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Graag ontvang ik een kopie van mijn medisch dossier betreffende mijn behandeling bij AVE 

orthopedische klinieken. 

 

 

Dhr./Mevr.: 
 

Adres: 
 

Postcode: 
 

Woonplaats: 
 

Geb. datum: 
 

Emailadres: 
 

 
 

Datum aanvraag: 
 

Plaats aanvraag: 
 

 
 

Handtekening: 
 

 

 

U stuurt het aanvraagformulier samen met een kopie van uw legitimatiebewijs op naar bovenstaand 
adres (postzegel is niet nodig) of per mail naar privacy@equipezorgbedrijven.nl   
 
In de bijlage leest u hoe u de kopie van uw legitimatiebewijs het beste kunt aanleveren. 
 

Wij zullen een kopie van uw medisch dossier per aangetekende mail of post binnen 3 werkdagen 

naar u versturen. 

 

Voor vragen zijn wij telefonisch bereikbaar: 088 - 778 5226

mailto:privacy@equipezorgbedrijven.nl


 

Hoe maak ik met de KopieID app een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs? 
U kunt met de KopieID app op uw smartphone een veilige kopie maken van uw identiteitsbewijs (ID-
bewijs). 
 
Veilige kopie met KopieID app 
Met de KopieID app kunt u in de kopie uw identiteitsgegevens doorstrepen, die organisaties niet 
nodig hebben of niet mogen verwerken. Ook zet u met de app een watermerk in de kopie met 
daarin het doel en de datum van de kopie. Komt de kopie dan ooit in handen van fraudeurs terecht, 
bijvoorbeeld door een hack. Dan is het dankzij de KopieID app moeilijker om ermee te frauderen. 
 
KopieID app downloaden 
U kunt de KopieID app downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone. De 
app is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 
Veilige kopie identiteitsbewijs 
Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik van uw identiteitsgegevens voorkomen. U moet 
bijvoorbeeld uw Burgerservicenummer afdekken of doorstrepen. Een veilige kopie van uw 
identiteitsbewijs maakt u zo: 

• Maak in de kopie uw Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan. 

• Schrijf in de kopie dat het een kopie is. 

• Schrijf in de kopie dat de kopie voor de aanvraag inzage of kopie medisch dossier is, t.b.v. AVE 
orthopedische klinieken. 

• Schrijf in de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft. 
 

 
 
 
 
 


