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Geachte leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,

Ondergetekenden maken zich zorgen over de gevolgen die de wet op het EPD heeft voor een verant-
woorde beroepsuitoefening door zorgverleners. Onze zorg geldt vooral de verplichting om de patiëntin-
formatie in het EPD te zetten. Als de wet zou worden ingevoerd en zorgverleners dit niet doen plegen
zij een economisch delict. Zij kunnen dan zwaar beboet worden. Waarschijnlijk zal de straf net als bij
DBC’s zonder tussenkomst van de rechter opgelegd kunnen worden. Zorgverleners worden daardoor
gedwongen de rechtmatigheid van de opgelegde straf in dure juridische procedures alsnog door de
rechter te laten toetsen.

Wij begrijpen dat de minister het van groot belang acht dat de informatie-overdracht in de zorg van ho-
ge kwaliteit is. Wij kunnen ons ook voorstellen dat de minister in een wet wil vastleggen hoe hoog die
kwaliteit moet zijn en hoe de aansprakelijkheid geregeld is. Maar wij hebben ernstige bezwaren tegen
de manier waarop de minister op dit moment de informatie-overdracht wettelijk wil regelen. In het huidi-
ge wetsvoorstel wordt de informatie-overdracht door de overheid (of een door haar aangewezen niet-
zorgverlenende instantie) uitgevoerd, waarbij zowel patiënten als zorgverleners aan deze verplichte
informatie-overdracht worden onderworpen, met de dreiging van strafbaarstelling in het geval van de
zorgverleners. De zorgverlener wordt onder deze wet, naast uitvoerder van de zorg, een soort ambte-
naar die data van de patiënt moet prijsgeven aan een digitaal systeem dat van overheidswege, en bui-
ten de invloedssfeer van patiënt en zorgverlener, een deel van het gegevensbeheer uitvoert. Daarmee
is het voor de zorgverleners niet meer mogelijk om professionele verantwoording af te leggen over de
informatie- overdracht of om aan de patiënt te garanderen dat zij zich aan hun beroepsgeheim kunnen
houden.

Door deze wet op het EPD verwordt de zorgverlener nog meer tot een soort data-functionaris voor de
overheid en verzekeraars. Deze verwording heeft zich ook al voorgedaan met de wet op het BSN in de
zorg, die voorschrijft dat de zorgverlener bij elke patiënt die zich aanmeldt eerst een paspoortcontrole
moet uitvoeren door in te loggen op databestanden waarin de overheid van alle Nederlanders de identi-
teitspapieren registreert. Wij hebben begrip voor het feit dat fraude met verzekeringspasjes in zieken-
huizen hierdoor wellicht kan worden ondervangen, maar de uitwerking van deze wet is vooral in de
alledaagse één-op-één zorgverlenerscontacten zeer schadelijk. Paspoortcontrole hoort onzes inziens
thuis bij de werkzaamheden van bijvoorbeeld de douane, en geeft geen pas in de vertrouwensrelatie
die zorgverlener en patiënt moeten kunnen aangaan. De overheid dringt met de strafbaarstelling voor
de zorgverlener en de inperking van zelfbeschikking van de patiënt op hinderlijke wijze door in de be-
handelkamer en ondermijnt daarmee zowel autonomie van zorgverlener en patiënt als de vertrouwens-
relatie en de verantwoorde beroepsuitoefening.

Wij heben grote zorgen over de controles en sancties die zouden volgen op de nieuwe wet. Als die, net
als bij de DBC's door één en dezelfde organisatie uitgevoerd gaan worden dan wordt opnieuw de trias
politica geschonden.

Deze bezwaren tegen de wetten betreffende DBC en BSN wegen in het bijzonder zwaar in de zelfstan-
dige praktijken van psychologen, psychiaters en psychotherapeuten omdat de aard en de kwaliteit van
de praktijkvoering ten zeerste wordt bepaald door de vertrouwelijkheid van de relatie en de mogelijk-
heid om binnen die relatie autonomie van de patiënt te bevorderen. Wij constateren dat de regels be-
treffende DBC en BSN veel schade aanrichten in de correctheid van de praktijkvoering. Velen van ons
staan voor de keuze om (de correcte uitoefening van) het beroep dan maar op te geven, of om deze
voort te zetten op straffe van hoge boetes zonder tussenkomst van de rechter. De invoering van het
EPD zal in de hele gezondheidszorg en met name in onze beroepsgroepen opnieuw ernstige afbreuk
doen aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening, en ons eens te meer voor de keuze stellen om correct
maar strafbaar te werken of het beroep geheel op te geven.

Wij doen bij deze met klem een beroep op u om de invoering van de wet zoals zij nu wordt voorgesteld,
niet goed te keuren, en om te stimuleren dat de verantwoordelijkheid voor de zorg en de patiëntgege-
vens teruggegeven wordt aan de zorgverlener en de patiënt.


