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De Whitebox
Geachte heer, mevrouw,
Er is altijd een kans dat u ziek wordt tijdens de avond, nacht of weekend en dat u dan een dokter nodig zult hebben
van de Huisartsenpost. Zeker als u een chronische ziekte heeft of medicijnen gebruikt is het belangrijk dat de
dienstdoende huisarts dan uw gegevens kan inzien. Wij hebben besloten dat mogelijk te maken, maar we mogen uw
gegevens alleen zichtbaar maken met uw toestemming. Vandaar deze brief.
Het apparaat waarmee we uw gegevens op een veilige manier voor de huisartsenpost toegankelijk maken heet de
Whitebox. Dat is een alternatief voor het meer bekende LSP (Landelijk Schakelpunt). De Whitebox is veiliger en
houdt meer rekening met privacy van de patiënt dan het LSP. Het werkt met een directe beveiligde verbinding
tussen onze praktijk en de huisartsenpost. Alléén huisartsen die dienst doen bij Huisartsenposten Amsterdam
kunnen via dit systeem uw gegevens op onze computer inzien. Dus geen artsen in ziekenhuizen of buiten
Amsterdam.
Wel komt binnenkort ook een patiënteningang voor de Whitebox beschikbaar, waardoor u zelf kunt zien welke
gegevens worden gedeeld met de huisartsenpost en u die gegevens zelf ook kunt delen met artsen buiten
Huisartsenposten Amsterdam. Zodra deze mogelijkheid beschikbaar is, zullen wij dat melden op onze website.
Niet al uw gegevens worden gedeeld. Om de privacy te beschermen worden alleen gegevens gedeeld die (mogelijk)
van belang zijn voor de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost. Dat kan de kwaliteit van de zorgverlening
verbeteren.
Wat kan de dokter op de post dan zien?
-

alle chronische ziekten, belangrijke operaties, belangrijke ziekten in het verleden
alle geneesmiddelen die op dat moment gebruikt worden
geneesmiddelen waar allergieën of belangrijke bijwerkingen genoteerd staan
meetwaarden van de laatste 4 maanden (laboratorium, bloeddruk etc.)
één week werkbladregels (laat zien wat in onze praktijk de afgelopen week over u is opgeschreven)

Wij vragen bij deze uw toestemming om uw gegevens te delen met Huisartsenposten Amsterdam.
Als u eerst meer wilt weten: op de praktijk is een folder te krijgen over de Whitebox. De tekst van de folder is ook te
vinden op onze website: www.thiel-vanmaanen.praktijkinfo.nl onder “avond- nacht en weekenddiensten”.
Als u mee wilt beslissen over de hoeveelheid informatie die van u beschikbaar komt, kunt u verderop in deze brief
lezen over mogelijke keuzes.
Het kan zijn dat de dokter of praktijkondersteuner u al eerder toestemming heeft gevraagd voor aanmelding bij de
Whitebox. Wij verzoeken u om toch nog een keer uw keuze aan te kruisen. Wilt u onderstaand strookje meenemen
als u komt voor de griepprik? U kunt het strookje ook door de brievenbus gooien. Bij voorbaat onze dank.

Naam:

Geboortedatum:

Ik heb genoeg informatie ontvangen om de keuze afgewogen te kunnen maken.

Ja, ik wil mijn gegevens delen met Huisartsenposten Amsterdam via de Whitebox.
Nee, ik wil mijn gegevens niet delen met Huisartsenposten Amsterdam.

Voor wie behoefte heeft aan meer informatie
Als u bij de huisartsenpost komt kan de dienstdoende huisarts uw gegevens inzien op de computer. Welke gegevens
hij/zij kan inzien is afhankelijk van de informatie die wij in de Whitebox hebben ingesteld.
De Whitebox heeft de mogelijkheid 3 verschillende samenvattingen beschikbaar te stellen aan de huisartsenpost: de
mini-PS (PS = Professionele Samenvatting), de mini-PS+ en de NHG-PS. Hieronder kunt u zien welke gegevens bij
welke PS worden gedeeld.
Wij hebben besloten om de mini-PS+ te delen met de huisartsenpost als u daar toestemming voor geeft. Als u een
andere keuze wilt maken kunt u dat onderaan aangeven.
Mini-PS+
-

alle chronische ziekten, belangrijke operaties, belangrijke ziekten in het verleden
Alle geneesmiddelen die op dat moment gebruikt worden
Geneesmiddelen waar allergieën of belangrijke bijwerkingen genoteerd staan
Meetwaarden van de laatste 4 maanden (laboratorium, bloeddruk etc.)
Eén week werkbladregels (laat zien wat in onze praktijk de afgelopen week over u is opgeschreven)

Mini-PS
-

Gelijk aan de mini-PS+ maar géén (nooit) werkbladregels

NHG-PS
-

Gelijk aan de mini-PS+ maar extra:
o Ook alle korte of minder ernstigere aandoeningen zoals griep, ingegroeide nagel etc van het
afgelopen jaar
o Tot 4 maanden werkbladregels i.p.v. één week werkbladregels

Meer informatie over de Whitebox is te vinden op: www.whiteboxsystems.nl
Hieronder kunt u aangeven wanneer u wilt dat wij meer (NHG-PS) of minder (mini-PS) beschikbaar stellen aan de
huisartsenpost.
Als u nog geen keuze kunt maken en meer informatie wilt, kunt u dat hieronder ook aangeven, dan nemen wij
contact met u op.

Extra keuzemogelijkheden. Svp altijd de voorzijde van dit strookje invullen. Deze kant hoeft u alleen in te
vullen als de voorzijde niet volstaat.
Ja, ik wil mijn gegevens delen met Huisartsenposten Amsterdam, met mini-PS+. Als u dit wilt: zet dan een
kruisje aan de andere kant van dit strookje bij Ja.
Ik wil mijn gegevens delen met Huisartsenposten Amsterdam, maar graag met de mini-PS
Ik wil mijn gegevens delen met Huisartsenposten Amsterdam, maar graag met de NHG-PS.
Ik heb nog niet genoeg informatie ontvangen om een keuze te kunnen maken. Ik wil graag meer informatie
ontvangen, bel mij op:

