
Toestemming raadplegen huisarts- en medicatiegegevens 

Zorgverleners waaronder ook Huisartsenpraktijk Nibbixwoud willen graag goede medische zorg 

geven. Daarvoor kan het nodig zijn dat een van uw zorgverleners uw medische gegevens en 

medicijngebruik in het dossier bij een andere zorgverlener wil raadplegen, bijvoorbeeld op de 

huisartsenpost, een apotheek of in het ziekenhuis. De infrastructuur voor zorgcommunicatie 

(het LSP ofwel Landelijk SchakelPunt) helpt daarbij. 

Onze praktijk is aangesloten op deze infrastructuur. Als een andere behandelende zorgverlener dat ook is, 

dan kunnen uw gegevens indien nodig via de infrastructuur worden geraadpleegd. Die zorgverlener kan dan 

overigens alleen gegevens inzien die voor zijn discipline van belang zijn. Zo kan een apotheker wel uw 

medicatie en allergieën inzien, maar niet uw gehele medisch dossier. 

Om uw medische gegevens aan te melden bij de infrastructuur voor zorgcommunicatie moeten 

zorgverleners uw toestemming vragen. Zodra uw gegevens zijn aangemeld door uw zorgverlener, zijn die 

gegevens door andere zorgverleners te raadplegen. Dat mag alleen als dat noodzakelijk is voor uw 

behandeling. Mocht u geen toestemming willen geven, of nog niet hebben gegeven, dan worden uw 

gegevens niet aangemeld bij de infrastructuur en kunnen geen gegevens worden geraadpleegd. 

Uw toestemming is noodzakelijk 

Voor het beschikbaar stellen van uw huisarts- en medicatiegegevens is uw toestemming noodzakelijk. Alleen 

de medische gegevens bij de zorgverlener waar u toestemming heeft gegeven, zijn beschikbaar. Als een 

zorgverlener uw toestemming (nog) niet heeft gevraagd, zijn uw gegevens bij die zorgverlener niet 

beschikbaar via de infrastructuur. 

Hoe geeft u toestemming 

Uw huisarts en uw apotheek vragen uw toestemming. Uw - wel of niet gegeven - toestemming wordt 

vastgelegd in de computer van uw zorgverlener. 

Kinderen 

Voor kinderen onder de 12 jaar geven de ouders of verzorgers toestemming. Voor kinderen van 12 tot en 

met 15 jaar geldt dat ouders of verzorgers schriftelijk toestemming geven én dat kinderen ook zelf een 

formulier moeten invullen. Kinderen vanaf 16 jaar vullen alleen een eigen formulier in. Zij hebben uw 

toestemming niet nodig. 

Veiligheid infrastructuur 

De infrastructuur is op vele manieren beveiligd. Het computersysteem van de zorgverlener moet voldoen 

aan strenge beveiligingseisen.  Een zorgverlener krijgt alleen toegang tot het netwerk met een speciale pas 

en een wachtwoord. Alleen zorgverleners die u behandelen, mogen uw gegevens inzien, en het inzien van 

uw gegevens moet nodig zijn voor uw behandeling. Op het gebruik van het netwerk is nauwlettend toezicht. 

Zo houdt het netwerk bij wie welke gegevens op welk moment heeft ingezien en kan dit altijd gecontroleerd 

worden. 

Noodsituaties 

Als u geen toestemming geeft, kunnen andere zorgverleners uw medische gegevens niet raadplegen. Dat 

geldt ook in noodsituaties. 

Intrekken toestemming 

U kunt bij uw zorgverlener uw toestemming altijd weer intrekken. Uw gegevens worden vervolgens 

afgemeld bij de infrastructuur. Uw gegevens worden binnen de infrastructuur niet opgeslagen. Uw gegevens 

blijven bewaard in de zorgadministratie van uw zorgverlener. 

Meer informatie?  

Wilt u weten wat het wel of niet geven van toestemming in uw situatie betekent? Of wilt u meer weten 

over het raadplegen van uw medische gegevens? Neem dan contact op met uw zorgverlener.  

Of kijk op: www.vzvz.nl (Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie) 

Vriendelijke groet, 

C.M. Captein en T.P.S. Zijp, huisartsen 



                                              
 
Toestemmingsformulier patiënten 
Ik ga wel of niet akkoord met het beschikbaar stellen van mijn gegevens voor raadpleging door andere 
zorgaanbieders via het LSP, de zorginfrastructuur met de VZVZ als verantwoordelijke partij. Indien ik 
‘ja’ invul, ga ik ook akkoord met het aanmelden van mijn gegevens in de verwijsindex, zoals in de 
informatiebrochure beschreven.  
 
U kunt toestemming dan wel bezwaar kenbaar maken voor het beschikbaar stellen van uw gegevens 
door de volgende zorgverleners.  
 

1. Huisartsenpraktijk Nibbixwoud 
Naam huisarts: ................................................................................. Nibbixwoud: .......................................................................... 
 

☐ Ja, ik ga akkoord    ☐ nee, ik ga niet akkoord. 

 

2. Apotheek Wognum/Apotheek Waarland (doorhalen) 

☐ Ja, ik ga akkoord    ☐ nee, ik ga niet akkoord. 

 

3.     Ziekenhuis: Westfriesgasthuis en Maelson apotheek 

☐ Ja, ik ga akkoord    ☐ nee, ik ga niet akkoord. 

 

4.     Centrale Huisartsen Post Hoorn 

☐ Ja, ik ga akkoord    ☐ nee, ik ga niet akkoord. 

 
Datum: .......................................................................................................................... 
Naam: ........................................................................................................................... 
Adres: ........................................................................................................................... 
Geboortedatum:............................................................................................................. 
Handtekening:…………………………………………………………………………………. 

☐ Voor mijn kinderen tot 16 jaar geef ik toestemming voor het beschikbaar stellen van hun 
medische gegevens voor raadpleging door andere zorgaanbieders via het LSP, de zorginfrastructuur 
met de VZVZ als verantwoordelijke partij. Ook ga ik akkoord met het aanmelden van 
hun gegevens in de verwijsindex, zoals in de informatiebrochure beschreven. 
De kinderen waarvoor ik de toestemming verleen zijn: 
 
Naam:……………………………..……………………………………………………………………………….. 
Geboortedatum: …………………...……………………………………………………………………………… 
 
Naam:……………………….……………………………………………………………………………………... 
Geboortedatum:……………………………………………………………………………………………………  
 
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum.. ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Naam:………………………………………………………………………………………………………………. 
Geboortedatum:…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

http://www.westfriesgasthuis.nl/nl-NL.aspx

