wanneer u het er niet
mee eens bent…..
Er kunnen redenen zijn waarom u
het er niet mee eens bent dat de
huisartsenspoedpost de beschikking krijgt
over een samenvatting van uw medisch
dossier. Dan kunt u daar bezwaar tegen

meer informatie?
Wilt u meer weten over uw rechten en

uw medische
gegevens,

plichten als patiënt of over de uitwisseling

uw huisarts en de

van medische gegevens tussen huisartsen en

huisartsenspoedpost

huisartsenspoedposten, neem dan contact
op met uw eigen huisarts of met Adviespunt
Zorgbelang Fryslân, telefoon 058 - 2137138

maken. Dat kan door bij uw huisarts of
bij de huisartsenspoedpost een formulier
in te vullen en dit bij uw eigen huisarts in
te leveren. Uw huisarts blokkeert dan uw
dossier, zodat er geen samenvatting kan
worden opgevraagd.
Is uw dossier geblokkeerd, dan is er voor
de medewerkers en de artsen op de
huisartsenspoedpost geen enkele manier
om in bijvoorbeeld een spoedeisende
situatie snel over uw medische gegevens
te beschikken. Hiervoor moet u altijd weer
uw eigen huisarts inschakelen.

Centrale Huisartsendienst Drenthe
Postbus 409
9400 AK Assen
Telefoon 0592 391900 (kantoornummer)
Fax 0592 391909 (kantoorfax)
E-mail info@chd.nl
Internet www.chd.nl
Huisartsenspoedposten

0900 – 112 0 112

Met spoed een huisarts nodig
buiten praktijktijden?
0900 – 112 0 112
Dit nummer kost € 0,55 per gesprek.
Bij mobiel bellen + de kosten van uw mobiele netwerk.

huisarts en huisartsen-

een samenvatting van het dossier

inzage en privacy

Uw huisarts houdt van iedere patiënt in

De patiëntenorganisaties en de huisartsen

zijn eigen praktijk een dossier bij. Hierin

hebben afgesproken dat de samenvatting van

staan al uw medische gegevens genoteerd.

uw medisch dossier op de huisartsenspoedpost

Uw huisarts en de huisartsenspoedposten

Een deel van deze gegevens kan door de

mag worden ingekeken. De informatie is

van de Centrale Huisartsendienst Drenthe

huisarts op de huisartsenspoedpost direct

strikt vertrouwelijk. De huisartsen hebben

kunnen per computer medische gegevens

worden opgevraagd. Het gaat dan niet om

hun medisch beroepsgeheim en de

uitwisselen. Dat betekent dat de huisartsen

het hele dossier, maar om een samenvatting

doktersassistentes op de huisartsenspoedpost

op de huisartsenspoedpost in uw regio

waarin de belangrijkste medische gegevens

direct de beschikking kunnen krijgen

zijn opgenomen. Welke dit precies zijn, is

over een aantal medische gegevens uit

nauwkeurig omschreven in afspraken die zijn

uw dossier bij uw eigen huisarts wanneer

gemaakt tussen de landelijke en regionale

zij dat in het kader van een hulpvraag

patiëntenorganisaties (NPCF en Zorgbelang

| Uw naam, adres en woonplaats

noodzakelijk vinden. De beschikbaarheid

Drenthe) en de landelijke huisartsenorganisatie

| Waar u verzekerd bent

van deze gegevens kan ertoe bijdragen

LHV. Ook is precies vastgelegd wie de

| Wie uw eigen huisarts is

dat de huisarts op de huisartsenspoedpost

gegevens mag lezen en hoe uw privacy is

| Een overzicht van aandoeningen, ziekten

beter in staat is om uw medische

gewaarborgd.

spoedpost wisselen
informatie uit

de samenvatting bevat de

hebben eveneens een geheimhoudingsplicht.

volgende gegevens:

gegevens gebeurt altijd veilig. Buitenstaanders
hebben geen toegang tot het computernetwerk

of klachten waarvoor u de laatste vier

hulpvraag te beoordelen of doeltreffender

maanden bij de huisarts bent geweest, of in

te behandelen en verkleint het risico dat u

ieder geval een overzicht van de laatste vijf

medicijnen krijgt die u niet verdraagt.

keer dat u bij uw huisarts bent geweest

de inhoud van de samenvatting
De huisarts die op de huisartsenspoedpost via
de computer gegevens opvraagt bij uw eigen
huisarts, kan niet rechtstreeks in uw dossier
kijken. Het werkt als volgt: nadat de vraag
om gegevens vanuit de huisartsenspoedpost
in de computer van uw eigen huisarts is
aangekomen, stuurt de computer van
uw eigen huisarts de samenvatting met
de belangrijkste gegevens terug naar de
huisartsenspoedpost. Dit gebeurt binnen
enkele seconden.

Het verzenden en bewaren van de medische

| De namen van de medicijnen die u zijn
voorgeschreven en van de medicijnen waar
u minder dan vier maanden geleden mee
gestopt bent
| De namen van medicijnen waarvan bekend
is dat u ze niet verdraagt
| Informatie over andere allergieën of
overgevoeligheden
| Een overzicht van onlangs uitgevoerde
onderzoeken en verwijzingen naar medisch
specialisten

waarlangs de gegevens worden uitgewisseld.

ook informatie terug
Na ieder contact van u met de huisartsenspoedpost (dat kan ook een telefonisch contact
zijn) wordt altijd een melding gedaan naar
uw eigen huisarts. Daarin staat niet alleen
dat u contact hebt gehad, maar ook wat er
bijvoorbeeld voor advies is gegeven, of welke
aandoening of welk letsel is vastgesteld door
de arts op de huisartsenspoedpost. Ook wordt
vermeld welke medicijnen eventueel zijn
voorgeschreven. De huisartsenspoedpost stuurt
deze gegevens automatisch naar uw eigen
huisarts, waar ze worden opgenomen in uw
eigen medisch dossier. De huisartsenspoedpost
houdt zelf ook bij wanneer en waarvoor u
contact heeft gehad.

