
Projecttitel:  
Implementatie uitkomsten notitie privacy elektronische uitwisseling patiëntgegevens 
 
Coördinerend UMC         : UMC Utrecht 
Betrokken umc’s/regio    : alle umc’s en regio’s 
  
Hoofdthema/ 
roadmap 

Dit project is een vervolg op het landelijke project ‘Privacy van patiënten bij 
elektronische gegevensuitwisseling’ in periode 2. 
 

Samenhang met 
andere projecten 

Dit project hangt samen met de roadmaps: MDS en XDS  

Startpunt Tijdens de 2e Citrien periode is er een notitie geschreven waarin een analyse 
wordt gemaakt t.a.v. de huidige situatie rondom de privacy van patiënt 
gegevens.  
De stelling in deze notitie is dat de huidige technische mogelijkheden om in het 
patiënten belang snel digitaal gegevens uit te wisselen belemmerd worden 
door regelgeving en een gebrek aan inzicht in het oerwoud van ontwikkelingen. 
 
Belangrijkste conclusies zijn: 

• Met het niet invoeren van het (of ten minste een) landelijk EPD heeft 
de overheid de regie over de ontwikkeling van eenduidige 
infrastructuur uit handen gegeven. De markt heeft vervolgens de vraag 
naar platforms en tools overgenomen, wat tot versnippering en hoge 
kosten heeft geleid. 

• Er rust geen wettelijke verplichting op het toepassen van belangrijke 
veiligheidsnormen (NEN 7510) of standaards (XDS). 

• De relatieve onbekendheid van zorgbestuurders (RvB’s) met ICT heeft 
ertoe geleid dat het merendeel van de instellingen stand alone beleid 
heeft ontwikkeld, vaak ogenschijnlijk met de hand op de knip. Nu er 
oplossingen moeten worden geïmplementeerd voor vraagstukken ter 
zake van integratie en interoperabiliteit zijn er miljoenen gemoeid met 
de aankoop van softwarelicenties om zorgverleners veilig en doelmatig 
te kunnen laten communiceren met collega’s in instellingen waarmee 
netwerkverbanden zijn aangegaan voor behandeling van patiënten. 

• Security officers van ziekenhuizen leggen de lat hoog, op het niveau 
van de best mogelijke beveiliging. Aangezien die niet wettelijk af te 
dwingen is, en regionale beleidscoördinatie op RvB veelal onvolkomen 
is, is naleving van de gestelde normen lang niet altijd haalbaar in de 
werkpraktijk van zorgverleners. De dagelijkse praktijk rond 
samenwerking tussen zorgverleners in verschillende ziekenhuizen kent 
dan ook veel onveilig dataverkeer. Bij gebrek aan centraal beleid op 
gegevensuitwisseling, kiest de zorgverlener nu voor niet gevalideerde 
oplossingen (“je moet toch wat”). 

• Het ontbreken van een landelijke, maar ook regionale masterplannen 
voor zorgcommunicatie zet een rem op efficiëntie van 
gegevensoverdracht en schaadt de kwaliteit van zorg. 

• Datzelfde geldt voor de focus op privacy, als er geen realistische 
afweging wordt gemaakt met het belang van efficiënte 
gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. 
 

Doel 1. Ontwikkeling do’s en don’ts, hoe zo veilig mogelijk om te gaan met de 
huidige situatie rondom uitwisseling patiëntgegevens als onderdeel 
van de landelijke toolkit. 

2. Het genereren van aandacht voor het probleem rondom veiligheid 
patiëntgegevens en komen tot een landelijke oplossingsrichting door 
het organiseren van een Invitational conference met bestuurders, 
verzekeraars, ICT- ers en patiënten 
 

Stakeholders • NFK 
• Verzekeraars 



• NFU en NVZ 
• KNMG/FMS 
• VWS 
• ICT 

 
Implementatie 
 

In grote lijnen worden de volgende stappen gezet: 
 
               Nov.17 :  

• Akkoord vanuit Stuurgroep Citrien op notitie ‘Privacy van patiënten bij 
elektronische gegevensuitwisseling’Dec.’17:  

• Opstellen projectplan. 
 
Jan ‘’18:  

• Start van het project met :Formeren landelijke projectgroep o.l.v. Haiko 
Bloemendal (NFU/ICT/ security officers) 
 
Maart ‘18:  

• Omzetten notitie Privacy van patiënten bij elektronische 
gegevensuitwisseling’ in een do’s en don’ts als onderdeel van de 
Citrien toolbox. 
 
Mei ‘18 

• Invitational conference met betrokken partijen. 
 
Nov’18 

• Presentatie uitkomsten Invitational conference tijdens Meet en Greet 
• Advies mbt. de te nemen stappen in de nabije toekomst naar de  

stuur groep Citrien. 
Projectduur 12 maanden 

 
Beoogd resultaat 1. Een inzichtelijk instrument t.a.v. de do’s en  don’ts op het gebied van 

het delen van patiëntgegevens 
2. Een advies voor VWS m.b.t het verbeteren van de huidige situatie op 

het gebied van uitwisseling van gegevens 
3. Awareness Raden van Bestuur Ziekenhuizen om regionaal ICT 

programma op te stellen. 
 

Risico Een advies is een garantie voor een open einde dus dit is een lastig te borgen 
onderdeel. 
 

Bijdrage aan 
netwerkvorming 

Het project ‘Privacy van patiënten bij elektronische gegevensuitwisseling’, deel 
II zoekt het optimum in het spanningsveld tussen snelle, veilige en 
betrouwbare gegevensuitwisseling, in het ‘interbellum’ waarin we ons 
bevinden. Netwerkvorming kan niet zonder uitwisseling van patiëntgegevens. 
 

 
	


