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Factsheet RZCC  Verwerken online toestemmingen 
 

Toestemmingsweek  
Tijdens de Toestemmingsweek geven we 

patiënten ook de mogelijkheid om 

toestemming voor het delen van hun 

huisartsgegevens online vast te leggen. Dit 

gaat via de website Volgjezorg.nl. Om dit 

mogelijk te maken dient u als huisarts 

aangemeld te zijn bij VECOZO. 

• Activeren van de dienst kan door in te 

loggen op de website van VECOZO. (Opt-In 

| VECOZO Via het menu ‘Diensten’ → 

‘Opt-in aanmeldingen’ → ‘Beheren 

instellingen’ kunt u aangeven of uw 

praktijk moet worden aangemeld voor de 

website Volgjezorg.nl. 

 

Verwerken online toestemming 

Als er nieuwe of nog onverwerkte 

toestemmingen zijn, dan ontvangt u dagelijks 

één e-mailnotificatie. Het e-mailadres waarop 

u de notificaties ontvangt, kunt u aanpassen 

via de website van VECOZO via het menu 

‘Diensten’ → ‘Opt-in aanmeldingen’ → 

‘Beheren instellingen’.  

• Verwerk regelmatig de aanmeldingen in 

uw account via vecozo.nl. 

• Verwerk de toestemming in uw eigen HIS.  

• Nadat u de toestemming in het dossier 

van de patiënt heeft verwerkt, moet u het 

dossier (opnieuw) aanmelden bij het LSP 

om de gegevens daadwerkelijk 

beschikbaar te stellen aan andere 

zorgaanbieders. 

• Na de verwerking in uw HIS geeft u via het 

VECOZO-portaal via het menu ‘Afhandelen 

aanmeldingen’ aan dat de aanmelding is 

verwerkt. 

• De patiënt ontvangt een bevestigingsmail 

wanneer de toestemming is verwerkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze factsheet is een beknopte samenvatting 

van de factsheet van VZVZ. De volledige 

versie vindt u hier. 

 

  Aanvullende aandachtspunten 

• Controleer online ingevulde 

patiëntgegevens met het daadwerkelijke 

dossier. Als de patiëntgegevens dusdanig 

afwijken dat u twijfelt of de toestemming 

voor de juiste patiënt is gegeven, verwerk 

de toestemming dan niet! Neem contact op 

met de patiënt.  

• Lijst met nog niet afgehandelde 

aanmeldingen uitprinten: dit kan via de 

printknop rechtsboven aan het overzicht in 

het VECOZO-portaal. 

• PDF aanmelding opt-in: per patiënt kunt u 

de aanmelding voor de opt-in ook opslaan 

in PDF-formaat. Deze PDF kunt u in uw HIS, 

in het dossier van de patiënt opslaan of 

uitprinten om bij uw overige 

toestemmingsformulieren te bewaren 

• Ondertekening: patiënt zet online 

handtekening doordat hier wordt ingelogd 

met DIGID.  

• Gezondheidscentra: Centra kunnen online 

gegeven toestemmingen alleen verwerken 

voor huisartsen/apotheken binnen het 

gezondheidscentrum. 

 

https://www.volgjezorg.nl/
https://www.vecozo.nl/diensten/opt-in/
https://www.vecozo.nl/diensten/opt-in/
https://www.vecozo.nl/
https://www.vecozo.nl/
https://www.aorta-lsp.nl/over-aorta-lsp/huisartsenpraktijken/toestemming/online-toestemming

