ psycholoog  

o Verslag paramedici  

  



o Overzichten  

o Cliëntformulier  

o Basiszorg  

o Nachtzorg  

o Ondersteuningsplan  

o Evaluatieformulier  

o Cliëntbegroting  

o Epilepsieprotocol  

o Overzicht doelen per domein  

o Aantal rapportages over cliënt  

o Documenten  

o Getekende overeenkomsten  

o Indicatiebesluiten  

o Ondersteuningsplan  

o Meerzorg  

o Aan wie u de gegevens eventueel heeft verstrekt  

o Welke passende waarborgen voor doorgifte u hebt getroffen als u deze gegevens heeft 

doorgegeven aan een ander land of aan een internationale organisatie;  
o Wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is.  

o Hoe lang de gegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen;  

o Of er sprake is van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering. In dat geval 
wil ik graag weten wat de onderliggende logica hiervan is. Wat is uw belang en wat zijn de 
verwachte gevolgen van deze geautomatiseerde besluitvorming voor mij?  

 

 
Met dit verzoek beroep ik mij op artikel 12 en 15 eerste lid van de Algemene verordening  
gegevensbescherming (AVG).  
 
Wat vraag ik aan u?  
Ik ontvang graag van u binnen een maand een antwoord op bovenstaande vragen en afschrift van 
alle persoonsgegevens die van mij worden verwerkt. Op basis van de Algemene verordening 

gegevensbescherming mag u dit niet weigeren en mag u voor 1 kopie geen kosten in rekening 
brengen. Als u niet ingaat op mijn verzoek, vraag ik u de reden hiervoor aan mij uit te leggen.  

 
Wilt u de afhandelingtermijn verlengen?  
Ook dan verzoek ik u dit binnen een maand schriftelijk aan mij te berichten met vermelding van de 
reden voor verlenging.  
 

Voor de volledigheid sluit ik een kopie van mijn identiteitsbewijs bij deze brief. Op deze manier 
kunt u vaststellen dat ikzelf verzoek om mijn eigen gegevens.  
(Let op: zorg ervoor dat u een veilige kopie verstrekt. Maak uw Burgerservicenummer onleesbaar 
en vermeld duidelijk aan wie u de kopie verstuurt met welk doel. U kunt hiervoor de app van 
KopieID gebruiken).  
 

Gebruikt u mijn persoonsgegevens niet?  
Dan ontvang ik daarvan graag een schriftelijke bevestiging.  
 
Hoogachtend,  
 
Naam    ………………………………………………  
 

 

Handtekening   ……………………………………………… 


