
MAG ZIEKENHUIS ST JANSDAL 
MIJN GEGEVENS DELEN MET 

ZORGVERLENERS BUITEN 
HET ZIEKENHUIS



Bezoekt u meerdere zorgverleners van ons ziekenhuis? Dan geeft u toestemming voor 

alle medisch specialisten in het ziekenhuis die u behandelen. Zij kunnen uw medische 

gegevens dan beschikbaar maken via het uitwisselingssysteem.

Hoe geef ik voor kinderen toestemming? 

Vul per persoon een toestemmingsformulier in. Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan kunt 

u als ouder of voogd toestemming geven. Is uw kind 12 tot en met 15 jaar? Dan moeten 

ouder of voogd - én het kind toestemming geven. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan kan uw 

kind zelf toestemming geven. 

Kan ik mijn toestemming weer intrekken?
U kunt uw toestemming altijd intrekken. Vanaf dat moment kunnen andere zorgverleners 

uw medische gegevens niet meer inzien via het elektronische uitwisselingssysteem. U 

kunt dit doen in MijnStJansdal of u kunt zich melden aan de balie Informatie&Afspraken 

bij alle locaties van St Jansdal. Hier wordt u verzocht opnieuw een formulier in te vullen 

en te ondertekenen. Het betreft hetzelfde formulier waarop u een andere keuze invult. 

Ook nu is legitimatie vereist.

Welke gegevens stelt het St Jansdal beschikbaar aan andere zorgverleners?
Uw ziekenhuis kan met uw toestemming verschillende gegevens delen met andere

zorgverleners:

Gegevens over uw medicijngebruik

In dit overzicht staat welke medicijnen aan u zijn voorgeschreven. En welke medicijnen u 

heeft gekregen. In het overzicht staat ook of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen. 

Het delen van deze gegevens maakt uw medicijngebruik veilig(er).

Uitslagen van onderzoeken

Dit zijn de uitslagen en verslagen van onderzoeken die zijn uitgevoerd in het ziekenhuis.

Notities

Dit zijn de aantekeningen die bijvoorbeeld gemaakt zijn door de zorgverleners in het 

ziekenhuis tijdens uw bezoek, telefoongesprek of E-afspraak.

Alleen als u dat goed vindt!
Het St Jansdal houdt een medisch dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk 

is voor uw behandeling. Ziekenhuis St Jansdal vraagt uw toestemming voor het delen van 

uw medische gegevens via elektronisch uitwisselingssystemen. Uw medische gegevens 

zijn persoonlijk. Het ziekenhuis mag uw medische gegevens niet zomaar elektronisch 

delen met andere zorgverleners. Deze zorgverleners kunnen uw medische gegevens 

daarom alleen inzien met uw expliciete toestemming. Hoe u toestemming geeft, leest u in 

deze folder. Toestemming geven is niet verplicht. Dat bepaalt u zelf.

De juiste zorg met de juiste informatie
Gaat u naar een zorgverlener van het St Jansdal? Dan houdt deze zorgverlener 

aantekeningen bij in uw patiëntendossier. Soms komt u bij een andere zorgverlener, 

bijvoorbeeld omdat u een (vervolg) afspraak heeft in een ander ziekenhuis of bij uw 

huisarts. Of u bezoekt in een ander ziekenhuis de Spoedeisende Hulp. Dan is het 

belangrijk dat deze zorgverlener ook uw actuele medische gegevens kan bekijken. Want 

met de juiste informatie kan hij u de juiste zorg geven. Ook ’s avonds en in het weekend. 

Het ziekenhuis geeft u daarom de keuze om bepaalde zorgverleners inzage te geven tot 

uw dossier.

Kunnen alle zorgverleners daarna mijn medische gegevens opvragen?
Niet alle zorgverleners mogen uw medische gegevens vervolgens inzien. U moet uiteraard 

als eerste toestemming geven. Het St Jansdal maakt gebruik van meerdere beveiligde 

uitwisselingssystemen. Deze zijn alleen toegankelijk voor zorgverleners waarmee het 

St Jansdal een overeenkomst heeft gesloten. Wij registreren door wie en wanneer uw 

dossier wordt geopend.

Hoe geef ik het ziekenhuis toestemming om mijn medische gegevens te delen?
•  Via MijnStJansdal:        

Op de website onder het kopje ‘Gezondheid’ kiest u voor ‘Mijn gegevens delen/

downloaden’ waar u wordt doorgestuurd naar het digitale formulier. Kies voor 

‘Doorlopende toegang tot uw medisch dossier’.      

In de app MyChart vindt u het formulier onder de ‘Vragenlijsten’. Mocht u toegewezen 

vragenlijsten hebben dan dient u nog te klikken op het tabblad ‘Optioneel’ onderaan 

de pagina om bij het digitale formulier ‘Toestemming delen gegevens’ te komen.

• Vul het bijgevoegde formulier in:       

Scan en mail het formulier naar mijngegevensdelen@stjansdal.nl of geef het af bij één 

van onze recepties.
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Belangrijke telefoonnummers

Ziekenhuis St Jansdal  0341-463911 

Helpdesk MijnStJansdal (ma-vrij 8.30-12 uur)  0341-463700

Functionaris Gegevensbescherming  0341 - 435685

Meer informatie vindt u op:   www.stjansdal.nl/mijngegevensdelen

  
Vragen
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van de Helpdesk 

MijnStJansdal. Zij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 – 12 uur. 

En via e-mail mijngegevensdelen@stjansdal.nl.

Klachten
Op www.stjansdal.nl/klacht vindt u alle informatie over het indienen van een klacht bij 

onvrede. 

http://www.stjansdal.nl/mijngegevensdelen
mailto:mijngegevensdelen%40stjansdal.nl?subject=Delen%20gegevens%20pati%C3%ABntendossier
http://www.stjansdal.nl/klacht

