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Mag je zorgverlener medische gegevens over jouw kind delen?  
Alleen als jij dat goed vindt! 

 

De juiste zorg met de juiste informatie 
Bezoek je een zorgverlener, bijvoorbeeld een kinderfysiotherapeut? Dan houdt deze zorgverlener een medisch dossier  bij. In dit 
dossier staat belangrijke informatie. Zoals informatie over de klachten en hoe die worden behandeld.   
 
Medische gegevens inzien 
Soms kom je bij een zorgverlener die jou niet kent. Bijvoorbeeld bij de waarnemend huisarts op de huisartsenpost of een 
waarnemend fysiotherapeut. Dan is het belangrijk dat deze nieuwe zorgverlener de medische gegevens kan bekijken. Want met 
de juiste informatie over jouw kind kan hij of zij jouw kind de juiste zorg geven: snel, goed en veilig.  

Alleen met jouw toestemming 
Een zorgverlener kan de medische gegevens alleen inzien of delen met jouw toestemming. Hoe je toestemming geeft, lees je in 
deze folder. Toestemming geven is niet verplicht. Dat bepaal je helemaal zelf. 

Anoniem mag informatie gedeeld worden: anoniem in de zin van ‘niet tot de persoon herleidbaar’. De naam weglaten is in het 
algemeen onvoldoende. Het kind in de rolstoel zonder onderbenen is ook zonder persoonsgegevens herleidbaar door de 
combinatie van zichtbare feiten. Zo’n kind als voorbeeld noemen in een regionaal/stadswijk overleg is dan niet anoniem en mag 
dus niet zonder toestemming van de ouder of voogd. 
 

Waarom is toestemming geven nodig? 
Medische gegevens zijn persoonlijk. De behandelend kinderfysiotherapeut mag de medische gegevens van jouw kind niet 
zomaar delen met andere zorgverleners. Dat mag alleen als je daar speciaal toestemming voor geeft. Bezoekt jouw kind 
meerdere zorgverleners? Dan kun je elke zorgverlener apart toestemming geven om de belangrijkste medische gegevens te 
mogen delen. Het delen van de gegevens van jouw kind gebeurt via speciale computernetwerken voor de zorg. Deze netwerken 
zijn goed beveiligd. Alleen zorgverleners die voldoen aan strenge beveiligingseisen, mogen deze netwerken gebruiken. 

Hoe geef ik de kinderfysiotherapeut toestemming om mijn medische gegevens te delen? 
Onze praktijk vraagt jouw toestemming voor het delen van de medische gegevens van jouw kind via uitwisselingssystemen. 
Bezoekt jouw kind meerdere zorgverleners in onze praktijk? Dan geldt jouw toestemming voor alle fysiotherapeuten in onze 
praktijk die jouw kind behandelen. Zij kunnen jouw medische gegevens dan beschikbaar maken via het uitwisselingssysteem. 

Je kunt schriftelijk - met het formulier wat je bij deze folder hebt ontvangen - toestemming geven. 

Is jouw kind jonger dan 12 jaar? Dan kun je als ouder of voogd toestemming geven. Is jouw kind 12 tot en met 15 jaar? Dan 
moeten ouder of voogd - én het kind toestemming geven. Jij en jouw kind(eren) moeten dan het formulier beiden 
ondertekenen. Is jouw kind 16 jaar of ouder? Dan kan hij of zij zelf toestemming geven. 
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Wat gebeurt er als ik toestemming geef? 
Onze praktijk vermeldt jouw toestemming in het dossier van jouw kind. Vanaf dat moment mag de behandelend 
kinderfysiotherapeut bepaalde gegevens uit het dossier van jouw kind beschikbaar maken voor andere zorgverleners.  

Wat gebeurt er als ik geen toestemming geef? 
Geef je geen toestemming? Dan kunnen andere zorgverleners buiten onze praktijk deze gegevens niet inzien. Ook niet in 
noodsituaties.  

Kan ik mijn toestemming weer intrekken? 
Je kunt jouw toestemming altijd intrekken. Vanaf dat moment kunnen andere zorgverleners de medische gegevens  van jouw 
kind niet meer inzien. Wil je dat bepaalde informatie uit het medisch dossier niet gedeeld wordt? Dan kun je deze gegevens 
laten afschermen. Andere zorgverleners kunnen afgeschermde gegevens niet inzien.  

Wil je jouw toestemming wijzigen of intrekken? Dan kun je je melden bij onze praktijk. 

Welke gegevens stelt mijn praktijk beschikbaar voor andere zorgverleners? 
Onze praktijk houdt een behandeldossier over jouw kind bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. De 
kinderfysiotherapeut kan met jouw toestemming verschillende gegevens delen met andere zorgverleners: 

● Uitslagen van onderzoeken 
Dit zijn de uitslagen en verslagen van tests en metingen die zijn uitgevoerd in de praktijk.  

● Behandelverloop en eindresultaat 
Dit is de informatie over het behandeltraject en de huidige situatie. Wat is het resultaat van de behandeling? Is dit het 
verwachte resultaat? 

● Overdrachtsgegevens 
Het kan gebeuren dat de behandeling van jouw kind- deels - wordt overgenomen door een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld 
door een andere (kinder) fysiotherapeut in een andere praktijk of instelling. De kinderfysiotherapeut deelt dan belangrijke 
informatie over jouw klachten. En welke behandelingen jij daarvoor krijgt.  

Je hebt het recht om de informatie die met andere zorgverleners gedeeld wordt, in te zien. Alle kinderen hebben recht op 
leeftijdsadequate medische informatie. 

Wie is verantwoordelijk voor de inhoud van mijn medisch dossier? 
Jouw zorgverlener is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van het medisch dossier van jouw kind. 

Hoe worden mijn medische gegevens gedeeld 
Onze praktijk maakt gebruik van meerdere goed beveiligde uitwisselingssystemen. Deze zijn alleen toegankelijk voor 
zorgverleners die aan strenge aansluiteisen voldoen. Zorgverleners mogen alleen met jouw toestemming gegevens beschikbaar 
stellen via deze systemen. 

Voor het versturen van verslagen maakt onze praktijk gebruik van een beveiligd e-mailsysteem voor zorgverleners (bijv. 
zorgmail, zivver) voor zorgverleners. De behandelend kinderfysiotherapeut is verantwoordelijk voor dit systeem. Meer 
informatie over dit uitwisselingssysteem vind je op onze website. Bij vragen of klachten hierover kun je contact opnemen met de 
behandelend kinderfysiotherapeut. 

Aanvullende toestemming: 

● Landelijke Database Fysiotherapie 

In de Landelijke Database Fysiotherapie wordt anonieme informatie opgeslagen, bijvoorbeeld over het aantal behandelingen, 
uitkomsten van metingen, geboortedatum. Dit ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de fysiotherapie. De 
kinderfysiotherapeut vraagt jouw toestemming voor het delen van deze gegevens. 

● ZorgDNA (QDNA) 

Onze praktijk vraagt toestemming voor het versturen van een enquête met vragen over patiënttevredenheid. 

Vragen? 

Indien je nog vragen hebt, kun je contact opnemen met Kanjer Kinderfysio via 06-2095005 of info@kanjerkinderfysio.nl 
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