stempel praktijk

Wat u als chronisch zieke patiënt moet weten over het gebruik van uw
medische gegevens.
Uw huisarts is lid van de EersteLijns Zorggroep HAaglanden (ELZHA).

Meerdere zorgverleners
Bij ELZHA werken de huisarts en andere deskundigen (bijvoorbeeld diëtist of podotherapeut) als team samen om u
beter te kunnen ondersteunen bij uw chronische ziekte. Dat noemen we ketenzorg. Samen met u maken zij een
plan hoe u uw gezondheid kunt verbeteren. Ketenzorg heeft voor u als patiënt belangrijke voordelen. Doordat de
zorgverleners goed met elkaar overleggen, daalt het risico op complicaties of nieuwe gezondheidsproblemen. Uw
huisarts houdt altijd het totaaloverzicht over de zorg en blijft eindverantwoordelijk.

Verzamelen en gebruik van gegevens voor uw behandeling
Alle betrokken zorgverleners leggen gegevens over u als patiënt vast; dat zijn ze wettelijk verplicht. Dit doen zij in
een elektronisch dossier in hun computer. U kunt daarbij denken aan uitslagen van een onderzoek, röntgenfoto’s,
of (verwijs)brieven. Bij elkaar vormen deze gegevens een beschrijving van het verloop van uw ziekte of
behandeling.
Deze zorgverleners delen de relevelante gegevens met elkaar via digitale uitwisseling het zgn. Keten Informatie
Systeem (KIS). Dit betekent dat wanneer uw huisarts u doorverwijst naar een andere zorgverlener, deze
zorgverlener ook toegang tot uw medische gegevens krijgt, alleen betreffende uw chronische ziekte.

Verzameling van gegevens per huisartsenpraktijk
Van alle chronische patiënten van uw huisarts verzamelt ELZHA gegevens over de kwaliteit van de geleverde zorg.
Deze gegevens (die anoniem zijn, de zorggroep weet dus niet om welke patiënt het gaat)worden gebruikt om te
zien of de huisarts en zijn praktijk goede zorg aan u verleent.

Terugkoppeling naar de zorgverzekeraar
De patiënt gegevens worden niet gedeeld met de zorgverzekeraar.

Privacy
Het verzamelen van gegevens van mensen moet altijd zorgvuldig gebeuren. In de zorggroep wordt alles wat
hiermee te maken heeft geregeld in overeenstemming met de geldende wetten en regels rondom privacy.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over de informatie in deze brief, dan kunt u die altijd stellen aan uw praktijkondersteuner of uw
huisarts.

