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Beste huisarts, 

Wilt u het LUMC-patiëntendossier bekijken van uw eigen patiënten? Dat kan met onze nieuwe 
online toepassing: Medical Dashboard. Deze toepassing is een tijdelijke aanvulling op onze 
reguliere communicatie met u en bedoeld om meer informatie te bieden over uw patiënten. Zo 
hopen we samen met u de zorg voor onze patiënten te verbeteren. Regionaal wordt gewerkt 
aan communicatiemogelijkheden. De verwachting is dat in de loop van 2021 een nieuwe 
oplossing het Medical Dashboard zal vervangen.  
 
Wat is het Medical Dashboard? 
Het Medical Dashboard is een applicatie die gebruikt wordt binnen het LUMC en een deel van 
de gegevens uit het EPD bevat. Deze applicatie kunnen we de huisartsen in onze regio ter 
inzage aanbieden via het Sleutelportaal.  
In het Medical Dashboard kunt u real-time – dus zonder vertraging – gegevens inzien van uw 
patiënten, bijvoorbeeld labuitslagen, medicatie en metingen. Dit is een beperkte set data. Een 
uitbreiding hiervan staat gezien de tijdelijkheid van deze oplossing niet in de planning.  
 
Wat is het Sleutelportaal? 
Het Sleutelportaal wordt aangeboden door RSO Sleutelnet. Dit portaal is benaderbaar vanuit 
uw eigen HIS en is een beveiligd uitwisselingsplatform. Heeft u nog geen koppeling naar het 
Sleutelportaal dan kunt u hiervoor contact opnemen met Sleutelnet. 
 
Toestemming 
Volgens wet- en regelgeving is het verplicht dat raadplegen gebeurt met toestemming van de 
patiënt. Zodra u het Medical Dashboard raadpleegt geeft u daarmee te kennen de  
verantwoordelijkheid te nemen voor de toestemming van de patiënt ten aanzien van het inzien 
van diens data in het LUMC systeem. Indien uw patiënt vragen heeft over het Medical 
Dashboard kunt u hem of haar verwijzen naar de informatie op de LUMC-website. Deze 
informatie is ook printbaar om aan de patiënt te overhandigen.  
 
  

https://www.lumc.nl/patientenzorg/praktisch/medische-gegevens/elektronisch-delen-medische-gegevens/


 

 

Verklaring 
Bij gebruik van het Medical Dashboard verklaart u het volgende: 
 

- Het LUMC is verantwoordelijk voor de toestemming van de patiënt voor inzage door de 
huisarts op het Medical Dashboard. Bij deze ga ik, de huisarts, akkoord met het 
overnemen van de verantwoordelijkheid om de toestemming te regelen. De huisarts 
maakt van de toestemming aantekening in het HIS.  

 
- Ik ben mij er van bewust dat mijn raadplegingen van het EPD door het LUMC gelogd 

worden en dat deze gegevens gebruikt worden voor controle op het feitelijk gebruik van 
deze voorziening. Ik weet dat ongeoorloofde raadpleging of misbruik van de toegang tot 
het Medical Dashboard aanleiding kan zijn om over te gaan tot uitsluiting van deze 
mogelijkheid van mij en de praktijk waarbij ik aangesloten ben. Ik weet ook dat van dit 
misbruik op de hoogte worden gebracht: de betreffende patiënt(en) en officiële 
instanties waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, en de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg. 
 

- Ik  verklaar dat ik het LUMC Medical Dashboard van een patiënt alleen in de volgende situaties 

zal raadplegen: 
o Er is een behandelrelatie tussen mij en de betreffende patiënt.  

o Er is een actuele reden om het EPD van deze patiënt te willen raadplegen. 

o De patiënt heeft zelf toestemming gegeven voor mijn inzage. 

 
Vragen 
Wanneer u bij het gebruik van het Sleutelportaal of het Medical Dashboard tegen problemen 
aanloopt kunt u contact op nemen uw ICT contactpersoon van uw zorggroep. 
Bij medische vragen verzoeken we u via de reguliere kanalen contact op te nemen met de 
betreffende polikliniek of specialist.  
 
Heeft u nog vragen? Bel of mail gerust. 

Met vriendelijke groet, 

Suzanne Schmeink 
Relatiemanager huisartsen 
Transmuralesamenwerking@lumc.nl  
06-27837524 
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