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Geachte heer/mevrouw,  
 
Een goede gezondheidszorg in Nederland gaat ons allemaal aan. 
Dat betekent dat er zo min mogelijk fouten moeten worden gemaakt. Daarom moeten 
zorgverleners op elk moment uw relevante medische gegevens kunnen bekijken. Bovendien 
hoeft u dan niet iedere keer weer uw ziektegeschiedenis te vertellen. Dat voorkomt ergernis. 
U zult dit misschien herkennen. 
 
Invoering landelijk elektronisch patiëntendossier 
Daarom werken we in Nederland aan de invoering van het landelijk elektronisch  
patiëntendossier, het EPD. Via dit EPD kunnen zorgverleners die u behandelen snel uw 
actuele medische gegevens opvragen en inzien. Op een veilige en betrouwbare manier. 
Huisartspraktijken, huisartsenposten, apotheken en ziekenhuizen zullen als eerste aansluiten 
op het landelijk EPD. Een wet gaat zorgverleners uiteindelijk verplichten om aan te sluiten. 
Het wetsvoorstel dat dit regelt, ligt voor behandeling bij de Tweede Kamer. De Eerste en 
Tweede Kamer moeten het wetsvoorstel wel eerst goedkeuren. Daarna kan het landelijk 
EPD verplicht worden ingevoerd. 
 
Zorgverleners delen samen uw zorg 
De kwaliteit van de zorg in Nederland verbetert als zorgverleners medische gegevens met 
elkaar delen. Door het EPD kunnen zorgverleners beter samenwerken. Het vermindert de 
kans op medische fouten. En de zorgverlener die u behandelt, kan snel en gemakkelijk uw 
actuele gegevens inzien. Ook ‘s avonds en in het weekend. Waar in Nederland u ook bent. 
Komt u voor de eerste keer bij een zorgverlener? Dan vraagt deze eerst uw toestemming om 
via het EPD uw medische gegevens te mogen inzien. 
 
 
 
 
 
 

lees verder op de achterzijde   

   

  

Informatiepunt BSN in de zorg 
en landelijk EPD 
 

Telefoonnummer: 
0900 – 232 43 42  
(€ 0,10 per minuut) 

Internetadres: 
www.infoEPD.nl 
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Persoonlijk bericht 
Het EPD start binnenkort in heel Nederland. Omdat er veel zorgverleners bij betrokken zijn, 
gebeurt dit stapsgewijs. Steeds meer zorgverleners zullen de komende tijd medische 
gegevens uitwisselen via het EPD. Wanneer uw huisarts of apotheek voor het eerst gebruik 
gaat maken van het landelijk EPD, krijgt u hiervan persoonlijk bericht.  
 
Bezwaar maken 
Het uitwisselen van uw medische gegevens zorgt ervoor dat u zo goed mogelijk kunt 
worden behandeld. Toch kan het zo zijn dat u niet wilt dat uw gegevens via het EPD 
worden uitgewisseld. Dan kunt u daartegen bezwaar maken. Uw huisarts of apotheker kan 
u vertellen wat de mogelijke gevolgen voor u zijn als u bezwaar maakt. Uiteraard kunt u uw 
bezwaar ook altijd weer intrekken.  
Wilt u nu al bezwaar maken tegen het elektronisch uitwisselen van uw gegevens via het 
EPD? Dan kunt u bijgevoegd bezwaarformulier vóór 15 december 2008 terugsturen. Heeft u 
meer formulieren nodig? Dan kunt u extra formulieren aanvragen of een kopie maken.  
 
Als u geen bezwaar heeft tegen het elektronisch uitwisselen van uw gegevens, hoeft u niets 
te doen. 
 
Meer informatie 
In bijgaande folder Het elektronisch patiëntendossier leest u meer over het landelijk 
uitwisselen van medische gegevens. Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? 
Kijk dan op www.infoEPD.nl of bel 0900 - 232 43 42 (€ 0,10 per minuut).  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
de Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 

 
dr. A. Klink 
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