
Toegang tot uw medische gegevens door huisartsenpost en spoedeisende 
hulp 
 
Tijdens de coronacrisis kan het gebeuren dat u buiten onze openingstijden een huisarts nodig heeft. Dan 
komt u bij de huisartsenpost of u wordt naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis gestuurd. De artsen 
op de huisartsenpost en spoedeisende hulp willen u snel kunnen helpen. Het is daarom belangrijk dat zij 
kunnen kijken naar de medische gegevens die uw huisarts van u bijhoudt.  
 
Misschien heeft u ons al laten weten dat de huisartsenpost uw medische gegevens mag bekijken.  
Ruim de helft van de Nederlanders heeft daar nog geen keuze over gemaakt. Tijdens de coronacrisis 
mogen tijdelijk de medische gegevens van deze patiënten ook worden bekeken door de artsen op de 
huisartsenpost en spoedeisende hulp. Uw gegevens mogen alleen worden bekeken als u contact heeft 
met de huisartsenpost of spoedeisende hulp. En u daar op dat moment toestemming voor geeft. 
 
Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft? Dan verandert er niets. Uw medische 
gegevens zijn nooit te bekijken, ook niet tijdens de coronacrisis. 
 
Persoonlijke keuze vastleggen 
Wilt u alsnog een keuze maken of uw gegevens wel of niet mogen worden bekeken op de huisartsenpost? 
U kunt dit op twee verschillende manieren doen.  

• U geeft onze huisartsenpraktijk een ingevuld toestemmingsformulier of 
• U legt uw keuze online vast via volgjezorg.nl/toestemming 

 
Meer informatie 

U vindt meer informatie over de tijdelijke maatregel op de website volgjezorg.nl/corona-opt. 
Op volgjezorg.nl kunt u ook zien wie uw medische gegevens heeft bekeken en/of uw keuze voor het 
beschikbaar stellen van de gegevens van de huisarts aan de huisartsenpost aanpassen of doorgeven. 
 

 
 
Is deze maatregel juridisch toegestaan? 
 
Volgens de wet, waaronder artikel 15a en 15i van de Wabvpz, is expliciete toestemming nodig 
voor de inzage in gegevens. Circa de helft van de Nederlanders heeft geen keuze gemaakt of de 
inzage in de gegevens is toegestaan. Om te zorgen dat patiënten op de HAP en SEH sneller en 
adequater worden geholpen is een tijdelijk gedoogbesluit actief. De afwijking van de wet wordt 
hiermee tijdelijk gedoogd. Dit betekent dat tijdelijk, voor de duur om het coronavirus onder 
controle te krijgen, de toestemmingsvereiste wordt losgelaten voor patiënten die nog geen 
keuze (wel of geen toestemming) hebben vastgelegd. Wel moet voor inzage op de HAP en SEH 
mondeling nog toestemming worden gevraagd, indien de patiënt aanspreekbaar is. Het 
ministerie van VWS, het Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het OM en de Autoriteit 
Persoonsgegevens hebben kritisch gekeken naar de wet en hebben deze tijdelijke maatregel 
bekrachtigd.  

 
Zijn alle medische dossiers nu zomaar inzichtelijk op de HAP en SEH? 
 
Nee, de professionele samenvatting kan alleen worden opgevraagd als de patiënt zich meldt op 
de HAP of SEH. Aan de patiënt wordt eerst mondeling toestemming gevraagd voor het opvragen 
van de gegevens. Als de patiënt dit weigert, mogen de gegevens niet worden ingezien. Dossiers 
van patiënten die eerder hebben aangegeven dat ze geen toestemming verlenen aan het LSP zijn 
vanzelfsprekend niet inzichtelijk.  
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