Machtiging mentor/curator
Bent u mentor of curator? Dan heeft u het gezag over een ander persoon en daarmee ook het
recht om de medische informatie van deze persoon in te kunnen zien. Dit kunt u regelen door
een machtiging aan te vragen. Hiermee kunt u inzage krijgen in het digitaal dossier en kunt u
bijvoorbeeld online afspraken maken, een vraag stellen aan de behandelend arts of brieven en
uitslagen inzien.
Een machtiging kan alleen worden afgegeven wanneer er een beschikking van de rechtbank
overlegd kan worden waarin het mentor- of curatorschap is vastgelegd.
Hoe werkt het?
U kunt als volgt een machtiging aanvragen:

Vraag het machtigingsformulier op bij de polikliniek of download deze via
www.tjongerschans.nl/machtigingen.

Vul het machtingsformulier volledig in, de persoon die u vertegenwoordigt tekent mee
op het machtigingsformulier als deze hiertoe in staat is.

Het ingevulde machtigingsformulier geeft u af bij de polikliniek waar de persoon voor
wie u gemachtigd wilt worden onder behandeling is. Hierbij moeten beide personen zich
kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

De behandelend arts van de persoon die u vertegenwoordigt geeft toestemming voor de
machtiging door deze te ondertekenen. Heeft de persoon die u vertegenwoordigt niet
zelf kunnen tekenen? Dan beoordeelt een onafhankelijk medisch specialist de
machtigingsaanvraag en ondertekent deze.

de beschikking van de rechtbank moet getoond worden op de poli waar de
machtiging wordt aangevraagd.

Wanneer de machtiging akkoord is zal deze door de polimedewerker worden ingevoerd.
U ontvangt een bevestiging via e-mail zodra de machtiging actief is.

U kunt vervolgens met uw eigen DigiD inloggen op Mijntjongerschans en doorklikken
naar de omgeving van de persoon die u vertegenwoordigt.
Wijzigingen in het gezag
Als er wijzigingen zijn in het gezag, moet u dit laten weten aan de behandelend arts. Een
wijziging in het gezag kan gevolgen hebben voor de machtigingen die zijn toegekend.
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Aanvragen van een machtiging voor Mijntjongerschans

Grip op uw zorg via Mijntjongerschans
Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is
bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op
www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang
tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten
invullen en uitslagen bekijken.
DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden,
dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het
ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.
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