Wij willen u
iets belangrijks
vragen...

Mogen wij uw zorggegevens delen?

Goed om te weten:
Niet iedereen kan in uw
dossier kijken!

Mogen wij uw zorggegevens delen?
U bent bij Rivas Zorggroep bekend als patiënt of cliënt. Omdat u in het Beatrixziekenhuis wordt
behandeld of in een van onze verpleeghuizen woont. Of omdat onze wijkverpleging u thuis helpt.
De gegevens over uw zorg houden wij bij in een elektronisch dossier. Artsen, verpleegkundigen en
ondersteunende medewerkers die betrokken zijn bij uw behandeling kunnen deze gegevens bekijken.
Zo weten zij wat nodig is voor uw zorg. U kunt uw gegevens zelf ook bekijken via www.mijnrivas.nl.

Waarom vragen wij dit?
Omdat het in veel situaties belangrijk en prettig kan zijn als andere zorginstellingen
toegang hebben tot uw elektronisch medisch dossier. Voorbeelden hiervan zijn:
»

Als u voor een nieuwe zorgvraag naar een ander ziekenhuis gaat.

»

Als u onverwacht in een noodsituatie in een ander ziekenhuis terecht komt.

»

Als u in het Beatrixziekenhuis bent behandeld en daarna naar de huisarts gaat.

»

Als u voor een second opinion naar een ander ziekenhuis gaat.

Medewerkers van andere zorginstellingen zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen kunnen uw gegevens
niet zien. Dit betreft informatie zoals brieven van uw arts, medicatie-overzicht, allergieën en
onderzoekuitslagen. Wij vragen u hierbij om toestemming om deze gegevens ook met hen te mogen
delen. Als u toestemming geeft, stelt Rivas uw gezondheidsgegevens op veilige wijze beschikbaar aan
zorgverleners binnen Nederland. Deze zorgverleners kunnen uw gegevens alleen bekijken wanneer zij
met u een behandelrelatie hebben. Dat betekent dat u van hen zorg ontvangt. Niet iedereen kan dus in

Moet ik toestemming geven?
U hoeft geen toestemming te geven voor het elektronisch delen van uw gegevens. En als u
toestemming heeft gegeven, mag u deze altijd weer intrekken. Dit kan door de Rivas Zorglijn te bellen
via 0900 8440. U kunt het zelf aanpassen via www.mijnrivas.nl.

uw dossier kijken.

Met wie wordt mijn informatie gedeeld?
Met onder meer ziekenhuizen in Nederland, huisartsen en apotheken.
Bij toestemming stellen wij
uw gegevens ook beschikbaar

Alleen zorginstellingen waarmee u een behandelrelatie heeft, kunnen uw
gegevens zien. Niet alle zorginstellingen hebben dus toegang.

Cliëntportaal

aan andere zorginstellingen.
Maar zorgverleners kunnen uw
gegevens alleen bekijken wanneer
zij met u een behandelrelatie

Hoe kan ik toestemming geven?
»

hebben. Dat betekent dat u van

Maakt u bij ons een afspraak of komt u voor een afspraak naar het
Beatrixziekenhuis of de Lingepolikliniek? Dan vragen onze medewerkers of

hen zorg ontvangt.

wij uw gegevens elektronisch mogen delen.
»

U kunt zelf toestemming geven via www.mijnrivas.nl.

Uw antwoord registreren wij in uw elektronisch cliëntdossier. U kunt dit altijd laten wijzigen.

Waarvoor vragen wij uw toestemming?
Wij vragen om uw toestemming om gegevens uit uw elektronisch
cliëntdossier te mogen delen met bijvoorbeeld andere ziekenhuizen,
huisartsen en apotheken binnen Nederland.

Hoe werkt het in de praktijk?
In uw elektronisch dossier leggen wij vast of u toestemming geeft. Vervolgens kunnen andere
zorginstellingen uw gegevens zien. Denkt u hierbij aan laboratoriumuitslagen, allergieën, brieven van
uw arts, uitslagen van onderzoeken, informatie over uw behandeling en medicijngebruik.

Alleen zorgverleners en
medewerkers die bij uw behandeling
betrokken zijn, hebben toegang tot
deze gegevens. Uw medische gegevens
kunnen geraadpleegd worden in
het belang van uw behandelplan,
behandeling of operatie.

Meer vragen?
Op www.rivas.nl/delen vindt u antwoord op veelgestelde vragen, een overzicht van zorginstellingen
waarmee wij gegevens uitwisselen en een overzicht van de gegevens die wij uitwisselen. Voor vragen
kunt u ook bellen met de Rivas Zorglijn via 0900 8440.

Bezoek onze website:

www.rivas.nl/delen

Rivas Zorglijn:

0900 8440

