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Anno 2020 zijn zorgprofessionals in Nederland nog steeds grotendeels afhankelijk van  faxapparaten en cd-roms om 
te kunnen communiceren met andere afdelingen of zorginstellingen. Al jaren wordt geprobeerd het zorglandschap 
bijeen te krijgen en stappen te zetten om deze verouderde technologieën voor eens en voor altijd achter te laten. Het 
leveren van de best mogelijke zorg lijkt bij alle betrokken partijen voorop te staan, maar toch blijven de voordelen van 
digitale gegevensuitwisseling in de zorg onbenut, voor zowel zorgprofessionals als patiënten. Tot op heden blijft het 
vooral bij innovatieve ideeën, waarvan maar een klein deel daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht.

De Nationale DenkTank 2019 onderzocht de huidige stand van zaken in digitale gegevensuitwisseling in de zorg en 
heeft daarbij een aantal oorzaken maar ook mogelijke oplossingen en kansen gevonden. Naar aanleiding van dit 
onderzoek is het beleidsadvies dat u nu leest tot stand gekomen.  Centraal hierin staat het concept van de Nationaal 
Coördinator Digitale Zorg. Eén kwartiermaker die ervoor zorgt dat het versnipperde zorglandschap bij elkaar komt 
en uitgerust is met één taak: digitale gegevensuitwisseling in de zorg werkelijkheid maken. 

Deze kwartiermaker begint niet met lege handen. Wij hebben in de afgelopen maanden uit onze bevindingen vijf 
van de belangrijkste thema’s gedestilleerd met daarbij voor elk van deze thema’s een aantal aanbevelingen. Dit 
alles is te lezen in dit beleidsadvies. Kort samengevat betreft dit:

Samenvatting Beleidsadvies Nationaal Coördinator Digitale Zorg

Neem zorgprofessionals mee in het ontwerpproces van ICT-producten om de plaats hiervan op de werkvloer te 
optimaliseren, juist gebruik te stimuleren, en daarnaast de benodigde eenheid van taal te realiseren. 

1.  Naar een gebruiksvriendelijk ontwerp

Privacy én digitale gegevensuitwisseling kunnen zeker samengaan: zorg voor decentrale gegevensopslag, 
duidelijke wetgeving en het afstraffen van (gebruik van) onrechtmatig verkregen data.

2. Privacy: een gedeelde zorg

Om overzicht te krijgen van het aantal incidenten dat het gevolg is van de huidige gebrekkige gegevensuitwis-
seling is een meldpunt nodig. Hiermee kan tevens de voortgang wat betreft de patiëntveiligheid op gebied van 
gegevensuitwisseling worden gemonitord.

3. Meldpunt data-ongevallen

Voor een gezonde markt is eerlijke concurrentie nodig. Op dit moment lijkt daar geen sprake van te zijn. Onderzoek 
daarom huidige prijsverschillen tussen aanbieders van ICT-producten en overstapmogelijkheden om vendor lock-in 
te voorkomen.

4. Toegankelijke en betaalbare ICT

De PGO kan een middel zijn om mensen regie te geven over hun gezondheidsgegevens. Hier kleeft wel een aantal 
belangrijke nadelen aan. Het is daarom van belang te onderzoeken welke doelgroep een PGO bereikt en moet er 
een oplossing zijn voor de beschikbaarheid van gezondheidsdata in een noodsituatie.

5. PGO: communicatie met de patiënt

Wij sluiten graag af met een positieve noot: wij denken dat de welwillendheid van het zorglandschap groot is. 
Bovendien is het momentum hier; door de coronacrisis zijn stappen gezet richting efficiëntere zorg, wat bewijst dat 
er binnen korte tijd veel kan worden bereikt. Het is essentieel om de kansen te benutten, zoals het betrekken van de 
juiste partijen bij de vormgeving van de Wet Elektronische Patiëntgegevens. Alleen samen kan digitale gegevensuit-
wisseling in de zorg worden gerealiseerd. En dat wordt de hoogste tijd! 

Hartelijke groet,
Pascalle Stijger, Féline Scheijmans, Fuuk van der Scheer
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Inhoudsopgave

“Medische gegevensuitwisseling 
eindelijk de onderdeelde 

aandacht die het verdient”



1. Aanleiding
Het is een bekend beeld op de Nederlandse 
Spoed Eisende Hulp: een patiënt wordt binnenge-
reden op een ziekenhuisafdeling met een cd-rom 
vastgetapet op zijn of haar buik met daarop 
belangrijke medische informatie, in andere 
gevallen is er zelfs helemaal geen informatie 
beschikbaar. Helaas is dit al tijden het beeld dat 
gebruikt wordt om te laten zien hoe nijpend de 
huidige situatie is doordat er de laatste jaren 
nauwelijks beweging heeft gezeten in de digitale 
gegevensuitwisseling in de zorg. Vandaar dat 
wij als Nationale DenkTank komen met dit 
beleidsadvies.

Waaruit is dit advies voortgekomen? De Nationale 
DenkTank, een stichting die jaarlijks een denktank 
organiseert om een brug te slaan tussen de 
overheid, de wetenschap en het bedrijfsleven, 
richtte zich in 2019 op de vraag: “Hoe realiseren we 
een digitale samenleving die gezond, weerbaar, 
inclusief en eerlijk is?”. Uit deze brede hoofdvraag 
vloeiden een aantal deelvragen voort, waaronder 
“Hoe houden we Nederland gezond dankzij 
digitale technologie?”. Bij deze deelvraag kon 
de digitale uitwisseling van medische gegevens 
niet ontbreken. Gezondheidsdata en de uitwis-
seling hiervan met of tussen zorgprofessionals 
staat steeds meer centraal in de gezondheids-
zorg. Dit advies is tot stand gekomen door 
onderzoek vanuit de Nationale DenkTank waarbij 
belangrijke partijen uit het veld zijn geïnterviewd, 
met als doel niet alleen een volledig beeld van de 
situatie te schetsen, maar ook om voor draagvlak 
te zorgen.

In dit beleidsadvies zullen verschillende aspecten 
van het probleem rondom digitale gegevens-
uitwisseling aan bod komen. We beginnen met 
een korte beschrijving van de historie van de 
digitale gegevensuitwisseling. Daarna volgt een 
hoofdstuk waarin de huidige situatie aan de hand 
van vier actuele punten wordt toegelicht. Tot 
slot beschrijven we in hoofdstuk drie een ideaal 
toekomstbeeld en geven we aanbevelingen hoe 
dit beeld te bereiken. 





Wat opviel tijdens onze verkennende gesprekken is dat 
er op heel veel plekken in het land wordt geïnnoveerd. 
Bij vlagen dachten we zelfs, zijn deze initiatieven niet 
al voldoende om het probleem van gebrekkige digitale 
medische gegevensuitwisseling op te lossen? Maar vaak 
bleek het ofwel om (kleinschalige) regionale projecten 
te gaan, ofwel om start-ups die niet of nauwelijks een 
plek kunnen krijgen binnen de huidige (software)markt. 
Het landschap aan digitale innovatie binnen de zorg is 
op dit moment te versnipperd, wat ertoe leidt dat een 
echte doorbraak naar landelijke gegevensuitwisseling de 
afgelopen jaren is uitgebleven. En dus is het nog steeds aan 
de orde van  de dag: cruciale medische gegevens worden 
verstuurd per fax en cd’s met medische beelden per post.

Tijdens het onderzoek bleek dus al snel dat de huidige 
manier van gegevensuitwisseling in de zorg een 
belangrijk probleem vormt. In eerste instantie leek 
dit met name te spelen tussen patiënt en zorgver-
lener. Denk hierbij bijvoorbeeld aan thuismetingen die 
lastig in het dossier van de arts te krijgen zijn. Echter 
lijkt ook de gegevensuitwisseling tussen zorgverleners 
sinds de vorige eeuw niet doorontwikkeld te zijn. Op 
dit moment groeit er een generatie op die niet meer 
weet wat een cd-rom of faxapparaat is, terwijl hier nog 
dagelijks gebruik van wordt gemaakt door zorgverleners 

in Nederland. Een schrikbarende 
constatering.

Lokaal zijn er op sommige plekken 
dus al wel initiatieven van zieken-
huizen of softwareleveranciers, 
maar het is vandaag de dag nog 
steeds niet mogelijk om tussen 
een ziekenhuis in Groningen en 
Amsterdam digitaal te communi-
ceren. Omwille van kwaliteit wordt 

de zorg in Nederland steeds meer gecentraliseerd, wat 
een snelle en veilige manier van gegevensuitwisseling 
cruciaal maakt. In bepaalde regio’s is het momenteel 
zelfs niet eens mogelijk om digitaal te communiceren 
tussen ziekenhuizen die in dezelfde stad gelegen zijn. 
Het resultaat is dat patiënten moeten wachten op een 
behandeling of niet de beste zorg krijgen. 

Vanuit de Nationale DenkTank vonden we dit een 
opvallende bevinding. Goede en snelle zorg voor 
iedereen in Nederland is een doel dat in onze ogen door 
alle betrokken partijen wordt nagestreefd en voorop 
gezet moet worden. Daarom is het nu écht tijd dat hier 
verandering in komt. De techniek is er klaar voor en de 
partijen die wij hebben gesproken zijn aan boord. Het 
gaat niet alleen om verandering wat betreft inhoude-
lijke afspraken, maar ook verandering in de daadkracht 
van besluitvormingsprocessen en de snelheid waarmee 
tot actie wordt gekomen. Betere, beheersbare en 
betaalbare zorg voor elke Nederlander met behulp van 
digitale gegevensuitwisseling. Dat wil toch iedereen? 

De coronacrisis heeft het digitale zorglandschap flink 
wakker geschud. De noodzaak van snelle en goede 
gegevensuitwisseling werd eens te meer duidelijk. Om 
de druk opzorgverleners te verlagen, boden ICT-leve-
ranciers ten tijde van de crisis producten aan die digitale 
gegevensuitwisseling mogelijk maken. Dit deden zij 
zonder daarvoor een vergoeding te vragen: bijzonder 
om te zien wat er mogelijk is ten tijde van crisis en 

In 2011 werd in de Eerste Kamer gestemd over wets-
voorstel EK 31.466,A van minister Schippers1. Met dit 
wetsvoorstel zou het mogelijk worden om medische 
gegevens uit te wisselen over het Landelijk Schakelpunt 
(LSP) op basis van burgerservicenummers. Het LSP zou 
een landelijke verwijsindex beheren voor alle elektroni-
sche gegevensuitwisseling voor het elektronisch pati-
entendossier (EPD). Het LSP bevat zelf geen medische 
gegevens, het is alleen een verwijsindex bij welke zorg-
verlener de patiënt bekend is. Zorgaanbieders zouden 
zich verplicht moeten aansluiten bij 
het LSP. 

Door de Tweede Kamer was het wets-
voorstel reeds aangenomen. In de 
Eerste Kamer werd echter unaniem 
tegen dit wetsvoorstel gestemd. 
Tevens werd de motie Tan (31.466,X) 
aangenomen wat inhield dat de 
regering werd verzocht om verdere 
beleidsinhoudelijke, financiële en 
organisatorische medewerking aan de verdere ontwik-
keling van het LSP te beëindigen2.

Vanaf dat moment was het aan de markt van zorgaan-
bieders, verzekeraars en softwareleveranciers om zelf 
een manier te ontwikkelen om digitale uitwisseling van 
medische gegevens mogelijk te maken.

1.1 Historie digitale gegevens-
uitwisseling

1.2 Huidige initiatieven

1.3 Probleemanalyse

“Betere, beheersbare 
en betaalbare zorg 

voor elke Nederlander 
met behulp van digitale 
gegevensuitwisseling. 

Dat wil toch iedereen?”
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Om dit te bewerkstelligen is onze eerste aanbeveling 
hier een kwartiermaker fulltime voor aan te stellen, te 
beginnen met een jaar. Deze Nationaal Coördinator 
Digitale Zorg, gefinancierd door zowel het ministerie 
van VWS als andere partijen in de zorgsector, kan ervoor 
zorgen dat de aanbevelingen in dit advies in afzienbare 
tijd werkelijkheid gaan worden. In hoofdstuk 4 wordt 
dieper ingegaan op de rol van deze kwartiermaker.

1.3 Probleemanalyse

1.4 Kwartiermaker

 1 https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20090219/gewijzigd_voorstel_van_wet_2
 2 https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20110329/motie_tan_pvda_c_s_over_het/document3/f=/viobb7spoajr.pdf

belangrijk is dat er een vertaalslag wordt gemaakt. Van 
wat er in de crisis mogelijk werd, naar een dagelijkse 
werkelijkheid. Ons onderzoek wees helaas uit dat dit 
momenteel nog niet het geval is.

Dit is hét moment om actie te ondernemen: het tijdelijke 
Philips-portaal laat zien dat het mogelijk is om op korte 
termijn zorginstellingen op elkaar te laten aansluiten 
en dat er behoefte is aan een landelijke aanpak. Er is 
een stuwmeer aan uitgestelde (doorverwijzingen voor) 
behandelingen en de noodzaak om deze efficiëntieslag 
te maken, is groot. Misschien wel groter dan ooit.



2. Huidige situatie 
De urgentie om in te grijpen lijkt doorge-
drongen. Minister Bruins heeft in een reeks 
kamerbrieven aangekondigd dat medische 
gegevensuitwisseling op termijn verplicht 
wordt gesteld en dwingt daarmee standaar-
disatie af in zowel taal als techniek 3, 4, 5. In dit 
hoofdstuk wordt de huidige situatie verder 
toegelicht, waarbij vier belangrijke actuele 
punten worden besproken. 





In 2011 waren argumenten over privacy de belangrijkste 
reden om het landelijk EPD politiek gezien overboord te 
gooien. Bij een digitaal systeem voor medische gegevens 
is er een angst voor datalekken. Echter, de zorgsector 
is de sector met de meest geregistreerde datalekken 
en de reden daarvoor is niet perse onveilige software. 
Het heen en weer sturen van CD-roms met MRI-scans 
kost de maatschappij jaarlijks niet alleen miljoenen op 
de begroting, maar is ook de grootste veroorzaker van 
datalekken binnen de zorg6. Verkeerd geadresseerd 
of een verkeerd faxnummer, pakketten kwijt met de 
post, of een overdrachtslijstje dat wordt gebruikt als 
boodschappenlijstje: met zo veel menselijk handelen 
verweven in de huidige vorm van gegevensuitwisseling 
is het niet verbazingwekkend dat dit vaak misgaat. Het 
huidige format nodigt bijna uit tot het lekken van data, 
en erger nog, het vertraagt behandelingen, wat zeker 
op de spoedeisende hulp tot gevaarlijke situaties kan 
leiden.

Daarnaast zien wij een privacy paradox. Burgers lijken 
over het algemeen zonder moeite data te delen met 
commerciële bedrijven als Google en Facebook. Dit 
betreft ook gezondheidsdata verzameld met fitness 
apps of activity trackers. Privacy is zeer belangrijk als 
het gaat om gezondheidsgegevens. Het is ons alleen 
nog onduidelijk waarom een burger wel zijn fitness data 

Op dit moment zijn er veel partijen die software aanbieden 
voor de zorgsector. Het verschilt per sector (ziekenhuis, 
GGZ, huisartsen, fysiotherapeuten, etc.) hoeveel 
aanbieders er zijn en hoe de markt verdeeld is. Wat in de 
praktijk blijkt is dat de software vaak niet goed aansluit op 
het werkproces van de zorgverleners. Dit leidt ertoe dat 
zorgverleners vaak doorscrollen naar het vrije tekstveld om 
bepaalde gegevens te noteren, in plaats van de daarvoor 
bedoelde specifieke velden te gebruiken. Om gegevens 
gestandaardiseerd op te slaan, is het van belang dat 
gegevens in de juiste velden worden ingevoerd, zo weet de 
computer welke informatie waar thuis hoort. Informatie in 
het vrije tekstveld is daarom onbruikbaar: deze kan niet als 
een standaard worden opgeslagen op de server en het is 
hierdoor niet mogelijk om deze informatie bij uitwisseling 
op de juiste plek te krijgen in een ander systeem. Daarnaast 
heeft elke softwareleverancier een eigen methode of 
codering om data op te slaan in de server.

2.1 ICT

2.2 Privacy

Bovendien is er een oligopolie binnen de softwaremarkt 
voor ziekenhuizen waarbij de marktleider de prijzen 
bepaalt voor de gegevensuitwisseling. Het gebrek aan 
marktwerking vermindert bovendien de innovatie. 
Doordat softwaresystemen per zorginstelling op maat 
gemaakt zijn en voor de aanschaf van een digitaal 
systeem veel geld geïnvesteerd moet worden, kunnen 
zorginstellingen niet makkelijk overstappen naar een 
andere softwareleverancier. Switchen van systeem 
brengt onzekerheden met zich mee en kost veel geld, 
mede door de (nog) niet gestandaardiseerde manier van 
opslaan van data. Gevolg: zorginstellingen bevinden zich  
in een vendor lock-in. Daarnaast hebben we gesignaleerd 
dat een ziekenhuis voor de wettelijk verplichte zorgin-
formatiebouwstenen per bouwsteen moet afrekenen 
bij een van de leveranciers. Er wordt op deze manier 
misbruik gemaakt van de positie waarin ziekenhuizen zich 
bevinden door de wettelijke plicht om informatie gestan-
daardiseerd op te slaan in de vorm van deze bouwstenen.

Bijvoorbeeld: In systeem A is de bloeddruk 
gecodeerd als bloeddruk_systolisch waar dit in 
systeem B is gedaan als systolisch_bloeddruk. 
Vanwege deze andere codetaal begrijpen 
systeem A en B elkaar niet. De bloeddruk van 
systeem A kan niet worden gelezen als bloeddruk 
door systeem B. Doordat de ene software 
bloeddruk_systolisch en de andere software 
systolisch_bloeddruk schrijft, kunnen zij elkaar 
informatie niet overnemen. Dit bemoeilijkt de 
digitale gegevens uitwisseling.

Ligt de schuld dan volledig bij de ICT? Nee, inmiddels 
zijn er softwareleveranciers die werken met open source 
software. Dit betekent dat andere bedrijven weten 
welke standaard ze moeten gebruiken om informatie 
op te slaan, zodat deze uitwisselbaar is met het elek-
tronisch dossier. Dit maakt het makkelijker om slimme 
applicaties aan te sluiten op een EPD en te innoveren 
met andere digitale technologieën. Ook zijn er initia-
tieven die laten zien dat de beste zorg en gewaarborgde 
privacy prima samen kunnen gaan. Verder organiseren 
een aantal softwareleveranciers bijeenkomsten met 
zorgverleners om te zien en horen wat hun wensen zijn 
zodat deze kunnen worden meegenomen in het (door)
ontwikkelen van de software. Ook de recente coron-
acrisis laat een aantal veelbelovende ICT-producten 
zien, zoals het Twiin-portaal voor het uitwisselen van 
beeldmateriaal. Daarbij is het Wetsvoorstel Elektro-
nische Gegevensuitwisseling in de Zorg in ontwikke-
ling, waarbij een onafhankelijke instantie certificaten 
uitgeeft aan aanbieders van ICT-producten en -diensten 
als zij voldoen aan bepaalde eisen. Die eisen worden 
op een later moment vastgesteld. Een belangrijke kans 
en een goed moment om definitieve stappen te zetten 
met de  digitale gegevensuitwisseling, waarover meer in 
hoofdstuk 3.1.
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In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming  (AVG) van kracht geworden. Destijds is er veel tijd 
en moeite gestoken in de verduidelijking van wat deze 
wetgeving inhoudt voor de zorgsector. Zo is bijvoorbeeld 
de AVG-helpdesk voor Zorg, Welzijn en Sport in het leven 
geroepen. 

Echter blijkt uit de gesprekken die wij hebben gevoerd 
dat er onvoldoende duidelijkheid is in het veld (en 
daarbuiten) wat deze wetgeving wel en niet toestaat in 
de gegevensuitwisseling. Dit geldt voor zowel software-
leveranciers, zorgverleners als zorginstellingen. Op dit 
moment wordt daarom onder het mom van “dat mag 
niet volgens de AVG” afgewacht. Men wil namelijk niet 
de eerste zijn die iets probeert, vervolgens de mist ingaat 
en een boete ontvangt van de Autoriteit Persoonsgege-
vens. Deze afwachtende houding en blijvende onduide-
lijkheid over de AVG leidt ertoe dat er in het veld niemand 
is die stappen durft te zetten in de digitale uitwisseling 
van medische gegevens.
          
Door gesprekken die wij met juridisch specialisten hebben 
gevoerd over de AVG, werd voor ons duidelijk waarom 
deze relatief nieuwe wetgeving problemen veroorzaakt. 
De AVG ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens. 
Die drempel ligt erg laag: het versturen of ontvangen van 
gegevens valt al onder verwerken. Ook persoonsgege-
vens is een heel breed begrip: elk datapunt dat naar jou 

Nadat het wetsvoorstel voor het landelijk EPD unaniem 
was afgeschoten, is er gezocht naar alternatieven. Een 
van die alternatieven is dat de patiënt zelf al zijn medische 
gegevens in bezit heeft en deze kan delen met betrokken 
zorgverleners. Hiervoor zijn de zogeheten persoonlijke 
gezondheidsomgevingen (PGO) ontwikkeld. Met de 
MedMij-standaard worden verschillende veiligheids- en 
uniformiteitsaspecten afgedwongen. Het ministerie van 
VWS heeft de afgelopen jaren veel tijd en geld besteed 
om deze ontwikkelingen te ondersteunen.

2.3 Persoonlijke gezondheidsomgeving 

2.2 Privacy

“Het heen en weer sturen 
van CD-roms met MRI-scans 

kost de maatschappij jaarlijks 
niet alleen miljoenen op de 
begroting, maar is ook de 
grootste veroorzaker van 

datalekken binnen de zorg”

2.4 Algemene Verordening Persoons-
        gegevens (AVG)

3 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/09/kamerbrief-over-elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg
4 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/20/kamerbrief-over-elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg
5 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/12/kamerbrief-over-derde-brief-elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg
6 Meldplicht datalekken: facts & figures. Overzicht feiten en cijfers eerste helft 2019. Autoriteit Persoonsgegevens, 19 september 2019 (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/  
default/files/atoms/files/meldplicht_datalekken_feiten_en_cijfers_1e_helft_2019.pdf)
7 https://www.igj.nl/onderwerpen/coronavirus/nieuws/2020/05/01/inspectietoezicht-in-deze-tijd

deelt met Facebook, maar zorgen rondom privacy de 
uitwisseling van zijn gegevens tussen twee zorgverleners 
een horde is die nog moet worden genomen voor het 
leveren van efficiënte en passende zorg.

herleidbaar is, valt hieronder. Met andere woorden: alle 
gezondheidsgegevens. De angst  bij zorgverleners komt 
voort uit het feit dat er een verbod zit op het verwerken 
van gezondheidsgegevens. Om dit verbod op te heffen 
is een grondslag nodig. Het lijstje mogelijke grondslagen 
voor het delen van gezondheidsgegevens is relatief kort, 
wat het onder meer voor zorgverleners ingewikkeld 
maakt en zorgt voor de afwachtende houding.

Het tegenstrijdige is echter dat de huidige manier van 
het delen van gezondheidsgegevens vaak ook niet 
voldoet aan de strenge eisen van de AVG. Maar zolang 
een zorginstelling de status quo niet aankaart, steekt zij 
haar kop niet boven het maaiveld uit en blijft het buiten 
de radar van de overbezette Autoriteit Persoonsge-
gevens. Vorderingen in digitale gegevensuitwisseling 
blijven hierdoor uit. 

De recente ontwikkelingen in de coronacrisis hebben 
op juridisch vlak niet geresulteerd in wetswijzigingen. 
Er heeft echter wel een verandering opgetreden: de 
toename in ICT-producten die digitale gegevensuitwis-
seling mogelijk maken, heeft tot de beslissing geleid 
dat toezichthouders tijdelijk niet zullen handhaven.7  

Zorginstellingen moeten nog steeds aan de gestelde 
eisen voldoen, maar hoeven daarbij geen rekening te 
houden met onverwachte invallen of controles. Hoe dit 
zich op langere termijn verder zal ontwikkelen en tot 
wanneer zorginstellingen op deze manier kunnen blijven 
handelen, is nog onduidelijk.



3. Toekomstbeeld en 
aanbevelingen
In dit hoofdstuk wordt op vijf punten met 
betrekking tot digitale gegevensuitwisse-
ling in de zorg een toekomstbeeld geschetst 
en verscheidene aanbevelingen gedaan. Het 
toekomstbeeld voldoet aan de ideale situatie, 
waar de aanbevelingen bijdragen aan het 
realiseren van deze situatie.





Neem de gebruikers, zorgverleners in dit geval, mee in 
het ontwerpproces van de software. Dit zorgt voor een 
betere integratie van de software in de dagelijkse praktijk 
en zodoende wordt het echt een ondersteuning van het 
werkproces. Het voorziet in de behoeften van zorgver-
leners voor het doen van de nodige administratie. In 
de standaarden voor EPDs moet, naast functionaliteit, 
gebruiksgemak worden meegenomen. Het gaat niet 
alleen over welke taal gesproken moet worden, maar 
ook hoe deze taal zo gemakkelijk mogelijk gebruikt kan 
worden. Verschillende zorginstellingen of beroepsvereni-
gingen moeten de handen ineen slaan om samen te kijken 
naar gezamenlijke eisen voor een EPD. Zorgverleners 
zullen hierbij moeten gaan begrijpen dat het niet mogelijk 
is om aan elk van hun individuele wensen gehoor te geven. 
Meer gebruiksgemak betekent dat een zorgverlener 
minder tijd kwijt is aan administratie en het gebruik van de 
software in het werkproces in de zorginstelling past.

Door binnen de zorginstelling of beroepsvereniging na te 
denken over wat de wensen zijn t.a.v. het EPD, kunnen 
er betere afspraken gemaakt worden met softwarele-
veranciers. Een softwareleverancier kan vervolgens met 

ICT heeft een faciliterende rol en ondersteunt de zorg-
verleners in hun dagelijkse taken. Typen hoeft niet langer 
volgens standaarden, maar met behulp van slimme 
algoritmes kan uit vrije tekst de juiste informatie worden 
gehaald. Zorginstellingen of beroepsverenigingen 
hebben een gezamenlijke richtlijn voor de software, 
zodat de eisen worden gebundeld en de software 
aansluit op de landelijke beroepsgroepen. Het merkbare 
effect op de werkvloer van dit alles is een efficiëntere 
administratie, en daardoor meer tijd voor de patiënt, een 
vergroot werkplezier en lagere kosten. Wissel je als zorg-
verlener van werkplek, dan weet je ook hoe het systeem 
in een ander ziekenhuis werkt.

Zorgverleners zijn cruciaal om mee te nemen in het 
ontwerpproces van EPDs. Zo past de manier waarop 
medische gegevens verzameld en genoteerd worden in 
hun werkproces en kost het niet onnodig veel tijd. 

3.1 Naar een gebruiksvriendelijk 
ontwerp

• Laat zorginstellingen en/of beroepsverenigingen samen met ICT-ontwerpers ICT-eisen opstellen.
• Zet de behoeftes van zorgverleners  en hun werkproces centraal in het ontwerpproces van EPDs.
• Zorg dat gebruiksgemak een standaard eis wordt.  
• Betrek softwareleveranciers en Nictiz bij het Informatieberaad Zorg.
• Betrek gebruikers van ICT-producten bij de invulling van het Wetsvoorstel.

3.1.2 Aanbevelingen

3.1.1 Toekomstbeeld 

3.1.3 Samenvatting aanbevelingen

de gedeelde eisenlijst aan de slag, wat werk- en kosten-
besparing met zich meebrengt, omdat dit vervolgens 
landelijk uitrolbaar is in plaats van per regio de voorkeuren 
te verwerken. Zie als voorbeeld de cardiologenvereniging 
in de Verenigde Staten 8,9.

Andersom zal door de softwareleveranciers te betrekken 
bij het opstellen van de medische “eisenlijst” direct 
duidelijk worden wat er technisch wel of niet mogelijk is 
in een EPD. Dit kan bijvoorbeeld door de softwareleveran-
ciers en Nictiz deel te laten nemen aan het Informatiebe-
raad Zorg wanneer het over digitale medische gegevens 
gaat. De inhoud en kwaliteit van de zorg staat voorop, 
maar ICT is hier met alle huidige digitale toepassingen in 
de zorg onlosmakelijk mee verbonden. Een andere moge-
lijkheid tot het betrekken van gebruikers biedt het Wets-
voorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. 
Het ministerie van VWS heeft aangegeven op een later 
moment de functionele, technische en organisatorische 
eisen en standaarden voor het toekomstige certificaat 
voor medische ICT-producten en -diensten te willen 
vastleggen. Door hierbij de juiste partijen te betrekken, 
zoals de eindgebruikers van EPD’s, ontstaat er een moge-
lijkheid om efficiente stappen te zetten voor de toekomst 
van digitale gegevensuitwisseling in de zorg. 



• Laat opslag van digitale medische gegevens decentraal plaatsvinden.
• Zorg voor een duidelijk logging-systeem voor toegang tot medische dossiers.
• Ontwikkel een systeem met authenticatie en autorisatie voor het medisch dossier. 
• Straf het bezit van onrechtmatig verkregen data en het gebruik hiervan hard af.
• Maak een helder overzicht van de wetgeving rondom gegevensuitwisseling.

3.2.3 Samenvatting aanbevelingen
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3.1.1 Toekomstbeeld 

Om de risico’s op een datalek te reduceren zijn er 
verschillende mogelijkheden. Medische data eenmalig 
decentraal opslaan, op een lokale server van een zorgin-
stelling, en beschikbaar maken voor hergebruik is hierbij 
belangrijk. Digitaal staat niet gelijk aan centraal. 
Er moet een duidelijk logging-systeem komen waarbij 
zorgverleners en andere partijen worden geregistreerd 
wanneer zij bij medische gegevens van een patiënt 
komen. De logging moet eenvoudig op te vragen zijn 
door een burger. Op deze manier is duidelijk bij te houden 
wie toegang heeft verkregen tot een medische dossier en 
kunnen er harde sancties volgen op gebruik van onrecht-
matig verkregen medische data. 

Tevens kan worden nagedacht over een systeem waarbij 
een zorgverlener alleen toegang krijgt tot het medisch 

Digitale gegevensuitwisseling is mogelijk tussen zorg-
verleners én tussen zorgverlener en patiënt. Het risico op 
datalekken is relatief klein, waardoor burgers niet bang 
hoeven te zijn dat al hun medische gegevens bij een lek 
direct op straat liggen. Ook kunnen burgers zien wie 
welk inzagerecht heeft in hun dossier en daar iets aan 
veranderen. Indien gewenst kunnen burgers bij onrecht-
matig verkregen toegang of misbruik van hun data een 
melding maken. 

Medische gegevens zijn waardevolle, maar ook 
gevoelige data. Daarom is privacy van groot belang in de 
zorgsector. In het debat lijken gegevensuitwisseling én 
goed geregelde privacy moeizaam samen te gaan. Maar 
is een trade-off tussen privacy en de beste zorg voor 
patiënten écht nodig?

3.2 Privacy: een gedeelde zorg

3.2.2 Aanbevelingen

3.2.1 Toekomstbeeld 

dossier als hij zich identificeert en wanneer hij gemachtigd 
is door de betreffende patiënt. Hier kan de patiënt dan 
ook onderscheid maken in welke informatie een zorg-
verlener na authenticatie maar zonder autorisatie van de 
patiënt in medische spoedgevallen kan inzien. 

Tenslotte is er helderheid nodig over wat binnen de 
wetgeving rondom het delen van persoonsgegevens, en 
met name medische persoonsgegevens, wel en niet mag. 
Daarbij moet de veiligheid van de patiënt in bijvoorbeeld 
een spoedeisende situatie in het oog worden gehouden. 
Met meer helderheid wordt het voor zorginstellingen 
en zorgverleners duidelijk dat ze bij ‘normaal’ handelen 
geen risico’s lopen. Hier ligt wat ons betreft zeker een 
rol voor de overheid. Het uitzoeken wat mag binnen de 
huidige wetgeving en dit duidelijk communiceren naar 
zorgverleners zou een goede eerste stap zijn.



Op dit moment bestaan er al processen voor het melden 
van medische incidenten waarbij een patiënt gezond-
heidsschade heeft opgelopen, of hier risico op liep. Dit 
zijn de zogenoemde MIP-meldingen. In dit systeem kan 
een melding worden ingebouwd wanneer de oorzaak 
van het probleem vertraging in inzage in de medische 
gegevens betreft of gebrekkige beschikbaarheid van 
medische gegevens. Zo wordt inzichtelijk wat de conse-
quenties zijn voor patiënten wanneer medische gegevens 
niet (tijdig) beschikbaar zijn, hoe vaak dit voorkomt en of 
de slag naar digitale uitwisseling voor een reductie zorgt 
in het aantal meldingen. 

Patiënten ondervinden geen vertraging van een 
behandeling of gezondheidsschade door gebrekkige 
medische gegevens. Indien dit wel gebeurt, is te 
achterhalen wat hiervan de oorzaak was en kunnen 
stappen worden genomen om herhaling te voorkomen.

Op dit moment worden incidenten waarbij een patiënt 
gezondheidsschade heeft opgelopen of het risico hierop 
heeft ondervonden gemeld via melding incidenten pati-
entenzorg (MIP-melding).

3.3 Overzicht door een meldpunt 
data-ongevallen

3.3.2 Aanbeveling

3.3.1 Toekomstbeeld 

• Maak een melding mogelijk via het bestaande MIP-systeem voor incidenten door gebrekkige 
gegevensuitwisseling.

3.3.3 Samenvatting aanbeveling



1 7

3.3.1 Toekomstbeeld 

Standaardisatie van medische gegevens gaat al per wet 
afgedwongen worden, zo is aangekondigd door minister 
Bruins. Er schuilt echter een gevaar in de huidige ontwik-
keling van de zorginformatiebouwstenen (zib’s) door 
softwareleveranciers, omdat de grootste softwareleve-
ranciers deze ontwikkelen en daarmee hun toch al sterke 
marktpositie behouden danwel verder verstevigen. Ons 
advies is dat minister Van Ark niet alleen afdwingt dat 
deze bouwstenen er komen, maar er ook voor zorgt 
dat deze bouwstenen betaalbaar op de markt komen 
voor de verschillende zorginstellingen. Dit laatste om te 
voorkomen dat zorginstellingen in een lastige financiële 
positie komen wanneer een softwareleverancier kosten 
gaat rekenen voor de zib’s, en deze zorginstellingen 
individueel afrekenen voor universele bouwstenen. Door 
prijshandhaving bij deze bouwstenen zullen zorginstel-
lingen instaat zijn deze aan te schaffen. Als zij eenmaal 
in staat zijn om deze gestandaardiseerde manier van 
opslaan van informatie te gebruiken, komt er ook ruimte 
voor de kleinere softwareleveranciers om aan te sluiten 
bij zorginstellingen, waardoor er weer gezonde concur-
rentie ontstaat binnen deze markt.  

Er zijn verschillende betrouwbare en betaalbare soft-
wareleveranciers voor de zorg. Daarnaast is het door 
uitgebreide standaardisatie in zowel taal als techniek 
mogelijk om eenvoudig gegevens uit te wisselen tussen 
zorgverleners, te switchen van softwareleverancier en 
applicaties te koppelen aan het EPD. Kortgezegd, de 
digitale infrastructuur in het zorglandschap is overal 
hetzelfde, waardoor ICT-diensten die gegevensuitwisse-
ling mogelijk maken, kunnen worden aangeboden.

ICT is met alle huidige digitale toepassingen onlosmake-
lijk verbonden met de zorg en het leveren van goede zorg. 
Het is dan ook van groot belang dat de ICT en software in 
de zorg blijven innoveren én betaalbaar blijven. 

3.4 Toegankelijke en betaalbare ICT

3.4.2 Aanbevelingen

3.4.1 Toekomstbeeld 

Daarnaast wordt wisselen van softwareleverancier 
ook makkelijker als alle informatie op dezelfde manier 
gestandaardiseerd wordt opgeslagen wat een gezonde 
software-markt in de hand werkt. Ook voor innovatieve 
start-ups die een plug-in ontwikkelen voor de software 
wordt het dan mogelijk om aansluiting te vinden binnen 
de zorg, omdat duidelijk is op welke gestandaardiseerde 
manier data moet worden aangeleverd voor het systeem. 
Eveneens is afstemming over de API-definities van belang. 
In dat geval zijn plug-ins niet noodzakelijk, maar zou ook 
een (web)applicatie hiervoor kunnen fungeren.

Er is op dit moment geen gezonde marktwerking binnen 
de softwaremarkt voor ziekenhuizen. Wij adviseren de 
Autoriteit Consument & Markt (ACM), die begin 2020 
gestart is met een onderzoek naar deze sector, onder 
andere naar de verschillende prijzen die aanbieders 
hanteren te kijken en de bestaande toetredingsbarri-
ères te onderzoeken. Daarnaast zijn ook de afgesloten 
contracten met zorginstellingen een punt van aandacht, 
in hoeverre is er ruimte voor een ziekenhuis om te kiezen 
voor een plug-in van een andere leverancier bijvoorbeeld.
Tot slot zou het gebruik van open source software helpen 
bij digitale innovatie binnen de zorg. Dit kan gerealiseerd 
worden door open source software te stimuleren binnen 
de zorgmarkt.

• Realiseer landelijke standaardisatie zo spoedig en betaalbaar mogelijk. 
• Verlaag de drempels om over te stappen van softwareleverancier.  
• Zorg dat open source software meer wordt gestimuleerd binnen de zorg.
• Onderzoek prijsverschillen tussen aanbieders, de toetredingsbarrières en contracten tussen leveranciers 

en zorginstellingen.

3.4.3 Samenvatting aanbevelingen



De PGO is een goede ontwikkeling om de patiënt meer 
regie te geven. Wel zijn er een aantal kritische kantteke-
ningen te plaatsen waar de komende periode aandacht 
aan moet worden besteed.

Een PGO is op dit moment met name gericht op chronisch 
zieke patiënten die digitaal vaardig zijn en regie willen 
voeren. Mogelijk is de uiteindelijke groep gebruikers 
kleiner dan in eerste instantie wordt gedacht. Er wordt 
zeer veel tijd en geld gestoken in het ontwikkelen van 
de PGO. Maar gezien de vraag of deze PGO’s uiteinde-
lijk ook door een grote doelgroep zal worden gebruikt, 
of beperkt blijft tot die digitaalvaardige chronisch zieke 
patiënt is ons advies om onderzoek te doen naar de 
kosten en baten van de PGO.

Patiënten zelf de mogelijkheid geven om data wel of niet 
met een zorgverlener te delen kan het leveren van goede 
zorg ernstig hinderen. Er dient overwogen te worden of 
bij bepaalde ziektebeelden patiënten voldoende inzicht 
hebben in de relevantie van hun gezondheidsdata. Dit 

Alle Nederlanders die dat willen kunnen beschikken 
over een PGO waarin zij zicht en controle hebben over 
hun eigen gezondheidsdata. Zij kunnen dit delen met 
betrokken zorgverleners. Er zijn maatregelen getroffen 
om mogelijk misbruik van de data in hun PGO te 
voorkomen. Tevens is er aandacht voor het verdien-
model achter de PGO’s om het belang van de burgers 
voorop te blijven stellen. Zo kunnen medische data 
nooit ingezet worden als ‘betaalmiddel’ voor bijvoor-
beeld premiekorting. Het is echter niet noodzakelijk om 
een PGO te hebben voor het uitwisselen van medische 
gegevens, bijvoorbeeld in het geval mensen niet met 
een PGO overweg kunnen vanwege gebrekkige digitale 
vaardigheden. 

Na het stranden van het landelijk EPD in 2011 is er 
nagedacht over een nieuw initiatief. Hierbij wordt het 
beheer over gezondheidsgegevens bij de burger gelegd, 
zodat de burger zelf kan bepalen met wie hij zijn data 
deelt. Tevens is er vanuit patiëntenverenigingen de 
behoefte aan meer inzicht voor patiënten in de eigen 
gezondheidsgegevens naar voren gebracht. Om aan die 
wens te voldoen en privacy te waarborgen is de Persoon-
lijke Gezondheidsomgeving (PGO) ontwikkeld.

3.5 PGO: optimale communicatie met 
de patiënt

3.5.2 Aanbevelingen

3.5.1 Toekomstbeeld 

om weloverwogen te kunnen beslissen wat wel of niet 
zinvol is om te delen met een zorgverlener. Het kan 
verregaande consequenties hebben wanneer er bijvoor-
beeld door middel van een algoritme wordt gekeken 
welke behandeling het beste past bij de patiënt, maar 
dit gebeurt op basis van een onvolledig beeld. Alleen 
omdat de patiënt een verkeerde inschatting maakte en 
dacht dat bepaalde details niet relevant waren en dus 
niet gedeeld zijn met het algoritme. 

Tevens bestaat bij de PGO de kans dat medische 
informatie voor zorgverleners niet voorhanden wanneer 
de patiënt in een spoedeisende setting in het ziekenhuis 
komt en zelf niet in zijn PGO kan inloggen. Daarom mag 
de ontwikkeling van communicatie tussen zorgverle-
ners, zonder tussenkomst van de PGO, niet lijden onder 
de ontwikkeling van de PGO’s.

Tot slot is medische data erg waardevol, ook vanuit 
commercieel oogpunt. Wanneer een burger zelf 
beschikking heeft over zijn gezondheidsdata moet deze 
worden beschermd tegen de (financiële) incentives en 
druk van commerciële of andere partijen om dit te delen.

• Zoek uit wat de precieze doelgroep wordt van PGO’s en hoe de PGO’s daadwerkelijk bijdragen aan beslis-
singen van patienten en hun zorgverleners.

• Onderzoek de kosten en baten van de PGO als gedeeltelijke oplossing voor de gegevensuitwisseling in de zorg.
• Blijf aandacht houden voor de gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen, dit kan niet worden vervangen 

door een PGO.
• Bescherm de burger die gebruik maakt van een PGO tegen machtsmisbruik van commerciële of andere 

partijen.

3.5.3 Samenvatting aanbevelingen
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3.5.1 Toekomstbeeld 

8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5656248/
9 https://www.ihe.net/ihe_domains/cardiology/ 



4. Kwartiermaker
Om bovenstaande aanbevelingen werkelijkheid 
te maken is een kwartiermaker nodig: iemand 
die het gezicht wil zijn van deze stap vooruit en 
de visie duidelijk uitdraagt. De veiligheid van 
de patiënt staat voorop, ondanks alle andere 
belangen die spelen. Het doel is om alle neuzen 
dezelfde kant op te krijgen, te kneden waar 
nodig, en het gemeenschappelijk belang voor 
alle partijen duidelijk te maken, namelijk betere 
zorg voor elke Nederlander met behulp van 
digitale gegevensuitwisseling.





Daadkrachtig, verbindend en 
inspirerende leiderschapskwa-
liteiten. Bij voorkeur iemand 
met affiniteit voor de zorg en/
of ICT. Daarnaast beschikt 
deze persoon over kennis van 
bestuurlijke aangelegenheden 
en heeft een resultaatgerichte 
houding. Hij of zij is ervaren 
en enthousiast over het daad-
werkelijk verder brengen van 
de organisatie en cultuur in 
politiek-bestuurlijke omgeving 
rondom de digitale uitwisseling 
van medische gegevens.

Het duidelijk uitdragen van 
een visie, alle neuzen dezelfde 
kant op krijgen en knopen 
doorhakken omwille van de 
digitale gegevensuitwisseling in 
de zorg. De kwartiermaker moet 
zorgen dat er een gedragen 
beleid wordt gevormd op de 
softwaremarkt, met daarbij 
de behoeften van zorgprofes-
sionals in acht houdend. De 
vertaling van dit beleid naar 
pragmatische oplossingen is 
essentieel. Het is aan de kwar-
tiermaker om inzichtelijk te 
maken welke stappen samen 
met betrokken partijen gezet 
moeten worden om zo snel 
mogelijk verandering teweeg 
te brengen en tegelijkertijd 
de verschillende partijen met 
diverse belangen aan boord te 
houden.

De kwartiermaker zou naar ons 
inzien deels vanuit de overheid, 
deels vanuit de overige 
betrokken partijen gefinancierd 
moeten worden. Dit om ervoor 
te zorgen dat alle partijen 
er daadwerkelijk belang bij 
hebben dat de kwartiermaker 
slaagt in zijn/haar doel en 
bijdragen aan het succes. De 
precieze verdeling zullen de 
partijen onderling overeen 
moeten komen. Een mogelijke 
verdeling zou kunnen zijn: 50% 
kosten naar het ministerie van 
VWS, vanwege het gemeen-
schappelijke maatschappelijke 
belang dat de kwaliteit van 
de zorg verbeterd wordt, en 
50% verdeeld over de overige 
aangesloten partijen.

Profiel Doel Financiëring

De kwartiermaker



2 3

Dit beleidsadvies is geschreven door drie 
deelnemers van de Nationale DenkTank 2019: 
Féline Scheijmans, Pascalle Stijger en Fuuk 
van der Scheer. In een korte periode hebben wij 
zoveel mogelijk betrokken partijen gesproken 
en onderzoek gedaan naar de huidige status 
van digitale gegevensuitwisseling in de zorg. 
Wij hebben hierbij hulp gehad van AEF en het 
netwerk van de Nationale DenkTank.

Wij hopen dat mede door het delen van deze 
bevindingen en aanbevelingen, digitale gegeven-
suitwisseling binnenkort niet langer toekomst-
muziek is. 

Dit beleidsadvies is aangeboden aan de volgende 
partijen: het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, Nictiz, Chipsoft, Epic, Nexus, 
VNO-NCW MKB-Nederland, tweedekamercom-
missie Digitale Toekomst, NFU, Nza, Panton, 
Rathenau Instituut, SP en VVD. Daarnaast 
hebben in het specifiek de volgende personen 
een exemplaar van dit beleidsadvies ontvangen: 
Ron Roozendaal, Jasper van Kuijk, Jaap van den 
Heuvel, Bjorn Okkerse, Guido van ’t Noordende, 
Gelle Klein Ikkink, Frank Candel en Charles 
Wijnker.

5. Nawoord

Colofon

Beleidsadvies NCDZ, 2020

Het beleidsdocument Nationaal 
Cooördinator Digitale Zorg werd 
geschreven naar aanleiding van 
de Nationale DenkTank 2019 
(NDT’19). Informatie over De 
Nationale DenkTank 2019 is te 
vinden op https://ndt19.nl en 
https://nationale-denktank.nl.
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