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Machtigingsformulier
Somatische zorg

Datum aanvraag (verplicht veld)

Inrichting/instelling (verplicht veld)

Aanvragende justitieel geneeskundige  
(verplicht veld)

(zorg) mailadres voor retourzending
(verplicht veld)

      1  Vraagt een machtiging aan voor

Voorletters en achternaam (verplicht veld)

Geboortedatum (verplicht veld)

Detentienummer 

Verrichting (verplicht veld)

Indicatie/diagnose (verplicht veld)
(relevante medische gegevens 
als bijlage meezenden)

Patiënt is akkoord met inzage in 
Microhis. De aanvragende huisarts 
heeft dit met patiënt besproken 
en gedocumenteerd in Microhis.
(aanvinken indien akkoord)

      2  Detentiegegevens

Datum uit vrije maatschappij genomen 
(verplicht veld)

Detentie titel (verplicht veld)

Verwachte einddatum (verplicht veld)

            Vervolg formulier op blad 2 van 2

Dag   Maand  Jaar

       

Naam inrichting/instelling

|       

 

|       

e-mail

|       

 

 
 

|       

Dag   Maand  Jaar         Geslacht

                n man n vrouw 
 
 

 

|
 
 

|       

 
 

n nee n ja

 
 
 
 
 
Dag   Maand  Jaar

|       

       

Datum

 



2 van 2

      3  Beoordeling medisch adviseur 

Machtiging nummer

Beoordeling

Duur van de machtiging

Motivatie

Datum beoordeeld

Beoordeeld door 
(Handtekening)

NB:  * Eén aanvraag per formulier. *Onvolledig ingevulde formulieren worden retour gezonden! *De beoordeelde machtiging wordt door de zorgprofessional 
opgenomen in Microhis.

 
                             

|
Deze machtiging is geldig tot

              

|              

Dag   Maand  Jaar
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Handleiding digitaal machtigingsformulier somatische zorg  
 
Het invullen van het formulier start met velden die verplicht moeten worden ingevuld: 


 Datum van aanvraag. 


 Naam van de inrichting. 


 Naam van de aanvragende justitieel geneeskundige.  


 Zorgmailadres (opvragen bij de medische dienst).  
 


1. Vraagt een machtiging aan voor 
 Hier worden de gegevens van de justitiabele ingevuld.  


 Alle velden zijn verplicht. Ook de aanvinkvelden. 


 Bij verrichting kan een keuze worden gemaakt. Staat de keuze er niet bij  
dan kan deze worden ingevuld bij ‘Anders namelijk:‘.  


 


Bijlagen  
Relevante medische gegevens kunnen als pdf worden meegestuurd samen met  de 
machtigingsaanvraag.  


                                                        


2. Detentiegegevens 
 Hier worden de detentiegegevens ingevuld. Meestal worden deze gegevens ingevuld door de 


afdeling BSD van de inrichting. Het digitale formulier kan naar de BSD worden gemaild of de 
gegevens kunnen worden opgevraagd bij de BSD.(Let op: als je de detentiegegevens laat 
invullen door de BSD voeg dan pas daarna de relevante medische gegevens toe aan de 
machtigingsaanvraag). 


 


Versturen 


 Klik op bestand opslaan als: Bestandsnaam als volgt: Datum aanvraag - Naam justitiabele b.v. 


17112020Boefje 


 Verstuur het formulier samen met de relevante medische gegevens naar 


nifpgzindividuelemedischeadvisering@zorgmail.nl 


 


3. Beoordeling medisch adviseur 
 De medisch adviseur vult deze velden in. 


 De medisch adviseur beoordeelt de machtigingsaanvraag en ondertekent deze. 


 De beoordeelde machtigingsaanvraag wordt retour gestuurd naar het zorgmailadres dat 


door de justitieel geneeskundige is ingevuld. Vanaf dat moment kunnen er geen wijzigingen 


meer in het formulier worden aangebracht. 


Problemen met het invullen van het formulier? 
Neem contact op met info.gezondheidszorg@dji.minjus.nl   



mailto:nifpgzindividuelemedischeadvisering@zorgmail.nl

mailto:info.gezondheidszorg@dji.minjus.nl



	1: 
	 Datum aanvraag: 

	2: 
	 Inrichting/instelling: 

	3: 
	 Geneeskundige: 

	4: 
	 Email: 

	5: 
	 Voorletters en achternaam: 

	6: 
	 Geboortedatum: 

	7: 
	 Vinkje Man 2: Off

	8: 
	 Vinkje vrouw: Off

	9: 
	 Detentienummer: 

	10: 
	 Verrichting: [Maak hier een keuze]

	11: 
	 Indicatie/diagnose: 

	12: 
	 Vinkje nee: Off

	13: 
	 Vinkje ja: Off

	14: 
	 Datum: 

	15: 
	 Detentie titel: 

	16: 
	 Datum: 
	 Machtiging nummer: 

	17: 
	 Beoordeling: [Maak hier een keuze]

	18: 
	 Datum: 

	19: 
	 Duur van machtiging 1: 

	20: 
	 Datum: 

	21: 



