VZVZ gebruikt vrouwenblad
Margriet om LSP-verkeer op te
krikken
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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.

