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Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS, 
 
In aanloop naar het algemeen overleg Gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming 
brengt de Federatie Medisch Specialisten graag de resultaten van de peiling onder medisch 
specialisten over dit onderwerp bij u onder de aandacht. 80 procent van de respondenten 
geeft aan dat gebrekkige uitwisseling van medische patiëntgegevens tussen verschillende 
zorginstellingen en zorgverleners ten koste gaat van de patiëntveiligheid.  
 
Peiling gegevensuitwisseling 
De peiling is gedaan onder medisch specialisten werkzaam in algemene en universitaire 
ziekenhuizen, GGZ-instellingen en zelfstandige klinieken. Meer dan de helft (55 procent) heeft 
aangegeven dagelijks te maken te hebben met gebrekkige gegevensuitwisseling omdat 
elektronische patiëntendossiers (epd’s) van verschillende zorginstellingen niet met elkaar 
communiceren. De gevolgen die medisch specialisten noemen zijn, naast de risico’s voor de 
patiëntveiligheid: dubbele diagnostiek, tijdverlies, vergroting administratielast en vermindering 
van het werkplezier. Bovendien wekt het nogal eens ergernis en onbegrip op bij patiënten. Het 
is dan ook niet uit te leggen dat zij bij iedere zorgverlener opnieuw hun verhaal moeten doen 
en dat de arts niet de beschikking heeft over recent elders uitgevoerde onderzoeken of 
behandelingen.  

Uit de peiling blijkt ook dat 60 procent van de medisch specialisten de gebrekkige 
gegevensuitwisseling een obstakel vindt bij de transformatie naar de juiste zorg op de juiste 
plek. Er zijn in ons land, mede door de inzet van medisch specialisten, vele voorbeeldprojecten 
in het kader van ‘de juiste zorg op de juiste plek’ waarin vaak in netwerken wordt 
samengewerkt.1 Maar zorgverleners lopen tegen grenzen aan wanneer het niet lukt om de 
juiste patiëntgegevens op de juiste plek te hebben.  
In de bijlage vindt u een volledig overzicht van de resultaten die uit de peiling komen. 
Daarnaast delen we met u een aantal van de honderden voorbeelden die ons zijn toegestuurd 
door medisch specialisten die problemen ondervinden met het uitwisselen van 
patiëntgegevens. 

 

 
1 https://www.demedischspecialist.nl/voorbeeldennetwerkgeneeskunde  
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Leesbevoegdheid 
Het Informatieberaad Zorg zet zich in voor een duurzaam informatiestelsel in de zorg. De 
Federatie is één van de deelnemers en is dan ook blij met deze samenwerking en met de 
aangebrachte focus die nodig is om de resultaten te bereiken. Het opbouwen van een stelsel 
om te komen tot een betrouwbare uitwisseling van gegevens tussen verschillende 
zorginstellingen met verschillende systemen is complex.  
Het zal dan ook de nodige tijd vergen om tot dat duurzame informatiestelsel te komen wat via 
registratie van patiëntgegevens aan de bron vele doelen kan dienen. Deze doelen zijn het 
bieden van spiegelinformatie aan professionals om van te leren en verbeteren, het vullen van 
kwaliteitsregistraties en uiteraard het genereren van gegevens op basis waarvan samen met de 
patiënt besloten kan worden welke behandeling voor hem of haar op dat moment het beste is. 
Mede op ons verzoek heeft minister Bruins meer regie op dit project genomen, waarvoor wij 
hem erkentelijk zijn. De minister heeft aangegeven om binnen afzienbare tijd een wetsvoorstel 
gegevensuitwisseling naar de Tweede Kamer te sturen.  

Echter, de cijfers uit de peiling laten de urgentie van adequate gegevensuitwisseling met 
betrekking tot patiëntveiligheid zien. Daarom hebben we aan onze achterban gevraagd of het 
van voordeel kan zijn als medisch specialisten, hangende de opbouw van het duurzame stelsel,  
leesbevoegdheid hebben in de epd’s van andere zorginstellingen. 93 procent van de 
respondenten beantwoordde deze vraag bevestigend. Zonder de gevoeligheden rondom 
privacy van patiëntgegevens te niet te doen, denken wij dat als medisch specialisten 
leesbevoegdheid hebben in epd’s van andere zorginstellingen, dit de patiëntveiligheid ten 
goede zal komen. In het digitale tijdperk kan het toch niet zo zijn dat we op dit punt afhankelijk 
zijn van het versturen van faxen en branden van Cd-roms/Dvd’s? Om die reden willen wij u 
verzoeken de minister te vragen of het mogelijk is om op korte termijn deze leesbevoegdheid 
te regelen. Dit parallel aan de opbouw van een duurzaam systeem via het informatieberaad en 
de uitwerking van het komende wetsvoorstel van minister Bruins.  

Wij hopen dat u het bovenstaande tijdens het algemeen overleg bij minister Bruins onder de 
aandacht wilt brengen. Voor vragen of extra informatie kunt u contact opnemen met Aukje 
Ravensbergen, public affairs adviseur, via a.ravensbergen@demedischspecialist.nl of 
0657925279. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens ons platform Medisch Informatiemanagement (CMIO) Netwerk NL  
 

 
 
Dr. M.C.G. Daniëls, cardioloog                                                                              
Algemeen voorzitter Federatie Medisch Specialisten  
  
 


