Bittere privacy-smaak bij
cookie-beleid
AKWA-website
voor GGZ

Tegenwoordig vind je op elke zich zelf respecterende website
een melding over privacy en hoe men omgaat met cookies. Dan
komt ook de vraag of je het gebruik van cookies wel of niet
accepteert. Soms verschijnt een keuzelijst waarmee je naast
het geheel afwijzen ook bepaalde keuzen kunt maken. Akwa– de
Alliantie voor kwaliteit in de GGZ- is de rechtsopvolger van
de Stichting Benchmark GGZ(SBG) dat de Routine Outcome
Monitoring(ROM)-data van patiënten in de GGZ wederrechtelijk
zonder expliciete toestemming verzamelde en be-/verwerkte. Per
15 januari 2019 ging SBG op in Akwa. Op de website van Akwa
toont men onderin dat de website externe scripts en cookies
gebruikt om ”je beleving te verbeteren”. Met de knop “Mijn
instellingen” wekt men de indruk dat je dan ook zelf zaken kan
aan- en uitzetten. Niets is minder waar. Er blijkt geen
mogelijkheid om het cookie-gebruik te personaliseren en dat
als persoonlijke instellingen op te slaan. Akwa zegt in haar
privacyverklaring veel waarde te hechten aan privacy. In de
instellingen voor de cookies stelt het dat de
keuzemogelijkheden zichtbaar zijn in de linker zijde van het
Instellingen scherm. Keuzes kunnen volgens Akwa door de
gebruiker op elk gewenst moment gewijzigd worden. Er valt
echter niets te kiezen. Alleen de aankondiging dat men Google
Analytics gebruikt is te zien.

Bittere smaak
Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar
de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt
en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd
wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en
bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het
verleden heeft gedaan. Een dergelijk historie is bijvoorbeeld
voor marketingdoeleinden of voor het analyseren van het bezoek
aan de website interessant. Vanwege de privacyaspecten is het
gebruik van cookies, dat zich veelal aan het oog van de
internetgebruiker onttrekt, in deze situaties omstreden. Een
instantie als Akwa dat zegt privacy hoog in het vaandel te
hebben zorgt met de keuzemogelijkheid die geen
keuzemogelijkheid voor een bittere smaak.

Mijn instellingen?
Het kunnen instellen wat je aan cookies zou willen ontvangen
is dus bij Akwa een loos gebaar. Bij sites als bijv. de
Nederlandse Publieke Omroep kan je wel uit enkele instellingen
kiezen. Bijvoorbeeld of je wel of niet sociale netwerkkoppelingen(Twitter/ Facebook etc) wilt of de keuze op het wel
of niet krijgen van gepersonaliseerde advertenties. Per
website kunnen die keuzemogelijkheden anders zijn. .

Niet alle webbrowsers bruikbaar
Op mijn ICT-systeem valt op dat ik de website van Akwa alleen
met GoogleChrome goed kan bekijken. De Internet Explorer 11 op
Windows 7 laadt alleen wat kleurtjes in maar geen tekst. De
browser Sfari op de iPad en iPhone laat de website ook goed
zien.

Gewoon toch Benchmark en zorginkoop
Akwa zegt de nadruk zegt te leggen op de verzameling van ROMdata voor ondersteuning van de individuele behandeling en om

intercollegiaal van elkaar te leren. Toch staat er op de
website pontificaal bij het item “Doorontwikkeling ROM” onder
de “Doeleinden” dat benchmarking en zorginkoop door
zorgverzekeraars vaste doelen zijn.

Personeel
Akwa blijkt qua personeelsbestand een afgeslankte vorm van SBG
te zijn. Waar SBG in het verleden ruim boven de 20
personeelsleden had, komt Akwa in het tabblad “Medewerkers”
niet verder dan een magere 13 op 27 januari 2019. Het is soort
romp-bezetting. Wie zien we weer als hoofd onderzoek.: Edwin
de Beurs. Hij is de hoogleraar Routine Outcome Monitoring aan
de Universiteit Leiden op een volledig door Zorgverzekeraars
Nederland betaalde leerstoel. Bij SBG was hij hoofd
wetenschappelijk onderzoek. Diverse andere personeelsleden
zijn uit de boedel overgenomen. Opvallende afwezige is de
voormalig directeur van SBG Maarten Eerenstein.

Vaandel
Als je privacy hoog in het vaandel hebt staan en je weet dat
er op je gelet wordt is het nogal dom om bij de toegang tot je
website een verwachting op privacy-gebied te wekken die niet
gerealiseerd wordt. Zeg dan gewoon dat er niets in te stellen
of te kiezen is. Dan ben je tenminste duidelijk. Wat er nu
gebeurt geeft een bitter smaak.
W.J. Jongejan, 28 januari 2019
Met dank aan N.N. voor de opmerkzaamheid.

Raadselachtige spook-incasso
door
apotheek
verontrust
patiënt

De afgelopen dagen vond een raadselachtig voorval plaats in
het Rijnmondgebied. Een jonge vrouw ontdekte dat van haar INGbankrekening een bedrag was afgeboekt op basis van een
automatische incasso. Zij woont ten zuiden van de Nieuwe
Waterweg en heeft daar ook haar vaste apotheek. De incasso
kwam van een apotheek ten noorden van de Nieuwe Waterweg op
ongeveer 13 kilometer afstand. Nu is het bijzondere dat de
patiënt nog nimmer bij de incasserende apotheek geweest is of
anderszins als klant daar iets betrokken heeft. De eigen
apotheek van de benadeelde vrouw heeft ook niets uitbesteed of
ondershands besteld bij de apotheek waar de incasso vandaan
lijkt te komen Navraag bij die apotheek maakt het alleen maar
raadselachtiger. Men zegt niets af te weten van een bij ING
ingediende automatische incasso. Op het bankafschrift is geen
referentie te zien over welke verstrekking/levering het gaat,
wel een verzekerings- en een factuurnummer. Ook staat er een
naam van een patiënt op het rekeningafschrift maar het erbij
vermelde verzekeringsnummer blijkt nog uit de tijd voor het
ingaan van de zorgwet(2006) te stammen.

Privacy
Aan de hand van het factuurnummer op de incasso kan het soort
medicament achterhaald worden waarover de betaling gaat. De

apotheek kan en wil niets zeggen over de aard van dat medicijn
omdat het de privacy van de gebruiker schendt. Op zich is het
versturen van een automatische incasso naar iemand die niets
er mee van doen heeft met op de incasso de naam van de
medicijn-gebruiker juist een datalek.

Bedrag
Geschrokken heeft de vrouw bij wie het geld was afgeschreven
bij ING de betaling laten terugdraaien en tijdelijk haar
rekening laten blokkeren om verdere afschrijvingen te
voorkomen. Bij navraag kan ING ook geen duidelijkheid
verschaffen over de onjuiste automatische incasso. Het bedrag
waarom het gaat is niet hoog. Het gaat om acht euro en acht
cent. Doordat het totaal onduidelijk is hoe en waarom het één
en ander heeft kunnen ontstaan en ook of het zich niet binnen
afzienbare tijd herhaalt liet de benadeelde vrouw haar
rekening korte tijd door ING blokkeren.

Tipje van sluier
De vraag is natuurlijk hoe het één en ander kan gebeuren en of
er niet meer gedupeerden zijn, met eventueel hogere bedragen
De apotheek heeft de gedupeerde vrouw laten weten dat hij een
informatiesysteem heeft dat gekoppeld is aan het
informatiesysteem van de huisartspraktijk van de op de
afschrijving genoemde patiënt. Vermoedelijk gaat het dan om
het huisartsinformatiesysteem Medicom waarbij huisartsen met
een apotheek een cluster vormen en men een gemeenschappelijk
database heeft. Het vermelden van een verzekeringsnummer van
voor de ingang van de zorgverzekeringswet op het bankafschrift
doet vermoeden dat er bij een update van het systeem iets
misgegaan is. Waarschijnlijk zijn de oude verzekeringsnummers
van patiënten niet verwijderd maar inactief gemaakt na het
ingaan van de nieuwe zorgverzekeringswet. Bij een recente
update kan door de programmatuur een te oud veld in de
database weer geactiveerd zijn en aangezien zijn voor een
bestaand nummer, waarna een factuur uitgegaan is. Als de

patiënt een doorlopende automatische incasso-opdracht aan de
apotheek gegeven heeft kan geheel automatisch een afschrijving
hebben plaatsgevonden.

Vreemd
Ook al is het een klein bedrag, het blijft onbevredigend dat
het niet goed te achterhalen is hoe de vork in de steel zit.
Om zicht te krijgen of er meer mensen met dergelijke spookincasso’s te maken hebben heb ik dit artikel geschreven. Ik
hoop dan ook dat mensen die hetzelfde overkomen is mij via het
contactformulier elders op deze website zullen benaderen.
W.J. Jongejan, 18 januari 2019

NOS toont weerbarstigheid van
elkaar breien van zorg-ICTsystemen

De NOS publiceerde op 16 september 2018 een nieuwsitem met de
kop “Verpleegkundigen zijn faxen en overtikken van
patiëntgegevens zat”. De strekking van het artikel is dat door
gebrekkige elektronische berichtgeving tussen zorg-ICT-

systemen het vaak onnodig veel tijd en moeite kost om allerlei
patiëntgegevens over te typen vanuit fax, post etc. Daarbij
gaat men er klakkeloos vanuit dat het relatief eenvoudig is om
zorg-ICT-systemen aan elkaar te breien en met elkaar te laten
communiceren. Helaas is die kritiek op de gebrekkige
elektronische berichtgeving gebaseerd op jarenlange overdreven
en voorbarige publiciteit vanuit het ministerie van VWS en
haar aanhangers. Daardoor heeft zich bij de bevolking en bij
werkers in het veld die niet op de hoogte zijn van de
weerbarstigheid van de materie de mening postgevat dat alles
wat men met zorgcommunicatie maar zou willen, ook uitvoerbaar
is. Men moet echter bedenken, dat de beperkte mogelijkheden
thans, niet zozeer te wijten zijn aan “triviale” kwesties als
privacy, of aan onwil van groepen zorgaanbieders of
leveranciers, maar aan hardnekkige automatiseringsproblemen.
Problemen die het gevolg zijn van het koppelen van
zeer diverse systemen. De onwil-/privacy-ondertoon was helaas
in het item van de NOS zeer duidelijk terug te vinden.

Verwachtingsmanagement VWS
Het ministerie van VWS heeft vanaf 2006 in de aanloop naar de
eerste stappen van
elektronische data-uitwisseling in het
kader van het Landelijk Elektronisch Patiënten Dossier(L-EPD)
een niet aflatende stroom folders op A5-formaat naar medici en
apothekers gezonden. De boodschap was onveranderlijk hoe goed
de berichtenuitwisseling werkte / zou gaan werken. Ze werden
meegestuurd met medische tijdschriften. Destijds was ik
betrokken bij het lokaal en regionaal op poten zetten van het
berichtenverkeer tussen een ziekenhuislaboratorium en
huisartsen. Wetende wat er zoal kon en niet kon op dat gebied
begreep ik totaal niet wat het ministerie aan het verkondigen
was. Die boodschap was niet gestoeld op resultaten maar op
verwachtingen. Men was bezig met verwachtingsmanagement. Door
de jaren heen zijn VWS en haar adepten er mee door blijven
gaan. Zowel de burger als grote aantallen zorgaanbieders en
hulppersoneel zijn gaan geloven dat het aan elkaar koppelen

van zorg-ICT-systemen een relatief simpele
uitwisseling van patiëntdata dus ook.
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Desillusie
Niets blijkt minder waar te zijn. Het aardige is dat in het
bericht van de NOS weer verwezen wordt naar het gebruik van
het Landelijk SchakelPunt)LSP) dat na het mislukken van het LEPD-plan een private herstart kreeg onder regie van het
ministerie van VWS. Het LSP is qua mogelijkheden en omvang van
het berichtenverkeer een desillusie. Het kan bij lange na niet
wat zorgverleners(verpleegkundigen, apotheker, cardioloog)
wenselijk achten om het overtypen van data te voorkomen. In
ziekenhuizen kan men op dit moment slechts medicatiegegevens
opvragen die bij huisartsen en apothekers geregistreerd staan.
Het is echter zo fout-gevoelig en traag dat men zich bezig
houdt met “prefetching”. Dat is het voor de specialist een dag
tevoren door de apotheker in bulk opvragen van die data via
het LSP, ongeacht of die opvraag wel nodig is bij het
polikliniekbezoek. De in het NOS-artikel gewenste snelle
uitwisseling bestaat vooralsnog niet.

Privacy belemmering?
Zeer vaak en ook nu voert men aan dat privacy een belangrijk
item is. Zo stond ook recent in het online-magazine Zorgvisie
een stuk van de voorzitter van de Federatie van Medisch
Specialisten(FMS), Marcel Daniëls, met de kop dat privacy de
artsen frustreert en de zorg onveilig maakt. Zij die wijzen op
privacyaspecten van data-uitwisseling in de zorg zijn niet
tegen data-uitwisseling op zich maar willen dat men zorgvuldig
omgaat met gevoelige persoonsgegevens. Medische data zijn
dat nu eenmaal. Het uitwisselen van die gevoelige data vereist
een legitieme toestemming van de patiënt. Zorgverleners dienen
er niet van uit te gaan dat het vragen van die toestemming een
hinderpaal is.

Problemen
Een kind kan bedenken dat als men ICT-systemen van
verschillende zorgaanbieders en dan ook nog van verschillende
typen zorgaanbieders aan elkaar gaat knopen daar hele grote
problemen spelen. Met het aanleggen van een infrastructuur om
data uit te wisselen en het uitwisselformaat te
standaardiseren ben je er niet. Binnen één type zorgverlener
zijn namelijk verschillende systemen in gebruik die allemaal
hetzelfde doen, maar op een andere manier. Een aardig
voorbeeld daarvan is de huisartsgeneeskunde. Daar zijn al
jaren acht Huisarts Informatie Systemen(HIS-sen) actief die
allemaal hetzelfde op een andere manier doen. Het gevolg
daarvan is helaas onder andere dat al lange tijd het niet
vlekkeloos lukt om medische dossiers bij een verandering van
huisarts in een ander HIS in te laden.

Laat de markt zijn werk doen??!!
Diverse bestuurders van HIS-gebruikersverenigingen en van de
Landelijke Huisartsen Vereniging(LHV) zagen al jaren terug dat
het gebrek aan uniformiteit een belemmering was voor een
adequate berichtenuitwisseling. Aan drie opeenvolgende
ministers van VWS is door deze bestuurders de vraag gesteld
aan VWS om het komen tot één HIS, gekscherend een keer “het
Oranje HIS” genoemd, te faciliteren. Dat is door die drie
bewindslieden elke keer afgedaan met de opmerking: “Laat de
markt zijn werk doen”. De HIS-markt is echter geen echte
markt. Na al die jaren zijn er nog steeds hetzelfde aantal
HIS-sen. Hetzelfde verhaal is op te hangen over ziekenhuis- en
apotheeksystemen.

Down to earth
Het eerste dat zal moeten gebeuren is dat de ballon van de
overdreven verwachtingen van de mogelijkheden van
zorgcommunicatie een keer doorgeprikt wordt. De NOS deed dat
al deels voor ons, maar daar hangt toch de sfeer omheen dat
partijen binnen de zorg er belang bij hebben om zaken te

traineren. Het is niet dienstig om continu hard te roepen dat
van alles mogelijk is terwijl het tegendeel het geval is.
W.J. Jongejan, 18 september 2018

Bedroevend
slechte
basis
onder
rapport
PGO’s
van
Patiëntenfederatie Nederland

Op 17 juli 2018 kwam de Patiëntenfederatie Nederland(PN) met
een rapport naar buiten over hoe mensen een persoonlijke
gezondheidsomgeving(PGO) kiezen. Het was een kwalitatief
onderzoek, naar eigen zeggen. Het acht pagina’s tellende
rapport wekt de indruk goed onderbouwd te zijn, maar blijkt
dat bij nadere beschouwing helemaal niet te zijn. Bij lezing
van de werkwijze waarop het rapport tot stand is gekomen valt

direct op dat er aan minimale voorwaarden van
representativiteit niet voldaan wordt. Het rapport is
eigenlijk slechts de weerslag van de mening van twaalf mensen
die geen van allen een oordeel over alle tien te beoordelen
PGO’s gaf. Ook was onder de te beoordelen PGO’s er één
aanwezig, die vorige week failliet ging. Al met al bedroevend
broddelwerk.

Werkwijze
In het rapport is één pagina gewijd aan de opzet van het
onderzoek. Daar wordt duidelijk dat men onder de leden een
Innovatiepanel heeft van vijfendertig mensen. Negentien
daarvan gaven zich op, maar uiteindelijk deden er slechts
twaalf mee. Omdat niet iedereen in staat was om ten kantore
van de PN de PGO’s te beoordelen, deden zeven personen mee aan
een onderzoek online en vijf kwamen naar de fysieke sessie. De
deelnemers die online meededen beoordeelden allen vier
verschillende PGO’s. De mensen die de fysiek sessie bijwoonden
beoordeelden er twee tot vier. Dat betekent dus sowieso al dat
geen der deelnemers alle PGO’s beoordeelde, maar ook dat een
oordeel over een bepaald PGO ook heel goed kan berusten op de
mening van maar één of twee deelnemers. Ook was er een
verschil in de bevraging.

Bevraging
De deelnemers aan het onlineonderzoek konden plus- en
minpunten noteren en kregen vragen over de gewenste
functionaliteiten, gewenste informatie, welke informatie men
van te voren wilde weten over een PGO en welke aspecten
doorslaggevend zijn om er éen te gaan gebruiken. De deelnemers
aan de fysieke sessie hadden niet een dergelijke structurering
van vragen, maar gingen na de test met elkaar in gesprek over
wanneer een PGO waardevol is en welke aspecten belangrijk zijn
om een PGO te kiezen. Waar in de eerste groep geen onderlinge
beïnvloeding mogelijk was, is dat bij de tweede groep wel het
geval. De uitkomsten van de groepen zijn daardoor niet goed

met elkaar vergelijkbaar. Het onderzoek waarop het rapport
berust is daarmee verre van representatief.

Failliet
De PN liet onderzoek doen naar tien verschillende PGO’s. Het
onderzoek vond in de maand april plaats en wordt nu
gepubliceerd. In de tussentijd is echter de maker van één van
de PGO’s namelijk Patiënt1, failliet gegaan. Dat faillissement
is op 10 juli 2018 uitgesproken en werd op het internet bij
het online-magazine SKIPR op 12 juli besproken. Ik wijdde er
op 14 juli een artikel aan. De PN had de mogelijkheid daar in
haar rapport van 17 ook melding van kunnen maken, maar deed
dat niet.

Open deuren
In de conclusie en de aanbevelingen worden een groot aantal
open deuren ingetrapt. Eén ervan is wat deelnemers als
essentieel zagen voor de inhoud. Dat zou dan de informatie
van de huisarts, de informatie van medisch specialist in het
ziekenhuis en die van de apotheek moeten zijn. Dat zijn nu
ook de hoofdbronnen van informatie als het gaat om een
overzicht
te krijgen wat er met een patiënt gaande is.
Gelukkig ventileerden de deelnemers hun zorgen over privacy,
transparantie van de opslag van de data en niet te vergeten de
kosten.
In de aanbevelingen wordt erop aangedrongen dat er voldoende
aandacht is voor privacy, zodat de PGO’s goed beveiligd zijn
en de burgers de PGO’s kunnen vertrouwen. Het vragen om
aandacht ervoor suggereert dat er blijkbaar PGO’s zijn waarbij
dat minder goed geregeld is. Privacy en beveiliging dienen
echter hoe dan ook conditio sine qua non te zijn bij het op de
markt komen van de PGO’s.

Haast
Dit rapport had de Patiëntenfederatie Nederland beter niet

kunnen publiceren. Het vertoont tekenen van haast om te willen
scoren in een week waarin het ministerie van VWS een nieuwe
subsidieregeling lanceerde voor PGO-makers. Met een beetje
meer geduld en het opzetten van een veel grotere
onderzoeksgroep met uniforme beoordelingen had men iets beters
kunnen publiceren dan nu het geval is. Wat er nu ligt is
bedroevend slecht.
W.J. Jongejan, 19 juli 2018

Heart for heart: niet
waardevolle
app
atriumfibrilleren
monitoren

erg
om
te

Op de website van het online zorgICT-magazine SmartHealth
besteedde men op 12 juni 2017 een volledige webpagina aan de
app Heart for Heart. Met deze app zou je volgens de
omschrijving de gezondheid van je hart kunnen meten met je
smartphone. Dat is nogal een claim. Met wat verder lezen kom
je er dan achter dat het gaat om iets wat duidelijk meer
beperkt
is,
namelijk
of
er
sprake
is
van

atriumfibrilleren(AF). Dat is een afwijking waarbij er een
abnormale, onregelmatige elektrische prikkelvorming in één van
de boezems van het hart optreedt waardoor de hartkamers zich
ook onregelmatig samentrekken. In het artikel wordt behalve
aandacht aan de app ook aandacht besteed aan de wijze waarop
het bedrijf dat de app maakt, Happitech, aan de weg timmert.
Het vraagt om crowdsourcing, maar dan niet in de vorm van het
beschikbaar stellen van geld voor de ontwikkeling van de app,
maar om het beschikbaar stellen van het hartritme van mensen
die de app installeren in de vorm van een 90secondenregistratie. Bij het tegen het licht houden van de app
valt de waarde ervan bijzonder tegen, zeker in het licht van
de pretenties die men ermee heeft. Ook de privacy van de
gebruikers is een punt van zorg.
Werking
De app registreert het hartritme als de gebruiker de vinger
minstens 90 seconden voor de camera van de smartphone houdt.
Het principe waar gebruik van gemaakt wordt is
fotoplethysmografie. De weerkaatsing van licht meet men ermee.
De mate van reflectie zegt iets over het bloedvolume in de
huidvaatjes. Met elke hartslag varieert dat volume door de
drukgolf die het gevolg is van het wegpersen van bloed door
een samentrekking van de linker hartkamer.. Door de
verschillen in lichtabsorptie te analyseren meet de app de
verandering van de hartslag.
Grote beperkingen
Het AF is een ongecoördineerde elektrische prikkelvorming, die
met een ECG vast te leggen is, in één van de boezems van het
hart,. Door het onregelmatig samentrekken van de boezems
zullen de hartkamers bij veel samentrekkingen niet goed gevuld
zijn. Er is dan sprake van een beperkte tot zeer beperkte
drukgolf die vaak perifeer in de hand niet goed aankomt. Bij
lichamelijk onderzoek door een arts is er bij AF dan ook vaak
sprake van een polsdeficit. Dat wil zeggen dat de arts over de

borstkas wel een samentrekking van het hart hoort met de
stethoscoop, maar niet al die slagen voelt aan de pols. Dat
zal de app dan ook niet goed meten. Ook AF met een hooggradig
A-V-blok, zal niet goed geïnterpreteerd worden. Daarbij wordt
namelijk ondanks een onregelmatige boezemfrequentie, de helft
tot een kwart van de boezemsamentrekkingen niet door een
kamersamentrekking gevolgd. De app zal dus door de aard van de
kwaal een aanzienlijke onderrapportage kennen. Bovendien zijn
er ook ritmeafwijkingen waarbij extra slagen in de kamers
ontstaan, de zogenaamde ventriculaire extrasystolen. Indien
die frequent voorkomen lijkt het wel eens op AF zonder dat het
zo is.
Gouden standaard
De gouden standaard bij het valideren van apps die
atriumfibrilleren(AF) claimen vast te leggen is nog steeds het
elektrocardiogram(ECG). Dus metingen van een app één op één
vergelijken met een ECG bij dezelfde patiënt is het devies bij
het valideren. Door heel veel metingen te doen met de app via
het “crowdsourcen” zonder die metingen te vergelijken met een
ECG neemt de waarde van de app absoluut niet toe.
Privacy
De gratis app van het commerciële bedrijf Happitech wil
meerdere persoonlijk gegevens hebben. Dat zijn de leeftijd,
geslacht, land, gewicht, bekende klachten, roken, lifestyle(
actief etc.) naast info over het iPhone-model, systeemversie,
hardware en browserversie. Dat is nogal wat. In de
gebruiksvoorwaarden van de app staat ook dat de locatie
genoteerd wordt. Bij gebruik van de locatiebepaling van de
smartphone is daarmee het precieze woonadres bekend. Happitech
zegt als maker van de app de data niet te openbaren aan
derden. Even verder zegt men dat wel te doen in het geval van
een bedrijfsreorganisatie of overname of samenwerking. Dat is
een nogal rekbare definitie, waardoor overdracht van data aan
derden WEL snel mogelijk is. Het is anders ook niet goed voor

te stellen wat het verdienmodel van Happitech is. De privacy
is dus gewoon slecht geregeld.
Samenwerking
In het artikel op SmartHealth wordt gewag gemaakt van
samenwerking met ziekenhuizen. Het enige artikel dat ik kon
vinden was op SmartHealth met de cardioloog Jonas de Jong van
het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis( OLVG) te Amsterdam. Dat
artikel dateert van april 2016 en vermeldt het monitoren van
in het ziekenhuis met atriumfibrilleren bekend en behandeld
zijnde patiënten. De app die daar gebruikt wordt en die de
voorloper moet zijn van de Heart voor Heart app vermeldt in de
bijgevoegde informatie ook uitdrukkelijk dat hij bedoeld is
voor gebruik bij patiënten van het OLVG. Het zijn mensen die
bekend zijn met AF en waarbij elektrocardiografisch al
documentatie bestaat. Een duidelijk omschreven en anderszins
ook gemonitorde populatie. Die monitoren met een dit soort
apps kan zinvol zijn maar heeft ook beperkingen. Het gebruik
van de app Heart for Heart in de open populatie met de
pretentie AF op te sporen is beslist een brug te ver.
Disclaimer
Tenslotte zegt Happitech zelf in de Terms of Use and Privacy
Policy in paragraaf Warranties and Liability op de website
heartrateapp.com,
dat de meting met de smartphone geen
substituut is voor metingen met medische apparatuur en
doktersonderzoek en dat cellphones geen (gevalideerde)
medische apparaten zijn. Ook stelt men niet verantwoordelijk
te zijn voor verschillen tussen de metingen met de app op de
smartphone en gelijksoortige metingen op gevalideerde medische
apparatuur.
Wat is dan nog de waarde van deze app die een medisch tintje
lijkt te hebben?
W.J. Jongejan

Werkgevers VS kunnen straks
genetische
info
aan
werknemers vragen

De V.S. noemt men vaak het land van de onbegrensde
mogelijkheden. Dat geldt binnenkort ook voor werkgevers daar,
want in het Huis van Afgevaardigden(HvA) is het wetsvoorstel
H.R.1313 inmiddels op 8 maart 2017 een voorbereidende
commissie, the House Committee on Education and and the
Workforce, gepasseerd. Met dit wetsvoorstel wil men het
mogelijk maken dat werkgevers informatie bij werknemers mogen
opvragen een gemanifesteerde ziekte of afwijking bij deze of
een familielid, inclusief genetische informatie. Het,
verplicht, aanleveren van DNA-onderzoek wordt door dit
wetsontwerp niet als onwettig betiteld. Het is onvoorstelbaar
dat een de Republikeinse meerderheid in genoemde commissie dit
wil toestaan. Alle 25 Republikeinen in die commissie stemden
voor, de 17 democraten tegen. In Nederlandse ogen is het al
een ernstige fout van de werkgever als die rechtstreeks
informatie over ziekten of afwijkingen van een werknemer
vraagt. Het doen opvragen van en aansturen op genetische
testen lijkt volkomen onbestaanbaar. In de V.S. is het huidige

voorstel dan ook controversieel.
Mensenrechten-, privacy-,
maar ook patiëntenverenigingen in de V.S laten inmiddels luid
hun stem horen. Even zoeken met Google met de zoekterm
“H.R.1313” levert veel hits op over die weerstand. Het is
echter maar de vraag of het mogelijk is om dit heilloze
wetsontwerp tegen te houden met de huidige Republikeinse
meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.
Hoe werkt het?
In
de
V.S.
bieden
werkgevers
vaak
gezondheids(wellness)programma’s aan hun personeel aan. In
naam is het vrijwillig. Deelnemers kunnen echter tot rond de
dertig procent korting krijgen op hun zorgverzekering. In de
H.R.1313-wet mag dat percentage oplopen tot vijftig. Het niet
deelnemen heeft dus grote financiële consequenties, dus de
vrijwilligheid is nogal dubieus. Bij deelname aan zo’n
gezondheids(wellness)programma beschouwt met het als vrij
normaal dat de deelnemer een “health risk assessment
“ondergaat. Daaronder valt ook het verstrekken van informatie
over doorgemaakte ziekten en gebreken, ook van afwijkingen bij
familieleden. Niet deelnemen aan voornoemde programma’s zorgt
ervoor dat die gezondheids- en genetische informatie niet
aangeleverd hoeft te worden, maar wel tegen een hoge prijs.
Hoe staat het er?
De tekst die in het wetsontwerp H.R.1313 over het opvragen van
genetische informatie luidt als volgt:
“ b) Collection of information.—Notwithstanding any other
provision of law, the collection of information about the
manifested disease or disorder of a family member shall not be
considered an unlawful acquisition of genetic information with
respect to another family member as part of a workplace
wellness program described in paragraph (1) or (2) offered by
an employer (or in conjunction with an employer-sponsored
health plan described in section 2705(j) of the Public Health

Service Act (42 U.S.C. 300gg–4(j))) and shall not violate
title I or title II of the Genetic Information
Nondiscrimination Act of 2008 (Public Law 110–233). For
purposes of the preceding sentence, the term “family member”
has the meaning given such term in section 201 of the Genetic
Information Nondiscrimination Act (Public Law 110–233).”
Obamacare
Het ingediende wetsontwerp kan niet los gezien worden van
Republikeinse pogingen onder president Trump om de Obama-care
af te schaffen. Door veel meer korting toe te staan op
zorgverzekeringen
bij
deelname
aan
gezondheids(wellness)programma’s kunnen republikeinen stellen
dat werkenden de mogelijkheid hebben van een betaalbare
zorgverzekering binnen een vrije markt. Dat de werknemers
daarvoor betaalt met zijn meest private informatie, inclusief
genetische informatie van hemzelf en familieleden beschouwt
men blijkbaar in Republikeinse kring als vrij normaal. Het is
echter een flagrante aantasting van de privacy van de
werknemers.
Waarom erover geschreven?
Het lijkt sommigen misschien triviaal dat ik over een
dergelijke wetsontwerp in de V.S spreek, maar in Nederland is
het idee van een vrije zorgmarkt nog steeds niet losgelaten.
Hier zijn het niet de werkgevers maar de zorgverzekeringen die
voor aanvullende verzekeringen vragenlijsten naar verzekerden
sturen over medische diagnoses. In de V.S. hebben we gezien
hoe een regering plotseling zeer heftig kan veranderen van
signatuur. In Nederland is dat in principe ook niet
uitgesloten. Iets wat elders in regeringskringen normaal
gevonden wordt, is niet iets wat hier ook verdient ingevoerd
te worden. In de V.S is men een brug te ver gegaan.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
W.J. Jongejan

10 maart 2017 Utrecht: twee
rechtszaken
over
beroepsgeheim en privacy

Op 10 maart dienen voor de Rechtbank Midden Holland in Utrecht
twee rechtszaken die aangespannen zijn door de
burgerrechtenvereniging Vrijbit. Die stelt zich tot doel zich
grensoverschrijdend in te zetten voor het recht op privacy,
vrije communicatie en toegang tot informatie. De twee zaken
die aangespannen zijn tegen de Autoriteit Persoonsgegevens(AP)
zouden al veel eerder dienen. Door een vertragingsactie van de
AP(te late indiening van processtukken) werden de zittingen
van september naar december 2016 opschoven. Door het verzoek
tot verschoning door een rechter daags voor de eerder geplande
zittingen op 2 december 2016 ontstond daarna nogmaals onnodig
tijdsverlies. De rechter kwam toen wel heel erg laat met dat
verzoek omdat haar echtgenoot zich bezighield met de
verwerking van medische persoonsgegevens. De zaak met
zaaknummer UTR 16/3326 WBP V97 dient om 13.30u, waarna om
15:00 uur zaaknummer UTR 16/4199 WBP V93 volgt voor de
meervoudige kamer.
Zaak UTR 16/3326 WBP V97
Deze zaak gaat om het afgewezen verzoek van Vrijbit op 3 mei

2015 aan AP (toen nog CBP) om een eind te maken aan de
onrechtmatige verzameling en verwerking van medische gegevens
door de zorgverzekeraars. Zorgverzekeringsmaatschappijen die
tot op de dag van vandaag met medische gegevens omgaan volgens
een gedragscode die jaren terug al door de rechtbank Amsterdam
werden veroordeeld als zijnde strijdig met de fundamentele
rechten op bescherming van het privéleven van patiënten en het
medisch beroepsgeheim. Inzet van het geding is de nalatigheid
van de toezichthouder AP om op te treden tegen de wijze waarop
de zorgverzekeraars in Nederland, volgens een gedragscode die
in
strijd
is
met
zowel
de
Wet
Bescherming
persoonsgegevens(Wbp) als het Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens (EVRM) verwerkingsprocedures hanteren aangaande de
medische gegevens die zij verzamelen en verwerken.
Zaaknummer UTR 16/4199 WBP V93
Inzet van dit geding is het plichtsverzuim van de
toezichthouder(AP) om op te treden tegen de wijze waarop de
Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa) medische diagnose- en
behandelgegevens (DBC) van de gehele Nederlandse bevolking
verzamelt, gebruikt en verstrekt aan derden. Het verzamelen
van de diagnosegegevens doet de NZa in het DBC Informatie
Systeem(DIS), waarvan het CBP elf jaar geleden al aangaf dat
het
geen tot een persoon herleidbare persoonsgegevens zou
mogen bevatten. Maar al jaren staat onomstotelijk vast dat dit
wel degelijk het geval is. Het DIS, dat één van de manieren
is waarmee de minister en de NZa hoe dan ook de hand op ieders
medische dossier wil kunnen leggen, ook al gaat dit om
vertrouwelijke gegevens. Het zijn
intieme gegevens, die
uitsluitend toegankelijk behoren te zijn voor patiënten en
zorgverleners die direct bij een bepaalde medische behandeling
van hen zijn betrokken. Inmiddels heeft de NZa zich als
belanghebbende partij in de zaak gevoegd en werkt nu samen als
verweerder met de toezichthouder die gevraagd is tegen hen op
te treden. Door deze invoeging heeft deze rechtszaak nog meer
gewicht gekregen.

Beroepsgeheim en privacy
De beide zaken gaan zoals uit het bovenstaande blijkt over
schendingen van het medisch beroepsgeheim van de arts en de
privacy van de patiënt. Het zijn onderwerpen die ook een grote
rol spelen in de rechtsgang van de Vereniging Praktijkhoudende
Huisartsen versus de Vereniging van Zorgaanbieders Voor
Zorgcommunicatie(VZVZ) die het Landelijk SchakelPunt beheert.
Op dit moment ligt die zaak bij de Hoge Raad der Nederlanden,
ons hoogste rechtscollege.
Publiek
De rechtszaken van de burgerrechtenvereniging Vrijbit
verdienen de aandacht van een ieder die zich zorgen maakt over
de continue reeks van aantastingen en pogingen daartoe op het
medisch beroepsgeheim en de privacy van de burger. Indien u in
de gelegenheid kan ik een ieder aanbevelen als publiek
aanwezig te zijn bij de zittingen op vrijdag 10 maart in de
Rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht, Vrouwe
Justitiaplein 1, 3511 EX Utrecht.
Hoort zegt het voort.
W.J. Jongejan

Tessa,
de
buiksprekende
bloempot. Een zorgrobot?

Op diverse websites kon men de afgelopen week(o, ja, het was
eHealthweek 2017) lezen dat meerdere zorginstellingen Tessa,
een nieuw soort kleine zorgrobot, ook soms sociale robot
genoemd, bij patiënten deze maand gaan uitproberen. Het gaat
om soort eivormig apparaat dat is staat is muziek af te spelen
en via het internet toegespeelde boodschappen en reminders
gesproken weer te geven. De bovenzijde van de robot, die met
een soort jasje en hoed is aangekleed, biedt plaats aan een
plantje, waardoor het geheel het meest op een sprekende
bloempot lijkt. Het is bedoeld voor dementerende patiënten die
nog in staat zijn verbaal te communiceren met een dergelijk
apparaat, maar het heeft meer weg van “ICT in search of
patients”. De start-up Tinybots heeft het ontworpen. Bij Tessa
zijn de nodige kanttekeningen te maken en het is maar helemaal
de vraag of de zorg nu echt op dit soort ontwikkelingen wacht.
Opzet
De makers van Tessa gaan van de gedachte uit dat dementerenden
geen goede grip meer op gebeurtenissen in het verleden en dat
wat gaat komen. Met de robot willen ze door aankondigingen van
activiteiten, zoals medicijninname en bezoek van hulpverleners
of familie het leven van de patiënt wat structuur geven. Men
mikt qua prijs op een bedrag van één euro per dag.
Sociale robot
Tessa is zonder plantje erin hooguit 30 cm hoog en 15 cm
breed. Er zitten geen armen en benen aan, maar wel twee op
ogen lijkende lampjes. Meestal zal het apparaat op een half
hoge boekenkast of tafel geplaatst worden. Het is voorzien van

minimaal één microfoon en een luidspreker. Bediening vindt
plaats met behulp van een smartphone, tablet of PC. Het
betekent dat Tessa via wifi gekoppeld is aan het internet in
de vorm van een Internet-of-Things(IOT)-connectie. Tessa kan
een voorgeprogrammeerde lijst van muzieknummers, vermoedelijk
in de vorm van MP3- of MP4-bestanden, afspelen. De robot
reageert na een vraag over het afspelen van muziek op
antwoorden van de patiënt. De boodschappen, die Tessa
uitspreekt kunnen ingetypt worden in op smartphone, tablet of
PC waarna de robot die uitspreekt op het gewenste moment of
met de gewenste herhaling. Daarmee is Tessa niet veel anders
dan een buiksprekende robot.
Privacy en veiligheid
Omdat Tessa voorzien is van minimaal één microfoon is er
sprake van het verwerken van gesproken woord. Men moet zich
daarbij bewust zijn dat ook het stemgeluid van derden
geregistreerd wordt. Ook dient men zich in instellingen te
realiseren dat door het gebruik van het wifi-netwerk er een
potentieel veiligheidslek bestaat bij het gebruik. Het is
alleen veilig als er sprake is van een afgescheiden en apart
beveiligd deel van het wifi-netwerk. Het is precies hetzelfde
probleem als wat speelt bij gebruik van de “zorgrobot” Zora.
Ik schreef daar eerder over. Het is de vraag of men in de
proeftuinen bij diverse instellingen daar rekening mee houdt.
Het gaat om Driestroom, SWON Seniorennetwerk, BrabantZorg en
Pleyade waar de robots geplaatst worden.
Kritiekloze media
Even googlen op de woorden “Tessa” en “robot” levert veel hits
op van media die de zegeningen van deze robot breed uitmeten.
Deze doen in wezen niets anders dan de verhalen van de makers
overnemen. Eigenlijk nergens kom je een kritisch geluid tegen
over het apparaat en of dit wel de weg is die we op moeten
gaan. Het is ook vreemd om op dit soort buiksprekende
elektronica het etiket “zorgrobot” te plakken. Zelfs voor

iemand die in het volledige bezit is van zijn geestelijke
vermogens, is de interactie die de patiënt met Tessa dient aan
te gaan bijzonder vervreemdend. Meldingen, ingetypt door
familie of verzorgenden bereiken de patiënt via een sprekende,
aangeklede bloempot die eruit ziet als een detective uit een
ouderwetse film. Van de patiënt wordt verwacht dat die ook
terugspreekt tegen deze “robot”. Ik kan me zeer goed
voorstellen dat een dementerende die de greep aan het
verliezen is over zijn omgeving van dit soort apparatuur niets
begrijpt en juist onrustiger wordt.
Zorgen
Bij het zien van deze “zorgrobot” bekruipt mij sterk het
gevoel naar iets onnodigs en onwenselijks te kijken. Onnodig
want het is maar helemaal de vraag of de dementerende juist
niet gestrest raakt door herhaalde boodschappen, die in zijn
of haar leefwereld worden uitgesproken. Onwenselijk is het
vanwege het steeds onpersoonlijker maken van de zorg voor
dementerenden. Dementerenden zijn juist gebaat met menselijk
interactie, met de frequente fysieke aanwezigheid van familie
en/of zorgverleners. De inzet van menskracht en middelen dient
daarom mijns inziens uit te gaan naar vormen van menselijke
interactie en niet naar interactie met elektronica.
Persoonlijk hoop ik nooit tegen een bloempot in een regenjas
te hoeven praten als mijn geestelijke vermogens afnemen.
W.J. Jongejan

VZVZ

gebruikt

vrouwenblad

Margriet om LSP-verkeer op te
krikken

Vol trots laat de Vereniging van Zorgaanbieders Voor
Zorgcommunicatie(VZVZ), verantwoordelijk voor het Landelijk
SchakelPunt(LSP) in haar nieuwsbrief van november weten dat
een artikel verschenen is in het damesblad Margriet. VZVZ zegt
op haar site deze weg te zoeken in
opdracht van haar
deelnemers. Het is de bedoeling om patiënten bewuster te maken
van de toegevoegde waarde van het uitwisselen van medische
gegevens via LSP én van de noodzaak in hun ogen om
zorgverleners hiervoor toestemming te geven. Meer
toestemmingen moeten het LSP haar bestaansrecht gaan geven.
Daarbij stelt men dat meer gegevensuitwisseling tot een betere
en efficiëntere zorg leidt. Dat is echter nooit bewezen, maar
een aanname met de natte vinger. Het inschakelen van een
damesblad is een opzichtige poging om te komen tot een groter
aantal opt-in-toestemmingen van burgers om medische gegevens
van huisartsen beschikbaar te stellen voor inzage door andere
zorgaanbieders. Een poging waarbij veel kritische
kanttekeningen te zetten zijn.
Waarom
De reden dat VZVZ nu deze weg zoekt is gelegen in het fors
achterblijven van de opt-in-toestemmingen voor huisartsdata.
Al langere tijd is slechts één derde van de Nederlanders(5,7
miljoen) bereid om gegevens van huisartsen beschikbaar te

stellen voor inzage. Met de bij de apotheek vastgelegde
medicatiegegevens heeft de burger minder moeite. Daar gaf ruim
twee derde van de Nederlanders(13,4 miljoen) hun opt-intoestemming voor. Deze cijfers zijn van VZVZ zelf afkomstig(
zie feit 4 in deze link). Het betekent dat de kans om van een
willekeurige burger via het LSP de professionele samenvatting
van het huisartsdossier op te kunnen vragen slechts één op de
drie is. Het is een cijfer dat het bestaansrecht van het LSP
ernstig op de proef stelt. Omdat er nog zoveel huisarts- en
apotheekdossiers niet gedeeld worden, zijn de gegevens nooit
compleet. Je weet bij opvraag wel wat je ziet maar niet wat je
mist. Daarom probeert VZVZ in de media, dus ook in de Margriet
mensen over te halen.
Margriet
Het artikel in dit damesblad is voor het grootste deel
samengesteld uit informatie die rechtstreeks afkomstig is van
VZVZ. Aan het woord komen de directeur Markt en Klant van
VZVZ, Marc van Aart en de directeur van de huisartsenpost
Haarlemmermeer Marijke ’t Hart. Op een paar regels na is er
geen tekst van tegenstanders te zien. In die paar regels noemt
men de mogelijke kwetsbaarheid voor hackers en het feit dat
onnodig veel privé-gegevens beschikbaar worden gesteld. Er is
geen poging gedaan tegenstanders zoals de Vereniging
Praktijkhoudende Huisartsen, die procedeert tegen VZVZ vanwege
het LSP, aan het woord te laten. Nergens staat vermeld dat men
over deze kwestie in cassatie is gegaan bij de Hoge Raad.
Nergens vermeldt de redactie de proef met een
wezenlijk alternatief voor het LSP in Amsterdam.
Bekend gefoezel
Het artikel bevat cijfermateriaal over het aantal aangesloten
zorgaanbieders. Dat ligt al langere tijd(vanaf 2013) rond de
90 procent, maar al die tijd blijft het aantal opt-intoestemmingen voor huisartsdata ver achter. In het artikel
wordt gesteld dat zestig procent van de Nederlanders

toestemming heeft gegeven, maar daar staat geen specificatie
bij of dat geldt voor huisarts of apotheker. Dus er staat ook
niet bij dat er maar 33 procent van de burgers toestemming gaf
voor huisartsendata. Dit soort gecijfer is een onzindelijke
voorstelling van zaken. Helaas is dat de gebruikelijke manier
waarop VZVZ omgaat met getallen.
Ook de melding dat elke 30 seconden iemand opt-in-toestemming
geeft voor zijn/haar medische gegevens in Margriet is een
getal met een flink luchtje. De zinsnede suggereert het
beschikbaar stellen van huisartsgegevens. Dit getal is ook
afkomstig van de website van VZVZ. Daar staat dat het gaat om
het beschikbaar stellen van één of meerdere dossiers. Daarbij
gaat het
om huisarts- plus apotheek-gegevens. De opt-intoestemming voor bij de apotheek vastgelegde data zijn nu
eenmaal talrijker. Dat betoogde ik hierboven al in de alinea
‘Waarom’. Daarnaast vermeldt VZVZ niet dat in september 2015
er nog sprake was van elke 7 seconden een nieuwe opt-intoestemming en dat sindsdien het teruggezakt is naar elke 30
seconden. Een teruggang van meer dan 400 procent.
Debattrucs
In het artikel in het damesblad zie je meerdere debattrucs
gebruikt worden. De eerste wordt wat verholen gebracht. Het is
het gebruik maken van een vorm van populisme. Het hele artikel
ademt, mede door twee gevallen van casuïstiek, namelijk de
sfeer dat het LSP-gebruik zo goed is voor het bewaren van onze
gezondheid. Wie zou daar nou tegen zijn? In de tweede plaats
werpt men een vals dilemma op. Dat doet de directeur van de
huisartsenpost, Marijke ’t Hart. Zij stelt de vraag: “Wat is
belangrijker? Je privacy of je leven?” Het lijkt een simpele
keuze, maar het is toch een onzindelijke wijze van
discussiëren. Er bestaan namelijk best andere keuzes. Zo is
het mogelijk zonder tussenkomst van het LSP mogelijk om
gegevens rechtstreeks tussen zorgaanbieders te communiceren
met behoud van privacy. Marijke ’t Hart maakt het nog bonter
door voor de Nederlander de vraag over het voor inzage

beschikbaar stellen van de medische gegevens alvast te
beantwoorden. Zij denkt dat iedere burger zijn/haar medische
gegevens beschikbaar zou moeten stellen.
Wankel
Het is te betreuren dat de redactie van Margriet niet meer
aandacht heeft geschonken aan de tegengeluiden tegen het LSP
en de groeiende onvrede met privacy-schendingen in de
samenleving. Blijkbaar heeft de redactie niet door dat VZVZ
Margriet gebruikt om de wankele basis die het LSP op dit
moment heeft te proberen te vergroten. Weinigen beseffen hoe
wankel deze basis is. Het uitwisselen van huisartsgegevens via
het LSP stelt
namelijk thans weinig voor. Het LSP met
infrastructuur is een bijzonder duur systeem met weinig
content. Om haar bestaansrecht zeker te stellen zal in de
nabije toekomst VZVZ wel meer pogingen in het werk stellen om
in andere (dames)bladen een artikel geplaatst te krijgen. Het
is wachten op de Libelle, Viva, Linda, Cosmopolitan, Flair,
Vogue, Womens Health etc.
W.J. Jongejan.

Na
zorgrobot
Zora,
“wiskundeleraar”, hotelrobot
Hugo, nu onderwijsrobot Eddy

De 58 cm hoge robot Nao, ontworpen en ontwikkeld door het
Franse bedrijf Aldebaran, kent vele “levens”. De laatste twee
jaar duikt het apparaat in Nederland in de media op onder
verschillende namen met inzet op nogal verschillende gebieden.
Na introductie in de zorg lieten onderzoekers van de VU de
robot dienstdoen als “wiskundeleraar” in het VMBO. Daarna dook
de robot op als hotel-robot Hugo bij vestigingen van
Hampshire-hotels. Nu haalt onderwijsrobot Eddy het nieuws.
Bij alle introducties valt op dan men alleen maar positieve
eigenschappen toedicht aan het gebruik van de robot.
Mediavertegenwoordigers zijn zonder uitzondering kritiekloos
en roemen het introduceren van de “apparaten van de toekomst”,
de robots. Bij nadere beschouwing valt wat dit type robot kan,
eigenlijk nogal tegen en zijn ze niets anders dan een gadget
die geen vervanging is van menselijke aanwezigheid. Dat de
robot op
zo verschillende wijzen ingezet wordt zegt ook
wel wat over de diepgang. Het blijft bij het uitvoeren van erg
simpele handelingen die door degene die de robot koopt al
anderszins uitgevoerd worden. Alle eigenaren geven aan dat de
robot niemand vervangt en gewoon bedienend personeel nodig
maakt. Nergens hoort men iets over de kosten, vijftienduizend
euro per robot, en komt men de implicaties tegen die het
inzetten van deze robot op het gebied van privacy met zich
meebrengt.
Platform Eddy
Op de website van het platform Eddy dat de inzet in het
onderwijs stimuleert, stelt men dat de robot een leermiddel is
waarmee alle basisschoolleerlingen op een innovatieve manier

leren door het aanspreken van de intrinsieke motivatie bij
kinderen, whatever that me be. Gesproken wordt van het kunnen
realiseren van kwalitatief hogere leeropbrengsten zonder dat
daar enig bewijs voor geleverd wordt. Men zegt dat door het
gebruik van sensoren er interactie plaatsvindt, waardoor
leerlingen gedurende het lesje met de robot zeer betrokken
blijven. Met het platform wil men het voor iedereen mogelijk
maken om een robot in de klas te gebruiken. Meerdere scholen
maar ook bedrijven aan weerszijden van de Belgisch-Nederlandse
grens zijn partners van dit platform. Wat het platform vooral
doet is het maken van lesmateriaal dat dan in de robot geladen
kan worden. In feite is de robot niets anders dan een andere,
nogal prijzige, presentatievorm van het gewone lesmateriaal.
Bewegen
Het laten bewegen van de robot is beslist niet makkelijk. Dat
blijkt bijvoorbeeld uit een opmerking, die op de website van
het platform te vinden is. Er staat dat helaas na twee en een
half jaar testen en uitproberen dat het programmeren van de
robot zonder programmeurs vrijwel onmogelijk was(alinea Team
Eddy). De bewegingen worden geprogrammeerd met hulp van de
programmeertaal Choreograph dat inderdaad een vaardige
programmeerhand vereist. De manier van bewegingen programmeren
is modulair van opbouw en heeft iets weg van het programmeren
van een Lego Mindstorms-robot.
Het betekent dat als de robot meer moet gaan bewegen dan
waarmee bij aankoop voorzien is, extra kosten gemaakt moeten
worden om dat te programmeren. Nieuw lesmateriaal in de vorm
van software ontwikkelen zal, ook al gebeurt dat via het
platform Eddy, ook niet gratis plaatsvinden. Als dit voor de
Nao-robot in het onderwijs geldt, geldt dit evenzo voor alle
andere toepassingsgebieden. Je koopt dus iets erg duurs. Wil
je er dan wat mee dan volgen er meer kosten..
Dansen

Om de robot er leuk en levendig uit te laten zien bij de
introducties op bovengenoemde terreinen wordt onveranderlijk
getoond hoe die kan dansen. Ronduit vermakelijk is het dat
elke keer weer het Gangnam-style dansje van PSY getoond wordt
dat in 2012 furore maakte. Of het nu Zora is, of Hugo of
Eddy, het maakt niet uit, maar oogt toch wel wat sneu.
Blijkbaar is het nogal bewerkelijk om veel andere danspassen
te programmeren.
Privacy
In eerdere publicaties over de Nao-robot(A, B, C, D) bracht ik
al het onderwerp privacy ter sprake. Ten eerste werkt de robot
niet geheel zelfstandig maar met een basisstation dat een
laptop of desktopcomputer kan zijn. Via wifi is er dan
verbinding. Omdat de Nao-robot zelf van een computer voorzien
is wordt deze onderdeel van het netwerk. Om veilig met een
dergelijk apparaat te kunnen werken met wifi moet een
afgescheiden deel van het netwerk gecreëerd worden, zodat geen
datalekken kunnen optreden. Veel belangrijker is echter het
feit dat de twee camera’s en vier microfoons beeld- en
geluidopnamen maken die in het basisstation opgeslagen worden.
Op scholen gaat het dan om opnamen van kinderen en
leerkrachten.
Van de hotelrobot Hugo weten we dat die in
staat is door software voor gezichtsherkenning gasten tot zes
maanden erna te herkennen. Data-opslag betreffende gezichten
vindt dus plaats. Dat zal met Eddy niet veel anders zijn.
Mensen die met deze robot werken dienen zich daarvan terdege
bewust zijn. Ouders van kinderen dienen dan ook op de hoogte
te zijn van wat opgeslagen wordt en hoe lang de dataopslag
duurt. De Google Glass-heeft ons geleerd dat een “innovatie”
toch uit de handel genomen moest worden vanwege beeld- en /of
geluidsopnamen, dus privacy-issues.
W.J. Jongejan
De afbeelding toont geen Nao-robot.

