
Veilig  
gegevens delen  
& online inzage



Je medische gegevens thuis bekijken. Hoe gaat dat?
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U bent bij de huisarts.

De huisarts doet onderzoek.

De huisarts schrijft alles in haar  
computer bij uw medische gegevens. 

U logt in met uw eigen wachtwoord.
Alleen u en uw huisarts kunnen uw 
gegevens zien.

Begrijpt u niet alle medische woorden?
Op www.thuisarts.nl staat veel medische informatie.

Meer informatie leest u op www.open-eerstelijn.nl/patiënt

U kunt dit ook zelf lezen op uw  
eigen computer of telefoon.

Na het inloggen ziet u  
de volgende gegevens:

De huisarts geeft advies. Soms krijgt u medicijnen.



Online uw medische gegevens bekijken:  
hoe doet u dat veilig?
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Bijna iedereen in Nederland heeft een huisarts.

Het kan zijn dat bedrijven vragen  
om informatie over uw gezondheid.
Bijvoorbeeld de gemeente.  
Of uw verzekering.  
Of uw werk.
Let op: vaak bent u niet verplicht  
deze gegevens te geven.

U kunt dit ook zelf lezen op uw 
eigen computer of telefoon.

Uw medische gegevens zijn persoonlijk.  
Bescherm uw medische gegevens goed!  
Geef uw inlog-gegevens nooit aan andere mensen.
Ook niet als zijn het vragen.

Uw medische gegevens staan veilig.
U ziet de gegevens na het inloggen 
met uw eigen inlog-gegevens.

De huisarts schrijft uw medische  
gegevens in uw dossier. Bijvoor- 
beeld de adviezen en de uitslagen.

Bekijk stap 6 & 7 op de achterzijde.
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Wilt u uw medische gegevens wel geven aan iemand?

Als u twijfelt over het geven 
van uw medische gegevens 
aan iemand,
bespreek dit dan met uw  
huisarts of met de assistente.
Zij kunnen u helpen.

Geef dan nooit alle gegevens
in uw medische dossier. Geef alleen de gegevens die nodig zijn.

BALIE

Begrijpt u niet alle medische woorden?
Op www.thuisarts.nl staat veel medische informatie.

Meer informatie leest u op www.open-eerstelijn.nl/patiënt

www.OPEN-eerstelijn.nl

 ict@zel.nl


