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Geachte commissie VWS,
Uw Kamercommissie spreekt op 8 oktober over gegevensuitwisseling. Apothekers zijn voor het verlenen van
de juiste farmaceutische zorg mede afhankelijk van goede informatievoorziening en adequate
gegevensuitwisseling. Een goede afstemming met voorschrijvers, toedieners en patiënten is voor apothekers
van essentieel belang om zo hun zorgverlenersrol goed te kunnen vervullen. Om gezamenlijk stappen te
zetten in het verbeteren van de gegevensuitwisseling, ondersteunt de KNMP de oproep van
zorgverleners en patiënten verenigd in het Informatieberaad voor de inzet van gemeenschappelijke
voorzieningen voor adressering, toestemming, authenticatie, en transport.
Apothekers bewaken als medicatiespecialist de veiligheid en effectiviteit van het (beoogde)
geneesmiddelengebruik. Voor het uitvoeren van medicatiebewaking moeten apothekers snel terecht kunnen bij
de voorschrijver met vragen over de voorgeschreven medicatie. Andersom willen voorschrijvers en patiënten
ook efficiënt, snel en veilig kunnen communiceren met hun apotheker. Het Zorg-AB, een landelijk adresboek,
biedt apothekers actuele contactinformatie van collega-zorgverleners. Dit hebben zij nodig om optimaal te
communiceren via het LSP en beveiligde emailservices. De KNMP verzoekt u daarom om de inzet van het
Zorg-AB als landelijke voorziening te steunen.
Voorts vraagt de KNMP uw aandacht voor de gespecificeerde toestemming. De KNMP pleit ervoor om de
uitdrukkelijke toestemmingseis (opt-in) om te zetten in een geen-bezwaar-regeling (opt-out). In de
afgelopen periode is beoordeeld hoe de door de wet gevraagde gespecificeerde toestemming (art. 15a van de
Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg) kan worden ingevoerd op een wijze die
voor patiënt en zorgverlener werkbaar en duidelijk is. In de huidige situatie lopen apothekers aan tegen de
beperkingen van deze wet. Apothekers weten immers niet of zij over een compleet overzicht van gegevens
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beschikken. Als een patiënt geen toestemming heeft gegeven om gegevens te delen, kan dit leiden tot onveilige
situaties. Juist ook bij de onvolledige uitwisseling van medicatiegegevens en gegevens als labwaarden of
allergieën. Willen we de zorg echt veiliger maken, dan moeten we deze stap zetten.

Met vriendelijke groet,

Aris Prins, openbaar apotheker
Voorzitter

