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Inleiding
De bijgevoegde beschrijving van ‘Online toestemmingsvoorziening: Mitz als
bouwsteen’ is op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland opgesteld. Het document
vormt de toelichting en onderbouwing voor de behoefte en noodzaak aan een
generieke dienst voor patiënten én zorgaanbieders met betrekking tot
toestemmingskeuzes aangaande de elektronische uitwisseling van gegevens.
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Voor een goede zorgverlening is het van belang de juiste gegevens op het juiste
moment en op de juiste plek beschikbaar te hebben. De uitwisseling van deze gegevens
vergt soms een veronderstelde toestemming, soms een uitdrukkelijke toestemming
van de betrokken patiënt. Door het vastleggen van een toestemmingskeuze (wel of
geen toestemming) in een landelijke toestemmingsvoorziening, krijgt de patiënt meer
regie, meer overzicht en meer transparantie.
Door deze toestemmingsvoorziening te voorzien van open standaarden, kunnen alle
uitwisselingssystemen (ongeacht de gekozen infrastructuur) aansluiten.
Uitwisselingssystemen kunnen voor een specifieke uitwisseling via deze open
koppelvlakken de betreffende toestemmingskeuze vaststellen. Een
toestemmingskeuze ‘ja’ levert een rechtsgeldige uitdrukkelijke toestemming op (voor
uitwisselingen die een uitdrukkelijke toestemming als grondslag hebben; de ‘opt‐in’).
Een toestemmingskeuze ‘nee’ is een bezwaar tegen een bepaalde uitwisseling (voor
uitwisselingen die werken op basis van een veronderstelde toestemming, de ‘opt‐out’).
De online toestemmingsvoorziening is een generieke dienst voor burgers, patiënten en
cliënten (hierna: patiënten) waarop zorgaanbieders kunnen aansluiten, al dan niet via
een systeem ten behoeve van elektronische uitwisselingen en heeft betrekking op de
uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieders, waarbij toestemming als grondslag
vereist is, of bezwaar gecontroleerd moet kunnen worden.
Dit document beschrijft waar een online toestemmingsvoorziening als generieke dienst
aan moet voldoen. De online toestemmingsvoorziening Mitz is volledig hierop
gebaseerd.
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Het regelen van toestemming en bezwaar hoeft op deze wijze niet door alle
zorgaanbieders apart opgepakt te worden, maar kan generiek worden opgezet en
onderhouden. Efficiënte inzet van kennis, IT capaciteit en middelen is een ons inziens
een bijkomend groot voordeel. Daarnaast komt de patiënt meer in de regie, doordat
alle toestemmingen en bezwaren op een overzichtelijke wijze kunnen worden ingezien
en beheerd.

Consultatievragen
Doel van dit document is te bespreken:
•
•

of een online toestemmingsvoorziening onder deze beschrijving tegemoet komt aan de wensen en
eisen van het zorgveld en voldoet aan de behoefte;
of Mitz als online toestemmingsvoorziening hierin voorziet en toegelaten kan worden als bouwsteen
voor de duurzaam informatiestelsel in de zorg.

Daarnaast vragen wij aan te geven welke zaken voor u van belang zijn voor een verdere
doorontwikkeling van een online toestemmingsvoorziening.
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