PATIËNTEN
INFORMATIE

Altijd de
juiste zorg
Geef uw toestemming

Uw zorgverlener, zoals uw huisarts of medisch
specialist in het ziekenhuis, houdt een medisch
dossier over u bij. In dit dossier staat belangrijke
informatie over uw gezondheidssituatie. Soms komt
u bij een zorgverlener die u niet kent. Bijvoorbeeld
bij de waarnemend huisarts, een andere apotheek
of een ander ziekenhuis vanwege een spoedgeval
of nieuwe behandeling. Dan is het in uw belang dat
deze zorgverlener een compleet beeld heeft en uw
medische gegevens op ieder moment kan inzien.
Ook ’s avonds, in het weekend en bij spoedgevallen.
Uw medische gegevens zijn persoonlijk. Wij mogen
deze niet zonder uw toestemming uitwisselen
met andere zorgverleners buiten ons ziekenhuis.
Daarvoor vragen wij uw toestemming. Hoe u dit doet
leest u in deze folder. Toestemming geven is niet
verplicht. Dat bepaalt u helemaal zelf.
Als u door ons voor verdere behandeling naar een
andere zorgverlener wordt doorverwezen, heeft het
ziekenhuis géén toestemming nodig. Het Maasstad
Ziekenhuis stuurt als verwijzer altijd de juiste
informatie toe aan de andere zorgverlener.

Waar geeft u precies toestemming voor?
−− Het elektronisch beschikbaar stellen van uw
medische gegevens voor het raadplegen door of
uitwisselen met andere zorgverleners.
−− Het anoniem gebruiken van uw medische
gegevens voor wetenschappelijk onderzoek,
kwaliteitsverbetering en scholing.
−− Toestemming om per e-mail benaderd te worden
voor tevredenheidsonderzoeken.
−− Toestemming voor elektronische communicatie
(e-mail en sms) over bijvoorbeeld geplande
afspraken of vragenlijsten voorafgaand aan een
operatie.
Maak uw keuze kenbaar
U kunt toestemming geven of bezwaar maken bij uw
bezoek aan ons ziekenhuis bij Patiëntenregistratie
of de polikliniek waar u onder behandeling bent.
Toestemming geven kan ook via het patiëntenportaal
Mijn Maasstad Ziekenhuis:
1. Ga naar www.maasstadziekenhuis.nl/mijn
2. Log in met uw DigiD
3. Kijk in het patiëntenportaal bij Mijn gegevens
op het tabblad Mijn toestemmingen en geef uw
voorkeur aan.
Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder/voogd
toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot
16 jaar geldt dat zowel ouder/voogd als het kind
toestemming moet geven. Wanneer hiervoor het
patiëntenportaal wordt gebruikt, moet er worden
ingelogd met het DigiD van het kind.
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Kan ik mijn toestemming weer intrekken?
U kunt uw toestemming altijd intrekken of wijzigen.
Dit kunt u zelf regelen via het patiëntenportaal Mijn
Maasstad Ziekenhuis www.maasstadziekenhuis.nl/
mijn. U kunt ook terecht bij Patiëntenregistratie in
de centrale hal van ons ziekenhuis.
Als u uw toestemming intrekt, kunnen andere
zorgverleners uw medische gegevens daarna niet
meer inzien, dus ook niet in noodsituaties.
Meer informatie?
Meer informatie over uitwisseling van medische
gegevens en het verlenen van toestemming, vindt
u op www.maasstadziekenhuis.nl/toestemming en
in ons patiëntenportaal. Voor vragen kunt u ook
terecht bij de Patiëntenvoorlichting in de centrale
hal.
Wilt u meer informatie
over het verlenen van
toestemming? Scan dan de
QR-code hiernaast.


Wilt u inloggen (met DigiD)
op mijn Maasstad Ziekenhuis
om uw toestemming te
regelen? Scan dan de QRcode hiernaast
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de
Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de
informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties
understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can
translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü
size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki
sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym
folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

T: (010) 291 19 11
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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