
Beter geholpen met 
goede informatie

Over het elektronisch 
delen van uw medische 
gegevens

Hoe geeft u toestemming?

Uw huisarts en apotheek kunnen uw actuele medische 
gegevens niet zomaar beschikbaar stellen. Dat kan alleen 
als u toestemming heeft gegeven. Zo blijft uw privacy 
beschermd. U bent helemaal vrij om wel of geen toestem-
ming te geven. 

U kunt op 3 manieren toestemming geven
1.  U vertelt het aan uw huisarts en uw apotheek.
2.  U levert een volledig ingevuld toestemmingsformulier in 

bij uw huisarts en apotheek. 
3.  U geeft online toestemming via www.ikgeeftoestemming.nl.

Uw huisarts en apotheek noteren uw toestemming in uw 
dossier. Dan melden zij de belangrijkste gegevens uit uw 
dossier aan bij het LSP. Daarna kunnen andere artsen en 
apotheken deze gegevens inzien. Dat mag alleen als het 
noodzakelijk is voor uw behandeling.

Geeft u geen toestemming? Dan kunnen andere artsen en 
apotheken uw gegevens niet opvragen via het LSP. Ook 
niet in spoedsituaties.

Wilt u meer weten?

Bijvoorbeeld welke zorgverleners uw gegevens kunnen op-
vragen? Of om welke gegevens het precies gaat? Vraag uw 
huisarts of apotheek dan om de uitgebreide brochure ‘Uw 
medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toe-
stemming!’. U kunt ook kijken op www.vzvz.nl of bellen 
naar het VZVZ Informatiepunt: (070) 317 34 56.

Dit is een folder van

Goed om te weten

•  U geeft uw huisarts en apotheek apart 

toestemming.

•  U kunt uw huisarts en apotheek vragen bepaalde 

gegevens af te schermen. Die zijn dan niet te  

zien via het LSP.

•  U kunt altijd een overzicht krijgen van wie 

wanneer uw gegevens heeft opgevraagd. Op dit 

overzicht staat ook welke huisarts en apotheek  

uw gegevens beschikbaar hebben gesteld.

•  U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

De Vereniging van 
Zorgaanbieders voor 
Zorgcommunicatie 
(VZVZ) is verantwoor-
delijk voor de gege-
vensverwerking via het 
LSP. VZVZ zorgt ervoor 
dat het LSP goed 
werkt en goed bevei-
ligd is. En ondersteunt 
zorgverleners bij het 
gebruik van het LSP.
www.vzvz.nl

Patiëntenfederatie 
NPCF is een samen-
werkingsverband van 
patiënten- en consu-
mentenorganisaties. 
En maakt zich sterk 
voor alle mensen die 
zorg nodig hebben, nu 
en in de toekomst. 
www.npcf.nl

Wie gebruiken het LSP?

Steeds meer zorgverleners werken met het LSP.  

Op www.vzvz.nl kunt u zien welke zorgverleners  

het LSP gebruiken.
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Mevrouw De Vries 
heeft last van hartklachten

“Mijn huisarts stelde voor om het nog even aan te 
zien. Misschien kwam die nare hoest gewoon door 
een verkoudheid. En niet door de nieuwe medicijnen 
die ik laatst had gekregen. Hij vertelde wel dat ik 
andere medicijnen kon krijgen als ik bleef hoesten. 
In het weekend had ik nog meer last van de hoest. 
Zoveel zelfs dat ik de huisartsenpost belde. Ik kon 
gelijk langskomen. En gelukkig kon de arts op de 
huisartsenpost zien dat mijn huisarts van plan 
was om me andere medicijnen te geven. Omdat ik 
toestemming had gegeven voor het LSP. Ik kreeg 
gelijk nieuwe medicijnen en de hoest verdween.”

Waarom willen uw huisarts en apotheek 

uw medische gegevens elektronisch delen? 

Dat leest u in deze folder. Ook leest u hoe u 

hiervoor toestemming geeft.

Betere zorg met de juiste informatie

Ziekte, een blessure of een ongeluk komen vaak 
onverwacht. Misschien komt u daardoor bij een andere 
arts, de huisartsenpost of een andere apotheek. Dan 
kan het belangrijk zijn dat de arts of apotheek actuele 
informatie over uw gezondheid kan bekijken. Zodat hij u zo 
snel en zo goed mogelijk kan helpen. 

Het LSP (Landelijk Schakelpunt) geeft 
actuele informatie

Het LSP is een beveiligd netwerk. Artsen en apotheken 
kunnen hun computersysteem hierop aansluiten. Via 
dit netwerk kunnen zij de belangrijkste gegevens in uw 
dossiers bij uw eigen huisarts en apotheek opvragen. Uw 
medische gegevens zijn dan altijd beschikbaar. Ook ’s 
avonds en in het weekend. Maar alleen als uw huisarts en 
uw apotheek die gegevens hebben aangemeld bij het LSP. 
Daar hebben zij uw toestemming voor nodig!

Hoe werkt het LSP?

Uw huisarts en uw apotheek houden een dossier 
over u bij
In het dossier van uw huisarts staan uw klachten en hoe 
die worden behandeld.
In het dossier van uw apotheek staat welke medicijnen 
u heeft gekregen. En of u bepaalde medicijnen niet mag 
gebruiken.

U kunt toestemming geven voor het LSP
Als u toestemming geeft, meldt uw huisarts of apotheek 
de belangrijkste gegevens uit uw dossier aan bij het LSP. 
Waarnemend huisartsen op de huisartsenpost kunnen 
die medische gegevens dan inzien. Andere apotheken en 
medisch specialisten in het ziekenhuis kunnen alleen uw 
medicatiegegevens inzien. Uw gegevens blijven in het 
computersysteem van uw eigen huisarts of apotheek staan.

Stel, u krijgt een ongeluk in het weekend
Dan komt u op de huisartsenpost of in het ziekenhuis.  
Daar helpt een andere arts u.

De andere arts vraagt uw belangrijkste medische 
gegevens op
Dit doet hij alleen als het nodig is voor uw behandeling.  
Zo weet hij waar hij rekening mee moet houden. 
Bijvoorbeeld met andere klachten die u heeft of medicijnen 
die u gebruikt.

U haalt misschien ook medicijnen bij een andere 
apotheek
Die apotheek kan via het LSP zien welke medicijnen u van 
uw eigen apotheek krijgt. Zo weet hij of de medicijnen die 
u krijgt goed samengaan met andere medicijnen. En of u 
allergisch bent voor bepaalde medicijnen. 

Na de behandeling krijgen uw eigen huisarts en 
apotheek een bericht via het LSP
Zo weet uw huisarts welke behandeling u heeft gehad. En 
uw apotheek weet welke medicijnen u heeft gekregen.


