
 

Informatie digitaal logboek  
 
Wat is het digitaal logboek?  
 
Het digitaal logboek is een hulpmiddel om ketenzorg zo goed mogelijk te laten werken. Het is een 
totaaloverzicht van uw behandeling op de computer. Alle informatie is vastgelegd in één dossier, dat 
zowel voor u als voor de keten van zorgverleners toegankelijk is. 
 
U als patiënt speelt een centrale rol. U krijgt daarom inzage in uw eigen logboek. Dit is uw 
persoonlijke zorgdossier. In uw logboek kunt u allerlei zaken bijhouden. U ziet op welke 
zorgonderdelen u recht heeft, wat uw persoonlijke uitslagen zijn en welke adviezen u ontvangen 
heeft. Ook kunt u zelf in het logboek gegevens toevoegen, bijvoorbeeld eigen bloedsuiker (glucose-) 
meetwaarden en die delen met uw diabetesbehandelteam of een CCQ-vragenlijst voor uw COPD 
behandelaar. Dit alles gaat via internet en is beveiligd met onder andere uw zelf gekozen 
wachtwoord. 
 
Het digitaal logboek maakt het mogelijk vragen te stellen via veilig berichtenverkeer. Uw 
behandelteam kan, wanneer het uw bericht leest, in uw dossier kijken alvorens te antwoorden. Deze 
dienst van het digitaal logboek is geschikt voor niet-dringende vragen met betrekking tot uw 
aandoening. Uw team zal die op een rustig moment kunnen beantwoorden. Bij twijfel zal er 
mondeling overleg zijn. 
 

 
 
 
 
 



 
Voorwaarden  

Het digitaal logboek wordt u aangeboden door uw zorgverlener ter ondersteuning van uw controle 

en behandeling. Daarnaast is het er om u te helpen in de communicatie met uw zorgverlener. Het 

Door gebruik te maken van de website, verandert er niets aan de bestaande relatie tussen u en uw 

zorgverlener. Het is een extra mogelijkheid om te communiceren met uw zorgverlener. 

• Wanneer u een bericht via uw logboek stuurt, hoeft dat niet meteen een reactie van uw 
zorgverlener op te leveren. In geval van nood moet u altijd telefonisch contact opnemen met 
uw zorgverlener. 

• Het digitaal logboek is bedoeld voor de invoer van uw persoonlijke medische gegevens. U 
mag alleen uw eigen echte waarden invoeren en geen verzonnen waarden. 

• Indien u van mening bent dat de gepresenteerde informatie niet correct is, dient u 
direct contact op te nemen met uw zorgverlener. 

• U kunt informatie van de site bewaren en/of afdrukken voor uw persoonlijk gebruik. U mag 
de informatie niet bewerken of gebruiken voor commerciële doeleinden. 

• De indeling van de site kan op elk moment en zonder melding vooraf gewijzigd en/of 
aangepast worden. 

 
Omgang met persoonsgegevens 

• De site is opgezet en wordt beheerd in lijn met de wet bescherming persoonsgegevens en de 
richtlijnen van het College bescherming persoonsgegevens. 

• Bij de verwerking van persoonsgegevens gaan we uiterst zorgvuldig te werk. Er wordt 
uitsluitend gebruik gemaakt van die gegevens die relevant zijn voor een optimale 
dienstverlening. 

• Vastgelegde gegevens zijn beschikbaar voor de zorgverleners die u behandelen. 
 
Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt; 
verwerking van medische persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats onder verantwoordelijkheid van 
medisch personeel. Zij zijn uit hoofde van hun beroepsgeheim gebonden aan geheimhoudingsplicht 
dat: 

• voortvloeit uit verplichtingen die jegens u zijn aangegaan; 

• dat noodzakelijk is voor statistische rapportages door uw zorgverlener aan de overheid 
of overkoepelende medische instanties; 

• dat voortvloeit uit de wet. 
 
Cursus en handleiding 
Zorgverleners en patiënten in de regio Eemland maken gebruik van een elektronisch digitaal logboek, 
geschikt voor de zorg bij diabetes, COPD, CVRM en ouderenzorg. 
 
Op de website van Huisartsen Eemland (https://huisartseneemland.nl) vindt u een handleiding die u 
alle informatie biedt over het gebruik van het digitaal logboek. Wilt u een papieren versie ontvangen, 
stuur dan een e-mail aan info@huisartseneemland.nl. Vermeld hierbij uw naam en adres. 
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Huisartsen Eemland op 
telefoonnummer 085-7733144. 
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