Toestemming patiënt
1.1 Toestemming geven
Bij het includeren van een nieuwe patiënt zal er een scherm naar voren komen waarin aangegeven
kan worden of de patiënt toestemming geeft voor opname in de keten.

Als de patiënt toestemming geeft, klikt u op de knop ‘De patiënt gaat akkoord’.
Als de patiënt geen toestemming geeft, klikt u op de knop ‘Helaas, de patiënt verleent geen
toestemming’.
Via de knop

is de uitgebreide tekst van de toestemmingsverklaring in te zien.

Via de knop
voegen.

is het mogelijk om de ondertekende toestemmingsverklaring als bijlage toe te

1.2 Toestemming geven op later moment
In het geval er niet direct toestemming wordt gegeven door de patiënt dan kan er gekozen worden
voor het kruisje in de rechterbovenhoek. Het scherm zal dan afsluiten. U kunt verder werken in het
dossier.
De toestemming kan later alsnog aangevinkt worden door via de Patiëntdetails te kiezen voor Beheer
toestemmingen en vervolgens te kiezen voor Toestemmingen aanmaken.

Let op: omdat de AVG vraagt dat de toestemming aantoonbaar is, moet er onder deze digitale
toestemming een formulier liggen welke is ondertekent door de patiënt. Hiervoor kunt u het bekende
toestemmingsformulier gebruiken welke op de website van Ketenzorg Friesland is te vinden onder het
handboek per DBC binnen het kopje Beleid/instructies/formulieren/links.

1.3 Toestemming intrekken
Onder Beheer toestemmingen in de Patiëntdetails is het mogelijk om een toestemming in te trekken.
Een toestemming voor een ketenpartner kan ingetrokken worden, zonder dat de patiënt geëxcludeerd
wordt. Het intrekken van de toestemming voor de huisartsenpraktijk of de zorggroep heeft tot gevolg
dat alle toestemmingen ingetrokken worden en dat de patiënt automatisch geëxcludeerd wordt.

1.4 Inzien van toestemming
U kunt op elk moment de toestemmingen raadplegen door onder de Patiëntdetails te kiezen voor
Beheer toestemmingen.

1.5 Verwijzing naar nieuwe ketenpartner
Als er een verwijzing wordt gemaakt naar een ketenpartner waar nog niet eerder naar verwezen is,
zal tijdens het aanmaken van de verwijzing gevraagd worden om toestemming.

