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Samenvatting Kamerbrief Herijking Grondslagen voor gegevensuitwisseling in de zorg  

 

Op 9 mei stuurde minister Kuipers een brief naar de Tweede Kamer die in het licht van elektronische 

gegevensuitwisseling een aantal interessante zaken bevat. 

Zoals de titel van de brief al aangeeft gaat het over de grondslagen voor gegevensuitwisseling in de 

zorg, dus over regels wanneer welke gegevens met wie worden uitgewisseld. Door onduidelijkheid 

daarover verloopt uitwisseling vaak niet optimaal. De minister kondigt aan begin 2023 met een 

beleidslijn te komen, rekening houdend met de technische mogelijkheden en privacywetgeving. 

 

In oktober 2021 heeft de minister de Kamer toegezegd te komen met een analyse van de knelpunten 

in gegevensuitwisseling die specifiek worden veroorzaakt door de grondslagen. En onlangs heeft ook 

de Eerste Kamer aan de minister gevraagd of de grondslagen voor gegevensuitwisseling niet zouden 

moeten worden herzien. Met name voor de uitwisseling via een elektronisch uitwisselsysteem (EUS) 

waarbij informatie beschikbaar wordt gesteld, maar niet van te voren bekend is wie die informatie in 

gaat zien, bieden de huidige grondslagen onvoldoende helderheid.  

 

In de brief laat de minister aan de hand van een patiëntcasus de complexiteit van het onderwerp 

zien. Iets waar elke zorgverlener geregeld tegenaan loopt. Uit de eerste analyse van de knelpunten 

ontstaat het beeld dat deze in eerste instantie worden veroorzaakt door onbekendheid bij 

professionals en patiënten over wanneer wat en met wie onder de huidige wetgeving mogelijk en 

toegestaan is. 

Op de tweede plaats sluiten de grondslagen niet meer goed aan actuele wensen en behoeften waar 

zorgverleners en patiënten 24/7 willen beschikken over actuele informatie. En ten derde hebben 

weinig Nederlanders toestemming vastgelegd voor uitwisseling via elektronische 

uitwisselingssystemen en zijn gegeven toestemmingen niet altijd eenduidig vastgelegd. 

 

In de brief laat de minister weten in te zetten op online toestemmingsvoorzieningen (OTV’s): een 

centrale plek waar burgers hun toestemmingen kunnen registreren en beheren, zorgverleners deze 

kunnen raadplegen en waar applicaties gebruik van kunnen maken. De minister noemt hier heel 

expliciet Mitz. 

De inzet op een landelijke centrale OTV maakt deel uit van het beleid dat deze minister inzet om te 

komen tot een landelijk dekkend netwerk van infrastructuren en generieke functies. 

De elektronische uitwisselingssystemen die we in Twente gebruiken zijn het LSP en het XDS-

netwerk. Om via deze systemen uit te wisselen is expliciet toestemming van de patiënt nodig. 

In Twente zijn we altijd zeer actief geweest om die toestemming te verkrijgen en onze cijfers 

liggen dan ook boven het landelijke gemiddelde. 

Mitz wordt ontwikkeld door VZVZ in nauwe samenwerking met de RSO’s. ZorgNetOost zal in 

het tweede kwartaal van 2022 starten met een verkenning van Mitz. 


