
 
 

Uw medisch dossier en uw deelname aan onderzoek in de huisartsenpraktijk 
-regio Maastricht-Heuvelland- 

 
Het medisch dossier 
In de huisartsenpraktijk worden uw medische gegevens vastgelegd en bewaard in een medisch dossier. Dit 
is van belang om u een goede (medische) behandeling en zorg te geven.  
In een aantal situaties registreert uw huisarts en/of praktijkondersteuner deze gegevens in een apart digitaal 
patiëntendossier (MediX).  

Deze registratie vindt plaats als u zorg ontvangt voor:  

• Diabetes Mellitus type 2 (suikerziekte); 
• De longziekten: COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases) en astma;  
• Hart- en Vaatziekten (HVZ), hoge bloeddruk en hoog cholesterol;   
• Ouderen mensen in een kwetsbare situatie. 

In het patiëntendossier Medix worden ook de gegevens bewaard over de zorg die verleend is door: 

• de praktijkondersteuner (POH) GGZ;  

• de praktijkondersteuner (POH) Jeugd ; 

• de zorgverleners en medisch specialisten op de Stadspoli. 

Indien uw gegevens in Medix worden bewaard, kunt u rekenen op een zorgvuldige verslaglegging in dit 
dossier. Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de regels die hiervoor gelden. Alleen de 
medewerkers van de huisartsenpraktijk en ZIO, die daartoe bevoegd zijn, mogen bepaalde gegevens 
opvragen en/of inzien. De andere zorgverleners die bij uw zorg betrokken zijn dient u eenmalig toestemming 
te geven voor toegang tot uw patiëntendossier. 

Kwaliteit verbeteren door onderzoek 
Om mensen die zorg ontvangen in de huisartsenpraktijk of op de stadspoli nog beter te kunnen helpen, 
werken de huisartsenpraktijken in Maastricht-Heuvelland mee aan kwaliteitsverbetering van de zorg. 
Hiervoor worden anonieme gegevens van deze mensen gebruikt die de zorgverleners verzamelen en 
registeren in het digitaal patiëntendossier (MediX).  Indien uw gegevens bewaard worden in Medix kan 
het zijn dat deze gegevens worden ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, landelijke registraties 
en voor de ondersteuning van de bedrijfsvoering. Deze gegevens zijn dan anoniem, niemand weet dus 
dat het om u gaat. 

Uw ervaringen met de ontvangen zorg zijn een belangrijk hulpmiddel bij het verbeteren van de kwaliteit 
van de zorg. Uw huisartsenpraktijk en/of ZIO vraagt patiënten daarom op verschillende momenten naar 
hun mening en vraagt patiënten deel te nemen aan evaluaties van de geleverde zorg. Deelname is 
vrijwillig en antwoorden worden anoniem verwerkt. Heeft u vragen of ontvangt u liever geen 
uitnodiging voor een evaluatie, dan kunt u dat kenbaar maken bij ZIO (info@zio.nl/T:043-3506910).  
ZIO geeft dit ook door aan uw huisartsenpraktijk, zodat u niet wordt benaderd.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
ZIO (Zorg in Ontwikkeling) is een organisatie in Maastricht en Heuvelland die huisartsen en andere 
eerstelijns zorgaanbieders bij hun praktijkvoering ondersteunt.  
Voor meer informatie en voor contactgegevens, kijk op www.zio.nl. 


