Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag !

Informatie over Medischegegevens.nl
Wat is Medischegegevens.nl?





Direct veilige toegang tot uw eigen medische gegevens
Rustig alles nalezen, in uw eigen omgeving
Gratis voor u, u zit nergens aan vast

U krijgt direct inzage in de gegevens die uw zorgverlener over u bijhoudt. Wanneer bijvoorbeeld uw
ziekenhuis is aangesloten, ziet u alle beschikbare definitieve en door artsen geaccordeerde gegevens
zoals medische brieven, röntgenfoto´s, medicatielijsten, laboratoriumuitslagen, operatieverslagen,
pathologieverslagen en radiologieverslagen met beeldmateriaal.
U kunt zo alles thuis rustig nalezen, en als u meer wilt weten op internet zoeken naar de betekenis van
termen en mogelijke behandelingen. Ook kunt u in binnen- en buitenland gemakkelijk informatie delen
met andere artsen, bijvoorbeeld als u een second opinion vraagt.
Wie is al aangesloten bij Medischegegevens.nl?
Steeds meer ziekenhuizen en andere zorgverleners zoals apothekers, laboratoria en fysiotherapeuten
raken geïnteresseerd en sluiten zich aan bij Medischegegevens.nl. U vindt de lijst van alle aangesloten
zorginstellingen op http://www.medischegegevens.nl/patientportaal/welke-zorginstellingen.html. We zijn
in gesprek met een groot aantal andere zorgverleners om ook hen aan te sluiten.
In Medischegegevens.nl komen al deze gegevens van verschillende zorgaanbieders bij elkaar voor u,
bovendien kunt u zelf ook uw eigen documenten toevoegen en opmerkingen plaatsen.
Is Medischegegevens.nl wel veilig?
Jazeker - u heeft alleen zelf toegang tot uw eigen medische gegevens, en bepaalt verder ook zelf wie er
verder toegang krijgt. We controleren bij inschrijving uw identiteit om uw privacy te waarborgen, en
sturen elke keer bij inloggen een SMS code toe voor de best mogelijke veiligheid.
Medischegegevens.nl heeft het systeem en de organisatie geheel opgezet en getoetst conform de Wet
Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en geldende veiligheidsnormen.
Wat heb ik nodig om me in te schrijven?
Een emailadres en een mobiel telefoonnummer. Als u dat wilt, mag u ook met meerdere personen op
één emailadres of telefoonnummer inschrijven, u krijgt een unieke inlognaam toegewezen. Het
telefoonnummer mag een buitenlands nummer zijn, vul dan een + en de landcode in aan het begin van
het telefoonnummer.
U hoeft alleen de achterkant van deze folder in te vullen en in te leveren bij de balie van uw
zorgverlener. Neemt u daarbij alstublieft uw legitimatiebewijs mee. U ontvangt dan binnen een paar
dagen een aanmeldings-email waarmee u kunt inloggen.
Waar kan ik terecht met vragen?
Veelgestelde vragen staan op http://www.medischegegevens.nl/patientportaal/veel-gestelde-vragen.
Als u vragen heeft over de werking van de website kunt u een mail sturen naar
servicedesk@medischegegevens.nl of bellen met 088 - 999 11 00.
Heeft u nog andere vragen na het lezen van deze folder? Mail dan met info@medischegegevens.nl.
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Inschrijfformulier patiënt
Persoonsgegevens
Vul alstublieft uw persoonlijke gegevens in, lees de voorwaarden, en onderteken dit formulier.
Naam / Voorletters:

_______________________________________________________________

Straat:

___________________________________________________ Nr: ________

Postcode:

_________________

Woonplaats:

_______________________________________________________________

Geboortedatum:

______________________

Burger Service Nummer (BSN):
Mobiel telefoonnummer:
E-mail adres (Schrijf alstublieft zo duidelijk mogelijk in blokletters (hoofdletters)):

Zorgverlener (bijvoorbeeld uw ziekenhuis of apotheek):

________________________________

Patiëntnummer bij uw zorgverlener:
(dit staat vaak op een patiëntenpas)

Legitimatie en machtiging
Wanneer u zich aanmeldt, wordt uw identiteit vastgesteld aan de hand van een geldig paspoort,
Europese identiteitskaart of rijbewijs die u toont bij de inschrijfbalie van uw zorgverlener. Als u iemand
wilt machtigen voor aanmelding, dan is daarvoor een schriftelijke en ondertekende machtiging
noodzakelijk. Deze machtiging moet voorzien zijn van een kopie van een geldig identiteitsbewijs van
zowel de gemachtigde als degene die machtigt.

Aanmelding
Ondergetekende wenst als patiënt ingeschreven te worden in Medischegegevens.nl, deze dienst wordt
geleverd door MyownFile BV.

Voorwaarden
Ondergetekende verklaart zich accoord met de voorwaarden op de volgende pagina, inzake Inschrijving
en afmelding, Beëindiging dienstverlening, Verwerking persoonsgegevens en Verantwoordelijkheid.
Ondertekening door patiënt

Datum en Ondertekening - Patiënt:

_____________

___________________________

Lever dit formulier in bij uw zorgverlener, onder vertoning van een geldig legitimatiebewijs.
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Voorwaarden aanmelding bij Medischegegevens.nl - Bijlage voor de patiënt
Inschrijving en afmelding
De inschrijving en het gebruik van het systeem is kostenloos. Zodra de inschrijving is doorgevoerd
ontvangt u een email met een inlognaam en tijdelijk wachtwoord. Controleert u alstublieft uw spamfilter
als u na een paar dagen nog geen mail heeft ontvangen. U kunt zichzelf afmelden door een email te
sturen aan support@medischegegevens.nl met uw verzoek tot afmelding, onder vermelding van uw
patientnummer en inlognaam. Verder volgt Medischegegevens.nl het beleid van de zorgverlener rond
aanleveren, bijwerken en verwijderen van medische gegevens en inschrijvingen.

Beëindiging dienstverlening
MyownFile BV is bevoegd de dienstverlening Medischegegevens.nl eenzijdig te beëindigen, met
inachtneming van termijn van 1 maand, zonder dat hieruit enige schadeplichtigheid ontstaat.

Verwerking persoonsgegevens
Met het invullen en ondertekenen van dit formulier gaat u voorts akkoord met de verwerking van uw
persoonsgegevens door Medischegegevens.nl. Deze verwerking zal geschieden op uiterst zorgvuldige
wijze en conform de toepasselijke wetgeving, waaronder – doch niet beperkt tot – de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. In dat verband heeft u het recht:
i) geïnformeerd te worden omtrent de doeleinden en de wijze van de verwerking van de gegevens;
ii) geïnformeerd te worden omtrent welke gegevens zijn verwerkt en wat de herkomst daarvan is;
iii) geïnformeerd te worden omtrent de ontvangers /categorieën van ontvangers van de gegevens;
iv) op bijwerking, rectificatie of aanvulling van de gegevens, alsmede de doorhaling, de verandering in
anonieme vorm of de blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt of waarvoor de
bewaring niet noodzakelijk is met het oog op de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
v) u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor commerciële doeleinden.
Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor doeleinden die verband houden met de dienst
Medischegegevens.nl. Dat is bijvoorbeeld voor uw aanmelding in het klantenbestand van
Medischegegevens.nl, het invoeren van uw gegevens ten behoeve van het inzichtelijk maken van uw
gegevens in het systeem van Medischegegevens.nl, administratieve doeleinden, marketingdoeleinden of
voor wettelijke informatieverplichtingen en voor de uitvoering in het algemeen van het door u met
Medischegegevens.nl gesloten contract.
Uw gegevens worden medegedeeld aan medewerkers van Medischegegevens.nl of eventuele
medewerkers van leveranciers van diensten van buiten af die aangewezen zijn om uw gegevens in te
voeren, bij te werken of andere activiteiten te verrichten die verband houden met de doeleinden waar de
gegevens voor verzameld zijn. Genoemde (rechts)personen zullen alleen gebruik maken van uw
gegevens voorzover dit gebruik nauw is verbonden met hun rol en functie met het oog op de door u van
MyownFile BV afgenomen dienst Medischegegevens.nl.

Verantwoordelijkheid
De dienst Medischegegevens.nl wordt u aangeboden door MyownFile BV. MyownFile BV draagt geen
verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens. Deze verantwoordelijkheid blijft nadrukkelijk bij
u als patiënt dan wel uw behandelend arts(en). Vraag uw behandelend arts(en) om uw gegevens op
juistheid te controleren.
Medischegegevens.nl vindt kwaliteit belangrijk. Wij besteden alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en
betrouwbare informatie. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van
onze dienst. Desondanks kunnen wij geen garantie geven voor de juistheid, nauwkeurigheid en
volledigheid van de informatie die via de dienst beschikbaar wordt gesteld en/of de foutloze werking en
continue toegankelijkheid daarvan. MyownFile BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe
of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voorvloeit uit of verband houdt met onjuiste,
onnauwkeurige of onvolledige informatie op deze website, de tijdelijke onmogelijkheid om van onze
dienst gebruik te maken en/of het gebruik van informatie die door middel van onze dienst verkregen is.
Aan de gegevens die MyownFile BV met Medischegegevens.nl ter uwer beschikking stelt kunnen geen
rechten worden ontleend.
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