
volgjezorg.nl  
is onderdeel van

…via het Landelijk Schakelpunt (LSP)… 
Alleen als jij dat goed vindt

Wil je meer informatie? TIP
•  Kijk op www.volgjezorg.nl. Daar vind je ook een overzicht van  

alle zorgverleners die het Landelijk Schakelpunt gebruiken.
•  Of bel Volgjezorg  

(maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur): 070 - 317 34 56.
• Of stuur een e-mail: info@volgjezorg.nl.

Wil je extra toestemmingsformulieren? 

• Vraag ze aan je huisarts of apotheek.
• Of regel het op www.volgjezorg.nl. 

Wil je online toestemming geven? 

Scan dan de QR-code.

Jouw medische gegevens 
beschikbaar…

•  Informatie over de meest recente 
bezoeken aan je huisarts.

• Informatie over je allergieën.
•  Informatie over medicijnen die je 

huisarts heeft voorgeschreven.
•  Informatie over medicijnen die je 

hebt gekregen van de apotheek.
•  Informatie over overgevoeligheid 

voor bepaalde medicijnen.

Een specialist in het ziekenhuis of een  
andere zorginstelling kan alleen gege-
vens over je medicijnen, allergieën en 
overgevoeligheid bekijken. Dat geldt 
ook voor een andere apotheek of een 
apotheek in een instelling.

Hoe geef je toestemming om je 
medische gegevens te delen via  
het Landelijk Schakelpunt?
Je kunt op 3 verschillende manieren 
toestemming geven:
•  Optie 1: Je zegt tegen je huisarts en  

tegen je apotheken dat je het goed 
vindt dat ze je actuele medische 
gegevens delen.

•  Optie 2: Je vult het toestemmings-
formulier uit deze folder in en levert  
dat in bij je huisarts en bij je apotheken.  
Eén formulier voor je huisarts en één 
formulier voor iedere apotheek.

•  Optie 3: Je geeft toestemming via 
www.volgjezorg.nl.

Aan je huisarts en alle apotheken waar 
je komt, geef je apart toestemming. 
Maar je kunt ook alléén je huisarts of  
alléén één van je apotheken toestem- 
ming geven.

Wil je toestemming geven, maar bepaal- 
de medische gegevens niet delen via het  
Landelijk Schakelpunt? Dat kan. Overleg  
dit met je huisarts en je apotheken.

Wil je weten wie je medische 
gegevens hebben bekeken en 
wanneer?
Je kunt via www.volgjezorg.nl een 
overzicht opvragen of bekijken.

Kun je het ziekenhuis ook 
toestemming geven?
Dat kan, maar niet via Volgjezorg. 
Ziekenhuizen vragen steeds vaker zelf  
toestemming aan hun patiënten, omdat  
zij jouw gegevens ook via andere syste- 
men kunnen uitwisselen. Bijvoorbeeld 
om foto’s en filmpjes te delen met 
andere ziekenhuizen. Daarom vragen 
ze toestemming met een eigen folder 
en toestemmingsformulier.

Wat gebeurt er als je  
geen toestemming geeft?
Dan kunnen andere zorgaanbieders 
jouw medische gegevens niet bekijken 
via het Landelijk Schakelpunt. Ook niet  
bij spoedgevallen. Je bepaalt zelf of 
je wel of geen toestemming geeft. 
Je kunt je toestemming altijd weer 
intrekken. Bespreek dit met jouw 
huisarts of apotheek. Of regel het via 
www.volgjezorg.nl.

Wie is verantwoordelijk voor het 
Landelijk Schakelpunt?
De Vereniging van Zorgaanbieders 
voor Zorgcommunicatie (VZVZ)  
is verantwoordelijk voor een goed, 
veilig en betrouwbaar Landelijk 
Schakelpunt.

Je zorgaanbieders zijn verantwoordelijk  
voor de inhoud van je medische gege- 
vens en het juiste gebruik van het 
Landelijk Schakelpunt.

SC
H

EU
R

 A
F 

LA
N

G
S 

D
E 

ST
IP

P
EL

LI
JN

  Scan mij

Wil je toestemming regelen voor je kinderen?
•  Voor kinderen tot 12 jaar: je geeft als ouder of voogd toestemming. 

•  Voor kinderen van 12 tot 16 jaar die toestemming willen geven: zowel jij als ouder  

of voogd én het kind zetten allebei een handtekening.

•  Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming en vullen een eigen formulier in.

Gegevens van mijn kinderen
Vul hieronder de gegevens in van de kinderen voor wie je toestemming wilt regelen. 

Vergeet niet hieronder ook je eigen handtekening te zetten.

Voor- en achternaam: .................................................................................................................................................  M  V

Geboortedatum:  ...............................................................................................................................................................................................................

 JA  NEE  Handtekening kind:  ..........................................................................................................................

Voor- en achternaam: .................................................................................................................................................  M  V

Geboortedatum:  ...............................................................................................................................................................................................................

 JA  NEE  Handtekening kind:  ..........................................................................................................................

Heb je meer dan twee kinderen? Vraag dan een extra toestemmingsformulier.

Handtekening ouder of voogd:   Datum: 

..............................................................................................................................  

Lever dit formulier in bij de huisarts of apotheek
bij wie je toestemming regelt.



Vergeet niet je handtekening te zetten. Z.O.Z.

Mevrouw Trustfull is zich rot geschrok- 
ken. Afgelopen zaterdag liep ze over de  
markt. Ze voelde zich niet goed worden  
en lag opeens languit op straat.  
De man van de groentekraam en een 
voorbijganger hielpen haar overeind.  
Samen brachten ze haar meteen naar 
de huisartsenpost in het AMC.  

De dokter daar kende ze niet. Zij stelde  
mevrouw Trustfull allemaal vragen, 
maar die was een beetje in de war. 
Daardoor begreep ze de dokter niet 
goed. ‘Gebruikt u medicijnen?’ Wie is 
uw huisarts?’ 

‘Bel mijn dochter alstublieft’, 
zegt mevrouw Trustfull. 

Niet veel later kwam haar dochter de 
huisartsenpost binnenrennen. Met een 
plastic boodschappentas vol halflege 

Je huisarts en je apotheken kunnen 
jouw medische gegevens delen met 
andere zorgaanbieders. Bijvoorbeeld 
als een andere arts of apotheek je 
medische gegevens nodig heeft om  
je snel, goed en veilig te helpen.

Het delen van je medische gegevens 
gebeurt via het Landelijk Schakelpunt 
(LSP). Maar alleen als jij dat goed vindt.  
In deze folder lees je hoe dat precies 
gebeurt. En je leest hoe je hiervoor 
toestemming kunt geven.

Ben je onder behandeling van een instel- 
lingsarts, zoals een specialist ouderen- 
geneeskunde of een Arts Verstandelijk  
Gehandicapten? Dan kan ook deze 
instellingsarts jouw gegevens delen.

Is het belangrijk dat andere 
zorgverleners je medische  
gegevens kunnen bekijken?
Je huisarts en apotheken zijn bekend 
met jouw medische gegevens. Daarom  
kunnen ze je snel, goed en veilig behan- 
delen. Maar moet je (met spoed) naar  
een andere arts of apotheek? Of kom  
je bij een specialist of apotheek in het  
ziekenhuis of een andere zorginstelling?  
Dan is het belangrijk dat een andere arts  
of apotheek je belangrijkste medische 
gegevens kan bekijken en je óók snel, 
goed en veilig kan behandelen. En je 
hoeft niet steeds opnieuw je medische 
gegevens te vertellen.

Hoe kunnen zorgverleners jouw 
medische gegevens bekijken?
Je huisarts en apotheken kunnen hun  
computer aansluiten op het Landelijk  
Schakelpunt: een veilig en betrouwbaar  
systeem. Via het Landelijk Schakelpunt 
kunnen ze je belangrijkste medische 
gegevens delen. Een andere arts of 
apotheek kan die medische gegevens 
via het Landelijk Schakelpunt bekijken 
met een beveiligde pas en een wacht- 
woord. Maar alleen als dat nodig is voor  
jouw behandeling. Je medische gege- 
vens worden niet centraal opgeslagen. 
Ze blijven bewaard op de systemen 
van je huisarts en apotheken.

Wie mag jouw medische  
gegevens wel of niet bekijken?
Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen en  
werkgevers kunnen je medische gege-
vens niet bekijken. Een andere arts of 
apotheek mag je medische gegevens 
alleen bekijken als dat nodig is om je 
snel, goed en veilig te kunnen helpen.

Welke medische gegevens  
zijn te bekijken via het  
Landelijk Schakelpunt?
Zorgverleners kunnen via het Landelijk  
Schakelpunt alleen jouw belangrijkste 
medische gegevens bekijken. 
Huisartsen zien:
• Je naam, adres en leeftijd.
•  Informatie over je gezondheid 

(bijvoorbeeld metingen zoals je 
bloeddruk).

ToestemmingsformulierMeenemenVerhaal

potjes en doosjes medicijnen. Ze had 
de dokter aan de telefoon verteld dat  
haar moeder diabetes heeft en toen  
wilde de dokter weten welke medicijnen  
ze slikt. Dus ze had in het huis van haar  
moeder alle medicijnen die ze vond bij  
elkaar gegrist en in een tas gedonderd. 

Ze vond haar moeder in de wachtkamer  
met een bekertje water om bij te komen. 
 
‘Weet u wat handig is?’ zei de dokters- 
assistente. ‘Als de dokter op haar 
computer informatie van de huisarts 
van uw moeder kan zien. Dan weet ze 
meteen dat ze diabetes heeft en wat 
ze moet doen. Maar dat kan alleen als  
uw moeder daar toestemming voor  
geeft. De dokter heeft haar aange- 
raden daarover te praten met haar 
eigen huisarts.’ 

Deze week zit mevrouw Trustfull in de  
wachtkamer van haar huisarts, Daiyan.  
Het zit er vol mensen uit de buurt. 
Surinaamse en Ghanese Nederlanders, 
nieuwkomers uit Syrië: iedereen zegt 
‘goedemorgen’ als ze binnenkomen. 
Mevrouw Trustfull kent een paar  
mensen persoonlijk. Ze kletsen gezellig  
terwijl ze op hun beurt wachten. Hoe is 
het met je moeder, is ze nog in Accra?  
Ik zag jou zondag niet in de kerk.  
Nee dat klopt, mijn kleintje was niet 
lekker. Wat is je haar mooi! Heeft Ravi 
dat gedaan? 

Mevrouw Trustfull is aan de beurt. 
Ze vraagt dokter Daiyan of het waar 
is wat ze in het AMC zeiden, dat het 
goed is als zij in de informatie van de 
huisarts kunnen kijken. Ja, zegt Daiyan, 
‘dat is goed, want dan begrijpt ze het 
beter als u flauwvalt. Nu moest ze eerst  

uw dochter vinden en die naar uw huis  
sturen om uw medicijnen te verzamelen.’  
Daiyan zegt dat het ook goed is als  
mevrouw Trustfull specialisten in het  
ziekenhuis en de apotheek toestemming  
geeft om bepaalde gegevens te delen.

‘Maar kan iedereen dan zomaar alles 
over mij lezen? Ook dingen die ze niks 
aangaan? ’Nee’, zegt dokter Daiyan. 
‘De patiënt blijft altijd de baas over 
haar of zijn eigen dossier. U kunt zelf 
aangeven wat anderen mogen lezen 
en wat niet. Wat u mij in vertrouwen 
vertelt , zal altijd vertrouwelijk blijven’.

Een paar seconden denkt mevrouw 
Trustfull er nog over na.
 
‘Geef dat formulier dan maar’,  
zegt ze dan.

Gegevens huisarts of apotheek
Voor welke zorgaanbieder regel je toestemming? 

Naam:  ................................................................................................................................................................................................................................................

Adres:  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Postcode en plaats:  ......................................................................................................................................................................................................

Wil je nog een zorgaanbieder toestemming geven? Vraag dan een extra toestemmingsformulier.

Mijn gegevens

Achternaam:  ...................................................................................  Voorletters:  ..................................  M  V

Adres:  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Postcode en plaats:  ......................................................................................................................................................................................................

Geboortedatum:  ...............................................................................................................................................................................................................

Handtekening:   Datum:  

..............................................................................................................................   .........................................................................................................................

 JA
Ik geef wel toestemming aan onderstaande 

zorgaanbieder om mijn gegevens te delen 

via het LSP.

Ik heb alle informatie gelezen in de folder

‘Jouw medische gegevens beschikbaar via

het Landelijk Schakelpunt (LSP)’ en ik heb

het goed begrepen.

 NEE
Ik geef geen toestemming aan onder- 

staande zorgaanbieder om mijn gegevens  

te delen via het LSP.

Ik heb alle informatie gelezen in de folder

‘Jouw medische gegevens beschikbaar via

het Landelijk Schakelpunt (LSP)’ en ik heb

het goed begrepen.

Delen van je medische gegevens via het LSPWat lees je in deze folder?
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 mijn huisarts

 mijn apotheek


