
JOUW MEDISCHE GEGEVENS BESCHIKBAAR VIA HET LANDELIJK SCHAKELPUNT (LSP) 

Je huisarts en je apotheek zijn bekend met jouw medische gegevens. Daarom kunnen ze je snel, 

goed en veilig behandelen. Maar ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daar-

door kun je terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. 

Dan is het belangrijk dat een andere arts of apotheek je belangrijkste medische gegevens kan 

bekijken en je óók snel, goed en veilig kan behandelen. 

Je huisarts en je apotheek kunnen hun computer aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP): 

een veilig en betrouwbaar systeem. Via het LSP kunnen ze je belangrijkste medische gegevens 

delen. Een andere arts of apotheek kan die medische gegevens via het LSP bekijken met een 

beveiligde pas en een wachtwoord. Maar alleen als jij dat goed vindt. En als het nodig is voor jouw 

behandeling. 

Door het invullen van dit formulier regel je je toestemming voor het beschikbaar stellen van je 

medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt.

Voor meer informatie kun je terecht op  www.ikgeeftoestemming.nl of www.volgjezorg.nl



TOESTEMMINGSFORMULIER 

□ Ja, ik geef huisartsenpraktijk Beumer & Schoenmakers wel toestemming om mijn medische  

     gegevens beschikbaar te stellen via het Landelijk Schakelpunt

□ Nee, ik geef huisartsenpraktijk Beumer & Schoenmakers geen toestemming om mijn medische     

    gegevens beschikbaar te stellen via het Landelijk Schakelpunt

Achternaam: …...................................................................................... Voorletters: ….............. .......................................  M /V

Geboortedatum:  .................................................................................................................................................................................

Adres:  ..........................................................................................................................................................................................................

Postcode en plaats: ...........................................................................................................................................................................

Datum: ….................  Handtekening:  ............................................................................................................................................

PARTNER

□ Ja, ik geef huisartsenpraktijk Beumer & Schoenmakers wel toestemming om mijn medische  

    gegevens beschikbaar te stellen via het Landelijk Schakelpunt

□ Nee, ik geef huisartsenpraktijk Beumer & Schoenmakers geen toestemming om mijn medische 

    gegevens beschikbaar te stellen via het Landelijk Schakelpunt

Achternaam: …...................................................................................... Voorletters: ….............. .......................................  M /V

Geboortedatum:  .................................................................................................................................................................................

Adres:  ..........................................................................................................................................................................................................

Postcode en plaats: ...........................................................................................................................................................................

Datum: ….................  Handtekening:  ............................................................................................................................................

KINDEREN

• Voor kinderen tot 12 jaar geeft de ouder/voogd toestemming

• Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geven zowel de ouder/voogd en het kind toestemming.  

   Zij zetten beiden een handtekening.

• Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming; zij zetten zelf een handtekening.



□ Ja, ik geef huisartsenpraktijk Beumer & Schoenmakers wel toestemming om mijn medische  

    gegevens beschikbaar te stellen via het Landelijk Schakelpunt

□ Nee, ik geef huisartsenpraktijk Beumer & Schoenmakers geen toestemming om mijn medische 

    gegevens beschikbaar te stellen via het Landelijk Schakelpunt

Achternaam: …...................................................................................... Voorletters: ….............. .......................................  M /V

Geboortedatum:  .................................................................................................................................................................................

Datum: ….................  Handtekening(en):  ..................................................................................................................................

□ Ja, ik geef huisartsenpraktijk Beumer & Schoenmakers wel toestemming om mijn medische  

    gegevens beschikbaar te stellen via het Landelijk Schakelpunt

□ Nee, ik geef huisartsenpraktijk Beumer & Schoenmakers geen toestemming om mijn medische 

    gegevens beschikbaar te stellen via het Landelijk Schakelpunt

Achternaam: …...................................................................................... Voorletters: ….............. .......................................  M /V

Geboortedatum:  .................................................................................................................................................................................

Datum: ….................  Handtekening(en):  ..................................................................................................................................

□ Ja, ik geef huisartsenpraktijk Beumer & Schoenmakers wel toestemming om mijn medische  

    gegevens beschikbaar te stellen via het Landelijk Schakelpunt

□ Nee, ik geef huisartsenpraktijk Beumer & Schoenmakers geen toestemming om mijn medische 

    gegevens beschikbaar te stellen via het Landelijk Schakelpunt

Achternaam: …...................................................................................... Voorletters: ….............. .......................................  M /V

Geboortedatum:  .................................................................................................................................................................................

Datum: ….................  Handtekening(en):  ..................................................................................................................................


