informatie voor patiënten

Toestemming voor het delen
van informatie over uw BRMO
U draagt een bacterie bij u die gezien wordt als een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO).
Het is belangrijk dat behandelaars weten dat u deze bacterie bij u draagt die (mogelijk) resistent is
tegen de normaal gebruikte antibiotica. Ook is het belangrijk dat zorgverleners maatregelen nemen
om verspreiding van een BRMO te voorkómen. Daarom vragen wij u om toestemming om deze
gegevens onder zorgverleners te delen.
Welke gegevens worden gedeeld?
De volgende gegevens van u worden gedeeld met zorg

Toestemming bij minderjarigen of
wils(on)bekwame patiënten

professionals in de regio:

We vragen toestemming bij

• U w burgerservicenummer (BSN), naam, geslacht,
geboortedatum en adresgegevens

• U w e-mailadres wanneer u dit opgegeven hebt
• Informatie over kweken:
· datum van een kweek die bij u is afgenomen
· 	waar(van) bij u een kweek is afgenomen, bv. urine,
huiduitstrijk bij de anus, wond

·

	uitslag van de kweek wanneer er een BRMO is
gevonden of wanneer controlekweken zijn af-

• w ilsbekwame patiënten en patiënten vanaf 16 jaar
aan de patiënt zelf

• w ilsonbekwame patiënten aan de wettelijk vertegen
woordiger

• p atiënten tot 12 jaar aan één van de ouders, verzorgers
of wettelijk vertegenwoordigers

• p atiënten van 12 jaar tot 16 jaar aan één van de ouders,
verzorgers of wettelijk vertegenwoordigers én aan de
patiënt zelf.

genomen om te zien of de BRMO verdwenen is

· gegevens van de aanvrager van de kweek
· 	gegevens van het laboratorium waar de kweek
naar toe is gegaan

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?

en opheffen van maatregelen

Ook staan daar de contactgegevens van de BRMO-

· 	afspraken die zijn gemaakt over controlekweken
Met welke zorgverleners worden uw gegevens
gedeeld?
We starten met het delen van gegevens binnen ons regio
naal zorgnetwerk ‘Gelders Antibiotica en Infectiepreventie
Netwerk’ (GAIN). Mogelijk dat in de toekomst het delen
van gegevens wordt uitgebreid naar andere regionale

casemanagers. Als u thuis bent en toestemming heeft
gegeven voor het delen van uw gegevens, dan wordt
de BRMO-casemanager van de GGD uw directe aan
spreekpunt.

Kunt u uw toestemming weer intrekken?
Ja, u kunt altijd uw toestemming intrekken. Neemt

zorgnetwerken.

u hiervoor contact op met de BRMO-casemanager.

Op welke wijze wordt toestemming gevraagd?

(centraal aanspreekpunt voor zorgprofessionals,

De BRMO-casemanager van het ziekenhuis in onze regio
waar de uitslag van de kweek bekend is geworden vraagt
uw toestemming om deze informatie te delen. Na uw
toestemming maakt de BRMO-casemanager hiervan
een melding in het elektronisch systeem en worden uw
gegevens gedeeld in een beveiligd systeem met andere
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Meer informatie vindt u op www.zorgnetwerk-gain.nl

zorgverleners.

De contactgegevens van de BRMO-casemanagers
BRMO-patiënten en hun naasten) vindt u op de
website www.zorgnetwerk-gain.nl

