
Nieuwsflits Gezondheidszorg

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 1
e

nieuwsbrief van 2013 van de sectorgroep 

Gezondheidszorg.

Met deze digitale nieuwsflits willen wij u graag op de hoogte houden 

van relevante juridische ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Wij 

hopen dat deze informatie van pas kan komen bij uw dagelijkse 

werkzaamheden. 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van de nieuwsbrief, neemt u dan 

contact op met Yvonne Nijhuis, advocaat gezondheidsrecht (tel: 053 - 480 42 26). Wilt u meer 

weten over deze sectorgroep, dan verwijzen wij u naar onze internetsite: 

www.kienhuishoving.nl, zie onder ‘Diensten’, ‘Gezondheidsrecht'.

In deze nieuwsbrief komt het volgende onderwerp aan de orde: 

-      stand van zaken EPD

STAND VAN ZAKEN EPD

EPD

Allereerst willen wij enige duidelijkheid bieden met betrekking tot de betekenis van het begrip 

EPD. EPD staat voor elektronisch patiëntendossier. Bij elke elektronische opslag van een 

patiëntendossier sprake van een EPD. Dit staat dus los van de mogelijkheid van elektronische 

uitwisseling daarvan.

Nadat de Eerste Kamer niet had ingestemd met het wetsvoorstel ‘met betrekking tot 

elektronische informatie-uitwisseling in de zorg’, hebben private partijen er alles aan gedaan om 

het zogenaamde Landelijk Schakelpunt (hierna: LSP) zelfstandig zonder overheidssteun te 

behouden en in gebruik te nemen. Verschillende veldpartijen sloegen gezamenlijk met het 

Nictiz de handen ineen en ontwikkelden een ‘Doorstartmodel landelijke infrastructuur’ voor 

regionale uitwisseling van medische gegevens. Dit model is gebaseerd op het LSP. De 

ontwikkeling op dit gebied zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. Ook hiervoor wordt de 

term EPD wel gebruikt, maar dit is strikt genomen niet juist. Het EPD is immers ruimer.

Doorstartmodel landelijke infrastructuur

Eind 2011 is er een vereniging opgericht, de Vereniging van Zorgaanbieders voor 

Zorgcommunicatie (hierna: VZVZ), die optreedt als verantwoordelijke in de zin van de Wet 

bescherming persoongsgegevens (hierna: Wbp). 

In het genoemde doorstartmodel blijven de medische gegevens (de patiëntendossiers) 

opgeslagen bij de zorgaanbieders. Door als zorgaanbieder lid te worden van de VZVZ wordt hij 

aangesloten op de landelijke infrastructuur en kan hij gebruik maken van de mogelijkheid tot 

uitwisseling van medische gegevens met andere zorgaanbieders.
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De gegevensuitwisseling wordt geregeld door het nieuw opgerichte Servicecentrum 

Zorgcommunicatie (hierna: SZC). Het SZC zorgt, als bewerker in de zin van de Wpb, voor de 

feitelijke dienstverlening met betrekking tot de gegevensuitwisseling.

Gegevensuitwisseling

De gegevensuitwisseling wordt gerealiseerd door middel van een zogenaamde verwijsindex. De 

medische gegevens van patiënten worden daarmee niet centraal opgeslagen, maar blijven 

opgeslagen bij de zorgaanbieder zelf.

Start gegevensuitwisseling

De gegevensuitwisseling via het LSP is inmiddels van start gegaan. Om echter gegevens van 

patiënten te kunnen uitwisselen is de expliciete toestemming van de betreffende patiënten 

vereist. Dit is gebleken uit de zienswijze van het College bescherming persoonsgegevens

(hierna: CBP). 

In eerste instantie werd er bij het doorstartmodel vanuit gegaan dat met een beroep op de 

uitzonderingsgrond ‘nodig voor goede behandeling of verzorging van betrokkene’ de 

toestemming van de patiënt niet expliciet behoefde te worden verkregen. Dit is echter een 

misvatting volgens het CBP. De reeds in de verwijsindex opgeslagen gegevens van patiënten 

die daarvoor niet hun expliciete toestemming hadden gegeven, zijn daarom met ingang van 1 

januari 2013 weer uit de verwijsindex verwijderd. 

Het is nu aan de zorgverleners om de uitdrukkelijke toestemming van hun patiënten te 

verkrijgen om gegevensuitwisseling via het LSP mogelijk te maken. Deze uitdrukkelijke 

toestemming wordt ook wel opt-in genoemd.

Wetsvoorstel ‘clientenrechten bij elektronische verwerking van gegevens’

Met het verwerpen van het oorspronkelijke wetvoorstel, dat voorzag in een verplichte 

aansluiting op het LSP, zijn ook de waarborgen waar het wetsvoorstel in voorzag komen te 

vervallen. De Kamer zag echter in dat dit een ongewenste ontwikkeling was en heeft diverse 

moties ingediend om alsnog in die waarborgen te voorzien. Daar heeft de minister inmiddels 

gehoor aan gegeven door middel van het wetsvoorstel ‘cliëntenrechten bij elektronische 

verwerking van gegevens’. Dit wetsvoorstel schept aanvullende randvoorwaarden – ter 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de burger – voor het eventuele gebruik van 

een elektronisch uitwisselingssysteem door zorgaanbieders.

Het gaat met name om waarborgen op de volgende punten:

 de mogelijkheid voor de patiënt om elektronische inzage in en een elektronisch afschrift van 

het dossier te eisen;

 de plicht van de zorgverlener om toestemming aan de patiënt te vragen voordat medische 

gegevens opvraagbaar worden gemaakt ten behoeve van elektronische uitwisseling (opt-in) 

en het vragen van toestemming voor het elektronisch opvragen van gegevens;

 het recht van de patiënt om (een) bepaalde (categorie van) hulpverleners op voorhand uit te 

sluiten van gegevensuitwisseling;

 het stellen van specifieke functionele, technische en organisatorische eisen aan 

elektronische gegevensuitwisseling in zijn algemeenheid.

Dit wetsvoorstel is begin dit jaar toegestuurd aan de Tweede Kamer. Het is nog niet duidelijk 

wanneer het in werking treedt. De elektronische uitwisseling van patiëntgegevens, die op dit 

moment plaatsvindt, moet uiteraard wel voldoen aan de huidige wet- en regelgeving, waaronder 

de Wbp.
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LSP c.q. doorstartmodel is niet het enige systeem voor gegevensuitwisseling

Het hiervoor genoemde wetsvoorstel schrijft het gebruik van het LSP niet voor, evenmin als het 

gebruik van een elektronisch uitwisselingssysteem in het algemeen. Zorgaanbieders hebben 

dan ook de mogelijkheid een eigen of alternatief systeem te gebruiken voor de elektronische 

uitwisseling van patiëntgegevens. Zij dienen daarbij echter wel de waarborgen die in het 

wetsvoorstel staan genoemd, na te leven.

Kritiek

Vanuit de praktijk en de politiek is er nog steeds veel kritiek op de gegevensuitwisseling via het 

LSP en elektronische gegevensuitwisseling in het algemeen. Nu het LSP geen verplichte 

aansluiting meer kent en er ook geen verplichting bestaat om gegevens elektronisch uit te 

wisselen, is het aan elke zorgaanbieder om een afweging te maken om al dan niet aansluiting 

te zoeken bij een elektronisch uitwisselingssysteem.  

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) staat inmiddels achter de invoering van het LSP via 

het doorstartmodel. De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) heeft echter 

aangekondigd naar de rechter te stappen, omdat het LSP niet zou stroken met het 

beroepsgeheim en de privacy van de patiënt.

Advies

Mocht u vragen hebben met betrekking de juridische aspecten van het EPD, dan kunt u contact 

opnemen met Yvonne Nijhuis, advocaat Gezondheidsrecht. U kunt haar bereiken op 053 – 480 

42 26. Zij kan u adviseren over o.a. het beroepsgeheim en het elektronisch uitwisselen van 

gegevens en rechten van de patiënt in dit verband.

Medische gegevens en de Patriot Act

De laatste tijd zijn er steeds meer geruchten dat door het gebruik van het LSP ‘Amerika’ ‘onze’ 

medische gegevens kan inzien. Deze geruchten hebben te maken met de zogenaamde Patriot 

Act. De Patriot Act maakt het in specifieke situaties mogelijk dat een Amerikaans bedrijf wordt 

gedwongen om gegevens die zij beheren, af te staan.

CSC, de bouwer en beheerder van het LSP, is een Amerikaans bedrijf. Dit zou er dan ook toe 

kunnen leiden dat medische gegevens die zijn opgeslagen bij CSC in specifieke situaties 

kunnen worden opgevraagd door de Amerikaanse overheid.

Dit is een onwenselijke situatie. Om hierover duidelijkheid te verkrijgen heeft de VZVZ 

aangegeven dat zij een verklaring van CSC hebben geëist, waarin staat dat het risico is 

uitgesloten dat de inhoud van medische dossiers wordt verstrekt aan Amerika. 

Ook de minister heeft aangekondigd de uitkomsten van het overleg tussen de VZVZ en CSC 

grondig te bestuderen.

Deze situatie speelt overigens niet alleen bij het LSP maar ook op andere punten van 

gegevensbeheer in de zorgsector, denk hierbij aan het extern hosten van medische gegevens 

(bijvoorbeeld via de ‘cloud’). Het is van belang dat zorgaanbieders zich realiseren dat in zee 

gaan met een (deels) Amerikaans bedrijf voor het beheren en opslaan van (privacygevoelige) 

gegevens niet zonder risico is. 

Mocht u vragen hebben op dit gebied of mocht u zelf een dergelijk contract hebben gesloten 

met een Amerikaans bedrijf of op het punt staan dit te doen, dan kunt u contact opnemen met 

Mirjam Elferink, advocaat IE/ICT-recht. Zij kan u hierover adviseren en zo nodig waarborgen 

voorstellen om uw gegevensopslag zo veilig mogelijk te laten verlopen. U kunt haar bereiken 

op: 053 – 480 47 11.
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Disclaimer 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze uitgave worden 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Tegen het forwarden van de nieuwsbrief in zijn geheel aan derden 

bestaat geen bezwaar, mits dit gebeurt in ongewijzigde vorm, zonder commentaar en met volledige bronvermelding 

(bestaande uit: “Nieuwsflits Gezondheidzorg, KienhuisHoving N.V., www.kienhuishoving.nl”). 

De informatie in deze nieuwsflits, die kosteloos wordt verspreid, is bedoeld ter voorlichting van cliënten en andere 

relaties en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die gevallen kan vanzelfsprekend een op de 

specifieke situatie toegesneden deskundig advies worden gegeven.

Hoewel deze nieuwsflits met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt KienhuisHoving geen 

enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).
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