Tenenkrommend zwak opererende
minister Bruno Bruins in
zorg-ICT-debat
Tenenkrommend en zeer zwak was de manier
waarop de minister voor de zorg Bruno Bruins
op woensdag 30 januari 2018 in de Tweede Kamer
een debat over gegevensuitwisseling in de
zorg/gegevensbescherming. Het videoverslag
ervan is beschikbaar. Het debat, in de vorm
van een AO(Algemeen Overleg) vond plaats
tussen de minister, bijgestaan door de chief information
officer(CIO) Ron Roozendaal enerzijds en anderzijds acht leden
van de vaste Kamercommissie voor VWS. Opvallend was dat de
minister vaak niet de voorgeschiedenis van bepaalde
ontwikkelingen in de zorg-ICT wist of paraat had. Hij gaf
deels ontwijkende, deels zeer vage antwoorden op vragen van de
Kamerleden. Zodanig dat er veelvuldig doorgevraagd moest
worden. Ook sprak de minister zichzelf soms in één zin tegen.
Hij ventileerde in zijn antwoorden te pas en te onpas de twee
begrippen “eenheid van taal” en “zorgbouwstenen” om vervolgens
niet diep op de gestelde vragen in te gaan Een belangrijk
deel van het overleg ging over de problemen met het
implementeren van het ooit door oud-minister Edith Schippers
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van wijziging van het wetsvoorstel 33509(Wet cliëntenrechten
bij elektronische verwerking van gegevens). Dat werd toen in
de Tweede Kamer behandeld. Ze liet nog twee mogelijkheden voor
de patiënt open: de keuze voor een generieke toestemming(alle

medische gegevens voor alle opvragende zorgaanbieders) en de
gespecificeerde toestemming. Met een amendement van Hanke
Bruins Slot in 2014 werd het alleen de laatste. Met de
gespecificeerde toestemming zou iemand dan kunnen aangeven
welke delen van een medisch dossier ingezien mogen worden met
zelf te kiezen/uit te sluiten categorieën van zorgaanbieders.
Praktisch gesproken blijkt dat begrip bij de mogelijke
uitvoering grote problemen te veroorzaken. Het zou voor de
patiënt tot een aantal van 160 keuzemogelijkheden kunnen
leiden zegt de stuurgroep Gespecificeerde Toestemming. Deze
kwam recent al daarover in een technische briefing met de
minister praten. Ze vroeg de minister dan ook: hoe nu verder?
Minister Bruins blijkt dat zelf eigenlijk ook niet goed te
weten en vraagt de Kamerleden mee te denken.

Motie
Op een bepaald moment werd het een beetje zot. Op een vraag
van het D66 Kamerlid Raemakers of de minister nog een motie
wilde over de praktische onwerkbaarheid van 160 categorieën de
minister de Kamerleden, zei de minister: “Een motie helpt
zeker. Het is natuurlijk aan uw Kamer of u wel of niet een
motie indient, maar het kan wel helpen”. Het is zeer
ongebruikelijk dat een minister zo direct vraagt om
bijgestuurd te worden door de Kamer. Het lijkt op een roep
vanuit VWS om dan toch maar de generieke toestemming van stal
te halen, ook al is die uitermate ongewenst en uit
privacyoverwegingen veel te breed. Daarnaast blijkt de
minister kleinschalige, regionaal gesitueerde datauitwisselingsmogelijkheden die deze nadelen niet hebben bewust
te negeren. Op gerichte vragen daarover ging hij niet in.

PGO
De elektronische dossiers waarin vanaf medio 2020 burgers hun
medische gegevens zelf kunnen opslaan zijn de genoemde PGO’s.
Daarbij sprak de minister over ongeveer vijf PGO’s die dan

volgens de MedMij-protocollen communiceren. Het wonderlijk is
dat na een subsidieregeling van VWS er nu wel zeventig PGO’s
in ontwikkeling zijn. De subsidieregeling eiste juist dat
deelnemende PGO’s gebruik maken van de MedMIj-protocollen. De
vraag is of de minister wel juist ingelicht is.

Verdienmodel
Het verdienmodel van de PGO’s kwam ook ter sprake. Schrijnend
is weer te ontdekken dat de minister eigenlijk zelf ook niet
goed weet hoe de financiering moet na het ontwikkeltraject met
subsidie. Mogelijk gaat vanuit een subsidiepot van het
Innovatieproject de leverancier van een PGO gedurende vijf
jaar betaald worden, Hij praatte over vier tot acht euro per
patiënt per jaar. Maar een echt duidelijk antwoord op een
vraag uit de commissie of het of de patiënt, of de
zorgverzekeraar of de overheid definitief wordt gaf hij niet.

Patiëntgeheim
Aan de PGO’ s zit meteen het probleem vast dat de burger onder
druk van instituties, overheden, zorgverzekeraars of
commerciële partijen onder druk kan worden gezet om medische
data af te staan. Van diverse kanten hoor je de suggestie voor
een patiëntgeheim naast het medisch beroepsgeheim van de arts.
Op indringende vragen van meerdere commissieleden daarover en
specifieker wat de rechten van de burger in dezen zijn, begon
de minister in eerste instantie zeer ontwijkend te antwoorden.
Hij stelde dat al veel in diverse wetten geregeld is, zoals de
Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst, AVG etc. Hij zou
nog wel eens kijken of hij verder nog wat zou kunnen doen Pas
nadat hem enige tijd het vuur aan de schenen werd gelegd zegde
hij toe voor de zomervakantie met een notitie te komen

LSP
Ook over het LSP kreeg de minister indringende vragen, o.a.
waarom de AORTA-infrastructuur voor LSP als zorgbouwsteen

wordt bestempeld. Dat houdt namelijk in dat VWS centraal voor
één uitwisselsysteem kiest maar met de mond belijdt dat zij
andere communicatiesystemen niet uitsluit. Op vragen over het
tijdens het transporteren van medische data via het LSP deze
kortdurend onversleuteld in het LSP aanwezig zijn, zei hij
eerst dat de berichten van opvrager tot brondossier
versleuteld waren. Nadien zei na aandringen van het Kamerlid
Teunissen(PvdD) toch dat hij het ging uitzoeken. Het is al
heel lang bekend, vanaf 2013, dat het berichtenverkeer van en
naar het LSP versleuteld is, maar dat de data IN de LSPcomputer wel degelijk even onversleuteld aanwezig zijn. Dat
maakt inzage dan in principe mogelijk. Tijdens rechtszaken van
de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen is dat ook door de
Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie(VZVZ) dat
het LSP beheert, beaamd.

Regiehouder?
Bij het zien van videoverslag vroeg ik mij af of deze minister
wel capabel is om de regie-rol die hij zich zelf heeft
toebedeeld voor de nabije toekomst van de zorg-ICT waar te
maken. Een weifelende, ontwijkende, niet van veel parate
kennis getuigende bewindsman is niet de roerganger die nodig
is. Het ingewikkelde is dat er al veel broddelwerk door VWS
geleverd is. Ik verwacht dat het zo niet beter op zal worden.
W.J. Jongejan, 1 februari 2019
2 februari 2019: aanpassing tekst in alinea”Gespecificeerde
toestemming”. Motie van wijziging betrof een wijziging aan het
wetsvoorstel 33509 dat in de Tweede Kamer voorlag.

