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Uitwisseling van medische gegevens tussen huisartsen en huisartsenpost 

Zoals u weet houden huisartsen administratieve en medische gegevens bij van hun patiënten. 

Die gegevens vormen de medische dossiers. Van elke patiënt is er een medisch dossier. 

Vroeger werden ze bewaard in een kaartsysteem, tegenwoordig worden ze opgeslagen in de 

computer. U zult zich kunnen voorstellen dat een medisch dossier een belangrijk hulpmiddel 

is voor uw huisarts want het geeft snel inzicht in de gezondheidshistorie van de patiënt. 

Juist omdat het zo’n belangrijk hulpmiddel is, is het goed dat niet alleen uw eigen huisarts 

over de informatie uit het medisch dossier kan beschikken, maar ook een waarnemer. Denkt u 

dan aan een huisarts, die ’s avonds, ’s nachts of in het weekend op de huisartsenpost werkt. 

Met de informatie uit het dossier zal de waarnemer in veel gevallen beter en sneller in staat 

zijn uw klacht te beoordelen, een diagnose te stellen en u te behandelen. 

Overigens gebeurt het uitwisselen van medische informatie in Ommen al langer als u bij 

afwezigheid van uw eigen huisarts een andere huisarts in Ommen raadpleegt. 

Om de belangrijke informatie uit uw dossier op de huisartsenpost beschikbaar te stellen is er 

nu een koppeling gemaakt tussen de computer van uw huisarts en die van de huisartsenpost. 

Het is niet zo dat de waarnemend arts uw hele dossier kan inzien. Hij heeft de mogelijkheid 

tot inzage in de belangrijkste gegevens, zoals een overzicht van aandoeningen/ziekten die u 

hebt (gehad), voorgeschreven medicijnen, medicijnen die u niet verdraagt en gegevens over 

recente contacten met uw huisarts. 

Alleen de waarnemend huisarts mag deze samenvatting lezen. De informatie is strikt 

vertrouwelijk. De waarnemend huisarts kan alleen met een speciale inlogcode uw gegevens 

opvragen. Bovendien heeft de waarnemend huisarts de plicht tot geheimhouding. De 

verzending en het bewaren van gegevens gebeurt altijd veilig, zodat ze niet bij onbevoegden 

terecht kunnen komen of zoek kunnen raken. Er kan altijd worden gecontroleerd wie de 

samenvatting heeft bekeken en wanneer dat is gebeurd. 

Overigens biedt inzage in het dossier geen garantie dat de waarnemer over alle benodigde 

gegevens beschikt. Geeft u daarom – bij een contact met de huisartsenpost – altijd alle 

informatie die volgens u van belang is. 

Gegevens over de behandeling op de huisartsenpost zelf (klacht, diagnose en 

behandelgegevens) worden bewaard en in een eigen, goed beveiligd systeem vastgelegd. 

Verder wordt de informatie over uw contact met de huisartsenpost (het ‘waarneembericht’) 

via de computer naar uw huisarts gestuurd, zodat deze weet wat er gebeurd is tijdens de 

waarneming. De gegevens worden toegevoegd aan uw medisch dossier. 

U kunt bezwaar maken tegen het beschikbaar stellen van (delen van) de samenvatting aan 

de huisartsenpost. Het niet beschikbaar stellen (afschermen) van informatie kan schade voor 

uw gezondheid tot gevolg hebben. Bespreek het afschermen van gegevens dan ook altijd 

eerst met uw huisarts. 

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten als patiënt, dan kunt u terecht bij uw huisarts 

of het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG), telefoonnummer 0900 – 

2437070 of kijk op de site www.klachtenopvangzorg.nl. 
 

 


