
Informatieplicht en toestemming
Uw huisarts is aan strenge regels gebonden voor 
het delen van uw medische dossier. Zo mag uw 
huisarts niet zonder uw toestemming gegevens 
uit uw dossier aan een andere zorgverlener 
doorgeven, behalve in een zeer beperkt aantal 
strikt omschreven situaties.

Uw arts mag wel gegevens uitwisselen 
met direct bij uw behandeling betrokken 
hulpverleners. Een voorbeeld is een medisch 
specialist waar u naar doorverwezen bent. Een 
waarnemer die voor uw huisarts invalt mag van 
de wet ook uw dossier inzien.

Als de huisarts het noodzakelijk vindt voor uw 
zorg dat de waarnemend huisarts op de hoogte 
is van specifieke medische informatie gedurende 
de avond-, nacht- en weekenduren, kan hij deze 
informatie (tijdelijk) beschikbaar stellen voor 
inzage door de Huisartsenpost.

Wanneer de huisarts in andere situaties dan die 
hierboven genoemd zijn gegevens wil delen, 
moet hij of zij u eerst om toestemming vragen. 
Dit kan mondeling of schriftelijk gebeuren.

Uw huisarts moet u altijd over de uitwisseling 
van medische gegevens informeren. U heeft 
altijd het recht om uw huisarts te vragen met 
wie gegevens worden uitgewisseld, en op welke 
manier. U kunt ook altijd aangeven dat u dit niet 
wilt, of wanneer u het niet eens bent met de 
gegevens die worden uitgewisseld.

Meer informatie over de Whitebox kunt u 
vinden op: www.whitebox-privacy.com

Actuele toegang tot gegevens 
via de Whitebox
Hieronder kan uw huisarts aangeven welke 
Huisartsenpost een samenvatting van uw 
gegevens kan opvragen ‘s avonds, ‘s nachts en in 
het weekend. Als dit hieronder niet aangegeven 
staat, kunt u dit bij uw arts navragen.

De “professionele samenvatting” van uw 
medische dossier is pas in te zien nadat 
u daar toestemming voor heeft gegeven, 
behalve in situaties die genoemd zijn onder 
“Informatieplicht en toestemming.” 

De Whitebox wordt geproduceerd door 
Whitebox Systems B.V. i.o., Amsterdam. 
https://www.whiteboxsystems.nl/

Veilige communicatie van 
uw medische gegevens in 
de avonden, nachten, en  
weekenden

whitebox
Whitebox Systems

Op de Huisartsenpost doen huisartsen dienst 
tijdens avonden, nachten en in het weekend.

Uw huisarts kan het belangrijk vinden 
dat bepaalde medische gegevens op de 
Huisartsenpost beschikbaar zijn. Daarom kan 
uw huisarts u toestemming vragen om een 
samenvatting van uw medische gegevens 
beschikbaar te stellen voor de Huisartsenpost. 

Uw gegevens worden met de Huisartsenpost 
uitgewisseld via een directe koppeling 
tussen de praktijk van uw huisarts en de  
Huisartsenpost. Daarvoor wordt een systeem 
gebruikt dat Whitebox heet.

De Whitebox is een klein wit kastje in de 
huisartspraktijk. Daarmee kan uw huisarts de 
Huisartsenpost toegang geven tot gegevens 
uit uw medisch dossier. De uitwisseling van uw 
gegevens vindt alléén met de Huisartsenpost 
plaats. Dit gaat via een beveiligde verbinding, 
zodat alleen huisartsen op de Huisartsenpost 
toegang kunnen krijgen.

Deze brochure legt uit hoe het systeem werkt.



Hoe werkt de Whitebox? 
De Whitebox is een systeem waarmee de 
huisarts medische gegevens kan uitwisselen met 
de Huisartsenpost.  

Vanuit een klein kastje in de huisartsenpraktijk 
wordt een directe verbinding gemaakt met 
de Huisartsenpost. Alleen huisartsen van de 
Huisartsenpost kunnen gegevens opvragen. 
 
De communicatie gaat rechtstreeks van huisarts 
naar Huisartsenpost, en niet via een landelijke 
server zoals het Landelijk Schakelpunt (LSP). 

Het opvragen van gegevens gebeurt rechtstreeks 
van de Huisartsenpost naar de Whitebox in 
de huisartsenpraktijk. Zo wordt uw privacy 
optimaal beschermd.

Wie kan in de toekomst toegang 
krijgen? 
De toegang betreft nu alléén de Huisartsenpost. 
In de toekomst is de Whitebox ook bruikbaar 
om andere zorgaanbieders toegang tot gegevens 
te geven. Zo kan uw huisarts bijvoorbeeld de 
apotheker of een specialist een overzicht van uw 
medicijngegevens laten inzien.

Gegevens worden niet in één keer voor 
meerdere hulpverleners ontsloten, maar alleen 
wanneer dat nodig is in uw situatie.

Mocht u huisarts in de toekomst gegevens 
met andere zorgaanbieders willen delen, 
dan geldt voor het vragen van toestemming 
wat is beschreven in “Informatieplicht en 
toestemming”.

Hoe weet ik met wie gegevens 
worden uitgewisseld? 
Uw medische gegevens zijn alleen in te zien voor 
zorgverleners waar uw huisarts uitdrukkelijke 
toegang (“autorisatie”) voor heeft gegeven. 

In alle situaties behalve de uitzonderingen die in 
“Informatieplicht en toestemming” besproken 
zijn moet uw huisarts u om toestemming vragen 
voordat hij een andere zorgverlener toegang 
geeft. Zo spreekt u samen met uw huisarts af 
wie welke gegevens kan inzien en houdt u met 
uw huisarts de controle over wie uw gegevens 
mogen inzien.

Uw toestemming betreft één soort uitwisseling 
tegelijk. Op dit moment is dit alleen de toegang 
voor de Huisartsenpost. U geeft dan ook alleen 
dáárvoor toestemming.  

Kan ik mijn gegevens inzien? 
U kunt de actuele samenvatting van uw dossier 
inzien bij uw eigen huisarts. U kunt hier 
eventueel ook een print van krijgen.

Ook kunt u een overzicht vragen van alle 
zorgverleners die in het verleden uw gegevens bij 
de Whitebox hebben opgevraagd. 

In de nabije toekomst krijgt de Whitebox 
een mogelijkheid om u als patiënt ook online 
toegang tot deze gegevens te geven. Vraag 
hiernaar bij uw huisarts of de assistente.

Welke gegevens worden er met de 
Huisartsenpost uitgewisseld? 
De huisarts zorgt ervoor dat via de Whitebox 
een kleine samenvatting van uw medisch dossier 
is in te zien, vanaf de Huisartsenpost. 

Een huisarts die vanaf de Huisartsenpost 
gegevens heeft opgevraagd heeft ook de 
mogelijkheid om een bericht terug te sturen. 
Zo wordt uw huisarts op de hoogte gesteld van 
hetgeen heeft plaatsvonden en wat is besproken 
op de Huisartsenpost.

De Whitebox biedt uw huisarts de mogelijkheid 
om precies die gegevens uit te wisselen die 
van belang zijn voor de Huisartsenpost. In 
het algemeen worden alleen echt belangrijke 
gegevens in deze “professionele samenvatting” 
opgenomen, zoals allergie-informatie, recent 
door u gebruikte medicijnen, laboratorium 
uitslagen, en de belangrijkste medische 
voorgeschiedenis. 

Uw huisarts kan er voor kiezen om ook de 
verslagen van uw meest recente bezoeken 
(consulten) opvraagbaar te maken voor 
huisartsen op de Huisartsenpost. Uw huisarts 
kan dit aan- of uitzetten, afhankelijk van de 
situatie.

Vraag aan uw huisarts welke gegevens in uw 
professionele samenvatting staan, en bespreek 
het als u hier vragen over heeft.

Meer informatie over de Whitebox kunt u 
vinden op: www.whitebox-privacy.com


