
 

 

 

 

 

Betreft: Inzage in het Alrijne dossier van uw patiënten Leiden, 13 juli 2022 

 

 

 

Beste huisarts,  

 

Alrijne Zorggroep biedt inzage in het Zorgverlenersportaal van Chipsoft voor huisartsen uit de regio. Hiermee kunt u 

als huisarts inzage krijgen in de Alrijne-patiëntendossiers van uw eigen patiënten. Hierdoor krijgt u meer relevante 

informatie over uw patiënten. Alrijne hoopt de zorg voor de patiënten te verbeteren door deze aanvulling op de 

reguliere communicatie tussen ziekenhuis en huisarts.   

 

Wat is het Zorgverlenersportaal? 

Het Zorgverlenersportaal is een applicatie die gebruikt gaat worden binnen het Alrijne en een groot deel van de 

gegevens uit het EPD bevat. In het Zorgverlenersportaal kunt u real-time – dus zonder vertraging – gegevens inzien 

van uw patiënten, bijvoorbeeld labuitslagen, medicatie, metingen, naslag en correspondentie. Door inzage van real-

time gegevens zijn minder telefoontjes nodig tussen huisarts en specialist en kan dubbel-diagnostiek worden 

voorkomen.  

 

Deze applicatie kan Alrijne de huisartsen in de regio, mede mogelijk gemaakt door Zorg en Zekerheid, ter inzage 

aanbieden via het Zorgportaal van Sleutelnet. Het Medical Dashboard (inzage dossiers LUMC) is een vergelijkbare 

applicatie die ook via het Zorgportaal van Sleutelnet wordt aangeboden en waar al veel huisartsen gebruik van 

maken. 

 

Wat is het Zorgportaal van Sleutelnet? 

Het Zorgportaal wordt aangeboden door RSO Sleutelnet. Dit portaal is benaderbaar vanuit uw eigen HIS en is een 

beveiligd uitwisselingsplatform. Conform wet- en regelgeving dient u in uw HIS in te loggen middels 2-factor-

authenticatie. Heeft u nog geen (snel)koppeling (Single Sign On vanuit uw HIS) naar het Zorgportaal dan kunt u 

hiervoor contact opnemen met Sleutelnet.  

 

Toestemming 

Volgens wet- en regelgeving is het verplicht dat raadplegen gebeurt met en na uitdrukkelijke toestemming van de 

patiënt. Alrijne voert momenteel actief campagne voor het verzamelen van toestemmingen van patiënten, zodat 

inzage door u daadwerkelijk voor zoveel mogelijk patiënten mogelijk wordt. Indien een patiënt van u geen 

toestemming heeft gegeven, krijgt u geen toegang tot het dossier van de patiënt. U kunt uw patiënt hierop wijzen in 

de spreekkamer, zodat hij of zij alsnog toestemming kan geven via het patiëntenportaal ‘MijnAlrijne’ of via de 

patiënten balie in Alrijne. Alrijne zal u hiervoor separaat informatiemateriaal beschikbaar stellen.  
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Aanmelden 

Huisartsen die al bekend zijn met het Zorgportaal van Sleutelnet hoeven niets te doen om toegang te krijgen. De 

extra tegel voor het Alrijne Zorgverlenersportaal komt automatisch in beeld wanneer u vanuit uw HIS naar het 

Zorgportaal van Sleutelnet doorklikt. Dit zal op 15 juli 2022 gereed worden gemaakt.  

 

Huisartsen die nog geen koppeling vanuit het HIS hebben naar het Zorgportaal van Sleutelnet kunnen contact 

opnemen met Sleutelnet via service@sleutelnet.nl.    

 

Voor de goede orde vermelden wij u, dat in het kader van de geldende privacy wetgeving alle activiteiten van 

gebruikers in het EPD en dus ook uw inzage in het Zorgverlenersportaal gelogd worden. 

 

Met hartelijke groeten, 

 

Merel Boudewijns    Dave van Dijk 

Servicemanager Sleutelnet   Projectleider Alrijne Zorggroep 
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