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Onderwerp AO gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming 30 januari 2019

datum
22 januari 2019
ons kenmerk

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie,
Op 30 januari 2019 spreekt u met de Minister voor MZS tijdens het Algemeen Overleg
over gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming. Branchevereniging ActiZ

IS/19u.0040
in behandeling bij
Mw. drs. I. Steinbuch

en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) willen u graag attenderen op

doorkiesnummer

een aantal punten die specifiek van belang zijn voor de langdurige zorg.

0850772028

Wij vinden het van groot belang dat cliënten die gebruik maken van onze zorg en
ondersteuning, in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), digitaal kunnen
beschikken over actuele en volledige gegevens die relevant zijn voor hun gezondheid.
Tevens is het van belang dat deze informatie voor hen begrijpelijk en toegankelijk is.
Met deze informatie zijn onze cliënten beter in staat om het gesprek aan te gaan met
hun zorgverlener over hun eigen gezondheid en hierover beslissingen te nemen.

Het complexe vraagstuk van de elektronische gegevensuitwisseling vraagt:
o
o
o
o

Oplossingen voor het uitwisselen van gegevens tussen ICT-systemen (waaronder
uitwisselingsstandaarden);
Oplossingen voor het begrijpen van elkaars taal (onder meer eenheid van taal);
Aanpassingen in werkprocessen (samenwerking in netwerken);
Veranderingen in gedrag (andere vormen van samenwerken tussen professionals en
met de cliënt).
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VIPP-Care InZicht
In het versnellingsprogramma (VIPP-Care) InZicht wordt van de aanbieders van
langdurige zorg gevraagd de gegevensuitwisseling met ziekenhuizen, huisartsen en
andere partijen op te pakken. Wij zijn het daar van harte mee eens, maar dat vraagt
om extra inspanningen van onze zorgorganisaties en extra waarborgen vanuit de
overheid. Denk aan realistische randvoorwaarden en voldoende ondersteuning. Uit de
drie proeftuinen Cliënt in regie en digitalisering die in dit verband zijn opgezet blijkt
dat aan de randvoorwaarden voor succesvolle digitale gegevensuitwisseling nog lang
niet wordt voldaan.
Om de gegevensuitwisseling in de langdurige zorg op een hoger niveau te brengen zijn
een langdurige en gerichte aanpak en voldoende financiële middelen nodig. Om de
gewenste verbeteringen op al deze onderdelen en met al deze betrokkenen te
realiseren is het van belang dat we dat stap voor stap doen, waarbij we goed kijken
naar haalbaarheid van onze ambities en leren van ervaringen met andere grote
informatieprojecten in de zorg en bij de overheid.
Aansluiten op bestaande standaarden
Wij ondersteunen de aanpak zoals die in het versnellingsprogramma InZicht wordt
gekozen. Met die aanpak sluiten we aan op de bestaande situatie, die bij elke
zorgaanbieder en binnen elk zorgnetwerk verschillend is. Daarnaast beginnen we met
het verbeteren van de medicatieveiligheid door middel van gebruik van de
medicatiestandaarden en het verbeteren van de overdracht middels de
verpleegkundige e-Overdracht. Waar dat past maken we gebruik van actuele
standaarden zoals Zorginformatiebouwstenen, de Basis-Gegevensset Zorg, de
verpleegkundige e-Overdracht en de medicatiestandaard.
De drie keer 30 miljoen euro die is vrijgespeeld voor VIPP-Care vanuit het
programma Langer Thuis (VWS) is volgens ActiZ en VGN een goede eerste
stap, maar zeker niet voldoende.

Er zijn onder andere aanvullende financiële middelen nodig voor het op orde brengen van de
onderliggende infrastructuur voor digitale gegevensuitwisseling. Denk aan:
o
o
o
o
o
o

Inbouwen van gestandaardiseerde gegevenssets, zogeheten zorginformatiebouwstenen
(zibs) in de verschillende ICT-systemen;
Standaardiseren van taal;
Het mobiel kunnen uitwisselen van gegevens over medicijnen door
wijkverpleegkundigen;
Mobiel inloggen en identificeren (authenticatie) op het systeem;
Trainen van cliënten en/of mantelzorgers;
(Kwaliteit van) de wifi-verbinding bij cliënten thuis

Wetgeving en praktijk
In deze aanpak vinden wij het van essentieel belang dat we met elkaar een realistisch
beeld hebben van de resultaten die we kunnen boeken, tegen welke inspanningen en
langs welk tijdspad.
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Om de gewenste samenhang te bereiken is het een voorwaarde dat er regie wordt
gevoerd op de samenhang tussen de verschillende oplossingen die voorkomen uit de
versnellingsprogramma’s.
De Minister van MZS kondigt in zijn brief van 20 december 2018 aan, die regie te
nemen door partijen uit te nodigen gezamenlijk een roadmap te ontwikkelen, te
starten met het digitaliseren van de informatie in enkele van de meest cruciale
zorgprocessen. En de minister kondigt wettelijke maatregelen aan. Deze maatregelen
ondersteunen wij.
Wettelijke maatregelen helpen zorgaanbieders en softwareontwikkelaars duidelijkheid
te krijgen over de gezamenlijke ambities en kunnen bijdragen aan het stapsgewijs
realiseren van de ambities in een gezamenlijk tempo.
Voor een realistisch beeld van wat nodig is om de digitale gegevensuitwisseling in de
zorg op een hoger niveau te brengen is naast wetgeving nodig dat de
noodzakelijke randvoorwaarden en de bijbehorende kosten om deze ambitie
te realiseren goed in kaart worden gebracht.

o

Wij verzoeken u daarom de Minister te vragen een onderzoek te (laten) doen naar de
kosten en de haalbaarheid van de ambities en om lering te trekken uit eerdere complexe
digitaliseringstrajecten in de zorg en de (rijks)overheid.

o

Daarnaast vragen wij u de minister te motiveren tot het inrichten van een fonds om
leveranciers te ondersteunen die hun Elektronisch Cliënten Dossier willen herinrichten op
basis van een nieuw ontwerp dat de ontwikkelingen ondersteunt om de hierboven
geschetste problemen te verhelpen. Zoals ook in de markt van
huisartsinformatiesystemen is gebeurd.

Wij zijn vanzelfsprekend bereid om deze brief nader toe lichten. Ook organiseren wij
graag voor u een werkbezoek bij zorgaanbieders waarin wij u een actueel en gedegen
beeld geven van de stand van zaken in de langdurige zorg op het gebied van digitale
gegevensuitwisseling.

Met vriendelijke groet,

Frank Bluiminck

Wouter van Soest

directeur VGN

directeur ActiZ

