
 

Toestemmingsverklaring 

Ziekenhuis Amstelland bewaart uw (persoonlijke) gegevens in een medisch dossier. Dit is 

nodig voor een goede (medische) behandeling. Als u naast Ziekenhuis Amstelland ook bij 

andere zorgverleners onder behandeling bent, of in de toekomst onder behandeling 

komt, kan het in uw belang zijn dat wij uw gegevens met hen kunnen delen. Voor het 

digitaal beschikbaar stellen van uw gegevens met andere zorgverleners via een 

uitwisselingssysteem hebben wij uw toestemming nodig. 

Waar geeft u toestemming voor? 

Met uw toestemming zal Ziekenhuis Amstelland andere zorgverleners, die rechtstreeks 

betrokken zijn bij uw behandeling (een zogenaamde ‘behandelrelatie’ met u hebben), 

laten weten welke medische gegevens in uw dossier staan vermeld bij Ziekenhuis 

Amstelland. De behandelaar buiten Ziekenhuis Amstelland met een behandelrelatie 

ontvangt op diens verzoek een samenvatting van de gegevens en een overzicht van uw 

contactmomenten. Van de behandelaar buiten Ziekenhuis Amstelland wordt verwacht dat 

deze bepaalt welke gegevens voor uw behandeling van belang zijn en deze via het 

uitwisselingssysteem kan overnemen in hun eigen dossier. 

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Dit kunt u doen door een e-mail te 

sturen naar privacy@zha.nl. Uw toestemming heeft geen einddatum. Na 5 jaar krijgt u 

een herinnering en de vraag of deze toestemming door u nog gewenst is. 

Waarom zou u medische gegevens digitaal beschikbaar stellen? 

Wanneer dat nodig is voor uw behandeling buiten Ziekenhuis Amstelland, kan de 

behandelend zorgverlener gegevens die voor uw behandeling van belang zijn direct 

inzien. Ook hoeven onderzoeken die al uitgevoerd zijn meestal niet opnieuw te worden 

uitgevoerd, omdat de resultaten van het eerdere onderzoek al beschikbaar zijn. Dit 

scheelt u tijd en kosten in de behandeling.  

Om welke medische gegevens gaat het? 

De zorgverlener met behandelrelatie buiten Ziekenhuis Amstelland krijgt toegang tot uw 

gehele medische dossier, behalve gegevens van de afdelingen Psychologie, Psychiatrie en 

Klinische genetica. De beschikbaar te stellen persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld zijn: 

 Uw naam, leeftijd, adres en Burgerservicenummer (BSN); 

 Algemene gegevens over uw gezondheid; 

 Een overzicht van uw medische problemen, aandoeningen en behandelingen; 

 Informatie over voorgeschreven medicijnen; 

 Informatie over eventuele allergieën; 

 Uitslagen zoals röntgenfoto’s, bloedwaarden en andere testuitslagen; 

 Notities van zorgverleners waarin medische informatie over u is vastgelegd. 

 

De persoonsgegevens in een medisch dossier zijn echter niet beperkt tot bovenstaande 

lijst: alle informatie die relevant is voor uw diagnose en behandeling, zoals beoordeeld 

door de zorgverlener met een behandelrelatie, kan deel uitmaken van het medisch 

dossier. Het is niet mogelijk om bepaalde informatie uit te sluiten van uw toestemming. 

Met welke zorginstellingen kunnen mijn medische gegevens digitaal worden 

uitgewisseld? 

Uw toestemming betreft het delen van gegevens met alle behandelend zorgverleners in 

Nederland. Het is niet mogelijk bepaalde zorginstellingen uit te sluiten. Zorgverzekeraars, 

keuringsartsen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen krijgen nooit toegang tot de 

patiëntengegevens onder deze toestemmingsverklaring. 
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Op dit moment zijn echter nog niet alle zorginstellingen aangesloten. Hier wordt hard aan 

gewerkt. Het doel is om uiteindelijk met zoveel mogelijk zorginstellingen in Nederland 

digitaal te kunnen uitwisselen. Indien de zorginstelling waar u onder behandeling bent 

nog niet is aangesloten, zal de uitwisseling op een andere wijze plaats moeten vinden. 

Wordt er gecontroleerd wie inzage in mijn dossier heeft gehad? 

Met de zorginstellingen die aangesloten zijn bij het uitwisselingssysteem hebben wij 

afspraken gemaakt over hoe er toegang kan worden verkregen tot de gegevens en over 

het gebruik daarvan. Een zorgverlener moet een actuele behandelrelatie met u hebben 

om gegevens van u te mogen raadplegen en bepaalt vervolgens zelf welke gegevens 

noodzakelijk zijn voor de behandeling buiten Ziekenhuis Amstelland. 

Ziekenhuis Amstelland controleert actief op inzage in uw dossier. In een logbestand 

wordt geregistreerd wie, wanneer toegang heeft gehad tot gegevens in het 

patiëntendossier. Een patiënt heeft het recht om het logbestand van zijn/haar dossier in 

te zien. 

Uw privacy 

In de privacyverklaring, die u op onze website vindt, staat in meer detail beschreven hoe 

we omgaan met uw persoonlijke gegevens en wat uw rechten zijn. Heeft u toch nog 

vragen? U kunt deze stellen via e-mail privacy@zha.nl. 

Als u akkoord gaat met het delen van uw gegevens dan kunt u dit mondeling kenbaar 

maken bij de inschrijfbalie van Ziekenhuis Amstelland. Wilt u dit liever schriftelijk doen, 

onderteken dan onderstaande toestemmingsverklaring, scan deze en stuur hem naar 

inschrijfbalie@zha.nl 

Toestemmingsverklaring 

Ik ga akkoord met het beschikbaar stellen door Ziekenhuis Amstelland van mijn medisch dossier. 

Datum:______________________   Naam: _______________________________ 

Geboortedatum:  _______________ 

Handtekening patiënt 12 jaar en ouder: *  __________________________________ 

 

*) Indien wilsonbekwaam is de handtekening 

van de wettelijk vertegenwoordiger nodig. 

In twee verschillende situaties zijn wij 

verplicht nog een naam en handtekening in 

onze gegevens op te nemen. Graag aankruisen 

wat van toepassing is: 

o Ouder/wettelijk vertegenwoordiger 
van kinderen van 12 tot 16 jaar 

o Wettelijk vertegenwoordiger van 
wilsonbekwame 

 

 

Handtekening wettelijk vertegenwoordiger:  

 

_______________________________ 
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