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0. Inleiding 

In deze folder leggen wij u uit wat de samenwerking tussen Ziekenhuis Amstelland en 

VUmc inhoudt en waarom er bepaalde gegevens moeten worden gedeeld tussen 

Ziekenhuis Amstelland en VUmc. 

1. Samenwerking Ziekenhuis Amstelland en VUmc 

VUmc en Ziekenhuis Amstelland werken samen op het gebied van borstkankerzorg. Onze 

borstkankerzorg heeft één centraal loket zodat de afstemming tussen beide locaties 

optimaal is. In overleg met de patiënt wordt bekeken wat de beste optie is voor de 

diagnostiek en de behandeling: dichtbij huis en snel. Artsen, verpleegkundigen en andere 

zorgverleners werken hierbij samen in één team waarbij de patiënt altijd één 

aanspreekpunt heeft bij zijn/ haar behandelend specialist. Aanvullende onderzoeken, 

polikliniekbezoeken en nazorg vinden zoveel mogelijk plaats op dezelfde locatie. Alle 

operaties vinden in principe plaats in Ziekenhuis Amstelland. Bestralingen en zeer 

gespecialiseerde onderzoeken vinden plaats in VUmc. De arts bespreekt altijd met de 

patiënt waar de volgende afspraak plaatsvindt. Voor beide ziekenhuizen geldt één 

telefoonnummer voor borstkankerzorg: 020 755 7011.  

2. Delen van (medische) gegevens Ziekenhuis Amstelland en VUmc  

Waarom?  

Om goede patiëntenzorg te kunnen bieden is het noodzakelijk dat alle betrokken 

medewerkers tijdig inzicht hebben in de medische gegevens van uw patiëntendossier. 

Daarom is het nodig om gegevens tussen Ziekenhuis Amstelland en VUmc te delen.  

Om welke gegevens gaat het?  

In uw dossier staan allerlei gegevens, zoals:  

 Persoonsgegevens 

 Verzekeringsgegevens 

 Contactpersoon in geval van nood 

 Allergieën 

 Medicijnen 

 Alle bevindingen bij eerdere bezoeken aan Ziekenhuis Amstelland of VUmc 

 Alle inkomende en uitgaande correspondentie over eerdere behandelingen 

 Facturatiegegevens 

Op het registreren, beheren en gebruiken van deze gegevens is landelijke en Europese 

wet- en regelgeving van toepassing: de Wet op de Geneeskundige 

Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG). 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?  

Iedere zorgverlener met wie u een behandelrelatie heeft, heeft op basis van zijn/haar rol 

in het ziekenhuis toegang tot de gegevens die nodig zijn om zijn/haar taak goed te 

kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn er ondersteunende medewerkers die toegang hebben 

tot specifieke gegevens (o.a. artsen van andere disciplines, doktersassistenten, 

medewerkers voor de planning, etc.). Wanneer u in VUmc toegang heeft tot het 

patiëntenportaal ‘Mijn Dossier’ zijn onderzoeksuitslagen hier voor u inzichtelijk.     

Wanneer?  

De samenwerking op het gebied van borstkankerzorg tussen VUmc en ZHA is per 1 

januari 2016 van start gegaan.  

 

 

 



Geldt dit ook voor mij? 

Ook als u al lange tijd onder behandeling of controle bent wegens een borstkanker 

gerelateerde zorgvraag in het VUmc valt u vanaf 1-1-2016 onder deze samenwerking 

tussen Ziekenhuis Amstelland en VUmc voor borstkankerzorg. Dat betekent dat er 

gegevens worden gedeeld met Ziekenhuis Amstelland. Medewerkers van Ziekenhuis 

Amstelland die daartoe gerechtigd zijn, kunnen uw dossier inzien en er gegevens in  

opslaan. 

Voor patiënten van het Ziekenhuis Amstelland die voor een borstkanker gerelateerde 

zorgvraag op locatie VUmc worden behandeld,  geldt dat er gegevens worden gedeeld 

met het VUmc. Medewerkers van VUmc die daartoe gerechtigd zijn, kunnen uw dossier 

inzien en er gegevens in  opslaan. 

3. Facturatie 

Ondanks de samenwerking tussen VUmc en Ziekenhuis Amstelland kan slechts één 

ziekenhuis de geleverde zorg declareren. Er is gekozen om dit te laten verlopen via het 

Ziekenhuis Amstelland. Facturatie zal dus vanuit het Ziekenhuis Amstelland plaatsvinden 

aan uw zorgverzekeraar, ongeacht de locatie waar de zorg heeft plaatsgevonden. 

4. Vragen 

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag. Meer informatie en een antwoord op de meest 

gestelde vragen vindt u op onze websites: www.ziekenhuisamstelland.nl of www.vumc.nl  

Staat uw vraag er niet bij? 

Dan kunt u contact met ons opnemen: 

 Per e-mail:  info@borstkanker-zorg.nl 

 Per telefoon: 020 755 7011.  
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Toestemmingsformulier voor delen medische gegevens 

Ziekenhuis Amstelland en VUmc 

 

Naam patiënt:   

Geboortedatum:   

Patiëntennummer:    

 

 
1. heeft kennis genomen van de informatie uit de folder “toestemming verlenen delen 

medische gegevens Ziekenhuis Amstelland & VUmc”. 

2. verleent hierbij toestemming om de behandelovereenkomst voor de borstkankerzorg 

aan te gaan met Ziekenhuis Amstelland.  

3. verleent hierbij toestemming voor het delen van gegevens van uw elektronisch 

patiëntendossier tussen Ziekenhuis Amstelland en VUmc.  

   

Datum:           

  

  

Handtekening:          

  

 

Dit formulier zal in uw dossier worden bewaard. 

Wij verzoeken u vriendelijk om dit formulier in bijgaande antwoordenvelop te 

retourneren naar het Centrum voor Borstkanker-zorg, Antwoordnummer 191, 1180 VB 

Amstelveen. 


