TOESTEMMINGSFORMULIER LSP
ELEKTRONISCH UITWISSELEN VAN MEDISCHE GEGEVENS

0 Ja
Ik geef toestemming aan onderstaande zorgverleners om mijn gegevens beschikbaar te
stellen voor raadpleging door andere zorgverleners zoals in de brochure
´Uw medische gegevens elektronisch delen´ is aangegeven.

0 Nee
Ik geef geen toestemming aan onderstaande zorgverleners om mijn gegevens
beschikbaar te stellen voor raadpleging door andere zorgverleners zoals in de brochure
´Uw medische gegevens elektronisch delen´ is aangegeven.



Gezondheidscentrum ‘t Woud – WP Hardy, FP Los en L Grigorian, huisartsen



Gezondheidscentrum Waterwijk – KMPAM Habryka en IS Letsch, huisartsen



Gezondheidscentrum De Haven / Warande – PC Clabbers, A.H. Nadimzadeh, huisartsen

MIJN GEGEVENS
ACHTERNAAM: ________________________________________ VOORLETTERS: ________
GEBOORTEDATUM:

__________________________

□M□V

BSN-NUMMER: ________________________________________

DATUM: ____________________________ HANDTEKENING: ________________________
NAAM EN HANDTEKENING (OUDER / VOOGD)

_______________________________________

LEVER DIT FORMULIER IN BIJ DE AANGEKRUISTE ZORGVERLENERS
TOESTEMMING REGELEN VOOR KINDEREN





Voor kinderen tot 12 jaar geeft de ouder/voogd toestemming.
Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming.
Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel de ouder/voogd als het kind
toestemming moet geven.

FORLO01-12 /03

Uitwisseling van medische gegevens
(middels het LSP – Landelijk Schakelpunt)
Geachte heer, mevrouw, ouder(s) van,
Zoals u weet houden huisartsen administratieve en medische gegevens bij van hun patiënten. Die
gegevens vormen de medische dossiers. Van elke patiënt is er een medisch dossier. Vroeger
werden ze bewaard in een kaartsysteem, tegenwoordig worden ze opgeslagen in de computer. U
zult zich kunnen voorstellen dat een medisch dossier een belangrijk hulpmiddel is voor uw huisarts
want het geeft snel inzicht in de gezondheidshistorie van de patiënt.
Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die
belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke
behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke
medicijnen u allergisch bent.
Toestemming geven
Uw huisarts maakt gebruik van het LSP. Hij/zij vraagt uw toestemming om uw gegevens
beschikbaar te stellen via dit netwerk. Na uw toestemming meldt uw huisarts uw gegevens aan bij
het LSP door uw burgerservicenummer (BSN) door te geven.
Gegevens opvragen
Een andere zorgverlener (huisartsenpost, apotheek of medisch specialist) kan dan uw gegevens
opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Met uw BSN zoekt het LSP welke zorgverleners
gegevens over u beschikbaar hebben. Als er gegevens beschikbaar zijn, kan de zorgverlener deze
opvragen en inzien.
In het netwerk staat alleen uw BSN en welke huisarts en apotheek gegevens over u beschikbaar
hebben. Uw medische gegevens worden dus niet opgeslagen in het LSP.
Regionaal
Het LSP is opgedeeld in ongeveer veertig regio’s. Alle huisartsenposten, huisartsen en apotheken,
die gebruikmaken van het LSP, zijn ingedeeld in één van deze regio’s en kunnen zich eventueel bij
een andere regio aansluiten. Binnen zo’n regio wisselen zorgverleners gegevens met elkaar uit.
Voor ziekenhuizen is een uitzondering gemaakt. Zij hebben vaak patiënten die uit meerdere regio’s
komen en kunnen daarom met meerdere regio’s gegevens uitwisselen.
Patiënten merken in principe niets van de regio-indeling, tenzij ze ook bij zorgverleners uit andere
regio’s komen. Dan kan het voorkomen dat gegevens niet kunnen worden opgevraagd. Via de
regio-indeling kunt u zien in welke regio of regio’s uw zorgverlener gegevens kan uitwisselen.
Ik hoop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Als er desondanks nog vragen zijn,
verwijs ik u graag naar de website www.vzvz.nl voor meer informatie of hoor ik dat graag van u.
Met vriendelijke groet,
Stichting Eerstelijnsgezondheidszorg Lelystad
Uw huisarts

