
Senaat  houdt  twijfels bij pat iëntendossier
Eerste Kamer laat  z ich informeren over waarde en
veiligheid van elektronische datauitwisseling
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Minister Klink wil de wet vo o r het elektro nisch patiëntendo ssier no g
snel do o r de senaat lo o dsen. Het standpunt van de PvdA is cruciaal –
en o nduidelijk.

Door onze redacteur Antoinette Reerink

Den Haag, 23 m aar t. Op de dag dat GroenLinks haar  verkiez ingsprogram m a
presenteerde m et het pleidooi  voor  opheffing van de Eerste Kam er , spanden de
leden ervan z ich in hun m eerwaarde te bewi jz en. In een rondetafelconferentie
m et deskundigen nam en de senatoren gisteravond system atisch de voordelen
en gevaren van het elektronisch patiëntendossier  (EPD) door . Minister  Kl ink
(Volksgez ondheid, CDA) hoopt dat de Eerste Kam er z i jn wetsvoorstel  voor
invoer ing van een landel i jk EPD vóór  de Kam erverkiez ingen van 9 juni
goedkeur t. Maar  de senatoren hebben nog grote twi j fels.

Is z o’n ingewikkeld en m oei l i jk te bevei l igen landel i jk systeem  echt nodig,
wi lden senatoren van VVD, SP, PvdA en GroenLinks weten. „Wat is nou de
winst, als je ook m et een br iefje van de huisar ts naar  een special ist in een
andere regio kunt gaan?”, vroeg Heleen Dupuis (VVD). „De ti jd van br iefjes l igt
achter  ons”, z ei  hoogleraar  Bar t Jacobs ui t Ni jm egen. Patiënten z i jn m obieler .
Ze gaan op aandr ingen van verz ekeraars vaker  bui ten de regio naar
special isten. Het patiëntendossier  versterkt volgens Jacobs ook de autonom ie
van de patiënt, die hier in inz age heeft en straks m akkel i jker  een second opinion
kan vragen.

Sineke ten Horn (SP) wantrouwt de bevei l iging van het EPD. „Banken lopen twee
keer  z o veel  schade op sinds z e internetbankieren. En daar  gaat het al leen om
geld, hier  om  schade aan de patiënt.”

Geen van de deskundigen wi lde beweren dat er  absolute vei l igheid kom t. Maar
z i j  benadrukten dat de huidige regionale elektronische ui twissel ing van
m edische gegevens en de papieren dossiers veel  slechter  bevei l igd z i jn. Rob
van der  Staai j  van autom atiseerder  Atos Or igin had onlangs nog een
„onderz oekje” gedaan bi j  een wi l lekeur ige z orginstel l ing en daar  in een
kwar tier  dr ie papieren patiëntendossiers te pakken gekregen.

Ger t-Jan Boven, di recteur  van Nictiz  dat voor  Volksgez ondheid het EPD invoer t,
vindt ook dat het z o niet kan doorgaan. „De ui twissel ing van gegevens is
explosief gegroeid. Er  kom en steeds m eer  pr ivacyincidenten aan het l icht.” Hi j
noem de het ook „ouderwets” te veronderstel len dat patiënten „niets m et hun
eigen m edische dossiers te m aken hebben”.

Daarm ee reageerde hi j  op de huisar tsenvereniging LHV, die het wetsvoorstel
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onnodig vindt. „Het is z o gedetai l leerd dat het niet gaat helpen, m aar  gaat
hinderen”, z ei  LHV-bestuurder  Paul  Habets. De huisar tsen wi l len een dossier
louter  voor  professionals, niet voor  com m unicatie m et patiënten. Volgens Habets
z i jn de regionale ui twissel ingssystem en beproefd. Grootschal ige landel i jke
ui twissel ing z ou patiënten wantrouwig m aken.

Kl ink heeft een groot probleem  z olang huisar tsen geen brood z ien in het
landel i jke EPD. Habets stelde dat Kl ink vooral  beoogt acute gegevens
beschikbaar  te m aken. Als een har tpatiënt m et bloedverdunners bui ten
bewustz i jn bi j  de spoedeisende hulp kom t, kan het handig z i jn dat de spoedar ts
di t m edici jngebruik op z i jn com puter  z iet. Maar  de ar ts kan niet eens
ver trouwen op de vol ledigheid van het dossier , z ei  Habets. Patiënten hebben
im m ers het recht gegevens bui ten het dossier  te houden. Wat heeft een
z orgver lener  dan aan het EPD? Spoedgeval len betreffen bovendien 5 procent van
de z org, betoogde hi j . „95 procent van de z orgaanbieders wordt door  het
landel i jke EPD niet geholpen.”

Het Col lege Bescherm ing Persoonsgegevens (CBP) werd gisteren ook gehoord.
In 2007 was het z eer  kr i tisch over  de plannen van Kl ink. Bi j  diens huidige
voorstel  z i jn de r isico’s, volgens het CBP en de ar tsenfederatie KNMG, sterk
ingedam d. Jannette Beuving van het CBP vreest nu dat de senaat het landel i jke
EPD afschiet en de „onvei l ige” regionale ui twissel ing van m edische data
ongem oeid laat.

Het stem gedrag van de opposi tie laat z ich na haar  kr i tische ui tlatingen raden,
m aar  de fracties van CDA en PvdA hebben hun standpunt nog niet bepaald. Het
oordeel  van de PvdA is cruciaal . Senator  Ing Yoe Tan wi lde gisteren nam ens de
PvdA niet z eggen of z i j  naar  voor  of tegen stem m en neigt.

Achtergrond
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