Betreft: bescherming persoonsgegevens

Geachte patiënt,

De huisartsen die aangesloten zijn bij zorggroep Het Huisartsenteam hebben rondom de
patiënt met een chronische aandoening, de GGZ-patiënt en de kwetsbare oudere,
samenwerkingsafspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een zorgprogramma. Om u de best
mogelijke zorg te bieden, is samenwerking met andere zorgverleners, zoals een diëtiste,
podotherapeut, psycholoog of specialist ouderengeneeskunde van belang. Samen streven we
ernaar om kwalitatief goede zorg te bieden; afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Computer
omputersysteem
systeem voor patiënten in de zorgprogramma’s
Uw huisarts werkt voor de patiënten in de genoemde zorgprogramma’s met een bepaald
computersysteem, ook wel Keten Informatie Systeem (KIS) genoemd. Met dit
computersysteem kunnen alle zorgverleners waar u door de huisarts naar verwezen wordt,
relevante informatie inzien en uitwisselen. Daardoor kunnen zij beter met elkaar
samenwerken. Uw huisarts en de praktijkondersteuner zijn de enige die uw volledige
medische dossier kunnen inzien.
inzien. De andere zorgverleners zien alleen die informatie die van
belang is voor de behandeling van uw aandoening.

Wat betekent dit voor
voor u?
U hoeft niet aan iedere zorgverlener dezelfde informatie over uw aandoening te vertellen en
er wordt voorkomen dat bepaalde onderzoeken dubbel gedaan worden.

Zorggroep Het Huisartsenteam, waar uw huisarts deel van uitmaakt, vindt het belangrijk om
u persoonlijk op de hoogte te brengen van dit computersysteem.

Welke gegevens worden in dit computersysteem
computersysteem opgeslagen?


Burgerservicenummer (BSN)



Voor- en achternaam (geboortenaam)



Geboortedatum



Geslacht



Adres



Polisnummer van uw zorgverzekeraar



Gegevens van uw huisarts



Gegevens van uw zorgverzekeraar
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Bovendien wordt de volgende informatie ook overgezet:


Welke aandoeningen u heeft.



Gegevens die van invloed zijn op uw ziektebeeld.



Welke medicijnen u gebruikt.



Informatie over het consult.

Instanties die zich bezig houden met
met uw gegevens
De huisarts ziet erop toe dat alleen relevante gegevens over de behandeling van uw
aandoening worden uitgewisseld met andere zorgverleners.

Wat gebeurt er als u bezwaar heeft tegen het gebruik van het systeem?
systeem?
Dan kunt u dat kenbaar maken aan uw huisarts. Samen bespreekt u de consequenties. Indien
het computersysteem niet gebruikt kan worden, dan belemmert dat uw huisarts om u de
zorg te geven waar u recht op heeft.

Kan ik als patiënt mijn eigen dossier inzien?
U heeft als patiënt het recht om uw gegevens, die in het computersysteem zijn opgeslagen,
te bekijken. Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u dit aan uw huisarts vragen.

Waar kunt u terecht met vragen?
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen over het computersysteem, de gegevens die
daarin worden bewaard en uw privacy? Aarzel dan niet om contact met uw
praktijkondersteuner of huisarts op te nemen.

Met vriendelijke groeten,

Namens uw huisarts
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