Meer informatie?
Wilt u meer weten over het raadplegen van uw
medisch dossier op de huisartsenpost, dan kunt

Wat u moet weten
over de uitwisseling
van medische gegevens
met de huisartsenpost

u daarvoor terecht op de huisartsenpost of op
de praktijk van uw eigen huisarts.
Meer informatie over de Centrale Huisartsen Posten
Zuidoost Brabant vindt u op www.chpzob.nl

Later ook landelijke koppeling

Meer informatie,
betere zorg

Bij de regionale koppeling waar in deze folder

U kunt bezwaar maken tegen de uitwisseling van
gegevens uit uw huisartsdossier met de huisartsenpost.
Uw huisarts zal uw gegevens dan blokkeren.
Op de praktijk van uw huisarts is een bezwaarformulier beschikbaar.
Als de gegevens eenmaal zijn geblokkeerd, kan
dit op de huisartsenpost niet meer ongedaan worden
gemaakt. Ook niet in spoedeisende situaties.
Alleen uw eigen huisarts kan dit op uw verzoek
later weer aanpassen.
Overleg eerst met uw huisarts
Het niet beschikbaar stellen van informatie kan
ongewenste gevolgen hebben. Bijvoorbeeld als u
in een spoedeisende situatie niet in staat bent juiste
of volledige informatie aan de arts te geven.
Bespreek het blokkeren van gegevens daarom
altijd eerst met uw huisarts.

uitwisseling van medische gegevens tussen
huisartspraktijk en huisartsenpost.
In een later stadium wordt ook een landelijke
uitwisseling mogelijk. We spreken dan van het
landelijk Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).
Dit maakt het mogelijk dat ook andere hulpverleners
in de rest van het land delen van uw medisch dossier
kunnen opvragen. Hiervoor gelden dezelfde strikte
privacyregels.
Meer informatie over het landelijk EPD ontvangt
u van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport of leest u op www.infoEPD.nl
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Hoe kunt u bezwaar maken?

van gesproken wordt, gaat het om een beperkte

Wat er gaat gebeuren

Geleidelijke invoering

De komende jaren worden alle huisartspraktijken

Het kan enige tijd duren voordat alle praktijken

en huisartsenposten in de regio door een computer-

gekoppeld zijn. Wanneer uw dossier op de huisartsen-

systeem aan elkaar gekoppeld. Hierdoor wordt het

post kan worden opgevraagd is dan ook nog niet

mogelijk dat de medische gegevens die uw huisarts

bekend. Op de website van de huisartsenpost,

van u bijhoudt op de huisartsenpost kunnen

www.chpzob.nl, kunt u volgen of uw huisartspraktijk

worden opgevraagd.

gekoppeld is. U hoort het ook bij een contact met

In deze folder leest u waarom dit gebeurt, om

de huisartsenpost.

welke gegevens het gaat en wat u kunt doen als

De beschikbaarheid van uw medische gegevens

u bezwaar hebt tegen de uitwisseling van gegevens.

betekent niet dat de huisarts op de post meteen
alles weet. Geeft u daarom altijd alle informatie

Meer informatie, betere zorg

die volgens u van belang is, bijvoorbeeld over

De gegevens die uw huisarts van u bijhoudt

zwangerschap of een onderzoek waarvan de

vormen samen uw medisch dossier. Deze gegevens

uitslag nog niet bekend is.

helpen hem/haar bij het beoordelen of behandelen
van uw klacht. Tot nu toe kon een huisarts op de

Wat staat er in uw dossier?

huisartsenpost niet beschikken over de informatie

In uw huisartsdossier staan de belangrijkste gegevens

in uw medisch dossier. Met de invoering van een

over uw gezondheid. Op de huisartsenpost kan

nieuw computersysteem kan dat straks wel.

hiervan een samenvatting worden opgevraagd.

De huisarts op de huisartsenpost beschikt dan

Het gaat om:

over meer informatie, wat leidt tot betere zorg.

• administratieve gegevens zoals uw naam, adres,
woonplaats, de naam van uw huisarts en
zorgverzekeraar;
• een overzicht van aandoeningen, ziekten of
klachten die u heeft (gehad);
• de namen van medicijnen die u zijn voorgeschreven;
• de namen van medicijnen waarvan bekend is dat
u ze niet verdraagt;
• informatie over allergieën en andere
overgevoeligheden;
• een overzicht van onlangs uitgevoerde onderzoeken
en verwijzingen naar specialisten;
• informatie uit de aantekeningen van uw huisarts
van de laatste maanden.

Hoe is de privacy geregeld?
De huisarts op de huisartsenpost mag de samenvatting van uw dossier lezen. Ook de doktersassistente die de huisarts helpt bij het beoordelen
en behandelen van uw klacht mag dat.
De informatie is strikt vertrouwelijk.
De huisarts en de doktersassistente kunnen
alleen met een speciale pas of code uw gegevens
opvragen. Bovendien hebben zij een plicht tot
geheimhouding. Indien nodig kan worden
nagegaan wie uw dossier heeft bekeken en
wanneer dat is gebeurd. Andere artsen, bijvoorbeeld
bedrijfsartsen, en zorgverzekeraars hebben geen
toegang tot uw dossier.
Uw rechten en plichten?
Wilt u meer weten over uw rechten en plichten
als patiënt, dan kunt u terecht bij de afdeling
Informatie en Klachtenopvang Gezondheidszorg
(IKG) van Zorgbelang Brabant.
Het IKG heeft bezoekadressen in Rosmalen,
Eindhoven, Tilburg en Breda (op afspraak).
T: 0900 - 243 70 70 (ma-do, 9-13 uur, 3 0,10 p/m)
E: ikg@zorgbelang-brabant.nl
W: www.zorgbelang-brabant.nl

