
UITWISSELEN VAN 
UW MEDISCHE      
GEGEVENS BIJ     
BEHANDELING VAN 
UW CHRONISCHE 
ZIEKTE  
 
U heeft een chronische ziekte en daar-
voor wordt u langere tijd behandeld. 
Voor uw benadeling werkt uw huisarts 
samen met andere zorgverleners. Het is 
belangrijk dat uw medische gegevens 
ook voor de andere zorgverlener be-
schikbaar zijn. Dan zijn zij op de hoogte 
van uw gezondheidssituatie op het mo-
ment dat zij uw behandelen. Het digitaal 
delen van uw medische gegevens ge-
beurt via het landelijke schakelpunt 
(LSP). Maar alleen als u het goed vindt.  

 

Toestemmingsformulier 
(Delen van uw medische gegevens via LSP) 
 
JA 
Ik geef WEL toestemming aan onderstaan-
de zorgverlener om mijn gegevens te delen 
via LSP. Ik heb alle informatie gelezen in 
deze folder en ik heb het goed begrepen. 
 
 
NEE 
Ik geef GEEN toestemming aan onderstaan-
de zorgverlener om mijn gegevens te delen 
via LSP. Ik heb alle informatie gelezen in 
deze folder en heb het goed begrepen. 
 

 

Gegevens huisarts 

Naam:  

…………………………………………. 

Adres:  

…………………………………………...  

Postcode en plaats:   

……………….…………………………. 

 

 

Wilt u meer weten over toe-

stemming geven? 

Op volgjezorg.nl vindt u meer informatie. 
U kunt ook contact opnemen met uw 
zorgverlener. 

Heeft u vragen over het Landelijk Scha-
kelpunt? 

Bel Volgjezorg: 070-3173456     
(maandag t/m vrijdag van 8.30—17.00 
uur) 

Of stuur een email naar:                      

info@volgjezorg.nl 

Ook kunt u voor vragen en antwoorden 

terecht op volgjezorg.nl 

 

Zie ook www.zghw.nl 

Naam:  

…………………………………………………….

. 

Ik heb wel / niet toestemming gegeven 

voor het uitwisselen van mijn gegevens voor  

behandeling van mijn chronische ziekte . 

Paraaf:  



Mijn gegevens  

Vergeet niet uw handtekening te zetten 

 

Achternaam: 

 

…………………………………………………………….. 

Voorletters :    M /V 

 

…………………………………………………………….. 

Adres: 

 

……………………………………………………….…... 

Postcode en plaats: 

 

……………………………………………………………... 

Geboortedatum: 

 

…………………………………………………………….. 

Handtekening: 

 

 

…………………………………………………………….. 

Datum: 

 

…………………………………………………………….. 

Welke medische gegevens mogen deze zorg-
verleners bekijken? 
 
Het gaat om gegevens die belangrijk zijn voor uw 
behandeling. Uw zorgverleners stellen dit samen 
vast. Het gaat in de eerste plaats om uw naam, 
adres, geboortedatum, leeftijd, geslacht en      
burgerservicenummer (BSN). 
Daarnaast is een samenvatting met de belangrijk-
ste gegevens uit uw huisartsdossier belangrijk. 
Hierin staan: 
• Uw relevante gezondheidsproblemen; 
• Aan u voorgeschreven medicijnen; 
• Bekende allergieën; 
• Informatie over contacten met u over uw ziekte; 
• Bijzonderheden die belangrijk zijn voor uw zorg-

verleners. 

 
Hoe geeft u toestemming? 
 
Uw huisarts kan deze gegevens delen met uw 
andere zorgverleners. Dat mag alleen met uw 
uitdrukkelijke toestemming. Zo blijft uw privacy 
beschermd. Het staat u vrij om wel of geen toe-
stemming te geven. En u kunt uw toestemming 
altijd weer intrekken. Zonder uw toestemming 
kunnen uw medische gegevens niet worden ge-
deeld via het LSP. 
 
U kunt op twee manieren toestemming geven 
1. U vertelt het aan uw huisarts of de assistent; 
2. U levert het ingevulde toestemmingsformulier in 
bij uw huisarts of de assistent.  
 
Uw huisarts noteert uw toestemming in uw 
dossier 
Dan meldt hij uw burgerservicenummer (BSN) 
aan bij het LSP. Daarna kunnen uw andere keten-
zorgverleners de belangrijke gegevens voor uw 
behandeling 
bekijken via hun informatiesysteem. Dat mag al-
leen als zij u behandelen en uw gegevens daar-
voor nodig hebben. 

Hoe werkt het delen van medische 
gegevens via het LSP? 
 
Uw huisarts en uw andere zorgverleners 
houden elk een dossier over u bij. Hierin 
staat informatie die van belang is voor uw 
behandeling. 
Uw huisarts legt bijvoorbeeld vast wat uw 
klachten zijn en welke behandelingen u 
krijgt. Hij houdt ook bij welke andere zorgver-
leners bij uw zorg betrokken zijn. 
Uw zorgverleners willen die informatie met 
elkaar kunnen delen om u goed te kunnen 
behandelen. Hiervoor sluiten zij hun compu-
tersysteem aan op het beveiligde netwerk 
van het Landelijk Schakelpunt. Via het LSP 
kunnen zij de gegevens bekijken die zij nodig 
hebben voor uw behandeling. Dat kan alleen 
door in te loggen op een goed beveiligde 
manier. 
 
Welke zorgverleners mogen uw medische 
gegevens bekijken? 
 
Welke zorgverleners uw huisarts betrekt bij 
uw behandeling, hangt af van uw ziekte. Dat 
kan bijvoorbeeld gaan om verpleegkundigen, 
medisch specialisten, psychologen, diëtisten, 
podotherapeuten, fysiotherapeuten, optome-
tristen, apothekers en instellingsartsen. Meer 
informatie hierover kunt u vinden op  
volgjezorg.nl, de website van VZVZ voor 
patiënten over gegevensuitwisseling via het 
Landelijk Schakelpunt. Alleen zorgverleners 
die een rol spelen bij uw  behandeling, kun-
nen uw gegevens bekijken via het LSP. 

 

 


