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Toestemmingsformulier delen medische gegevens 
met huisartsen via het Huisartsen Informatie Portaal (HIP)

Gegevens ziekenhuis aan wie ik toestemming geef:

Mijn gegevens:

U kunt dit toestemmingsformulier ingevuld en ondertekend inleveren bij:

- sticker patiënt -

JA □
Ik geef onderstaand ziekenhuis toestemming 
om mijn gegevens beschikbaar te stellen voor 
elektronische uitwisseling via het Huisartsen
Informatie Portaal zoals uitgelegd op de achterzijde.

• de receptie (in de daarvoor bestemde box) of polikliniek van alle GHZ-locaties
• uw huisarts
• per post: Groene Hart Ziekenhuis, afd. Patiëntenadministratie, Antwoordnummer 10098, 2800 VB Gouda
• per e-mail: afd.patientenadministratie@ghz.nl

Let op: voor elk kind dient een eigen formulier ingevuld te worden. Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als 

ouder of voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar moet zowel een ouder/voogd 

als het kind zelf toestemming geven en het formulier ondertekenen. Kinderen vanaf 16 jaar moeten zelf 

toestemming geven en ondertekenen.

NEE □ (ook niet in noodsituaties)
Ik geef onderstaand ziekenhuis geen toestemming 
om mijn gegevens beschikbaar te stellen voor 
elektronische uitwisseling via het Huisartsen 
Informatie Portaal zoals uitgelegd op de achterzijde.

Naam: Groene Hart Ziekenhuis

Adres: Bleulandweg 10

Postcode en plaats: 2803 HH Gouda

Achternaam:       Adres:

Voorletters:        Postcode:

Geboortedatum:      Plaats:

Geslacht: M □ V □          

Datum toestemming: 

Handtekening:       Handtekening wettelijk vertegenwoordiger

        bij kinderen tot 16 jaar en wilsonbekwame

        patiënten:

Voor meer informatie en retouradressen kunt u terecht op 
www.ghz.nl/toestemming. 
Mocht u aanvullende vragen hebben, kunt u contact opnemen 
met de afdeling Patiëntenadministratie via (0182) 50 5477 of 
afd.patientenadministratie@ghz.nl

Indien u nog niet als patiënt geregistreerd staat in ons ziekenhuis, 
dan geeft u hierbij toestemming aan het GHZ om bovenstaande 
ingevulde gegevens op te slaan.
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Beschikbaar stellen van uw medische gegevens aan huisartsen? Alleen met uw toestemming!

Goede zorg met goede informatie

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. 

Wanneer u dan terechtkomt bij een (waarnemend) huisarts of 

de huisartsenpost (HAP) Midden-Holland, is het belangrijk dat de

zorgverlener een goed beeld heeft van uw gezondheidssituatie. 

Daarom willen huisartsen uw medische gegevens elektronisch 

bij het GHZ kunnen opvragen, ook ’s avonds en in het weekend. 

Zij maken daarbij gebruik van een speciaal en veilig netwerk: 

het Huisartsen Informatie Portaal.

Wanneer kunnen wij uw medische gegevens delen?

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw medische 

gegevens te waarborgen, kan het ziekenhuis uw medische 

gegevens niet zomaar delen met uw (waarnemend) huisartsen 

in de regio van het GHZ. U moet het ziekenhuis eerst 

toestemming geven om uw dossier beschikbaar te stellen. 

Alleen met uw toestemming zijn de gegevens van het 

ziekenhuis beschikbaar voor inzage door uw (waarnemend) 

huisartsen in de regio van het GHZ.

Wanneer kunnen huisartsen uw medische gegevens opvragen? 

Uw gegevens mogen alleen worden opgevraagd wanneer dat 

nodig is voor uw behandeling. Alleen de huisarts, waarnemend 

huisarts of huisarts op de Huisartsenpost Midden-Holland die u 

behandelt, mag deze gegevens inzien. Andere zorgverleners 

kunnen uw medische gegevens niet opvragen via het 

Huisartsen Informatie Portaal.

Hoe geeft u toestemming om uw medische gegevens 

beschikbaar te stellen?

Op dit formulier kunt u aangeven of u het GHZ toestemming 

geeft om uw medische gegevens met de huisarts te delen. 

Wat gebeurt er als u toestemming geeft?

Het GHZ legt uw toestemming vast in uw dossier. Vanaf dat 

moment zijn uw medische gegevens elektronisch beschikbaar 

voor (waarnemend) huisartsen in de regio van het GHZ. Als u 

geen toestemming heeft gegeven, kan uw huisarts uw 

gegevens niet inzien, ook niet in noodsituaties.

U kunt uw toestemming altijd intrekken

Dit doet u door opnieuw een toestemmingsformulier in te 

vullen. Uw medische gegevens zijn dan niet meer beschikbaar 

voor inzage door (waarnemend) huisartsen in de regio van het 

GHZ.

Welke gegevens stelt uw ziekenhuis beschikbaar  

voor huisartsen?

Het GHZ houdt een medisch dossier over u bij. Hierin staat 

informatie die belangrijk is voor uw behandeling. De huisarts 

ziet hierin uw medische gegevens en overdrachtsgegevens. 

Medische gegevens

In uw medische gegevens is bijvoorbeeld vastgelegd welke 

medicijnen aan u zijn gegeven, voor welke medicijnen u een 

recept heeft gekregen en of u allergisch bent voor bepaalde 

medicijnen. Ook staan in uw dossier de uitslagen van 

laboratorium onderzoeken die zijn uitgevoerd in het ziekenhuis, 

net als foto’s en scans die van u zijn gemaakt. 

Overdrachtsgegevens

Na ontslag uit het ziekenhuis is het belangrijk dat bepaalde 

gegevens worden overgedragen, bijvoorbeeld de 

contactgegevens van de medisch specialist en/of de 

verpleegafdeling, die in het ziekenhuis uw aanspreekpunt was. 

In de overdracht staan onder andere afspraken over de (na) 

zorg zoals: controles, opvang die ingezet is na ziekenhuiszorg, 

inzet van paramedici (bijvoorbeeld fysiotherapie) en een 

actueel  medicatieoverzicht.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw medische  

gegevens?

Voor de verwerking van uw medische gegevens via het 

Huisartsen Informatie Portaal is het GHZ verantwoordelijk. Meer 

informatie leest u op www.ghz.nl/toestemming of kunt u 

opvragen bij de afdeling Patiëntenadministratie

(0182) 50 5477.

Wie is verantwoordelijk voor de inhoud van uw  

medische gegevens?

Uw medisch specialist is altijd verantwoordelijk voor de inhoud 

van uw medisch dossier.

Colofon

Uitgave: Groene Hart Ziekenhuis, Gouda

Productie: Externe Zorgrelaties

Januari 2018

02.07.117


