
Reumatoloog Janneke Tekstra:

‘I
n het UMC Utrecht is het volledig en real time 
openstellen van het EPD al realiteit. Patiënten 
willen volledige transparantie: direct alle uitslagen, 

en niet een gedeelte, of vertraagd. Het is een 
onderschatting dat patiënten dat niet aankunnen. Ook 
slecht nieuws weten ze vaak liever meteen. Artsen 
maken zichzelf en hun rol te groot. De tijd van de 
paternalistische dokter is voorbij. Daarbij, patiënten 
hoéven niet te kijken; zij houden de mogelijkheid om 
het portaal te laten sluiten.
Van het open EPD merk ik veel voordelen. Patiënten 
komen beter voorbereid op het spreekuur. Ze stellen 
vragen, geven zelf extra informatie en denken actief met 
mij mee. Vaak hebben zij het EPD al ingezien en leggen 
we in de spreekkamer de puzzelstukjes in elkaar. Ook 
belangrijk: ik heb altijd mijn werkdossier op orde en 
loop dagelijks alle uitslagen na om te kijken of ik ergens 
actie op moet ondernemen. Niets blijft tot morgen 
liggen. Ik ben tegen een afgeschermd deel voor artsen. 
Opmerkingen over hoe een patiënt zich gedraagt horen 
niet thuis in een EPD. Dat zijn persoonlijke oordelen en 
komen de medische behandeling niet ten goede. Artsen 
moeten niet meer denken in wij en zij, maar in ‘de 
patiënten, dat zijn wij’.’ 

Patiënten die à la minute hun uitslagen in het EPD kunnen 
bekijken. Dat is pas transparante zorg, zeggen voorstanders.  
En het stimuleert patiënten mee te denken met de 
behandeling. Maar verhoogt het ook de kwaliteit van zorg? 

Internist Yvo Smulders:  

‘H
et grootste nadeel van het volledig  
en zonder vertraging openstellen van 
het EPD vind ik dat patiënten ‘ruwe’ 

medische informatie zien zonder verificatie, 
context of uitleg van de arts. Dat is niet erg bij de 
HbA1c-waarde van een diabetespatiënt, maar wel 
bij een longfoto waarbij de radioloog schrijft: 
‘kanker is niet uitgesloten’. Dan denkt zo’n patiënt 
zijn doodvonnis te lezen, terwijl er wellicht niets 
aan de hand is. Snelheid moet niet ten koste gaan 
van zorgvuldigheid: de informatie die patiënten 
zien moet correct en betekenisvol zijn. Het direct 
openstellen van het EPD vind ik een vorm van 
transparantie-fundamentalisme die potentieel 
schadelijk is. Het wakkert onnodig angst en  
onrust aan. In het VUmc kunnen patiënten dan  
ook maar een gedeelte van hun gegevens inzien.
Ik pleit daarnaast voor een buffertijd van minimaal 
een week. Als arts wil ik de gelegenheid houden 
om over een ingrijpende uitslag persoonlijk 
contact op te nemen en een patiënt even te  
bellen of zien. Verder moet het EPD wel een 
werkdocument blijven: informatie-uitwisseling  
over of een patiënt angstig is of fel, kan belangrijk 
zijn om goede zorg te verlenen. Dit kan natuurlijk 
in één-op-één contact tussen behandelaars,  
maar zou ook in een afgeschermd gedeelte van 
het EPD kunnen.’

‘Stel het EPD volledig open’
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‘Patiënten willen  
real-time inzage’

‘Het wakkert onnodig 
onrust aan’


