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Patiënteninformatie 

 

Informatie over het 

huisartsenportaal 

Om de medische informatieoverdracht 

tussen huisarts en specialist in de regio 

te verbeteren heeft Ziekenhuis 

Amstelland een huisartsenportaal 

ontwikkeld. Hierbij heeft de huisarts 

vanuit de eigen praktijk direct inzage in 

de medische gegevens van zijn/haar 

eigen patiënten in Ziekenhuis 

Amstelland.  

Het portaal heeft voordelen voor de 

huisarts, maar ook voor de patiënt. Niet 

alle huisartsen maken gebruik van het 

portaal. Op www.ziekenhuisamstelland.nl 

vindt u een overzicht van deelnemende 

huisartsen. U kunt bezwaar maken tegen 

inzage in uw gegevens. 

In deze folder leest u meer informatie 

over het huisartsenportaal. 

Inleiding 

Uw huisarts heeft u voor nader 

onderzoek doorverwezen naar 

Ziekenhuis Amstelland. Tijdens en na uw 

behandeling stelt de specialist uw 

huisarts op de hoogte van de 

bevindingen en de behandeling die daar 

mogelijk uit voortkomt. Deze medische 

informatieoverdracht vanuit Ziekenhuis 

Amstelland naar de huisarts vindt op dit 

moment plaats via een brief. 

Voordelen 

Voor u als patiënt heeft het openstellen 

van uw gegevens het voordeel dat uw 

huisarts altijd op de hoogte is van de 

meest recente gegevens. Uw huisarts is 

dus niet meer afhankelijk van de brief 

van de specialist. Omdat uw huisarts nu 

op elk moment inzage heeft in uw 

gegevens is het mogelijk om de 

voortgang van uw behandeling nog beter 

te volgen en te bewaken. Ook kunnen 

onderzoeken en behandelingen beter op 

elkaar afgestemd worden. Fouten als 

gevolg van een verstoorde 

informatieoverdracht verminderen, 

omdat zowel de specialist als de huisarts 

inzage heeft in dezelfde gegevens. 

Welke gegevens zijn in te zien 

Al uw gegevens zijn opgeslagen in de 

computer van Ziekenhuis Amstelland. 

Deze gegevens kunnen door andere 

zorgverleners, in dit geval uw 

(verpleeg)huisarts, worden opgevraagd 

als dit nodig is voor uw behandeling. De 

gegevens die het ziekenhuis aan uw 

huisarts beschikbaar stelt, kunnen zijn: 

 uitslagen van bloed- of 

urineonderzoek. 

 verslagen van radiologische 

onderzoeken. 

 specialistenbrieven en spoedpost 

opnames 

 overzichten van afspraken in het 

ziekenhuis. 

 overzichten van opnames. 

Privacy en beveiliging 

Uw gegevens worden buiten Ziekenhuis 

Amstelland alléén aan uw eigen huisarts 

of waarnemende huisarts en bovendien 

onder strikte voorwaarden beschikbaar 

gesteld. Alle medewerkers van het 

ziekenhuis hebben wettelijk de plicht tot 

geheimhouding van uw persoons- en 

patiëntgegevens. Uitsluitend uw 

behandelend arts, uw huisarts en andere 

zorgverleners binnen het ziekenhuis die 

http://www.ziekenhuisamstelland.nl/


direct betrokken zijn bij uw behandeling, 

hebben inzage in uw gegevens. De 

inzage is dus strikt vertrouwelijk. Het 

ziekenhuis hanteert hierbij de regels die 

zijn vastgelegd in de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens (WBP). 

Om toegang te krijgen tot uw gegevens 

krijgt uw huisarts de beschikking over 

een strikt persoonlijke inlogcode en een 

wachtwoord. Het ziekenhuis registreert 

hiermee wie wanneer welke gegevens 

raadpleegt. Oneigenlijk gebruik van 

patiëntgegevens kan hiermee 

achterhaald worden. 

Bezwaar aantekenen 

Het beschikbaar stellen van uw gegevens 

aan uw huisarts levert een belangrijke 

bijdrage aan de kwaliteit van onze zorg.  

Niettemin kunt u als patiënt, 

bijvoorbeeld om privacyredenen, 

bezwaar maken tegen de inzage in uw 

gegevens door uw huisarts en uw 

gegevens laten blokkeren. Bedenk wel 

dat u, als u bezwaar maakt tegen 

inzage, uw huisarts, waarnemende 

huisartsen en verpleeghuisartsen de 

mogelijkheid onthoudt om nog adequater 

te reageren op uw gezondheidssituatie. 

Dit kan met name van belang zijn in 

spoedeisende situaties.  

Bespreek het afschermen van uw 

gegevens dan ook altijd eerst met uw 

specialist én uw huisarts. Indien u 

gemachtigd of wettelijk 

vertegenwoordiger bent, kunt u namens 

de patiënt ook bezwaar aantekenen. U 

dient dan naast een geldig 

legitimatiebewijs van de patiënt ook een 

kopie van het geldige legitimatiebewijs 

van de gemachtigde of wettelijk 

vertegenwoordiger bij te sluiten. 

U kunt bezwaar maken tegen de 

inzage van uw medische gegevens 

door het bezwaarformulier op onze 

website in te vullen. U vindt het 

bezwaarformulier op 

https://www.ziekenhuisamstelland.nl/nl/

patienten/rechten-en-

plichten/huisartsenportaal/.  

Het ingevulde en ondertekende formulier 

stuurt u, samen met een kopie van uw 

geldig legitimatiebewijs, naar: 

Ziekenhuis Amstelland 

Afdeling Communicatie & Voorlichting 

Antwoordnummer 191 

1180 VB Amstelveen 

(Postzegel plakken is niet nodig) 

Na ontvangst van uw bezwaar wordt de 

inzage in uw gegevens voor uw 

(waarnemende) huisarts geblokkeerd en 

ontvangen u en uw huisarts een 

bevestigingsbrief. De blokkade is geldig 

totdat u deze annuleert via een 

annuleringsverzoek. Ook bij de overstap 

naar een andere huisarts blijft de 

blokkade gehandhaafd. Bij uw huisarts 

kunt u terecht met vragen over het 

huisartsenportaal.  

Voor vragen over het bezwaarschrift is 

de afdeling Communicatie & Voorlichting 

telefonisch bereikbaar tijdens 

kantooruren via telefoonnummer 020 - 

755 6314. U kunt uw vraag ook mailen 

naar: communicatie@zha.nl. U krijgt dan 

binnen drie werkdagen een reactie. 

 

 

 

 

Opmerkingen over deze folder 

Ontbreekt er informatie in deze folder of is 

iets onduidelijk beschreven, dan horen wij 

dat graag. U kunt uw opmerkingen 

doorgeven via voorlichting@zha.nl 
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