Position paper
Efficiency en slagkracht
Elektronische Gegevensuitwisseling in de zorg
VZVZ ONDERSCHRIJFT DE VISIE VAN HET I NFORMATIEBERAAD Z ORG OP DE ONTWIKKELING VAN EEN OVERKOEPELENDE EN DUURZAME
LANDELIJKE INFRASTRUCTUUR VOOR ELEKTRONISCHE UITWISSELING VAN GEGEVENS IN DE N EDERLANDSE GEZONDHEIDSZORG . O P HET
MOMENT DAT HET NODIG IS VERWACHT DE PATIËNT DAT DE BEHANDELEND ZORGVERLENER OVER DE MEEST ACTUELE EN RELEVANTE
INFORMATIE BESCHIKT . D E URGENTIE DAARVAN IS HOOG EN VERDIENT DAADKRACHTIG BELEID , ONDERSTEUND DOOR PASSENDE WETGEVING
EN VOORTVARENDE ONTWIKKELING .

Doorzettingskracht
Het zorgveld vraagt om daadkracht. Immers, de druk op de zorg neemt alleen maar toe. Naast de inhoudelijke ontwikkelingen in de
zorg zoals taakspecialisatie en netwerkzorg, neemt de belasting in zowel zorginhoudelijke als administratieve taken toe. Dat gaat ten
koste van de kwaliteit van zorg. Fouten worden dan onvermijdelijk. Partijen zijn zich daarvan bewust en er vindt dan ook (heel) veel
overleg plaats. Maar echte implementatie en gebruik blijven achter. De vele stimuleringsmaatregelen van het ministerie van VWS ten
spijt.

Een informatiestelsel
VZVZ deelt het gedachtengoed van een duurzaam informatiestelsel in de zorg (DIZRA), zoals het Informatieberaad Zorg dat ook
omarmt. VZVZ is ervan overtuigd dat dit informatiestelsel de zorg nog beter, betaalbaarder en toegankelijker maakt. Het gebruik van
Generieke Voorzieningen verlaagt de kosten, verhoogt de kwaliteit van zorg en verlicht de administratieve belasting van zowel
zorgverleners als patiënten.
VZVZ stelt dat de overheid vooral kaderstellend moet optreden bij de ontwikkeling van het informatiestelsel. Enerzijds door voor te
schrijven dat gegevensuitwisseling digitaal dient plaats te vinden. Dat betekent: schrijf voor dat de (elektronische
uitwisselings)systemen die daarvoor gebruikt worden aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen; beroepsstandaarden,
informatiestandaarden en -waar nodig - NEN-normen
Stimuleer anderzijds dat bepaalde gegevensuitwisselingen versneld tot stand gebracht worden met subsidieregelingen, die onderling
op elkaar afgestemd zijn en met name feitelijk gebruik stimuleren. De zorg is landelijke netwerkzorg over de zorgsectoren heen;
communicatie en gegevensuitwisseling hoeven dus niet per sector of per regio georganiseerd te worden.

Wetgeving
Wet- en regelgeving is complex. Meerdere wetten zijn direct of indirect van toepassing op elektronische gegevensuitwisseling in de
zorg. Sommige overlappen elkaar of zijn overbodig geworden. Daardoor is er ruimte ontstaan voor discussie. De ontstane ruimte leidt
tot stagnatie van de ontwikkeling.
Gegevensuitwisseling tussen zorgverleners mag, met toestemming van de patiënt, als dit nodig is in het kader van de zorgverlening.
Maak de toestemmingsvraag niet ingewikkelder dan nodig: de AVG biedt daarvoor voldoende richting. Een aanvullende toestemming
voor het geval de gegevens op elektronische wijze worden uitgewisseld worden is overbodig. De Wabvpz, met name de artikelen 15a
t/m c, werkt onnodig complicerend bij het effectief tot stand brengen van gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling en
tussen zorgverlener en patiënten.
De komst van de Wegiz is volgens VZVZ een uitgelezen kans om (delen van) wetgeving die niet voldoet aan te pakken.

Meer informatie
Met vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alf Zwilling:
E-mail: alf.zwilling@vzvz.nl
Telefoon: 06 43 77 53 15
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