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Geachte mevrouw, heer,
Met ingang van 1 januari 2013 maken uw zorgverleners binnen de huisartsenpraktijk gebruik van een
Keten Informatie Systeem (KIS). Dit informatiesysteem is speciaal gebouwd voor de begeleiding van
mensen met chronische aandoeningen. Denk hierbij aan suikerziekte, de longziekte COPD en hart- en
vaatziekten. Het programma verzorgt de uitwisseling van informatie tussen verschillende
zorgverleners binnen een zorgketen.
U wordt behandeld door een team dat wel uit zeven verschillende zorgverleners ((para-)medici en
verpleegkundigen) kan bestaan. Tot nu toe gebruikten zij allemaal hun eigen elektronisch
patiëntendossier. De onderlinge communicatie verliep hierdoor vaak inefficiënt wat tot gevolg had
dat sommige onderzoeken onnodig dubbel gedaan moesten worden met een vergrote kans op
fouten.
Vanaf 1 januari 2013 is dat verleden tijd.
Voor goed afgestemde zorg is het van belang dat de zorgverleners die betrokken zijn bij uw
behandeling op de hoogte zijn van de voor hen belangrijkste medische gegevens. Immers als zij goed
geïnformeerd zijn, kunnen zij u de meest optimale behandeling geven. Met behulp van het KIS zal
hier verbetering in komen.
Om te kunnen starten moeten uw gegevens in het KIS ingevoerd worden. Alles wat met uw
chronische ziekte te maken heeft wordt uit het medisch dossier van uw huisarts overgenomen. Het
College Bescherming Persoonsgegevens heeft hier strenge regels voor opgesteld. Uw privacy moet
goed gewaarborgd zijn. Wij zijn dan ook verplicht om uw toestemming te vragen voor het uitwisselen
van uw medische gegevens met onze ketenpartners die bij uw behandeling betrokken zijn.
Waar geeft u toestemming voor?
- Wanneer u hiermee instemt, geeft u toestemming voor uitwisseling van medische gegevens
tussen het patiëntendossier van uw huisarts en het keteninformatiesysteem, wat alleen voor
de medewerkers van de huisartsenpraktijk zichtbaar is.
- Wanneer u in overleg met uw huisarts en/of praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner
afspreekt voor verdere behandeling of begeleiding naar een andere zorgverlener te gaan
(bijvoorbeeld diëtist, fysiotherapeut of oogarts etc.), geeft u ook toestemming om die
gegevens die voor een goede behandeling door die zorgverlener noodzakelijk zijn, aan die
zorgverlener beschikbaar te stellen (deze zorgverlener krijgt dus niet uw gehele medische
dossier te zien).

Wie hebben inzage?
-

U zelf. In de loop van 2013 komt er speciaal voor u een patiëntenportaal. U kunt dan uw
gegevens inzien en zelf gegevens toevoegen, bijvoorbeeld uw thuis gemeten bloeddruk en
uw suikercurve;

-

uw huisarts;

-

uw praktijkverpleegkundige en/of praktijkondersteuner;

-

een bij uw behandeling betrokken zorgverlener waarnaar u door uw huisarts of
praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner verwezen wordt.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?.
-

Uw persoonlijke zorggegevens gaan naar uw dossier bij de huisarts. Hier komt alle informatie
bij elkaar. Samen met u houdt uw huisarts overzicht over uw medische gegevens.

-

Uw gegevens worden anoniem per aandoening verzameld. Uw zorgverzekeraar heeft bij de
Zorggroep, waar uw huisarts bij aangesloten is, chronische zorg “ingekocht”. Zij wil, in uw
belang, graag weten of die zorg van voldoende kwaliteit is voor de prijs die zij bereid is te
betalen.

-

De Zorggroep maakt facturen en declareert bij de zorgverzekeraars. Dit laatste is niet
anoniem. Zorgverzekeraars controleren of de patiënt bij hen verzekerd is. Persoonlijke
medische gegevens gaan nooit naar de zorgverzekeraar.

-

Uw gegevens worden anoniem per huisartspraktijk verzameld. Zo kunnen praktijken
onderling vergelijken of zij hun werk goed doen en waar verbeterpunten liggen. Dit past in
een continu kwaliteitsbeleid.

Heeft u vragen? Bespreek deze met uw praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner of huisarts.

Met vriendelijke groet,
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