Werkinstructie registratie toestemming en voorlichting
(nieuwe) patiënten in de keten
Versie 1.0
25 september 2018
Opgesteld door: Merian Hommes-Rozema

Patiënten kunnen alleen geïncludeerd worden in de keten-DBC als zij expliciet toestemming geven voor
het delen van hun persoonlijke en medische gegevens met andere ketenpartners in het kader van de
behandeling en voor het gebruik van hun gegevens voor onderzoeksdoeleinden, bijv.
patiëntervaringsonderzoek. Deze toestemming wordt vastgelegd in het KIS, het HIS en middels een
toestemmingsformulier. Deze werkinstructie beschrijft:
1. welke stappen worden doorlopen t.b.v. een correcte registratie van de toestemming voor
uitwisseling van persoonlijke en medische gegevens van patiënten binnen de keten;
2. welke voorlichting wordt meegegeven aan patiënten in de keten.

A. Registratie en voorlichting deelname ketenzorg
a. Informeer de patiënt over wat ketenzorg inhoudt, wat dit voor hem/haar concreet betekent (delen
van gegevens, periodiek op controle komen, geen eigen risico etc.) en vraag of de patiënt wil
deelnemen aan de keten
b. overhandig het toestemmingsformulier (DM2, CVRM, Astma, COPD) en laat de patiënt het
formulier ondertekenen, geef indien gewenst een kopie mee;
c. archiveer het ondertekende formulier in het (digitale) dossier van de patiënt. (Zie ook de
instructie bij punt B)

B. Registratie in het Ketenzorg Informatiesysteem
Bij het includeren van een nieuwe patiënt komt automatisch de toestemmingsvraag naar
voren.
In dit document vindt u een instructie voor het includeren van een patiënt.
In dit document wordt meer informatie gegeven over de toestemmingsvragen in Coordinate.

C. Voorlichting en advies over de aandoening
Geef patiënten zowel mondeling als schriftelijk voorlichting over de ketenzorg en de chronische
aandoening:
a. overhandig de algemene informatiefolder Ketenzorg Friesland;
b. overhandig het aandoening specifiek inlegvel (DM2, CVRM, Astma, COPD) met informatie over
de specifieke behandel- en verwijsmogelijkheden in de keten;
c. verwijs de patiënt naar de website Thuisarts.nl;
d. verwijs de patiënt naar de patiëntenversie van het zorgprogramma
o Zorgprogramma DM2
o Zorgprogramma COPD
o Zorgprogramma CVRM
o Zorgprogramma Astma
e. attendeer de patiënt op het bestaan van de patiëntenvereniging;
o www.dvn.nl
o www.harteraad.nl
o www.longfonds.nl
f. verwijs de patiënt naar de website van Ketenzorg Friesland;
g. attendeer de patiënt op voorlichtingsbijeenkomsten en activiteiten voor patiënten over de
chronische aandoening.
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