INZAGE IN MEDISCHE GEGEVENS
Geachte mevrouw / meneer,
Wij vragen uw toestemming om een selectie van medische gegevens1 te mogen laten inzien door andere artsen en zorgverleners.
Dit inzien gebeurt alleen als dit nodig is bij een behandeling.
Sinds kort hebben wij hiervoor een speciale verbinding die uitstekend beveiligd2 is.
Wij vinden het nuttig als gegevens ingezien kunnen worden; met
name bij zorg voor chronische ziekten als suikerziekte, voor harten vaatziekten en bij spoedzorg door de Centrale HuisartsenPost of
een ziekenhuis.
Ook draagt het bij aan het voorschrijven van de juiste medicatie.
Inzage is alleen mogelijk als u toestemming hiervoor verleent.
In bijgaande folder kunt u hier meer over lezen.
Toestemming kunt u geven:
* door het toestemmingsformulier3 aan ons terug te sturen.
* door het via www.ikgeeftoestemming.nl te laten weten. Hierbij
heeft u een DigiD met SMS nodig
* ook kunt u mondeling aan uw huisarts of aan de assistente toestemming verlenen.
Wij danken u voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Uw huisartsen
S. Bruinsma

N.J. Kuijs

A.P. Jellema		

B.A. Toppers

P.S.: 		
Van enkele honderden patiënten hebben wij al toestemming gekregen om medische gegevens beschikbaar te stellen. Voor de
volledigheid schrijven we toch ieder huisadres weer aan.
Noot1 		
Deze selectie bevat uw naam, adres en geboortedatum. Het geeft informatie over de laatste 5 contacten met uw huisarts,
of de bezoeken in de laatste 4 maanden. Het bevat belangrijke informatie
over uw gezondheid, bij ons bekende allergieën, welke medicijnen u
gebruikt.
Indien u dit wenst kunt u de selectie inzien. Het is mogelijk om een deel
van de medische gegevens voor inzage af te schermen. Ook kunt u de
toestemming voor inzage weer intrekken.
U kunt achteraf inzien wie gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid
om medische gegevens over u in te zien.
Noot2 		
Bij een verwijzing naar een andere arts of zorgverlener maken wij een brief (of een recept voor de apotheek). In het verleden gaven wij deze brief of recept aan u mee.
De laatste jaren versturen we deze rechtstreeks uit de computer, via een
VPN verbinding met het beveiligde Zorgring netwerk, naar de zorgverlener.
Na uw toestemming mogen wij een selectie van medische gegevens, via
het LSP (Landelijk Schakel Punt), op aanvraag laten inzien.
Dit gaat via een speciaal beveiligde verbinding met Zorgring, geheel
buiten het internet om.
Het kan alleen door een arts, apotheek of andere zorgverlener worden
opgevraagd. Dit opvragen mag alleen als zij bij uw behandeling betrokken zijn.
Noot3 		
Zie ook bijgaande folder.
Voor kinderen onder de 12 geven ouder(s) toestemming. Bij kinderen
van 12-16 jaar moeten kind èn ouder toestemming geven. Vanaf 16 jaar
geven ze zelf toestemming.

