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Uw medisch dossier: wie kan daar bij? 

 

In krant en op radio & TV is er veel te doen over het ‘elektronisch patiëntendossier’. Maar 

waar gaat het nu eigenlijk over? De wens van veel patiënten en artsen is, dat belangrijke 

medische gegevens van een patiënt ter inzage liggen bij de arts waar u op enig moment onder 

behandeling komt. Huisartsen willen daarin de eerste stap maken: zorgen dat op het moment 

dat het voor uw zorg nodig is, die gegevens opgevraagd kunnen worden. Dat geldt alleen voor 

de beschikbaarheid op de regionale huisartsenpost (Hardenberg en eventueel Zwolle) en niet 

voor heel Nederland. Welke gegevens zijn belangrijk? Het gaat om welke chronische ziektes 

u hebt, waarvoor u recent bij uw eigen huisarts bent geweest, welke medicijnen u gebruikt en 

of u bekend bent met een levensgevaarlijke allergie. Die laatste twee gegevens wisselen wij 

ook uit met de apotheek. Het gaat dus niet om het hele dossier van uw huisarts, maar slechts 

om deze specifieke gegevens. Dus niet hoe vaak u verkouden bent, of u jaren geleden een 

ingegroeide teennagel had, maar of u suikerziekte hebt, astma, COPD, een hartoperatie hebt 

ondergaan etc.  

Deze informatie kan elektronisch worden ontsloten uit het dossier dat wij in de praktijk al vele 

jaren bijhouden. Maar daarvoor is eenmalig wèl uw toestemming nodig. Ook de apotheek 

heeft die toestemming nodig voor het medicatiedossier. Misschien dat het later ook 

uitgebreider gaat worden, maar ook daarvoor zult ù dan eerst toestemming moeten geven. 

Wanneer een waarnemend huisarts uw dossier raadpleegt, krijgt de eigen huisarts automatisch 

een melding. Door het beveiligingssysteem (o.a. persoonlijke toegangspas met pincode) is 

precies vast te stellen welke arts wanneer inzage heeft gehad. De telefoniste en balie 

medewerkster op de huisartsenpost kunnen niet in uw dossier zonder medeweten van de 

dienstdoend huisarts. Daarmee is uw veiligheid gewaarborgd. 

 

Als u wilt dat in noodgevallen uw gegevens op de huisartsenpost beschikbaar zijn dan moet u 

dit bij uw eigen huisarts/assistente aangeven. Wij zorgen dan dat er een samenvatting van het 

dossier opgevraagd kan worden op de huisartsenpost, maar alleen als het nodig is voor uw 

behandeling. Vanaf half januari kunt u die toestemming aangeven via internet: 

www.ikgeeftoestemming.nl. Het kan vanaf nu ook al door het persoonlijk bij uw huisarts of 

assistente kenbaar te maken. Iedere volwassene moet die toestemming zelf geven. Voor 

kinderen is de toestemming van de ouders nodig.  

Als u verder nog vragen hebt hierover, dan ben ik altijd bereid hierop te antwoorden. 
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