Bijlage: toestemming Arts voor Verstandelijk
Gehandicapten (AVG of instellingsarts)
Extra informatie voor cliënten in een instelling voor verstandelijk gehandicapten over
digitale uitwisseling van jouw medische gegevens via het LSP
Je verblijft in een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Of je
vertegenwoordigt iemand die daar verblijft, bijvoorbeeld je kind. Dan is deze
informatie voor jou bestemd. Je hebt de Volgjezorg-folder 'Jouw medische
gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP)' gekregen. Daarin
lees je hoe de digitale uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk
Schakelpunt werkt. Deze bijlage hoort daarbij en geeft extra informatie voor
cliënten in een instelling voor verstandelijk gehandicapten.
Net als de apotheek en je huisarts (buiten of binnen de instelling) heeft de arts
in de instelling (instellingsarts) belangrijke informatie over jouw gezondheid.
Dit is de Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) of huisarts in de instelling. In de
Volgjezorg-folder staat beschreven hoe jouw huisarts buiten de instelling en de apotheek
jouw belangrijkste medische gegevens beschikbaar kunnen stellen via het LSP. Zij
mogen dit alleen doen als jij daarvoor toestemming geeft. Sommige andere
zorgverleners kunnen deze informatie bekijken als dat nodig is voor je behandeling.
Zoals een waarnemend huisarts wanneer je 's avonds, 's nachts of in het weekend op de
huisartsenpost komt. Of een apotheek waar je tijdens de waarneming medicijnen haalt.
Ook een medisch specialist die je bezoekt, kan jouw medicatiegegevens opvragen. Met
deze informatie zijn deze zorgverleners op de hoogte van jouw gezondheidssituatie.
Ook weten zij welke medicijnen je krijgt. Zo kunnen zij jou goede zorg leveren.
Omdat jij in een instelling verblijft, heb je mogelijk meer te maken met de AVG
De instellingsarts is nauw betrokken bij de zorg die je krijgt en legt belangrijke
informatie hierover vast in jouw dossier. Die informatie kan van belang zijn voor de
waarnemend huisarts, bijvoorbeeld als je 's avonds, 's nachts of in het weekend op de
huisartsenpost komt. Of als je even niet in de instelling bent. Om ervoor te zorgen dat je
ook dan goede zorg krijgt, kan de instellingsarts deze informatie delen met de
huisartsenpost. Daarvoor moet de instellingsarts jouw belangrijkste medische gegevens
eerst beschikbaar stellen via het Landelijk Schakelpunt. Dit mag alleen als je daarvoor
toestemming geeft.
Je medische gegevens delen via het LSP: alleen met jouw toestemming
Je zorgverleners hebben dus altijd jouw toestemming nodig om jouw medische gegevens
met elkaar te delen via het LSP. Dat geldt voor zowel de instellingsarts als de apotheek
en je huisarts buiten de instelling (Let op: bij verandering van zorgverlener moet je
opnieuw toestemming geven). Alleen met jouw toestemming kunnen zij jouw gegevens
beschikbaar stellen via het LSP. Deze gegevens worden niet bewaard in het LSP. Ze
blijven gewoon bewaard in de computersystemen van de instelling, de apotheek en je
huisarts buiten de instelling.
Toestemmingsformulier, ook voor je wettelijk vertegenwoordiger
Je kunt de instellingsarts, de apotheek en je huisarts buiten de instelling toestemming
geven met het bijgevoegde toestemmingsformulier. Of je wettelijk vertegenwoordiger
kan dit voor je doen. Daarvoor is een speciaal toestemmingsformulier bijgevoegd. Het
ingevulde en ondertekende toestemmingsformulier kun je inleveren bij jouw instelling.
Als je nog vragen hebt over het LSP of het geven van toestemming, kun je deze stellen
aan de instellingsarts.

