Toestemmingsregistratie
Toestemming voor het
uitwisselen van uw medische
gegevens

U geeft nu al toestemming zodat later, op een
moment waarop dat nodig is de betrokken
zorgverleners uw gegevens elektronisch
kunnen raadplegen.

Het is belangrijk dat zorgverleners, die bij uw
behandeling betrokken zijn, uw medische

Hoe kunt u toestemming geven?

gegevens elektronisch kunnen delen. Hiervoor

U kunt uw toestemming geven op verschillende

wordt uw toestemming gevraagd en in uw

manieren.

dossier geregistreerd.
U kunt zelf uw voorkeur vastleggen en
Waarvoor vragen wij uw toestemming?

beheren in MijnRevalidatieFriesland.

Voor de digitale uitwisseling van uw medische

Inloggen doet u via de website van

gegevens. Dit kan van belang zijn in de

Revalidatie Friesland.

volgende situaties:
Op de welkomstpagina van
Als u voor een second opinion een andere

MijnRevalidatieFriesland klikt u in het

specialist bezoekt.

horizontale menu bovenin op het tabblad 'Mijn

Als u een behandeling krijgt in een andere

gegegevens'. Vervolgens maakt u de keuze

zorginstelling.

voor 'Mijn toestemmingen' in het verticale
menu aan de linkerzijde.

Mocht het registreren in

Wilt u weten welke zorgverlener uw medische

MijnRevalidatieFriesland niet lukken dan kunt u

gegevens heeft bekeken en wanneer?

de toestemming ook geven als u Revalidatie

U heeft recht op inzage. In de folder 'Patiënt &

Friesland bezoekt voor uw afspraak.

recht' leest u daar meer over.

U kunt uw toestemming ook geven:

Heeft u nog vragen?

Aan de balie. Eén van onze medewerkers

Raadpleeg onze website voor de antwoorden

kan, samen met u, de toestemming

op veel gestelde vragen.

registreren.
Uw behandelend arts kan, samen met u, de
toestemming registreren.
Uw keuze “Akkoord” of “Niet akkoord”
registreren wij in uw patiëntendossier.
Hoe werkt het in de praktijk?
Als u toestemming heeft gegeven voor de
uitwisseling van uw medische gegevens mogen
alleen zorgverleners (ook buiten Revalidatie
Friesland), die bij uw behandeling betrokken
zijn, toegang hebben tot deze gegevens. Uw
medische gegevens kunnen dan geraadpleegd
worden in het belang van uw behandelplan
en/of behandeling.
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