THEMA

Digitaal patiëntendossier:
hoe veilig is uw informatie?

Het elektronisch patiëntendossier: noodzaak of onverantwoord risico? Tussen
deze twee uitersten bewegen zich voor- en tegenstanders. Steeds meer gegevens worden digitaal opgeslagen in databanken. Dat biedt voordelen. Maar wat
zijn de gevolgen van digitale opslag? De patiënt moet zijn toestemming geven,
maar ziet inmiddels door de bomen het bos niet meer.
Het Elektronisch Patiëntendossier of EPD, bedoeld

systeem blijkt lastig te herkennen vanwege het

om uitwisselen van medische gegevens te verge-

grote aantal gebruikers. Toegang regelen voor een

makkelijken, de continuïteit van een behandeling te

select aantal zorgverleners lijkt praktisch onmoge-

verbeteren en de zelfbeschikking van een patiënt

lijk. Het wantrouwen blijft.

over zijn dossier te vergroten, komt maar niet van
zijn negatieve imago af. Voorstanders vinden de

Risico’s

risico op privacyschending en fouten niet opwegen

Maar zorgverleners willen toch goede zorg leveren

tegen de voordelen die het kan opleveren. On-

en hebben er toch geen belang bij om aan de

dertussen weet de patiënt, over wiens informatie

haal te gaan met privégegevens? Dit is een veel

het gaat, niet wat wijsheid is. Hoe komt het dat er

gehoorde vraag. Dat is echter het punt niet, vinden

zoveel kritiek blijft?

critici, maar het risico dat informatie buiten de behandelkamer komt is te groot omdat de maatrege-

EPD verworpen

len tegen privacyschending nog niet afdoende zijn.

Terug naar eind 2011. Het EPD sneuvelt in de

Daarnaast zijn er andere belanghebbenden dan

Eerste Kamer. Senaatsleden vinden het systeem

patiënt en zorgverlener. In Amerika bijvoorbeeld

niet veilig genoeg en de rol van de patiënt te klein.

is een sterke lobby ontstaan van farmaceutische

Er is veel moeite gedaan om het systeem beter

bedrijven, verzekeraars en gezondheidsorgani-

te beveiligen. Maar misbruik van het landelijke

saties die toegang willen tot de digitale medische
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dossiers. Zij willen de gegevens gebruiken voor

(VHN), apotheken (KNMP), ziekenhuizen (NVZ)

wetenschappelijk onderzoek en marktonderzoek.

in samenwerking met Nictiz en met steun van de

En dat sommige gebeurtenissen zich niet alleen

patiëntenfederatie NPCF. Gesteund door minis-

op de filmset afspelen, blijkt uit een voorval in een

ter Schippers van Volksgezondheid Welzijn en

Australisch gezondheidscentrum waar hackers

Sport (VWS) wordt een doorstart gemaakt van het

duizenden digitale patiëntendossiers versleutelden

digitale patiëntendossier. Anders dan bij het EPD

en losgeld eisten om de gegevens te ontgrendelen.

het geval zou zijn, worden medische gegevens

Worst-case-scenario’s? Wellicht, maar meer tot de

niet opgeslagen in een landelijke database, maar

verbeelding sprekend is de vrees dat verzekeraars

blijven zij bij de bron: de eigen arts of apotheek.

en werkgevers misbruik zullen maken van de medi-

Wel is er sprake van één landelijk schakelpunt

sche gegevens en mensen banen zullen weigeren

(LSP) van waaruit de gegevens kunnen worden

of hogere premies rekenen. Scenario’s die twijfels

benaderd. Gegevens die in eerste instantie kunnen

oproepen en de weerstand tegen een landelijk

worden uitgewisseld tussen huisartsen, huisartsen-

elektronisch patiëntendossier vergroten.

posten, apotheken en ziekenhuizen zijn: medicatiegegevens en huisartswaarneemgegevens. Op dit

Behoefte aan uitwisseling

moment kunnen alleen huisartsen, apotheken en

Beren op de weg. En dat terwijl men aanvankelijk

ziekenhuizen gebruikmaken van het LSP.

zo enthousiast was over de nieuwe technologische
mogelijkheden. Een snelle uitwisseling van patiën-

Privacyschending

teninformatie onder zorgverleners. Hiermee kan

Deze nieuwe opzet zou het risico op privacy-

sneller, efficiënter en beter gewerkt worden, wat de

schending van patiënten moeten wegnemen, maar

kwaliteit en de continuïteit van de zorg ten goede

hiervan zijn critici niet overtuigd. Minister Schippers

komt. Als de informatie over de medische status en

van VWS pareert de kritiek door zich te beroepen

geschiedenis van de patiënt actueel en compleet

op de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

is, bevordert dit een goede diagnose en daarmee

en het College Bescherming Persoonsgegevens

de keuze voor de beste en gewenste behandeling.

(CBP) die aangeven dat het systeem voldoet aan

De patiënt hoeft niet steeds opnieuw zijn verhaal

de criteria. Maar zij kunnen alleen vaststellen of

te doen of zelf te vertellen welke medicijnen hij

men zich wel aan regels houdt en of privacyregels

gebruikt. Dit kan onnodige medische fouten voorko-

voldoende gewaarborgd zijn. Een veiligheidsgaran-

men. Inzage en beheer over eigen dossier is een

tie biedt dat allerminst, vinden ook diverse kamerle-

voordeel voor patiënten dat hun zeggenschap en

den. Dan is er nog de antiterreurwetgeving Patriot

eigen regie vergroot.

Act die Amerikaanse bedrijven ertoe kan verplichten gegevens die zij beheren af te staan. De VZVZ

Doorstart via LSP

heeft het Amerikaanse bedrijf CSC opdracht gege-

Na het afwijzen van het landelijke digitale patiën-

ven om de technische infrastructuur te bouwen en

tendossier door de Eerste Kamer, wordt eind 2011

te beheren. In theorie is het mogelijk dat het CSC

de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcom-

verplicht kan worden patiëntengegevens door te

municatie (VZVZ) opgericht op initiatief van de

spelen aan de Amerikaanse overheid.

koepels van huisartsen (LHV), huisartsenposten

LSR lente 2013
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In Amerika lobbyen farmaceutische
bedrijven en verzekeraars voor toegang
tot digitale patiëntendossiers
Hoe nu verder?

een patiënt geen nadrukkelijke toestemming geeft,

Ondanks de kritiek is het LSP dit jaar van start

worden er geen gegevens gedeeld via het elektro-

gegaan; met regionale schotten. Begin februari

nische dossier.

2013 hebben zestien van 23 huisartsenkringen van
het LHV ingestemd met het LSP. Het LHV heeft

Het laatste woord

ondanks voor- en tegenstanders onder huisart-

Informatie die snel en goed toegankelijk is, is winst

sen vertrouwen in de huidige stand van zaken.

voor de patiënt. Het is een ontwikkeling die niet

Aansluiting is vrijwillig, de uitwisseling wordt niet

te keren is. Maar juist daarom vraagt het om een

landelijk maar regionaal en nut en gebruik worden

zorgvuldige invoering. Het blijft een veelzijdige

gemonitord. De Vereniging van Praktijkhoudende

discussie waardoor de kans groot is dat patiënten

Huisartsen (VPHuisartsen) denkt hier anders over

niet goed kunnen inschatten wat wijsheid is. Vol-

en startte in reactie hierop een juridische proce-

ledige, betrouwbare en overzichtelijke informatie is

dure tegen de VZVZ. Al eerder had zij bezwaren

in ieder geval essentieel om deze afweging goed

ingebracht ten aanzien van de zeggenschap over

te kunnen maken. Nieuwe functionaliteiten zoals

inzage van medische dossiers en de veiligheids-

een sms-alert zodra het dossier wordt bekeken en

risico’s. Zij vrezen dat straks zorgverzekeraars en

zeggenschap van patiënten over hun eigen dossier

overheidsinstanties mogelijk bepalen wie toegang

doordat men bijvoorbeeld zelf toegang heeft tot zijn

krijgen tot de patiëntendossiers en vinden dat met

dossier, de mogelijkheid om zelf informatie af te

deze ontwikkelingen het beroepsgeheim funda-

schermen, zullen het draagvlak wellicht vergroten.

menteel onder druk staat.

Maar de vraag is hoeveel mensen in staat zijn op
deze wijze hun eigen dossier te beheren. Het is

Toestemming patiënten

moeilijk te voorspellen hoe de digitalisering van de

De komende tijd zullen zorgverleners aan hun

patiëntendossiers gaat uitpakken. De praktijk zal

patiënten vragen om toestemming voor gegevens-

het uitwijzen. Een voordeel ten aanzien van het

uitwisseling. Geeft de patiënt geen toestemming,

eerdere voorstel waarin er sprake was van opt-out,

dan kan de zorgverlener dit registreren in het dos-

is dat informatie pas wordt gedeeld wanneer de

sier. Patiënten kunnen zelf hun toestemming voor

patiënt uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

het uitwisselen van hun gegevens via de zorgin-

Voorlopig is daarmee de afweging en het laatste

frastructuur geven. Dat kan online via de website

woord aan de patiënt.

www.ikgeeftoestemming.nl van de VZVZ. Op de
website www.vzvz.nl is te zien of een zorgverlener
is aangesloten op de zorginfrastructuur. Zolang
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