Informatie

Toestemming delen
medische gegevens
Inleiding
Het Elkerliek houdt een digitaal medisch dossier over u bij, het elektronisch
patiëntendossier. Hierin staat belangrijke informatie over uw
klacht/aandoening en de behandeling.
Wilt u uw medische gegevens direct beschikbaar stellen aan andere
zorgverleners? Hiervoor is eenmalig uw toestemming nodig.
Uw toestemming kunt u geven bij de balie.
Medische gegevens elektronisch delen met andere zorgverleners
Dit kan alleen met uw toestemming!
Om u de juiste zorg te kunnen leveren is het belangrijk dat al uw zorgverleners,
dus ook zorgverleners buiten het ziekenhuis, uw actuele medische gegevens
kunnen inzien. Zo krijgen zij snel een goed beeld van uw gezondheidssituatie.
Het is belangrijk dat iedere zorgverlener over de meest actuele medische
gegevens beschikt. Daarom willen zorgverleners uw medische gegevens
elektronisch kunnen opvragen. Dit doen ze alleen als het nodig is voor uw
behandeling. Zo weten zij waar ze rekening mee moeten houden, bijvoorbeeld
met andere klachten/aandoeningen die u heeft of medicijnen die u gebruikt.
Waarom gegevens uitwisselen?
Met uw toestemming is het mogelijk dat:
● uw zorgverlener bij uw behandeling een completer beeld heeft van uw
medische situatie.
● onderzoeken en behandelingen beter op elkaar afgestemd worden,
waardoor sneller de juiste zorg geboden kan worden en onnodige afspraken
voorkomen worden.
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Een patiënt
“Ik heb meerdere chronische aandoeningen waarvoor ik verschillende medicijnen gebruik. Het is belangrijk
dat deze medicijnen goed op elkaar afgestemd zijn. Vroeger hield ik zelf op een lijst bij welke medicijnen ik
precies gebruikte. Laatst werd ik onverwachts bij de spoedeisende hulp binnen gebracht. Op dat moment kon
ik niet vertellen welke medicijnen ik gebruikte. Voor mij is het van levensbelang dat zorgverleners snel mijn
actuele medische gegevens kunnen inzien om te voorkomen dat er iets mis gaat. Daarom heb ik toestemming
gegeven om mijn medische gegevens beschikbaar te stellen voor mijn zorgverleners.”
Toestemming geven
Het Elkerliek mag uw medische gegevens uiteraard niet zomaar beschikbaar stellen aan andere
zorgverleners. Dat kan alleen als u hiervoor toestemming geeft. Zo blijft uw privacy beschermd.
Bij de balie vraagt de medewerker om uw toestemming voor gegevensuitwisseling of u geeft het zelf aan hen
door. Uw antwoord wordt geregistreerd in uw elektronisch patiëntendossier. Vanaf dat moment mag uw
medisch specialist uw medische gegevens elektronisch beschikbaar stellen aan andere zorgverleners die
betrokken zijn bij uw behandeling.
U bent vrij om wel of geen toestemming te geven.
Welke gegevens kunnen zorgverleners inzien?
Afhankelijk van waar u toestemming voor geeft, kunnen de volgende gegevens worden ingezien:
● medische beelden zoals röntgenfoto’s, MRI-scans en bijbehorende verslagen.
● medicijnen en allergieën die bij het Elkerliek bekend zijn.*
● metingen en uitslagen van laboratoriumonderzoek (labgegevens).*
● uw huidige gezondheidsproblemen.*
● brieven en verslagen.*
* Deze gegevens kunnen nog niet of maar gedeeltelijk worden uitgewisseld. Er wordt hard gewerkt om dit
in de toekomst mogelijk te maken. Een actueel overzicht vindt u op onze website
www.elkerliek.nl/medischegegevens
Met welke zorginstellingen worden medische gegevens uitgewisseld?
De uitwisseling van uw medische gegevens vindt plaats indien er een behandelrelatie is met zorgverleners
uit samenwerkende zorgorganisaties. Deze zorgverleners kunnen uw belangrijkste medische gegevens alleen
inzien als u toestemming heeft gegeven én het nodig is voor uw behandeling.
Voor het raadplegen van medische gegevens gebruiken zorgverleners beveiligde netwerken. Via deze
netwerken kunnen zij de belangrijkste gegevens in uw dossier opvragen. Alleen zorgverleners die voldoen
aan strenge beveiligingseisen, mogen deze netwerken gebruiken.
Kijk op www.elkerliek.nl/medischegegevens voor een actueel overzicht van de samenwerkende
zorgorganisaties.
Intrekken toestemming
Wilt u uw toestemming weer intrekken? Dan kan dit bij het ziekenhuis waaraan u toestemming heeft
gegeven.
Let op: als u uw toestemming intrekt, kunnen andere zorgverleners uw medische gegevens niet meer
raadplegen.
Verantwoordelijkheid verwerking medische gegevens
De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is verantwoordelijk voor de verwerking
van uw medicatiegegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP).

De VZVZ is bereikbaar via telefoonnummer 070 - 317 34 56 of per e-mail: informatiepunt@vzvz.nl. Via het LSP
kunnen, indien uw toestemming heeft gegeven, de eerder beschreven medicatiegegevens worden gedeeld.
Uw labgegevens of medische beelden worden na toestemming gedeeld via de XDS-structuur. Dit is een andere
standaard voor het delen van documenten en beelden tussen zorginstellingen. Het ziekenhuis waar u
toestemming heeft gegeven, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw medische gegevens via deze XDSstructuur.
Vragen
Kijk op www.elkerliek.nl/medischegegevens voor meer informatie. Op deze webpagina vindt u ook antwoorden
op veel gestelde vragen over het uitwisselen van medische gegevens.
Met vragen over inzage van het toestemmingsformulier kunt u terecht bij de baliemedewerker.
MijnElkerliek
MijnElkerliek is een beveiligde website waar u als patiënt toegang toe heeft. U kunt hier onder andere
(persoonlijke) gegevens wijzigen, afspraken en opnames inzien, online afspraak maken, afspraak wijzigen of
annuleren en een vragenlijst ter voorbereiding op een operatie invullen. In de toekomst wordt MijnElkerliek
uitgebreid met meer functionaliteiten.
Op onze website www.elkerliek.nl/MijnElkerliek vindt u meer informatie.
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