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Toelichting “Toestemming voor uitwisseling medische gegevens”
De huisartsen en apothekers uit de regio willen ook ’s avonds en in het weekend op de
huisartsenpost en dienstapotheek goede zorg bieden. Daarom is het goed als de dienstdoend
huisarts op de huisartsenpost medische gegevens uit uw dossier kan opvragen. Ook is het voor arts
en apotheker belangrijk te weten welke medicijnen u gebruikt. Voor dat medicatie overzicht zijn uw
huisarts en vaste apotheek samen verantwoordelijk. Alle uitwisseling gebeurt via een beveiligd
netwerk.
Huisartsen, apothekers en huisartsenpost in de regio hebben de handen ineen geslagen om de
uitwisseling van die gegevens veilig en goed te regelen. Maar dit kan alleen met uw toestemming.
Indien u toestemming geeft, kunnen huisarts en huisartsenpost gegevens uitwisselen over uw
belangrijkste medische gegevens. Dat kan en mag alleen als u voor medische behandeling op de
huisartsenpost komt. Het gaat om gegevens als kwaadaardige aandoening, hartinfarct, reuma,
astma, suikerziekte of andere chronische ziekte. Ook de meest recente contacten met uw huisarts
zijn voor de dienstdoend huisarts opvraagbaar. Daarnaast worden tussen huisartsen en apothekers
gegevens over de medicijnen die u slikt uitgewisseld. In de toekomst zal ook met het ziekenhuis waar
u onder behandeling komt uitwisseling van belangrijke medische en medicijngegevens mogelijk
worden.
Het raadplegen van gegevens mag een waarnemer alleen als u onder behandeling komt van iemand
anders dan uw vaste huisarts of apotheker. En alleen als u vooraf toestemming heeft gegeven.
Omdat wij denken dat het voor de medische zorg aan u zinvol is de gegevens te kunnen raadplegen,
vragen wij u om op het bijgaande formulier aan te geven of u daarvoor toestemming geeft. Met het
formulier kunt u dit tegelijk voor zowel uw apotheek als uw huisarts, in één keer regelen. Vul het in
en lever het in bij uw huisarts. Uw huisarts zorgt ervoor dat de apotheek geïnformeerd wordt over de
toestemming voor de uitwisseling van medicatiegegevens.

Wilt u meer weten? Bijvoorbeeld welke gegevens de arts op de huisartsenpost kan opvragen? Kijk
dan op www.vzvz.nl

