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Geachte leden, 

 

Op 15 september spreekt u in een commissiedebat over e-health en gegevensuitwisseling. 

Voor de Nederlandse medisch-specialistische zorg is dit een belangrijk debat. Digitalisering 

is noodzakelijk om zorg dichtbij de patiënt te organiseren en zorgprofessionals in hun 

dagelijkse werk te ondersteunen. Daarom is dit ook een belangrijk onderwerp in het 

regeerakkoord en het aanstaande Integraal Zorgakkoord. 

 

Om deze beweging rondom digitale zorg in het belang van de patiënten en 

zorgprofessionals te ondersteunen vragen wij u om op twee onderwerpen actie te 

ondernemen: 

1) Het snel verwezenlijken van de opt-out voor acute zorg. 

2) Het snel realiseren en aanwijzen van gemeenschappelijke voorzieningen. 

 

1) Het snel verwezenlijken van de opt-out voor acute zorg 

Op dit moment moet een patiënt expliciet toestemming verlenen voor het delen van 

gegevens tussen zorgverleners. Dit leidt regelmatig tot onwenselijke situaties voor 

patiënten en zorgverleners wanneer gegevens niet inzichtelijk zijn. Het meest bekende 

voorbeeld is de acute situatie, waarbij de patiënt soms niet in staat is om toestemming te 

verlenen.  

 

Er zijn echter veel meer situaties waarbij de huidige systematiek tot veel onnodige 

lastendruk en vertraging leidt. Bijvoorbeeld in het geval van mediatieoverdracht of in de 

oncologie.  

 

Op dit moment wordt door het ministerie van VWS onderzocht of een opt-out in de acute 

zorg kan worden gerealiseerd. Wij vragen u deze inzet van het ministerie te ondersteunen 

en te versnellen en te verbreden, daarbij te starten bij medicatieoverdracht. Einddoel 

hierbij is wat ons betreft het stapsgewijs toewerken naar een generiek bruikbare digitale 

opt-out. 

 

Aan de vaste commissie voor VWS  

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Postbus 20018 2500 EA Den Haag  

per e-mail: cie.vws@tweedekamer.nl  

     

Datum 

8 september 2022 

 

Uw referentie 

 

 

Onze referentie 

NFU-22.02427/MV/SVE  

 

Behandeld door 

Tom Ponjee 

T 06 13 47 34 42 

t.ponjee@nvz-ziekenhuizen.nl 

Onderwerp 

Inbreng NVZ, NFU en ZN commissiedebat e-health en gegevensuitwisseling  



 

 

2/2 

2)  Het realiseren van gemeenschappelijke voorzieningen 

De generieke functies en gemeenschappelijke voorzieningen vormen de basis van de 

gegevensuitwisseling. Het gaat om voorzieningen voor identificatie, authenticatie, 

autorisatie, adressering, lokalisatie en toestemming. Ondertekenaars vinden het belangrijk 

dat deze voorzieningen er zo snel mogelijk komen en in gebruik worden genomen. Dat wil 

zeggen het naar voren halen van het afwegingskader, maar vooral de noodzaak om snel 

keuzes hierbinnen te maken. Deze keuzes hoeven niet te wachten op de NEN-normen die 

nu in ontwikkeling zijn; sterker nog, dat zorgt voor onnodige vertraging. 

 

Naast het snel realiseren van gemeenschappelijke voorzieningen is het even belangrijk dat 

de leveranciers van zorg-ICT hun applicaties tijdig daarop aansluiten. Wij vragen u via 

wet- en regelgeving eisen te stellen en de leveranciers te verplichten systemen open te 

stellen en aan te sluiten op gemeenschappelijke voorzieningen. Door het afdwingen van 

het werken met normen en open standaarden kan onze markt toegankelijker worden 

gemaakt voor toetreding van internationale ICT-leveranciers en ontstaat een gezondere 

markt. 

 

Wij wensen u veel succes bij de voorbereiding van het debat en verdere beleidsvorming 

rondom deze onderwerpen. Voor nadere informatie of toelichting uit de praktijk zijn wij 

graag beschikbaar.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Ad Melkert, Bertine Lahuis, Dirk Jan van den Berg 

voorzitter NVZ voorzitter NFU voorzitter ZN 

 


