
Lees meer over het medisch dossier van 
jouw kind, over MijnReade en machtigingen.

Jonger dan 12?



Bekijk het medisch dossier op MijnReade

Toegang tot het medisch dossier van je kind? Dat kan! 
In deze folder geven we uitleg over hoe je als ouder of voogd toegang 
kunt krijgen tot het medisch dossier van je kind. Ook lees je waarom dat 
handig is en wat er verandert wanneer een kind 12 jaar oud wordt. 

Het digitale, medisch dossier 
Als een kind wordt behandeld bij Reade, noteren de behandelaren en de 
dokter allerlei informatie in het medisch dossier. Soms is het handig als je 
die informatie kunt lezen om je goed voor te bereiden op een afspraak. 
Ook kun je na een afspraak thuis alles nog eens rustig nalezen.

Wat staat er bijvoorbeeld in het dossier?
• Telefoonnummer, e-mailadres en apotheekgegevens die je zelf kunt 

aanpassen. Andere aanpassingen lopen via klantenservice@reade.nl.
• Afspraken, eventuele allergieën, medicijnen en uitslagen van onderzoeken.
• Aantekeningen van de dokter en behandelaren over hoe het met je 

kind gaat en wat jullie besloten hebben. Ook belangrijke dingen die jij 
en je kind aan hen vertellen, worden opgeschreven.

• En soms informatiefolders, informatiefilmpjes of vragenlijsten. 

Toegang tot het dossier in ons cliëntportaal ‘MijnReade’ maakt het ook 
mogelijk om op een handige en beveiligde manier te videobellen met 
behandelaren van je kind. Door het beeldbellen hoef je niet voor elke 
afspraak naar Reade te komen wanneer dat niet noodzakelijk is.



Kind jonger dan 12
Als een kind jonger dan 12 jaar is, beslissen de ouder(s) of voogd over 
de behandeling. Alle informatie die je nodig hebt om de juiste beslissing 
te kunnen nemen, krijg je sowieso van de zorgverleners. Daarnaast kan 
het prettig en handig zijn om de informatie uit het medisch dossier in 
te kunnen zien. Als wettelijk vertegenwoordiger van je kind kun je een 
machtiging aanvragen. Je krijgt dan met jouw eigen DigiD toegang tot ons 
cliëntportaal ‘MijnReade’ waar je het dossier van je kind kunt inzien.

Hoe kun je een machtiging aanvragen?
Het ‘Aanvraagformulier machtiging’ vind je op onze website. Ga naar 
www.reade.nl/mijnreade en klik op ‘Machtigingen’. Maximaal twee 
personen kunnen gemachtigd worden. Elke gemachtigde levert 
persoonlijk en samen met het kind het formulier in bij de balie. Jullie 
moeten ook allebei een geldig identiteitsbewijs laten zien.
 
LET OP: Identificatie is niet nodig als een kind op school wordt behandeld. 
Jullie kunnen dan een scan of foto van het volledig ingevulde formulier 
mailen of opsturen naar het medisch secretariaat van Reade op school. 
Op onze website www.reade.nl vind je de (e-mail)adressen van de scholen.

Waar vind je het medisch dossier?
Het medisch dossier staat in ons cliëntportaal ‘MijnReade’. Ga daarvoor 
naar www.reade.nl/mijnreade. Daar kun je inloggen in MijnReade. Het 
cliëntportaal is goed beveiligd. Je krijgt alleen toegang als je een ‘DigiD 
met sms-code’ of de ‘DigiD-app‘ hebt. 

Meer weten?
Op www.reade.nl/mijnreade staat meer informatie over ons cliëntportaal, 
inloggen met DigiD en de machtigingen. Met vragen kun je terecht bij de 
Klantenservice. E-mail: klantenservice@reade.nl. Telefoon: 020 - 242 10 00.

Reade. Iedereen sterk.

https://reade.nl/files/files/MijnReade/Aanvraag-machtiging-0-16.pdf


Vanaf 12 jaar - wat verandert er?
De wet zegt dat een kind van 12 oud genoeg is om mee te beslissen over 
medische behandelingen. Vanaf die leeftijd beslissen kind en ouder(s) of 
voogd dus samen. Dit is een transitiefase naar zelfstandig beslissen zodra 
een kind 16 jaar is. Om een kind te begeleiden naar zelfstandigheid, krijgt 
een kind stapsgewijs meer regie en privacy.

Recht op privacy
Vanaf 12 jaar krijgt een kind toegang tot het eigen dossier. Volgens de 
wet heeft een kind vanaf dan ook recht op privacy. Daarom stoppen op 
die leeftijd eventueel lopende machtigingen. Ouder of voogd krijgen dan 
alleen nog toegang tot de gegevens in MijnReade als het kind dat goed 
vindt. Toegang tot het dossier van je kind kan handig zijn, maar is niet 
noodzakelijk. Ouder en kind krijgen sowieso voldoende informatie om 
samen beslissingen te kunnen nemen. Als je als ouder of voogd toegang 
wilt, moet je samen met je kind een (nieuwe) machtiging aanvragen.

Meer weten?
De folder ‘12 jaar of ouder?’ is gemaakt voor kinderen tussen de 12 en 
16 jaar. Dat is een belangrijke periode, want een kind is dan op weg naar 
zelfstandigheid. Laten we samen zorgen dat het kind leert omgaan met 
die verantwoordelijkheid voor het 16 jaar oud is. Vraag je behandelaar om 
de folder of kijk op www.reade.nl/mijnreade.

Met MijnReade ben jij aan zet.

Hoe ouder, hoe meer zelfstandigheid




