www.infoEPD.nl
www.infoBSNzorg.nl
Postbus 16114
2500 BC Den Haag

aan

<Geslacht1> <Voorletters> <voorvoegsel1> <Achternaam>
<Straatnaam> <Huisnummer> <Huisnummer toevoeging>
<Postcode> <Woonplaats>

datum
referentie
betreft

<Datum>
<Referentienummer>
Inzage soort gegevens landelijk EPD op naam van: <Voorletters> <voorvoegsel1>
<Achternaam> burgerservicenummer (BSN) <BSNWV>

Geachte <geslacht2> <Voorvoegsel2> <Achternaam>,
U heeft een overzicht aangevraagd van de soort gegevens die over u via het landelijk
elektronisch patiëntendossier (EPD) zijn uitgewisseld. In de bijlage vindt u dit
overzicht. Hierin kunt u zien welke zorgverleners uw gegevens hebben aangemeld
en/of hebben opgevraagd.
Meer informatie
Indien u nog vragen heeft, verwijzen wij u naar de website www.infoEPD.nl. Ook
kunt u telefonisch contact opnemen met het Informatiepunt BSN in de zorg en
landelijk EPD, telefoonnummer 0900 – 232 43 42 (1 cent per minuut).

Hoogachtend,
Hoofd Informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EPD
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De gegevens op dit overzicht hebben betrekking op:
<Voorletters> <tussenvoegsel> <Geslachtsnaam>
BSN: <BSN>
<U heeft bezwaar gemaakt tegen uitwisseling van uw gegevens via het landelijk EPD. Dit is op <datum
totaal bezwaar> doorgevoerd.>
<Bovenstaand bezwaar heeft u op <datum intrekken totaal bezwaar> ingetrokken.>
Zorgverleners die uw medische gegevens beschikbaar hebben gesteld
In onderstaand overzicht ziet u welke zorgverleners, van welke instellingen, informatie over u beschikbaar
hebben gesteld via het EPD. Ook ziet u hier wat voor soort gegevens beschikbaar zijn gesteld.
Dit overzicht geeft de status weer op <verwerkingsdatum>.
Naam zorgverlener

Naam instelling

Soort gegevens

<Naam Zorgverlener>
<Naam Zorgverlener>

<Naam Instelling>
<Naam Instelling>

<Soort Gegevens>
<Soort Gegevens>
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De gegevens op dit overzicht hebben betrekking op:
<Voorletters> <tussenvoegsel> <Geslachtsnaam>
BSN: <BSN>

Zorgverleners die uw medische gegevens hebben opgevraagd
In onderstaand overzicht ziet u welke zorgverleners, van welke instellingen, informatie over u hebben
opgevraagd via het EPD. Ook ziet u hier welke soort gegevens zijn opgevraagd en wanneer dit is
gebeurd.
Via het landelijk EPD kan een waarnemend huisarts op de huisartsenpost een samenvatting van het
dossier van uw vaste huisarts opvragen of een overzicht van de medicijnen die apotheken u hebben
verstrekt. Uw apotheek of de specialist in het ziekenhuis die u behandelt, kan via het landelijk EPD het
overzicht van medicijnen opvragen. Voordat gegevens worden opgevraagd, zal altijd eerst uw
toestemming worden gevraagd.
Wanneer een zorgverlener informatie heeft willen opvragen maar dit niet is gelukt wordt de reden hiervan
vermeld.
De gegevens in dit overzicht hebben betrekking op de periode van <begindatum> tot
<verwerkingsdatum>.
Naam zorgverlener

Naam instelling

Soort gegevens

Datum

Succesvol?

Reden niet
succesvol

<Naam Zorgverlener
Opvragen>

<Naam Instelling
Opvragen>

<Datum
Opvragen>

<Succesvo
l>

<Reden>

<Naam Zorgverlener
Opvragen>

<Naam Instelling
Opvragen>

<Soort
Gegevens
Opvragen>
<Soort
Gegevens
Opvragen>

<Datum
Opvragen>

<Succesvo
l>

<Reden>
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