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Bijdrage voor Wetsvoorstel 33509
Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Geachte leden van de Eerste Kamercommissie voor VWS,
Op dinsdag 19 januari staat de nadere procedure voor het wetsvoorstel 33509 Cliëntenrechten bij elektronische
verwerking van gegevens op de agenda van uw commissievergadering.
De KNMP en Patiëntenfederatie NPCF vragen uw aandacht voor een tweetal punten ten aanzien van de implementatie
van de inhoud van dit wetsvoorstel in de praktijk.

1.

Patiënt in regie bij gegevensuitwisseling

KNMP en NPCF steunen het wetsvoorstel en erkennen daarmee het belang van gegevensuitwisseling waarbij de
patiënt zelf de regie over zijn gegevens en toestemmingen kan voeren. Een portaal of digitale dienst kan daarbij een
middel zijn voor de patiënt om op eenvoudige wijze overzicht te houden over zijn gegevens. Gespecificeerde
toestemming is een nieuwe toestemmingsvorm in de zorg die uitwerking behoeft in heldere, goed afgebakende vragen.
Daarbij moet voor patiënten duidelijk zijn bij welk zorgdoel welke gegevens met welke zorgverleners gedeeld moet
worden. Pas als dat duidelijk is, kan ondersteunende techniek ontwikkeld worden.
Uit de ontwikkeling van het Landelijk Schakelpunt kunnen partijen nu lering trekken: Het is beter om vooraf helder te
hebben wat gespecificeerde toestemming voor de verschillende partijen in de praktijk precies gaat inhouden, dit in de
praktijk kleinschalig door apothekers en huisartsen te testen en vervolgens op basis van duidelijke afspraken te starten
met de bouw van de vereiste techniek (portaal of digitale dienst). Dit om te voorkomen dat er een oplossing komt die
in de praktijk niet voldoet aan de beoogde doelstelling: regie door de patiënt door overzicht en eenvoud.
KNMP, NPCF, KNMG, LHV en het ministerie van VWS zijn een traject gestart om dit inzicht te verkrijgen en het
patiëntenportaal te realiseren in 3 jaar. De KNMP en patiëntenfederatie NPCF spannen zich in om een bijdrage te
leveren aan het plan om gespecificeerde toestemming alvast in de praktijk te testen. Het tijdpad is ambitieus en partijen
hebben voldoende ruimte nodig om gespecificeerde toestemming in de praktijk nader uit te werken.
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2.

Alle toezeggingen van de minister in belang van medicatieveiligheid

In een brief aan de Tweede Kamer van december 2015 heeft de minister een aantal toezeggingen gedaan die bijdragen
aan medicatieveiligheid in de praktijk. Het geeft aan dat de minister bereid is met de praktijk mee te denken hoe
enerzijds de patiënt in staat wordt gesteld om regie te pakken, maar anderzijds dit wel moet gebeuren op een manier
die het verlenen van veilige zorg niet hindert. KNMP en NPCF zijn verheugd met dit signaal.
In de praktijk van de apotheek is gespecificeerde toestemming geven in veel gevallen niet of slechts moeilijk praktisch
uitvoerbaar. Bijvoorbeeld omdat patiënten niet zelf hun medicijnen ophalen, maar dat door een mantelzorger laten
doen. Sommige patiënten komen langere tijd niet zelf bij de apotheek. (Gespecificeerde) toestemming vastleggen is
dan heel moeilijk.
De minister geeft ook aan dat het opnieuw toestemming vragen om gegevens te mogen raadplegen waarvoor de patiënt
eerder toestemming heeft verleend om deze informatie met de betreffende zorgverlener te delen niet werkbaar is en
voor de patiënt ook niet begrijpelijk.
Privacy en cliëntenrechten zijn een groot goed, maar de KNMP wil benadrukken dat de toezeggingen van de minister
noodzakelijk zijn voor de uitvoerbaarheid van medicatiebewaking in de apotheek en daarmee de medicatieveiligheid
van de patiënt.

Met vriendelijke groet,
Mede namens Dianda Veldman, directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie NPCF

Leon Tinke
Directeur KNMP

