Binnenkort
buigt
bestuursrechter zich over
onrechtmatige
opt-intoestemmingen voor LSP
Donderdag 12 september 2019 om 11 uur is het
zo ver. Dan dient voor de meervoudige kamer
van de Rechtbank Midden-Nederland bij de
sector bestuursrecht mijn zaak tegen de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd(IGJ). Het
betreft
een
door
mij
ingediend
handhavingsverzoek bij de bestuursrechter. De
meerdere keren voorgekomen onrechtmatige notering van een optin-toestemming voor het Landelijk SchakelPunt(LSP) bij
verschillende apotheken vormt de basis van dit verzoek.
Aangezien de Autoriteit Persoonsgegevens waar dit ook gemeld
is zeer afhoudend is heb ik ook de weg via de IGJ ook
bewandeld. Mijn handhavingsverzoek bij de IGJ betreft alle
apotheken in Nederland. Het is ingegeven door het feit dat de
IGJ krachtens de Wet kwaliteit klachten en geschillen
zorg(Wkkgz) een handhavingsbevoegdheid heeft ten aanzien van
zorgaanbieders, dus ook de apotheken. Ik schreef over dit
onderwerp al zeker drie keer op deze website.(A, B, C)

LSP
U zult uit het bovenstaande wel begrijpen dat ik een
uitgesproken tegenstander ben van het LSP. Uitwisseling van
medische
gegevens(samenvatting
huisarts)
en
medicatiegegevens(apotheek kan alleen maar via het LSP plaats
vinden als de burger er uitdrukkelijk toestemming voor geeft.
Dat staat beschreven in de Wet aanvullende bepalingen
verwerking persoonsgegevens zorg(Wabvpz) als volgens artikel
15 a lid 1 daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven/.

Het onterecht noteren van een opt-in-toestemming in huisartsof apotheekinformatiesystemen is dan ook een schending daarvan
en is simpelweg onrechtmatig.

Autoriteit Persoonsgegevens
De AP waar ik deze kwestie ook aanhangig maakte en waarnaar de
IGJ ook mijn handhavingsverzoek doorstuurde weigert ook maar
iets te doen. Die stelt zich op het vreemde standpunt dat zij
als een burger een onterechte opt-in-notering vaststelt en
daarna ongedaan maakt niets meer te doen heeft. Zulks omdat de
onrechtmatige daad na het ongedaan maken niet meer bestaat.
Het feit dat het geschiedde is geen reden voor actie van de
AP.

VZVZ
Via de route van de IGJ is de beheerder/verantwoordelijke voor
het LSP, de Vereniging van Zorgaanbieders Voor
Zorgcommunicatie (VZVZ) niet aan te spreken. VZVZ is namelijk
geen zorgaanbieder in de zin van de Wkkgz. De apotheken zijn
wel door de IGJ aan te spreken. Vandaar mijn actie bij de
IGJ. Te meer daar de IGJ ooit het Isala-ziekenhuis in Zwolle
opdroeg om op basis van artikel 15a lid 1 controle op het
geven van toestemming uit te voeren. Dat berustte op de
mogelijkheid van huisartsen om het ziekenhuisdossier in te
zien. De IGJ wilde zeker weten dat de patiënten echt wel
toestemming ervoor hadden gegeven.

Verzoek
Het handhavingsverzoek aan de IGJ ten aanzien van de
apothekers ziet er zo uit. Ik verzoek de IGJ om als
verantwoordelijke inspectie zodanige maatregelen te treffen
dat alle zorgverleners die patiënten kunnen aanmelden in het
LSP dit uitsluitend kunnen doen:
op grond van rechtsgeldige toestemmingen

onder voorwaarde van een adequate archivering die
verificatie mogelijk maakt
onder voorwaarde van een verplichte schriftelijke
notificatieplicht naar betrokkenen.
Het betreft alle apotheken omdat vanwege het ontbreken van
inschrijving op naam bij apotheken het onrechtmatig noteren
van een nooit gegeven toestemming mij overal in Nederland kan
overkomen.

Problematisch
Zeer problematisch is dat het in de opzet van het systeem van
toestemmingsverleningen de burger niet in kennis wordt gesteld
van een genoteerde opt-in-toestemming. Pas na eigen actie van
de burger zelf op de website www.volgjezorg.nl van VZVZ kan
die zien of er door een zorgaanbieder een onrechtmatige
toestemming is genoteerd. Het is wat ik noem een “piep”systeem. Pas als je zelf gaat zoeken zie je dat of er een
toestemming onrechtmatig staat genoteerd.

Omvang probleem
Bij de IGJ en AP kan je uitsluitend klagen over de
onrechtmatigheden die jezelf betreffen. Ik ben echter
geenszins de enige met dit probleem. Bij de AP zijn minstens
25 andere gevallen bekend. De vraag hoe groot de omvang totaal
is, kan men
door de systematiek waarmee voor het LSP
toestemmingen genoteerd worden e overtredingen genereren.

Logging
Zowel binnen VZVZ als bij de apotheken blijkt geen historie
van individuele toestemmingsverlening bij gehouden te worde.
Na het weer corrigeren van de burger van de onrechtmatige
daad kan zowel bij VZVZ als bij de apotheken niet meer gezien
worden hoe het daarvoor was. Er blijkt een absoluut tekort aan
logging te zijn op dat punt. Logging die er volgens de NEN7513

norm wel dient te zijn. Het ontbreken ervan
verwijtbaar onzorgvuldig worden bestempeld.

kan

als

Principieel
Het moge duidelijk zijn dat de zitting van de bestuursrechter
over een uiterst principieel iets gaat. Het gaat over het
toezicht op het noteren van toestemmingen en het voorkomen van
onrechtmatige toestemmingen. Daarnaast speelt het toezicht op
de methodiek waarmee men toestemmingen vastlegt. Als zowel de
IGJ als
de AP niet willen handhaven bij onrechtmatig
vastgelegde toestemmingen kan je gerust stellen dat de
toezichthouders het noteren van onrechtmatige toestemmingen
legaal maken.
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