AANVRAAGFORMULIER MACHTIGING MIJNAMPHIA
Voor ouder/voogd met ouderlijk gezag voor toegang tot mijnAmphia voor kinderen onder de 12 jaar.
Om de machtiging te krijgen, moet u eerst voor uzelf een account voor mijnAmphia aanvragen. Dat kan bij een
van de balies voor mijnAmphia op de locaties Molengracht en Langendijk in Breda of Pasteurlaan in Oosterhout
of via mailadres wid@amphia.nl. Zie website voor de aanvraagprocedure.
U kunt dit formulier ingevuld meenemen of opsturen. Voeg een kopie van het legitimatiebewijs van uw kind toe.
Indien ook een uittreksel uit het gezagsregister nodig is (bijvoorbeeld, omdat u niet gehuwd bent), moet u dit ook
meenemen. Dit uittreksel kunt u aanvragen via uw rechtbank:
https://www.rechtspraak.nl/Registers/Gezagsregister/Paginas/default.aspx.
Wanneer een kind de leeftijd van 12 jaar bereikt, vervalt de toegang tot mijnAmphia voor de ouder/voogd
automatisch. Kinderen kunnen zelf toegang aanvragen. Amphia adviseert de ouder of voogd hun kind te
begeleiden in het gebruik van mijnAmphia.
U moet elke wijziging in het ouderlijk gezag, die van belang is voor de toegang tot mijnAmphia, melden aan
Amphia.
Op het gebruik van mijnAmphia zijn algemene voorwaarden van toepassing. Door mijnAmphia te gebruiken,
accepteert u deze voorwaarden. De voorwaarden staan op www.amphia.nl/mijnamphia.
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Toegang tot mijnAmphia van
Achternaam en voorletters kind: ________________________________________ M/V
Geboortedatum: ________________________________________
Adres: ________________________________________
Patiëntnummer*: ________________________________________
OUDER/VOOGD 1:
Heeft ouderlijk gezag: Ja/Nee
Achternaam en voorletters: _________________________________________
Geboortedatum: _________________________________________
Patiëntnummer*: _________________________________________
Adres: _________________________________________
Handtekening: _________________________________________
Indien beide ouders/voogden toegang hebben en/of willen tot het patiëntenportaal voor zowel
zichzelf als hun kind ook de 2e ouder hieronder vermelden:
OUDER/VOOGD 2:
Heeft ouderlijk gezag: Ja/Nee
Achternaam en voorletters: _________________________________________
Geboortedatum: _________________________________________
Patiëntnummer*: _________________________________________
Adres: _________________________________________
Handtekening: _________________________________________
* Patiëntnummer wordt ingevuld door de Amphia medewerker
Voor elk kind dient afzonderlijk een formulier ingevuld te worden. Lever het formulier in bij een balie van mijnAmphia op een van
de locaties van Amphia: Molengracht, Langendijk of Pasteurlaan.

