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Geachte meneer/mevrouw,
U heeft aangegeven dat u zich wilt inschrijven in onze huisartsenpraktijk.
Bijgevoegd vind u de informatie die we van u nodig hebben. Dit is altijd
per persoon. Als u zich met meerdere personen laat inschrijven, ontvangt u
daar ook dezelfde informatieformulieren voor.
De ingevulde gegevens kunt u op de volgende manieren inleveren:
1. aan de balie waarbij u uw ID laat zien ter verificatie.
2. uitprinten en ondertekenen van het formulier, met kopie ID en
zorgpas ( deze worden vernietigd na verificatie) en opsturen naar de
praktijk).
3. door de ingevulde formulieren terug te mailen. Hierbij is het
belangrijk dat er een duidelijk wel akkoord of niet akkoord
betreffende LSP en het versturen van uw dossier van uw vorige
huisarts door u wordt gegeven. Tevens is een foto van uw ID bewijs
ter verificatie dan nodig. Deze foto zal daarna worden vernietigd en
niet worden bewaart.
U mag uw vorige huisarts melden dat u daar wilt worden uitgeschreven.
U bent pas officieel ingeschreven in onze praktijk als we bijgaande
formulieren ingevuld van u hebben terug ontvangen.

Vriendelijke groeten,
Assistente Dr. C. Haverkorn
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LSP Folder
Wat lees je in deze folder?
Je huisarts en je apotheken kunnen jouw medische gegevens delen met andere zorgaanbieders.
Bijvoorbeeld: als een andere arts of apotheek je medische gegevens nodig heeft om je snel, goed
en veilig te helpen. Het delen van je medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt
(LSP). Maar alleen als jij dat goed vindt. In deze folder lees je hoe dat precies gebeurt. En je leest
hoe je hiervoor toestemming kunt geven. Ben je onder behandeling van een instellingsarts, zoals
een specialist ouderengeneeskunde of een Arts. Verstandelijk Gehandicapten? Dan kan ook deze
instellingsarts jouw gegevens delen.
Is het belangrijk dat andere zorgaanbieders je medische gegevens kunnen bekijken?
Je huisarts en apotheken zijn bekend met jouw medische gegevens. Daarom kunnen ze je snel,
goed en
veilig behandelen. Maar moet je (met spoed) naar een andere arts of apotheek? Of kom je bij een
specialist
of apotheek in het ziekenhuis of een andere zorginstelling? Dan is het belangrijk dat een andere
arts of apotheek je belangrijkste medische gegevens kan bekijken en je óók snel, goed en veilig kan
behandelen.
En je hoeft niet steeds opnieuw je medische gegevens te vertellen.
Hoe kunnen zorgaanbieders jouw medische gegevens bekijken?
Je huisarts en apotheken kunnen hun computer aansluiten op het Landelijk Schakelpunt: een veilig
en betrouwbaar systeem. Via het Landelijk Schakelpunt kunnen ze je belangrijkste medische
gegevens delen. Een andere arts of apotheek kan die medische gegevens via het Landelijk
Schakelpunt bekijken met een beveiligde pas en een wachtwoord. Maar alleen als dat nodig is voor
jouw behandeling. Je medische gegevens worden niet centraal opgeslagen. Ze blijven bewaard op
de systemen van je huisarts en apotheken.
Wie mag jouw medische gegevens wel of niet bekijken?
Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen, en werkgevers kunnen je medische gegevens niet bekijken. Een
andere arts of apotheek mag je medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is om je snel,
goed en veilig te kunnen helpen.
Welke medische gegevens zijn te bekijken via het Landelijk Schakelpunt?
Zorgverleners kunnen via het Landelijk Schakelpunt alleen jouw belangrijkste medische gegevens
bekijken. Huisartsen zien:
• Je naam, adres en leeftijd.
• Informatie over je gezondheid (bijvoorbeeld metingen zoals je bloeddruk).
• Informatie over de meest recente bezoeken aan je huisarts.
• Informatie over je allergieën.
• Informatie over medicijnen die je huisarts heeft voorgeschreven.
• Informatie over medicijnen die je hebt gekregen van de apotheek.
• Informatie over overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen.
Een specialist in het ziekenhuis of een andere zorginstelling kan alleen gegevens over je
medicijnen, allergieën en overgevoeligheid bekijken. Dat geldt ook voor een andere apotheek of
een apotheek in een instelling.
Hoe geef je toestemming om je medische gegevens te delen via het Landelijk Schakelpunt?
U mag het formulier LSP invullen zoals u bij gevoegd vindt en ondertekenen.
NB: Dit is verplicht bij inschrijving in onze praktijk
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TOESTEMMINGSFORMULIER
ELEKTRONISCH UITWISSELEN VAN MEDISCHE GEGEVENS VIA HET LSP

0 JA Ik geef toestemming aan onderstaande zorgverlener om
mijn gegevens beschikbaar te stellen voor raadpleging door
andere zorgverleners via het LSP zoals in de brochure ‘Uw
medische gegevens elektronisch delen?’ en/of de folder
Beter geholpen met goede informatie’ van VZVZ is
aangegeven.
0 NEE Ik geef geen toestemming aan onderstaande zorgverlener
om mijn gegevens beschikbaar te stellen voor raadpleging
door andere zorgverleners via het LSP zoals in de brochure
‘Uw medische gegevens elektronisch delen?’ en/of de folder
‘Beter geholpen met goede informatie’ van VZVZ is aangegeven.
GEGEVENS VAN DE ZORGVERLENER AAN WIE IK TOESTEMMING GEEF:

NAAM:
ADRES:
POSTCODE EN PLAATS:

Mw C. Haverkorn, Huisarts
Mantingerbrink 150
7812 MH Emmen.

MIJN GEGEVENS
Vul onderstaande gegevens in. Vergeet niet uw handtekening te zetten.
ACHTERNAAM:
VOORLETTERS:
M/V
ADRES:
POSTCODE EN PLAATS:
GEBOORTEDATUM:
DATUM:
HANDTEKENING:
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MACHTIGINGSFORMULIER VERSTREKKING MEDISCHE
INFORMATIE AAN DERDEN
Gegevens patiënt:
Achternaam + voorletters:
Meisjesnaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Telefoon (privé of mobiel):
E-mailadres:
Onderstaande alleen invullen als de aanvrager een ander persoon is dan de patiënt (dit is
uitsluitend toegestaan bij kinderen < 16 jaar, curator/mentor, vertegenwoordiger of
belangenbehartiger)!
Naam aanvrager:
Relatie tot patiënt:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Telefoon (privé of mobiel):
E-mailadres:
Bovengenoemde geeft toestemming aan de volgende persoon/personen om EENMALIG/ALTIJD*
medische informatie te mogen opvragen bij Huisartsenpraktijk Haverkorn te Emmen:
(*doorhalen wat niet van toepassing is!)
Naam gemachtigde:
Geboortedatum:
Relatie tot patiënt:
Naam gemachtigde:
Geboortedatum:
Relatie tot patiënt:
Dit toestemmingsformulier wordt vastgelegd in uw medisch dossier, na verificatie van uw
identiteit via een geldig legitimatiebewijs. Wij vragen u het formulier persoonlijk in te leveren
bij de praktijk.
Registratienummer geldig legitimatiebewijs:
Plaats:
Handtekening aanvrager:

Datum:
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Verklaring voor overdragen van medisch dossier door de vorige huisarts
Naam,inclusief voorletters:
Adres:
Postcode:
Geboortedatum:

Woonplaats
Man/Vrouw

Verklaart hiermee akkoord te gaan met het overdragen van het medisch dossier van
de vorige huisarts Dr. ............................ te ………………….
aan Huisartspraktijk Haverkorn, Mantingerbrink 150, 7812 MH te Emmen.

Datum:

Handtekening:
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Praktijkinformatie
Uw Zorg Online
Sinds kort kunt u gebruik maken van nieuwe services via de website van de praktijk of via de Uw
Zorg Online app.
Met de gratis Uw Zorg online app regelt u eenvoudig en binnen een beveiligde patiëntenomgeving
allerlei zorg direct online bij uw eigen huisarts. Zo heeft u 24 uur per dag toegang tot uw
medicatieoverzicht, kunt u eerder voorgeschreven medicijnen bestellen, afspraken maken of een
eConsult starten.
Met uw eigen account logt u veilig in en hoeft u niet elke keer opnieuw uw gegevens in te voeren.
Na uw aanmelding op de website koppelen wij na een controle uw account aan ons informatie
systeem.
Herhalingsrecepten
U kunt herhaal medicatie op verschillende manieren bestellen:
–

uw zorgonline account aanmaken ( zie hierboven)

–

de receptenlijn inspreken via ons praktijk telefoonnummer

–

Er staat een witte bak bij de balie waar u uw doosjes kan inleveren.

Let op! Herhaalmedicatie voor 10 uur ingeleverd liggen de volgende dag in principe na 16 uur bij
uw apotheek klaar.
Afspraak maken
Onze praktijk werkt alleen met spreekuren op afspraak.
Voor het maken van een afspraak kunt u op werkdagen 's ochtends bellen tussen 08.00-10.00 uur en
10.30-12.00 uur.
De assistente zal u bij het maken van de afspraak vragen naar de reden van uw contact. Ook zal de
assistente beoordelen bij wie u terecht kunt voor deze afspraak en deze in overleg met u plannen.
In verband met de toenemende zorgvraag binnen de huisartsenzorg, heeft onze huisartsenpraktijk
spreekuren van de huisarts, de huisarts in opleiding, de praktijkverpleegkundige, de
praktijkondersteuner ggz en de doktersassistente.
Meer tijd nodig?
Wij maken u erop attent dat uw medisch hulpverlener voldoende tijd nodig heeft per medische
vraag. Hiervoor geldt een standaard van: 10 minuten = 1 vraag en 20 minuten = 2 vragen. Er geldt
een maximum van 2 vragen per consult.
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Heeft u meerdere medische klachten of vragen om te bespreken, dan verzoeken wij u dit aan te
geven bij onze assistente. De assistente kan hiermee rekening houden bij het maken van de
afspraak.
No show
De huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistentes hebben dagelijks te maken met patiënten
die niet op hun afspraak verschijnen. Hierdoor gaat veel spreekuurtijd verloren, waarin andere
patiënten gezien zouden kunnen worden.
Indien u niet in staat bent om naar uw afspraak te komen, verzoeken wij u vriendelijk om uw
afspraak tijdig af te zeggen. Dit kan zowel telefonisch als aan de balie.
Niet tijdig afgezegde afspraken zullen in rekening worden gebracht en de patiënt ontvangt een
factuur voor de geplande tijd. Deze rekening kunt u niet declareren bij uw zorgverzekering.
Huisartspraktijk Haverkorn
Adres: Mantingerbrink 150, 7812 MH Emmen
Telefoon: 0591 61 40 30
Spoedlijn: 0591 61 45 25
Email: assistenteshaverkorn@doktershoes.nl
Fax: 0591 64 90 31
Het Doktershoes is gevestigd in de Oranjerie op de eerste verdieping, boven de Benu Apotheek
Bargeres.
Onze praktijk is NHG geaccrediteerd

