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Uitwisseling medische gegevens 

’s Avonds, in het weekeinde of bij waarneming bent u voor uw medische zorg  

aangewezen op een andere arts dan uw huisarts. Ook dan is het natuurlijk uiterst  

belangrijk dat u de beste zorg krijgt. Het Landelijk Schakelpunt (LSP) maakt dit mede  

mogelijk. Dit is een beveiligd elektronisch netwerk om snel en veilig medische gegevens  

uit te kunnen wisselen met huisartsen, huisartsenposten, medisch specialisten, apothekers  

en ziekenhuisapothekers. Dit betekent dat andere zorgverleners dan uw huisarts uw actuele  

medische gegevens kunnen opvragen als het nodig is. Ze mogen deze gegevens namelijk alleen  

opvragen als het noodzakelijk is voor uw medische behandeling. Via het LSP beschikken zorgverleners  

snel over uw medische gegevens waardoor ze u de juiste zorg kunnen geven, ook ’s avonds en in het 

weekeinde. 

 

Uitwisseling van uw medische gegevens is alleen mogelijk als u daar vooraf toestemming voor geeft. Daarom 

vragen we u om het toestemmingsformulier voor uzelf en uw eventuele gezinsleden in te vullen. U maakt zo 

duidelijk of u wel of geen toestemming geeft via het LSP medische gegevens uit te wisselen. Wilt u het 

toestemmingsformulier vervolgens ondertekend meenemen bij uw eerstvolgende bezoek aan de praktijk? U 

kunt het formulier ook opsturen. Het is bovendien mogelijk om online toestemming te geven via 

www.ikgeeftoestemming.nl. Vanaf het moment dat u via deze website of het formulier toestemming heeft 

gegeven, kunnen andere zorgverleners uw medische gegevens inzien.  

 

Wilt u meer weten over het LSP, bijvoorbeeld welke gegevens een arts bij een huisartsenpost kan opvragen? 

Kijk dan op www.vzvz.nl. Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

mevrouw C.T. Hermsen, huisarts 

 

 

 


