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Disclaimer
VZVZ is voor de inhoud van deze informatiekaarten afhankelijk van de informatie van de ICT-leverancier. Wijzigingen in de werking van de
informatiesystemen als gevolg van updates en nieuwe releases kunnen ertoe leiden dat de informatie in deze kaarten niet geheel klopt.
Hoewel VZVZ zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze informatiekaarten, kan VZVZ niet instaan voor de
juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. VZVZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en
actualiteit van de geboden informatie. Mocht u een fout constateren, laat het ons weten via communicatie@vzvz.nl.

Voor hulp met betrekking tot de werking van uw zorginformatiesysteem kunt u te allen tijde het beste contact opnemen met uw ICTleverancier.
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1

Afschermen patiëntgegevens

Een patiënt kan bij u als huisarts aangeven zijn gehele (of bepaalde delen van zijn) medisch
dossier af te willen schermen voor andere zorgverleners via het LSP. Deze gegevens zijn dan
niet zichtbaar via het LSP. Een waarnemend huisarts op bijvoorbeeld de huisartsenpost krijgt
de afgeschermde gegevens niet te zien als hij het dossier van de patiënt opvraagt via het LSP.
Gegevens afschermen per episode of per journaalregel

Open het dossier van de patiënt

Klik met de rechter muisknop op
de betreffende episode of
journaalregel

Scherm de gegevens af via de
optie ‘EPD’

De betreffende episode of
journaalregel is niet meer
zichtbaar in de waarneming.

Let op: bij het afschermen van episodes
worden ook alle gekoppelde contacten
afgeschermd.

Let op: Een patiënt die helemaal geen gegevens wil delen , wordt afgemeld bij het LSP of niet
aangemeld.
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2

Online toestemming

Een patiënt kan online toestemming geven voor het uitwisselen van medische gegevens via
volgjezorg.nl. Hoe kunt u zich aanmelden voor de dienst opt-in VECOZO? En hoe kunt u de
online aanmeldingen van patiënten afhandelen?
2.1

Dienst opt-in VECOZO

LET OP! Uw apotheek heeft een geldig VECOZO-certificaat nodig. De geldigheid van het certificaat kunt u controleren door
eerst in te loggen op de website www.vecozo.nl. Als het inloggen niet lukt, dan is het certificaat niet meer geldig.

Aanmelden dienst opt-in VECOZO (eenmalig)
Ga via menu Diensten  Opt-in
aanmeldingen  Beheren
instellingen

afmelden

wijziging

aanmelden
Controleer naam en adres van
uw huisartsenpraktijk of
apotheek. (De dienst maakt gebruik van
het AGB-register van Vektis. Het kan zij n dat

Uw patiënt kan online geen
toestemming geven

wijziging

Wijziging via het menu Diensten
 Opt-in aanmeldingen 
Beheren instellingen

uw gegevens niet meer actueel zijn.)
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Aanmeldingen patiënten afhandelen via VECOZO portaal
U ontvangt dagelijks een
notificatie per e-mail met een
lijst nieuwe en nog onverwerkte
aanmeldingen
Via het menu Diensten  Opt-in
aanmeldingen  Afhandelen
aanmeldingen ziet u welke
berichten nog niet verwerkt zijn

Tip: de lijst met nog niet
afgehandelde aanmeldingen kunt u
printen via de printknop rechts
bovenaan het overzicht

Controleer BSN en NAWgegevens uit het bericht met uw
gegevens

Tip: als de gegevens niet
overeenkomen of u twijfelt, wijs het
bericht dan af

Sla het bericht van de patiënt op
als pdf voor uw eigen
administratie

Let op: een afgehandelde aanmelding
kunt u niet meer als pdf opslaan

Nadat u het dossier heeft
aangemeld bij het LSP kunt u bij
‘afhandelen aanmeldingen’
aangeven dat de aanmelding is
verwerkt

De patiënt (mits e-mailadres is
opgegeven) ontvangt automatisch
een e-mail nadat de aanmelding door
u is verwerkt
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2.2

Toestemming regelen via Volgjezorg.nl

Een patiënt kan online toestemming geven voor het uitwisselen van medische gegevens. Daarna kan een huisarts of
apotheker zijn dossier aanmelden bij het LSP. Wat moet de patiënt hiervoor doen en wanneer komt u in beeld?

Zorgaanbieder aangemeld voor
dienst opt-in bij VECOZO
Patiënten gaan naar de website
www.volgjezorg.nl en klikt op
‘Toestemming regelen’

Patiënt zoekt zorgaanbieder
o.b.v. naam, plaats en/of type
(huisarts / apotheek)

Tip: Zorg dat uw patiënt u
gemakkelijk kan vinden (de

dienst maakt
gebruik van het AGB-register van Vektis. Controleer
de naam en het adres van uw huisartsenpraktijk of

Zie informatiekaart Dienst
opt-in VECOZO

apotheek)

Patiënt selecteert zorgaanbieder

Patiënt kiest om toestemming te
geven of in te trekken en vinkt
aan brochure te hebben gelezen

Patiënt kiest voor DigiD met sms
of formulier

Zorgaanbieder niet aangemeld
voor dienst opt-in bij VECOZO

DigiD met sms

Formulier

Patiënt logt in met DigiD met
sms en vult persoonlijke
gegevens in

Patiënt vult het formulier in

Voor zorgaanbieder staat een
bericht klaar in het portaal.

Patiënt print formulier,
ondertekent het en levert dit
persoonlijk in bij zorgaanbieder.
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