Medische gegevens
bewaren en delen

Privacy
WAAROM DEZE FOLDER?

Komt u weleens bij uw huisarts of bij een arts in het ziekenhuis? Haalt u weleens
medicijnen bij een apotheek? Dan is deze folder belangrijk voor u. In deze folder kunt
u lezen welke informatie huisartsen en apotheken over u bewaren. Ook leest u wie uw
informatie mag bekijken.

MEDISCHE GEGEVENS EN
MEDICATIEGEGEVENS

Uw huisarts en uw apotheek bewaren informatie over de zorg die zij aan u hebben
gegeven. Uw huisarts bewaart die informatie in uw medische dossier; de apotheek
bewaart informatie over de medicijnen die u gebruikt in uw medicatiedossier. Zo kunnen
ze de volgende keer als u bij ze komt, zien welke medicijnen en welke zorg u al heeft
gekregen.

ALLERGIE

Als uw huisarts en apotheek weten dat u allergisch bent, schrijven ze dat ook op in uw
dossier. Ze kunnen dan altijd zien welke medicijnen u niet mag hebben, omdat u daar
allergisch voor bent.

PERSOONLIJKE EN
VERTROUWELIJKE INFORMATIE

In uw medische dossier van de huisarts en uw medicatiedossier van de apotheek, staat
persoonlijke en vertrouwelijke informatie. Daarom is die informatie goed beschermd,
zodat niet zomaar iedere arts of apotheek het kan lezen.

ALS U NAAR EEN ANDERE
HUISARTS OF APOTHEEK MOET

Soms kunt u niet naar uw eigen huisarts of apotheek. Bijvoorbeeld omdat uw huisarts
op vakantie is, of omdat u ’s nachts met spoed een huisarts nodig heeft. Daarom
kunnen artsen en apothekers sommige medische informatie over hun patiënten met
elkaar delen. Hieronder leest u hoe dat werkt.
Huisartsen en apotheken in Zoetermeer

ÉÉN ZOETERMEERS
INFORMATIESYSTEEM

Huisartsen in Zoetermeer werken in één beveiligd regionaal informatiesysteem. Dit
betekent dat waarnemend huisartsen (ook op de Huisartsenpost Zoetermeer) als het
nodig is voor uw behandeling uw medische dossier kunnen bekijken.
Voor de Zoetermeerse apotheken werkt het op dezelfde manier. Waarnemend
apotheken en de Dienstapotheek kunnen uw medicatiedossier bekijken als dat nodig is
om u veilig te kunnen helpen.
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BEZWAAR/GEEN BEZWAAR
HUISARTS

BEZWAAR/GEEN BEZWAAR
APOTHEEK

U kunt bezwaar maken
Wij gaan ervan uit dat u het goed vindt dat waarnemend huisartsen in Zoetermeer uw
medische gegevens kunnen bekijken als dat nodig is. Als u dit niet goed vindt, kunt u
bezwaar maken. Vertel dan aan uw huisarts dat u bezwaar maakt tegen het delen van
uw medische gegevens met andere huisartsen en de Huisartsenpost in Zoetermeer.
Uw huisarts zorgt er dan voor dat anderen uw medische gegevens niet meer kunnen
bekijken.
Waarnemend apotheken in Zoetermeer kunnen uw medicatiedossier bekijken als dat
nodig is. Als u dit niet goed vindt, kunt u ook hiertegen bezwaar maken. Vertel dan aan
uw apotheek dat u bezwaar maakt tegen het delen van uw medicatiegegevens met
andere apotheken en de Dienstapotheek in Zoetermeer. Uw apotheek zorgt er dan voor
dat andere apotheken uw medicatiegegevens niet meer kunnen bekijken.
Er zijn ook bezwaarformulieren voor huisarts en apotheek, die u kunt invullen en
afgeven. Deze bezwaarformulieren vindt u op zoetermeergezond.nl bij de publicaties.
Huisartsen en apotheken buiten Zoetermeer
en medisch specialisten in ziekenhuizen

LANDELIJK SCHAKELPUNT
LSP

MEDISCHE GEGEVENS VIA LSP
HUISARTS

MEDISCHE GEGEVENS VIA LSP
APOTHEEK

ARTSEN IN ZIEKENHUIZEN

WEL OF GEEN TOESTEMMING

Het kan gebeuren dat u een keer naar een huisarts(enpost) of (dienst)apotheek buiten
Zoetermeer moet. Of naar een arts in een ziekenhuis. Ook dan is het voor uw veiligheid
fijn als de arts of apotheker bijvoorbeeld kan zien welke medicijnen u al gebruikt. Om
te zorgen dat dit kan, is er het Landelijk Schakelpunt (LSP). Dit is een goed beveiligd
systeem dat artsen en apotheken kunnen gebruiken om uw belangrijkste medische
gegevens te bekijken.
Medische gegevens huisarts
Huisartsen(posten) buiten Zoetermeer kunnen de medische gegevens die uw eigen
huisarts over u bewaart niet bekijken. Ze kunnen wel via het LSP een samenvatting van
de belangrijkste medische gegevens bekijken. Dit kan alleen als u uw eigen huisarts
vooraf toestemming heeft gegeven om die medische gegevens via het LSP te delen
met huisartsen(posten) buiten Zoetermeer. Huisartsen(posten) mogen via het LSP uw
gegevens alleen bekijken als dat nodig is voor uw behandeling. Artsen in ziekenhuizen
kunnen de medische gegevens die uw huisarts van u bewaart, niet bekijken.
Medicatiegegevens apotheek
(Dienst)apotheken buiten Zoetermeer kunnen alleen de belangrijkste
medicatiegegevens bekijken als u uw eigen apotheek vooraf toestemming heeft
gegeven om die medicatiegegevens via het LSP te delen met (dienst)apotheken buiten
Zoetermeer.
Artsen in ziekenhuizen (óók in het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer) kunnen
de belangrijkste medicatiegegevens van uw apotheek bekijken als u uw apotheek
toestemming heeft gegeven uw gegevens te delen via het LSP. Als u bijvoorbeeld een
afspraak op de poli heeft of als u naar de spoedeisende hulp moet, kan de arts in het
ziekenhuis via het LSP zien welke medicijnen u gebruikt.
U kunt toestemming geven of weigeren
Om uw gegevens via het LSP te kunnen delen, moet u vooraf uw huisarts én uw
apotheek toestemming geven. Op de website www.volgjezorg.nl/toestemming leest u
hoe u toestemming kunt geven of weigeren voor inzage in uw medische gegevens via
het LSP. U kunt ook uw huisarts of apotheek vragen om een folder met meer informatie
over het LSP. Het formulier uit die folder kunt u gebruiken om toestemming te geven.
Als u toestemming weigert of als u geen keuze maakt, worden uw gegevens niet gedeeld.
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