Toestemming digitale
gegevensuitwisseling

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis gaat steeds meer over op het digitaal
(via de computer) uitwisselen van medische gegevens. Hierbij kunnen wij
snel en veilig uw medische gegevens beschikbaar stellen aan zorgverleners
in andere ziekenhuizen of zorginstellingen. In een aantal gevallen is het
nodig dat u expliciet toestemming geeft voor het digitaal uitwisselen van uw
gegevens met een andere zorginstellingen, dit wordt in deze folder nader
toegelicht.
Uw medische gegevens
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis houdt van uw behandeling en onderzoeken
een digitaal medisch dossier bij. In het privacybeleid CuraMare, te vinden op onze
website, is toegelicht welke medische gegevens worden verzameld in ons
ziekenhuis, waar en hoe de gegevens worden opgeslagen (HiX) en wanneer uw
gegevens worden gedeeld met derden, zoals huisartsen of andere ziekenhuizen.
Waarom digitale gegevensuitwisseling?
Soms is het nuttig en noodzakelijk dat uw arts uw medische gegevens snel met
andere behandelaars buiten Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis op digitale wijze
kan delen. De behandelend arts van een ander ziekenhuis beschikt vrijwel direct
over dezelfde informatie, beelden en uitslagen. Het versturen van onderdelen van
uw medisch dossier per post of fax heeft tot gevolg dat het twee tot drie weken
kan duren voordat deze gegevens voor de behandelend arts in het andere
ziekenhuis beschikbaar zijn in het digitale dossier.
Met wie worden de gegevens gedeeld?
Via beveiligde (zorg)netwerken en infrastructuren kan de behandelend arts de
medische gegevens van u beschikbaar stellen voor inzage door andere
zorgverleners in de regio. Op dit moment delen wij gegevens met o.a.
ziekenhuizen, thuiszorginstellingen, huisartsen, apotheken, laboratoria,
verloskundigen en gespecialiseerde behandelcentra. De medische gegevens die
wij beschikbaar stellen, mogen alleen geraadpleegd worden door zorgverleners
die een behandelrelatie met u hebben. Wij delen zonder uw expliciete
toestemming geen medische gegevens met zorgverzekeraars, bedrijfsartsen of
werkgevers.
Meer informatie over het delen van medische informatie, de wijze waarop
alsmede de beveiliging kunt u vinden in het privacybeleid CuraMare.
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Toestemming
Op het moment dat we uw gegevens delen in het kader van uw behandeling wordt
uitgegaan van veronderstelde toestemming. Uw toestemming wordt dan niet
expliciet gevraagd en geregistreerd.
In sommige gevallen stellen we uw gegevens beschikbaar aan zorgaanbieders
waar we mee samenwerken, waarbij vooraf niet precies vast te stellen is of deze
zorgaanbieders uw medische gegevens dienen te raadplegen in de toekomst voor
uw behandeling. Om die reden vragen wij uw expliciete toestemming en wordt dit
geregistreerd in uw medisch dossier.
Op dit moment vragen wij om een zogeheten 'generieke toestemming'. Dat
betekent simpelweg dat wij u om een 'ja' of 'nee' vragen als antwoord op de vraag
of wij de medische gegevens beschikbaar mogen stellen aan zorgaanbieders in
de regio.
Keuze wijzigen
U kunt de keuze voor het wel of niet digitaal delen van de medische gegevens
altijd wijzigen. Dit kan via het patiëntenportaal (https://mijn.vanweelbethesda.nl). U
kunt op het patiënten portaal inloggen met behulp van uw DIGID. Onder het menu
‘mijn gegevens’ en het submenu ‘mijn toestemmingen’ kunt u de toestemming
registreren of aanpassen. Het wijzigen van uw toestemming heeft geen
terugwerkende kracht, reeds gedeelde gegevens blijven gedeeld.
Vragen
Als u nog vragen of opmerkingen heeft over het digitaal uitwisselen van uw
gegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming
of coördinator informatiebeveiliging.
E:
privacy@curamare.nl
E:
informatiebeveiliging@curmare.nl
T:
0187 60 73 00
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