Uw medische gegevens
inzichtelijk voor uw specialist

Het St. Anna Ziekenhuis biedt de mogelijkheid om uw medische gegevens
uit te wisselen met uw medisch specialist uit een ander ziekenhuis. Deze
mogelijkheid wordt in stappen ingevoerd in het St. Anna Ziekenhuis. Uw
toestemming kunt u nu al geven op de polikliniek of bij de receptie/
registratie.

Geeft u toestemming?
Voor het uitwisselen van uw medische gegevens is uw toestemming
nodig. U geeft toestemming middels het formulier ‘Verlenen toestemming
gegevensuitwisseling’. Uw beslissing nemen we op in uw dossier, ook
wanneer u ervoor kiest uw gegevens niet te laten inzien.
U kunt uw keuze altijd wijzigen middels het formulier ‘Intrekken
toestemming gegevensuitwisseling’.

Waarom gegevens uitwisselen
Met uw toestemming is het mogelijk dat:
• uw medisch specialist in een ander ziekenhuis bij uw behandeling een
completer beeld heeft van uw medische situatie;
• onderzoeken en behandelingen beter op elkaar afgestemd worden,
waardoor sneller de juiste zorg geboden kan worden en onnodige
afspraken voorkomen worden. Dit bespaart tijd én geld (eigen risico).

Welke gegevens zijn in te zien
Uw medisch specialist in een ander ziekenhuis kan de volgende gegevens
inzien:
• uw diagnose;
• diverse metingen en uitslagen van laboratoriumonderzoek;
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• medische beelden zoals MRI-scans en röntgenfoto’s en de
bijbehorende verslagen van het St. Anna Ziekenhuis;
• Bijzonderheden die belangrijk zijn voor een (waarnemend) arts of
medisch specialist.

Inzage voor wie
Alleen uw medisch specialisten in een ander ziekenhuis kunnen - ieder
voor hun specifieke deel - inzage krijgen in uw medische gegevens. Het
betreft hier alleen samenwerkende ziekenhuizen waarmee het St. Anna
Ziekenhuis hierover afspraken heeft gemaakt. De medisch specialisten
kunnen uw medische gegevens alleen inzien als u toestemming heeft
gegeven en als sprake is van een behandelrelatie en de gegevens voor
uw behandeling relevant zijn.

Hoe geef ik toestemming
Toestemming geven is heel eenvoudig. Bij de polikliniek vraagt één van
onze medewerkers om uw toestemming voor gegevensuitwisseling of u
geeft het zelf aan hen door. Uw antwoord wordt geregistreerd in uw
dossier.

Heeft u vragen
Voor meer informatie kunt u terecht op www.st-anna.nl.
Op onze website vindt u ook antwoorden op de meeste gestelde vragen
over het uitwisselen van medische gegevens. Tevens vindt u hier een
overzicht van de samenwerkende ziekenhuizen, waarmee het St. Anna
Ziekenhuis afspraken heeft over het uitwisselen van medische gegevens.
Ook kunt u uw vragen stellen bij de balie van de polikliniek.
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