Theda Mansholtstraat 3 Leiden
071 – 531 93 00 www.gcstevenshof.nl

Reina Prinsen Geerligspad 11 Leiden
071 – 532 24 02 www.zaaijerenzaaijer.nl

Toestemming
elektronische uitwisseling van medische gegevens
De toestemming is persoonlijk, daarom per persoon één formulier invullen. Heeft u
meer formulieren nodig? Kopieer dan van te voren dit formulier, download het vanaf
www.gcstevenshof.nl of vraag bij ons een nieuw formulier. Het ingevulde formulier
kunt u vervolgens inleveren bij de assistente van uw eigen huisarts of apotheek.
Aanmelden kan ook via www.ikgeeftoestemming.nl.

 Ja, ik ga akkoord met het beschikbaar stellen van mijn gegevens voor raadpleging door andere
zorgverleners, zoals in de informatiebrochure (z.o.z.) beschreven.

Naam:
Adres:
(straat, postcode,
woonplaats)
Geboortedatum:
Naam eigen huisarts
Naam eigen apotheek
Handtekening

•
•
•

Heeft u kinderen? De volgende regels zijn van toepassing:
Voor kinderen tot 12 jaar geeft de ouder/voogd toestemming
Kinderen van 12-16 jaar geven ouder/voogd en kind toestemming
Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming

Opgenomen in de administratie van (niet door patiënt in te vullen):
 Apotheek Stevenshof
 Gezondheidscentrum Stevenshof
 Huisartsenpraktijk Zaaijer en Zaaijer

Betere zorg door volledige informatie
Ziekte of een ongeval komen vaak onverwacht. U kunt zomaar bij een onbekende
apotheek of bij de dokterspost terecht komen. Om zo goed mogelijk te kunnen
handelen – zodat u bijvoorbeeld geen pillen krijgt die niet werken in combinatie met
andere medicijnen die u slikt - wil de zorgverlener uw belangrijkste medische
gegevens inzien. Dit kan alleen met uw toestemming.

Een praktijkvoorbeeld

Toestemming

Mevrouw De Jong heeft hartklachten.
Hiervoor slikt ze sinds kort nieuwe medicijnen. Ze heeft al een paar weken last van
een nare hoest. Haar huisarts stelt voor als
ze blijft hoesten een nieuwe afspraak te
maken voor andere medicijnen. De klachten
van Mevrouw De Jong zijn op een gegeven
moment zo ernstig dat ze een beroep moet
doen op de huisartsenpost. De dienstdoende huisarts op de post ziet in haar
gegevens dat haar eigen huisarts een ander
medicijn wil voorschrijven als ze blijft
hoesten. Hij schrijft het nieuwe recept voor
en stuurt via het beveiligde netwerk een
bericht naar de eigen huisarts, zodat die bij
de vervolg-afspraak weet wat er is gebeurd.

Uw toestemming wordt vastgelegd bij uw
eigen huisarts en apotheek. Daarna zijn de
gegevens pas beschikbaar voor andere
zorgverleners.
U kunt uw toestemming afgeven aan uw
huisarts of apotheek met dit formulier of via
www.ikgeeftoestemming.nl

Regionale uitwisseling
Opvragen van gegevens uit het dossier van
de eigen huisarts was voor de huisartsenpost niet mogelijk in verband met privacywetgeving. Apothekers konden wel gebruik
maken van elkaars gegevens, omdat hun
systeem nog onder andere wetgeving viel.
Zo konden de apothekers wel onderling
waarnemen voor elkaar buiten kantooruren
of bij vakantie. De meeste patiënten vonden
dit heel vanzelfsprekend en vreemd dat de
huisartsen dat niet konden.
Sinds 1 januari 2013 is de wet hierover
veranderd. Nu kunnen uw medische
gegevens alleen nog worden uitgewisseld als
u daarvoor van te voren toestemming geeft
aan uw eigen huisarts en apotheek. Die
stellen uw gegevens beschikbaar voor de
uitwisseling via Sleutelnet. Zonder uw
toestemming kunnen andere artsen en
apotheken uw gegevens niet inzien, ook
niet in noodsituaties.

Goed beveiligd
Alleen zorgaanbieders, zoals huisartsen,
apothekers en mogelijk in de toekomst ook
medisch specialisten, kunnen uw medische
gegevens inzien. Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen niet. Bovendien zijn
er strenge eisen aan verbonden:
 alleen zorgaanbieders die u behandelen
mogen uw gegevens inzien
 er wordt vastgelegd wie uw gegevens
hebben ingezien, u kunt dit opvragen
 het inzien van gegevens moet
noodzakelijk zijn voor de zorgverlening

Meer informatie
Voor meer informatie zijn folders beschikbaar bij uw huisarts of apotheek. U kunt ook
kijken op de website www.vzvz.nl. Ook kunt
u uw vragen stellen aan uw zorgverlener.

Heeft u nog twijfels?
Als u twijfelt of u wel of niet toestemming
wilt geven dan is het goed om dit met uw
huisarts of apotheker te bespreken. Zij
kunnen u helpen om een goede afweging te
maken, die past bij uw specifieke situatie.
De huisartsen en apotheek in de Stevenshof
werken nauw samen. Betere zorg door
samenwerking.

