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PUSH- EN PULLVERKEER: 
OPVRAGEN EN VERSTUREN MEDICATIEGEGEVENS 

GERELATEERD AAN DE R ICHTLIJN OVERDRACHT 
VAN MEDICATIEGEGEVENS IN DE KETEN

Indien de patiënt in de apotheek toestemming heeft gegeven om medicatiegegevens door te sturen naar een 
andere zorgverlener, mag de ontvangende zorgverlener veronderstellen dat de patiënt toestemming heeft 
verleend voor het delen van medicatiegegevens (push-verkeer) vanwege rechtstreekse betrokkenheid bij een 
behandelingsovereenkomst. Voor het opvragen van medicatiegegevens (pull-verkeer) is toestemming van de 
patiënt nodig omdat medicatiegegevens ter beschikking worden gesteld voor latere raadpleging. Hieronder 
staat beschreven hoe om te gaan met push- en pullberichten, gebaseerd op de Gedragscode Elektronische 
Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGiZ).

PUSH- EN PULL-VERKEER 

Pushverkeer
1.  Het initiatief tot verzending ligt bij de brondossierhouder (zorgaanbieder). De ontvangende zorgaanbieder 

hoeft daarvoor geen extra handelingen te verrichten. Voorbeelden zijn berichtenverkeer via de Edifact-postbus, 
ZorgDomein, beveiligde e-mail en verwijs- of overdrachtssystemen.

2. Voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de patiënt is niet vereist.

3.  De patiënt moet bezwaar kunnen maken. De patiënt dient daarvoor geïnformeerd te zijn over het feit dat 
er persoonsgegevens/patiëntengegevens over hem kunnen worden verstrekt aan andere zorgaanbieders. Zie 
hiervoor ook Toestemming patiënt.

Pullverkeer
1.  Het initiatief tot raadpleging ligt bij de zorgverlener die de gegevens in het kader van de behandeling nodig heeft 

en dus een behandelrelatie heeft met de patiënt. 

2.  Voorafgaand is uitdrukkelijke toestemming van de patiënt vereist omdat gegevens ter beschikking worden 
gesteld voor latere raadpleging en op voorhand nog niet duidelijk is wie dat precies zijn. Het is belangrijk de 
patiëntbewust te maken dat hij toestemming moet verlenen voor het delen van de basisset medicatiegegevens. 
Zie hiervoor ook Toestemming patiënt.

3.  De patiënt dient ook voorafgaand uitdrukkelijk toestemming te verlenen voor het in kopie versturen van berichten 
aan andere zorgaanbieders die geen behandelrelatie hebben, zoals bij laboratoriumuitslagen. Het betreft in 
dergelijke gevallen een uitbreiding van de klassieke informatie-uitwisseling.

https://www.knmp.nl/praktijkvoering/lsp-zorginfrastructuur/toestemming-van-de-patient/.
https://www.knmp.nl/praktijkvoering/lsp-zorginfrastructuur/toestemming-van-de-patient/.
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/nza-brengt-extra-verruiming-aan-voor-zorg-op-afstand 

