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Gegevensuitwisseling door uw huisarts met andere zorgaanbieders 

 

Uw huisarts (m/v) verwijst u soms naar een andere zorgaanbieder voor (deel)behandeling, 

diagnostiek of de verstrekking van medicatie. Hij zal u dan vragen of u er mee instemt dat hij 

dat deel van de behandeling aan die andere zorgaanbieder overdraagt. Natuurlijk moet hij 

aan die andere zorgaanbieder informatie verstrekken om de overdracht goed te laten 

verlopen.  

Huisartsen hebben hiervoor verschillende systemen in gebruik. De belangrijkste zijn: 

- een Huisarts Informatie Systeem (HIS) 

o het elektronisch patiëntendossier dat de huisarts van iedere patiënt moet 

bijhouden is hiervan de kern 

 

- communicatiesystemen om beveiligd elektronisch informatie met andere 

zorgaanbieders te kunnen uitwisselen, bijvoorbeeld:  

o om een verwijsbrief te sturen naar het ziekenhuis 

o een recept naar de apotheek te kunnen verzenden 

o een verwijzing naar een fysiotherapeut of een diëtist te kunnen doen 

 

- brief en fax 

 

Huisartsen mogen deze systemen alleen gebruiken als ze aan technische en beveiligingseisen 

voldoen. Ze worden hierop regelmatig gecontroleerd.  

Uw huisarts zal u om uw toestemming vragen om uw gegevens elektronisch te verzenden. 

Hij legt die toestemming in uw elektronische patiëntendossier in zijn HIS vast.  

Ook als u géén toestemming geeft zal hij dat vastleggen.  

Uw gegevens mogen bij de ontvanger alléén door een andere arts (specialist) of bij deze 

behandeling betrokken zorgverlener worden ingezien. Voor al deze mensen geldt een 

geheimhoudingsplicht.  

U bent niet verplicht om toestemming te geven. Ook kunt u uw toestemming weer 

intrekken. Laat dit dan aan uw huisarts weten. Samen bespreekt u hiervan de consequenties. 

Houdt u er bij deze afweging rekening mee dat het gebruik van het computersysteem 

belangrijk is voor uw huisarts en andere zorgverleners om u de juiste zorg te geven.  

Als u deze tekst niet begrijpt kan uw huisarts u nadere uitleg geven. 


