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Volgjezorg-voorlichtingsfolder

De Volgjezorg-voorlichtingsfolder is speciaal ontwikkeld voor zorgaanbieders om hun patiënten om toestemming
te vragen voor de uitwisseling van hun medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. De patiënt dient vooraf
geïnformeerd te worden om daarna een weloverwogen keuze te kunnen maken. De informatie in de Volgjezorgvoorlichtingsfolder voldoet aan de wet- en regelgeving. Door de jaren heen is de folder aangescherpt en
gebruiksvriendelijker gemaakt. In onderstaand overzicht staat per editie aangegeven waar de inhoud is gewijzigd
ten opzichte van de voorgaande editie. Alle edities zijn rechtsgeldig. Maar wij adviseren altijd de laatste editie te
gebruiken.

Maart 2019

Maart 2018










Op de voorzijde is een QR-code toegevoegd die leidt naar
https://www.volgjezorg.nl/inloggen-persoonlijkeomgeving
In de gehele folder is apotheek nu in meervoud
geschreven om te benadrukken dat aan alle apotheken
apart toestemming moet worden gegeven.
In de inleiding op pagina 2 is een alinea toegevoegd
waarbij de instellingsarts wordt genoemd.
Op pagina 7 is een vraag toegevoegd: Kun je het
ziekenhuis ook toestemming geven?



Op pagina 4 is de bullet ‘Informatie over je gezondheid’
aangevuld met een voorbeeld.
Op pagina 4 is een bullet toegevoegd: ‘Informatie over
medicijnen die je huisarts heeft voorgeschreven’.

November 2017




Met de komst van de speciale burgerwebsite Volgjezorg
is de styling van de folder veranderd van VZVZ-huisstijl
naar Volgjezorg-huisstijl. Daarmee is ook de indeling van
de folder veranderd.
Vanuit de folder wordt nu verwezen naar de website
volgjezorg.nl en niet meer naar ikgeeftoestemming.nl
(NB. mensen die naar ikgeeftoestemming.nl gaan,
worden automatisch doorgeleid naar volgjezorg.nl).

Pagina 1 van 2

Februari 2017

Januari 2016







In het toestemmingsformulier zijn een aantal kleine
interpunctiefoutjes verholpen.
‘Toestemming geven’ is veranderd in ‘toestemming
regelen’ om niet te sturen naar een ja-toestemming.



Op het meervoudige toestemmingsformulier is het nu
mogelijk per zorgaanbieder afzonderlijk een
toestemmingskeuze te maken.
De contactgegevens van Patiëntenfederatie Nederland
zijn vervangen door het Nationale Zorgnummer.

September 2016








Het drieluiks-formaat is komen te vervallen: boekvorm
leidt de lezer beter in de juiste volgorde door de folder.
Er zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de opmaak om
de folder toegankelijker en beter leesbaar te maken voor
laaggeletterden (meer wit tussen de tekstblokken,
donkere letters op een lichte achtergrond).
Op de voorzijde is een leeswijzer toegevoegd.
Op de achterzijde zijn alle koepelorganisaties verwijderd.
De patiënt kent deze organisaties niet.
Het meervoudige toestemmingsformulier is vervangen
door een enkelvoudig toestemmingsformulier.
De tekst is volledig herzien en herschreven naar B1niveau:
o Alle tussenkopjes zijn geformuleerd als vraag
o Er is meer nadruk gelegd op het regelen van
toestemming bij iedere zorgaanbieder
afzonderlijk
o Er is meer nadruk gelegd op een veilig,
betrouwbaar en snel LSP

September 2015



Het gezicht op de voorzijde is vervangen door een nieuw
gezicht.
Er zit nu een toestemmingsformulier in de folder.

2014

Meer informatie
Met vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de afdeling Communicatie van VZVZ:
E-mail:
communicatie@vzvz.nl
Telefoon:
070 - 317 34 92 (bereikbaar op maandag
t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur).
Versie: 8 maart 2019
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