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eén grote balanceeract
De introDuctie van het elektronisch Patiënten Dos-
sier (ePD) laat vooral zien Dat ict-gerelateerDe 
veranDeringen tegenwoorDig een enorme, vaak 
maatschaPPelijke imPact hebben. Dat managen is De 
uitDaging.

De introductie van het EPD. Er zijn weinig trajecten te bedenken die zo goed 

illustreren dat ICT-gerelateerde veranderingen lang niet alleen om de techniek 

draaien. VKA is er vanuit verschillende rollen intensief bij betrokken.

Medische Missers
Wie niet beter weet, denkt misschien dat een elektronisch patiëntdossier in de hui-

dige informatiesamenleving een vanzelfsprekendheid is. Technieken voor het veilig 

beheren en delen van informatie zijn immers volop voor handen. 

En misschien nog wel belangrijker: het toepassen van deze technieken in de 

zorgsector levert evidente voordelen op. Jaarlijks worden er bijvoorbeeld tiendui-

zenden mensen opgenomen als gevolg van verkeerd voorgeschreven medicijnen. 

Honderden van deze patiënten houden aan zo’n voorval ernstige en vaak blijvende 

schade over, sommige overlijden zelfs. Dergelijke fouten kunnen worden voorko-

men als zorgprofessionals met elkaar informatie delen en beter samenwerken. 

Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat iemand die een bezoek aan zijn huisarts 

brengt, over het algemeen maar twintig procent onthoudt van hetgeen deze hem 

tijdens het consult vertelt. Kortom: tijdige en correcte informatie levert een enor-

me kwaliteitsimpuls op voor de zorg, maar is absoluut geen vanzelfsprekendheid. 

landelijk schakelpunt
Vandaar dat het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz) zich, sinds 2002, 

inzet voor de realisatie van het Elektronisch Patiëntdossier (EPD). Kern van dit 

EPD is het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via deze voorziening kan een zorgverle-

ner, mits hij hiertoe is geautoriseerd, de gewenste informatie over een patiënt uit 

de verschillende systemen van andere zorgverleners halen en samenvoegen. Zoge-

noemde zorgserviceproviders kunnen een licentie aanvragen om zorgverleners op 

dit schakelpunt aan te sluiten.

Hét elektronisch patiëntdossier bestaat dus niet. Er wordt slechts een infrastruc-

tuur – de AORTA – gebouwd waarmee de gegevens van verschillende zorgver-

leners aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Een centrale database waarin alle 

medische gegevens van alle Nederlanders zijn opgeslagen is er niet. Op deze 

manier wordt voorkomen dat zorgverleners de patiënteninformatie waar zij reeds 

over beschikken, gedwongen moeten afstaan. Het is één van de manieren om hun 

noodzakelijke medewerking aan het traject te bespoedigen.



wetgeving en draagvlak
Tegelijkertijd met het doorlopen van de eerste pilots worden ook de noodzakelijke 

wetgevingstrajecten ingezet om het daadwerkelijke gebruik van het EPD mogelijk 

te maken. Zo wordt op 1 juni 2008 in de wet vastgelegd hoe het burgerservice-

nummer moet worden gebruikt voor het uniek identificeren van gebruikers. De 

wetswijziging die ervoor moet zorgen dat zorgverleners daadwerkelijk worden 

verplicht van het EPD gebruik te maken én burgers in staat stelt hun EPD in 

te zien, ligt terwijl wij dit schrijven (voorjaar 2010, red.)  ter behandeling in de 

Eerste Kamer.

Ondertussen is ook duidelijk geworden dat niet alleen het draagvlak binnen de sec-

tor maar ook het draagvlak in de samenleving essentieel is om het EPD te  doen 

slagen. Niet iedereen vindt dat de voordelen van het EPD tegen de nadelen ervan 

opwegen. Veel Nederlanders maken zich zorgen over de schending van de privacy 

die het EPD teweeg zou brengen. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, 

worden alle Nederlanders per brief geïnformeerd over de mogelijkheid níet in het 

EPD te worden opgenomen. Inmiddels heeft een half miljoen landgenoten van 

deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

een lange weg te gaan
De landelijke uitrol van de eerste daadwerkelijke onderdelen van het EPD – het 

elektronisch medicatiedossier (EMD) en het waarnemingsdossier huisartsen 

(WHD) – zijn inmiddels gepland. Hiermee zal het systeem echter nog lang niet 

klaar zijn. Het aantal waardevolle toepassingen dat nog kan worden ontwik-

keld, is groot. De toegevoegde waarde van het EPD zal de komende jaren dan 

ook hoogstwaarschijnlijk hard toenemen. Tenminste, als het de betrokkenen lukt 

de uiteenlopende belangen van de verschillende stakeholders goed met elkaar in 

balans te blijven houden. 


