Toestemmingsregistratie voor het delen van
uw medische gegevens
De juiste zorg met de juiste informatie. Uw zorgverleners in ZGT leggen in uw
patiëntendossier verschillende gegevens over u vast. In uw patiëntendossier staan
bijvoorbeeld de resultaten van onderzoeken, welke aandoeningen of ziekte u heeft en
welke behandeling of welk medicijn u krijgt.
Voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw medische gegevens met andere
zorgverleners hebben wij uw toestemming nodig. Hoe u toestemming regelt, leest u in
deze folder.

Als u wordt verwezen naar een andere
zorgorganisatie, stuurt uw zorgverlener
medische gegevens vanwege de vervolgzorg,
bijvoorbeeld voor een behandeling of
onderzoek elders. Voor deze verwijzing hoeft
u niet apart toestemming te geven.
Als een zorgaanbieder patiëntgegevens van u
beschikbaar stelt aan een andere
zorgaanbieder zonder dat vooraf bekend is
wie deze gegevens in gaat zien, moet u daar
volgens de wet uitdrukkelijk toestemming
voor geven. Want met de juiste informatie
over u, kunnen zij u snel en veilig de juiste
zorg geven. Ook ’s avonds en in het weekend.
Een zorgverlener kan uw medische gegevens
alleen bekijken met uw toestemming.

Kunnen alle zorgverleners daarna
mijn medische gegevens opvragen?

Alleen zorgverleners die betrokken zijn bij uw
zorg mogen hierna uw medische gegevens
inkijken. Dit mogen zij alleen doen als dit
nodig is voor uw behandeling.
Een andere zorgverlener mag vervolgens
alleen gegevens inzien als er sprake is van
een behandelrelatie en het inzien van belang
is voor de behandeling. Dit kan bijvoorbeeld
gebeuren bij het maken van een MRI-scan.
De beelden hiervan zijn gemaakt voor uw
huidige behandeling, maar kunnen mogelijk
in de toekomst ook weer van belang zijn voor
de behandeling door een andere zorgverlener.

Hoe geef ik het ziekenhuis
toestemming om mijn medische
gegevens te delen?

ZGT vraagt u toestemming voor het delen
van uw medische gegevens via
uitwisselingssystemen. Een
uitwisselingssysteem stelt medische gegevens
elektronisch beschikbaar aan andere
zorgaanbieders.
Een medewerker van ZGT kan deze
toestemming vragen.
 U kunt mondeling toestemming geven
aan een zorgmedewerker, bijvoorbeeld
aan de balie (legitimatie vereist) of in de
spreekkamer bij de arts.
 U kunt het zelf registeren, bijvoorbeeld in
het patiëntportaal MijnZGT.

Hoe geef ik toestemming voor mijn
kind?

 Heeft u een kind jonger dan 12 jaar? Dan
kunt u als ouder of voogd toestemming
geven voor uw kind om zijn/haar
gegevens elektronisch beschikbaar te
stellen.
 Heeft u een kind van 12 tot en met 15
jaar? Dan kunt u als ouder of voogd
sámen met het kind toestemming geven.
U kunt samen een toestemmingsformulier
invullen, bijvoorbeeld aan de balie in het
ziekenhuis (legitimatie vereist).
 Heeft u een kind van 16 jaar of ouder?
Dan dient uw kind zelf toestemming
geven.
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Medische gegevens bekijken, alleen
met uw toestemming

Wat gebeurt er als ik toestemming
geef?

ZGT legt uw toestemming in het systeem
vast. Vanaf dat moment kan ZGT uw
medische gegevens elektronisch beschikbaar
stellen aan een zorgaanbieder. Een
zorgaanbieder is bijvoorbeeld een
huisartsenpraktijk of ziekenhuis. Een
zorgverlener is een persoon die werkt bij de
zorgaanbieder, bijvoorbeeld de huisarts,
verpleegkundige of specialist. ZGT stelt alleen
gegevens beschikbaar aan zorgaanbieders,
niet aan individuen zoals zorgverleners.
Geeft u geen toestemming of heeft u
bezwaar? Dan kunnen andere zorgverleners
buiten ZGT deze gegevens niet bekijken. Ook
niet in noodsituaties.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of
mobiel delen van uw medisch dossier inzien,
persoonlijke gegevens checken, of
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer
informatie op: zgt.nl/mijnzgt.
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