Diamuraal
Zorg achter de zorg
U bent onder behandeling voor een chronische ziekte zoals diabetes of COPD (een
longaandoening). Om de zorg zo optimaal mogelijk te regelen, werken uw zorgverleners
in regio Eemland samen met Stichting Diamuraal. Deze folder legt uit wat dit voor u
betekent.

Wat doet Diamuraal?
Diamuraal zorgt ervoor dat de zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling
intensief samenwerken. Hierdoor verbetert de onderlinge communicatie en hoeft u uw
verhaal niet steeds opnieuw te doen. Deze samenwerking wordt ook wel ketenzorg
genoemd. Diamuraal werkt achter de schermen en biedt zelf geen zorg. Dat wordt door
uw arts en andere betrokken zorgverleners gegeven. Diamuraal stelt hoge eisen aan de
kwaliteit en biedt scholing aan de zorgverleners. Er is een digitaal medisch dossier
ontwikkeld waardoor u én uw zorgverlener beter zicht houden op de uitvoering van alle
controles die voor uw ziekte van belang zijn.

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917
www.meandermedischcentrum.nl

Hoe worden de zorgkosten berekend?
Voor de behandeling van uw chronische aandoening heeft uw zorgverzekeraar samen
met Meander Medisch Centrum prijsafspraken gemaakt die onafhankelijk zijn van het
aantal keren dat u een zorgverlener bezoekt. Dit tarief staat elke drie tot zes maanden
op het declaratie-overzicht van uw zorgverzekering, die sommige verzekeraars
verstrekken (op uw verzoek). De 2e lijns zorgkosten/ziekenhuiskosten vallen onder de
eigen bijdrage van de zorgverzekering.

Wat is een digitaal medisch dossier?
Alle informatie over uw gezondheid leggen uw zorgverleners vast in één elektronisch
systeem, een digitaal medisch dossier. Dit is iets anders dan het landelijke EPD
(Elektronisch Patiënten Dossier) dat wel eens in het nieuws is. In uw dossier staan alleen
gegevens die van belang zijn voor uw behandeling. Als u vindt dat bepaalde gegevens in
uw dossier onjuist of niet relevant zijn, heeft u het recht op aanvulling, correctie,
afscherming of vernietiging.

Wie mag er in uw dossier kijken?
U heeft zelf zeggenschap over wie in uw elektronisch dossier mogen kijken. De
informatie in uw dossier is persoonlijk en vertrouwelijk. Alleen uw eigen
huisartsenpraktijk heeft toegang tot uw gegevens. Verwijst uw arts u door naar een
andere zorgverlener, bijvoorbeeld de specialist of diëtist, dan gebeurt dat altijd in
overleg met u en zal uw arts uw dossier toegankelijk maken voor die andere
zorgverlener. Omdat uw zorgverleners vervolgens hetzelfde systeem gebruiken, zijn en
blijven ze goed op de hoogte van uw gezondheid en actuele behandeldoelen.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Indien u liever niet wilt dat een ander dan de behandeld arts in uw dossier kijkt, kunt u dit kenbaar maken. De
zorgverzekeraar heeft geen inzage in uw dossier.

Kunt u zelf ook in uw dossier kijken?
Ja, dat kan zeker! Omdat u zelf een belangrijke rol speelt bij uw behandeling, kunt u thuis via de computer
inloggen in uw digitaal medisch dossier. Dit wordt het ‘digitaal logboek’ genoemd en is te bereiken via het
internet. De internetverbinding is beveiligd met onder andere een zelfgekozen wachtwoord. U ziet wat uw
uitslagen zijn en welke afspraken er met u zijn gemaakt en welke adviezen u ontvangen heeft. Ook kunt u zelf
gegevens toevoegen, bijvoorbeeld uw bloedsuikerwaarden. U kunt deze gegevens delen met uw betrokken
zorgverleners. Via het digitaal logboek werkt u zelf mee aan uw eigen behandeling en kunt u vragen stellen aan
uw zorgverleners.

Hoe krijgt u toegang?
Uw zorgverlener heeft een formulier om de toegang tot het digitaal logboek aan te vragen. Dit ondertekent u
beiden en vervolgens stuurt u het volledig ingevulde formulier naar Stichting Diamuraal. Het digitaal logboek is
ook geschikt voor de minder ervaren computergebruiker. Als u al gewend bent om te e-mailen, dan heeft u
waarschijnlijk genoeg aan de handleiding. Deze kunt u vinden op www.diamuraal.nl of aanvragen bij Diamuraal.

Vragen?
Heeft u nog vragen over Stichting Diamuraal? Kijk dan op www.diamuraal.nl. Of stel uw vraag per e-mail
info@diamuraal.nl of telefonisch: 0900-5552288.
Stichting Diamuraal
Antwoordnummer 7061 (geen postzegel nodig)
3800 TB Amersfoort

Uitgave: Juli 2015
2
Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

