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Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport,
Onderwerp: Oproep tot ontwikkelen van een veilig, ‘privacyproof’ systeem voor uitwisseling van
behandelinggerelateerde patiëntgegevens.
Mevrouw de Minister,
De Eerste Kamer heeft in 2011 de opzet van het Elektronisch Patiënt Dossier (EPD) niet voor niets
verworpen.
Bij deze wil ik u laten weten dat ik bezwaar maak tegen de manier waarop de overheid, in nauwe
samenwerking met de Zorgverzekeraars, alsnog probeert om hetzelfde absoluut onveilige pull
systeem via een centraal Landelijk Schakel Punt door te drukken.
De huidige private doorstart is in alles nog net zo afkeurenswaardig. Met als enige uitzondering dat
de medische gegevens van de burger nu niet meer automatisch via de meer dan 100.000 Uzi
pashouders kunnen worden ingezien en gekoppeld, maar dat mensen gevraagd wordt om hier vooraf
mondeling of schriftelijk een juridisch ondeugdelijke generieke toestemming voor het geven.
Met klem verzoek ik u om af te stappen van de inzet om het EPD-LSP als enige optie te beschouwen
voor een zorginformatie uitwisselsysteem. Als burger verlang ik van u, als verantwoordelijk minister
van volksgezondheid dat u van koers verandert en gaat inzetten op het faciliteren van de
ontwikkeling van een alternatieve zorginformatie uitwisselingssysteem dat wel veilig, privacyproef en
behandelingsgerelateerd kan functioneren.
Voor informatie over de eisen waaraan een gezond en veilig systeem voor uitwisseling van medische
gegevens dient te voldoen verwijs ik u naar de publicatie in het tijdschrift Medisch Contact van 13
maart 2014 onder de titel ‘een alternatief voor het LSP’. https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossierepd/item/991-een-voorbeeldig-alternatief-voor-het-verfoeide-epd-lsp.html
Ik verzoek u om mij binnen een redelijke termijn, doch ten minste binnen vier weken, een
inhoudelijke reactie te sturen.
Handtekening:
U KUNT UW BEZWAAR STUREN NAAR:
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
t.a.v. Minister (Drs. E.I. ) Schippers
Postbus 20350
2500 EJ
Den Haag
We raden u aan om van bovenstaande brief een kennisgeving te sturen naar de leden van de
Tweede en Eerste Kamer.
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