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Aanleiding voor de conferentie vormde 

het rapport Privacy van patiënten bij 

elektronische gegevensuitwisseling, dat 

werd opgesteld binnen een landelijk 

project van het Citrienprogramma 

‘Naar regionale oncologienetwerken’. 

Dagvoorzitter Marco Derksen, digitaal 

strateeg, vertelt: “Het doel van het 

project was het ontwikkelen van een 

praktische handleiding voor snelle 

overdracht van patiëntgegevens met 

maximale aandacht voor privacy en 

veiligheid.” Waar privacyregels en 

veiligheid aan moeten voldoen, staat 

beschreven in de sinds 25 mei 2018 van 

toepassing zijnde Europese privacy-

wetgeving: de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG). “Het gaat 

erom hoe we in de praktijk met die 

wet om kunnen gaan”, zegt Derksen. 

Beknotting zorgverlening
Dr. Haiko Bloemendal, internist-onco-

loog in het Meander Medisch Centrum 

te Amersfoort en voorzitter van de 

NVMO, is werkgroepleider van het  

Citrienproject over privacy van patiënt- 

gegevens. “Bij het rapport is de werk-

groep uitgegaan van de kern van wat we 

doen: goede zorg leveren”, vertelt hij. 

“Als je die zorg in een netwerk levert, 

dan is een goede, snelle informatie-

overdracht essentieel. Dat gaat niet 

met de huidige ziekenhuissystemen, 

want die communiceren niet goed met 

elkaar. Gelukkig zijn er andere manie-

ren van communicatie, zoals e-mail en 

appen. Daar worden we echter schijn-

baar gehinderd door wetgeving: de Wet 

op de geneeskundige behandelings-

overeenkomst (WGBO) en nu de AVG. 

Patiëntgegevens moeten namelijk vei-

lig verwerkt worden en mailen is niet 

veilig. Koepelorganisaties als de KNMG 

en FMS verkondigen een standpunt en 

dat wordt weer overgenomen door secu-

rity officers in ziekenhuizen: e-mailen 

mag niet. Als zorgverlener voel ik mij 

dan beknot, want ik wil een patiënt  

de beste zorg leveren en daar is (soms 

zeer snelle) data-uitwisseling echt voor 

nodig.”

Aangifte bij Autoriteit 
Persoonsgegevens
Om te kijken in hoeverre artsen pro-

blemen zouden krijgen met ‘illegale’ 

e-mail, toog Haiko Bloemendal naar 

de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 

en legde een fictieve zaak voor. “Ik  

gaf aan dat ik als dokter gemaild had 

met mijn patiënt. Ook mailde ik mijn 

collega over die patiënt. De patiënt 

vindt dat overigens prima. Op de vraag 

of ik nu strafbaar was of niet konden 

ze bij de AP geen antwoord geven.” 

Bloemendal trok daaruit zijn conclusie: 

“Als dat het beste is voor de patiënt en 

deze daar toestemming voor geeft, 

kunnen we gewoon mailen. De mail 

staat in dit geval symbool voor het uit-

wisselen van informatie, zoals radio-

logiebeelden, PA-verslagen en brieven, 

via digitale communicatiemiddelen. 

Om het even scherp te stellen: als de 

patiënt het goed vindt, mag alles.”

Wat vindt de patiënt?
Arja Broenland, directeur-bestuurder 

van de Nederlandse Federatie van Kan-

kerpatiëntenorganisaties (NFK) brengt 

het perspectief van de patiënt naar 

voren. “De patiënt verwacht altijd de 

beste zorg. Als gegevensuitwisseling 

noodzakelijk is voor een bepaalde be-

handeling, dan zal de patiënt niet 

snel zeggen: doe maar niet, want ik 

ben gesteld op mijn privacy.” Zij geeft 

aan dat daar wel grenzen aan zitten. 

“Als gegevens worden vastgelegd, dan 

hoeft niet iedere behandelaar alle  

gegevens in te zien. Een orthopeed 

hoeft niet te weten dat iemand door 

de behandeling van kanker seksuele 

problemen heeft.” 

Volgens Broenland is privacy een 

kwestie van gedrag en cultuur. “Je kunt 

wel allemaal regels vastleggen, maar 

uiteindelijk gaat het erom dat iedereen 

fatsoenlijk en veilig met data omgaat.” 

Ook transparantie vindt zij belangrijk. 

“Vertel de patiënt waarom het nodig 

is om gegevens uit te wisselen en hoe 

dat gebeurt. Als die er geen moeite mee 

heeft dat je via e-mail communiceert, 

waarom zou je dat dan niet mogen 

doen? Zolang de patiënt maar weet 

wat en wanneer iets gedeeld wordt, en 

daar ook ‘nee’ tegen mag zeggen.” 

Brede toestemming
Informatie-uitwisseling lijkt dus te 

draaien om de toestemming van de 

patiënt. Toestemming, maar waarop 

precies? Walter de Haan, technisch 

manager bij Integrating the Health-

care Enterprise (IHE), zegt daarover: 

“Bij toestemming is het van belang af 

te spreken welke informatie wordt uit-

gewisseld, met wie, wie het mag inzien, 

hoe lang die toestemming geldt en 

vanaf wanneer.” In een project in de 

regio Amsterdam wordt een heel brede 

toestemming gevraagd aan iedere pa-

tiënt die daar met een zorgvraag naar 

een ziekenhuis gaat. “We vragen toe-

stemming met een formulering waar-

mee de patiënt voor onbeperkte tijd 

permissie verleent voor het uitwisselen 

van data aan het gehele behandelteam 

waar op dat moment een behandel- 

relatie mee is.”

In het Amsterdamse wordt de toe-

stemming technisch vastgelegd - de 

AVG eist immers dat de toestemming 

aantoonbaar is -, waarbij eventueel 

gefilterd kan worden wie wel en niet 

bij bepaalde data kan. “Daar zijn  

speciale programma’s voor, waarin 

met een soort schuifjessysteem aan-

gegeven kan worden wie welke data 

mag inzien. Maar met die brede toe-

stemming die we vragen is het eigen-

lijk een kwestie van ‘ja’ of ‘nee’ tegen 

een heel pakket, met uitzondering 

van data over klinische genetica, sek-

sualiteit, psychiatrie en psychologie”, 

aldus De Haan.

Hoezo toestemming? 
Niet iedereen denkt dat toestemming 

de oplossing is voor het kunnen uit-

wisselen van patiëntgegevens in het 

kader van een behandeling. Sterker 

nog: volgens mr. Jolanda van Boven, 

directeur van VAN BOVEN Juridisch 

Adviesbureau, is toestemming niet de 

grondslag om informatie te delen in 

de gezondheidszorg. Om dat te staven 

wijst zij juíst op de AVG. “De AVG  

begint met 173 overwegingen. In de 

vierde daarvan staat: ‘Verwerking van 

persoonsgegevens moet ten dienste 

van de mens staan’. Dat geeft al ruimte. 

Lezen we verder dan staat daar: ‘Het 

recht op bescherming van persoons-

gegevens heeft geen absolute gelding, 

maar moet worden beschouwd in  

relatie tot de functie ervan in de  

samenleving (…).’ 

Vervolgens kijk je wanneer je volgens 

de AVG informatie moet of mag delen. 

Dat is als: er een wettelijke plicht is, 

er een overeenkomst is, je een publiek-

rechtelijke taak hebt, er een vitaal be-

lang is, er een gerechtvaardigd belang 

is. Pas als deze omstandigheden niet 

gelden, wijk je uit naar het alternatief 

en dat is de toestemming om persoons-

gegevens te mogen delen. Aan die toe-

stemming stelt de AVG strenge eisen. 

Voldoen aan deze eisen belemmert 

het leveren van goede zorg. Vraag je 

toch om toestemming, dan loop je het 

risico dat je met een ongeldige toe-

stemming zit. Dat hoeft allemaal niet, 

want in de zorg hébben we wetten en 

een overeenkomst die ervoor zorgen 

dat we niet hoeven uit te wijken naar 

de toestemming. Wat dat betreft is de 

AVG een license to operate.”

Gij zult afstemmen
In artikel 3 van de Wet kwaliteit, 

klachten en geschillen zorg (WKKGZ) 

staat dat de zorgaanbieder zorg moet 

dragen voor een aantal zaken, waar-

onder een zodanige toedeling van 

verantwoordelijkheden, bevoegdheden 

alsmede afstemmings- en verantwoor-

Hoezo toestemming van de 
patiënt voor (elektronische) 
gegevensuitwisseling? 
DR. MARIJKE VAN OOSTEN, WETENSCHAPSJOURNALIST  

Bij zorgverlening in regionale oncologienetwerken is een betrouwbare, snelle en veilige uitwisseling 
van patiëntgegevens een must. Met de huidige ziekenhuissystemen is dat echter niet mogelijk. 
Alternatieve communicatiemiddelen, zoals e-mail, zouden zijn verboden. Ook is gegevensuitwisseling 
zonder toestemming van de patiënt niet geoorloofd. Dat staat immers allemaal in de wet. Maar is dat 
wel zo? Op 13 september jl. werd onder de paraplu van het programma ‘Naar regionale oncologie-
netwerken’ een invitational conference gehouden over de verschillende aspecten van veiligheid en 
privacy van patiënten bij (elektronische) gegevensuitwisseling. De wettelijke regels blijken anders 
dan veelal wordt uitgedragen.

19 december 2018 - Van der Valk Hotel Utrecht

     Impactconferentie Trefzekere Oncologie:
optimale zorg in netwerken

Het Citrienfondsprogramma Naar regionale oncologienetwerken en 
de Taskforce Oncologie nodigen u van harte uit!

Neem deel aan deze inspirerende dag!

 • Keynotes van Simon Oberst (UK) - Mathieu Weggeman - Bas Bloem 

 • Minister Bruno Bruins krijgt Visiedocument Oncologische Netwerkzorg aangeboden

 • Boeiende praktijkverhalen over patient journey, bouwen aan netwerkzorg en oncologienetwerken

 • Forumdiscussie over trefzekere samenwerking in de oncologie 

De Impactconferentie is met name bedoeld voor bestuurders en beleidsmakers.

Er is volop gelegenheid voor dialoog en discussie.

 • Tijd: woensdag 19 december 10.00-17.00 uur

 • Locatie: Van der Valk Hotel Utrecht 

 • Kosten: geen

 • Aanmelden: mail naar impactconferentie@iknl.nl

Bekijk het volledige programma op Oncologienetwerken.nl/agenda

Nog enkele plaatsen beschikbaar
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dingsplichten, dat een en ander rede-

lijkerwijs moet leiden tot het verlenen 

van goede zorg. “Dat betekent eigen-

lijk: gij zult afstemmen met elkaar. 

Het gaat niet om mogen; het moet. 

Het is een wettelijke opdracht”, ver-

duidelijkt de juriste.

De plicht tot het delen van informatie 

ligt ook verankerd in de professionele 

norm die reeds in 2010 is opgesteld 

door de beroepsgroepen zelf, namelijk 

de Handreiking verantwoordelijkheids-

verdeling bij samenwerking in de zorg. 

Van Boven: “Die Handreiking zegt in 

aandachtspunt 4: ‘Een zorgverlener 

die deelneemt in een samenwerkings-

traject vergewist zich ervan dat hij/zij 

beschikt over relevante gegevens van 

collega’s en informeert collega’s over 

gegevens en bevindingen die zij nodig 

hebben om verantwoorde zorg te 

kunnen verlenen.’ Kort gezegd: zorg-

verleners hebben een ‘haal- en breng-

plicht’ om relevante informatie met 

elkaar uit te wisselen.”

Overeenkomst: WGBO 
De overeenkomst waar Van Boven op 

doelt is de WGBO. Ook volgens de 

WGBO is toestemming van de patiënt 

voor gegevensuitwisseling niet nood-

zakelijk. Van Boven: “De hoofdregel is 

daar weliswaar dat geen gegevens aan 

anderen verstrekt mogen worden zon-

der toestemming van de patiënt, maar 

men moet ook verder lezen. Dan staat 

er dat er geen toestemming nodig is 

voor het verstrekken van gegevens voor 

degenen die rechtstreeks bij de zorg 

zijn betrokken of hun vervangers. Wie 

dan rechtreeks bij de zorg betrokken 

zijn, staat weer in de eerder genoemde 

handreiking: er is sprake van samen-

werking als meer dan één zorgverlener 

bij de cliënt betrokken is, hetzij uit 

dezelfde instelling, hetzij uit verschil-

lende instellingen, zowel bij simultane 

als bij volgtijdelijke samenwerking.” 

Oftewel, bij in netwerkverband verleen-

de zorg is ook geen toestemming nodig.

De WGBO beschrijft ook plichten voor 

de patiënt. “Die dient naar beste weten 

de inlichtingen en de medewerking te 

geven die de hulpverlener in redelijk-

heid nodig heeft voor het uitvoeren 

van de behandelovereenkomst”, zegt 

Van Boven. “Voor die hulpverlener is 

het van belang dat er bepaalde infor-

matie kan worden uitgewisseld. Dus 

indien een patiënt instemt met een 

behandeling, dan moet die patiënt 

zijn medewerking verlenen aan het 

uitwisselen van die noodzakelijke in-

formatie. De arts is er verantwoorde-

lijk voor om de behandeling zo goed 

en veilig mogelijk te laten verlopen en 

maakt daarvoor bepaalde keuzes. Ook 

over het uitwisselen van informatie 

met andere zorgverleners. Dat sluit 

aan bij hetgeen de AVG wil: duidelijk-

heid over verantwoordelijkheid. Laat 

je een patiënt kiezen of gegevensuit-

wisseling mag, dan is die verantwoor-

delijkheid niet duidelijk.”

Juridisch Zwitsers zakmes 
Voor het uitwisselen van patiënt- 

gegevens zonder toestemming van de 

patiënt bestaan wel andere principes. 

Van Boven maakt daarvoor graag ge-

bruik van gereedschap: het ‘juridisch 

Zwitsers zakmes’. “De principes hier-

van zijn: subsidiariteit, proportionali-

teit en doelmatigheid. 

Aan de hand van de principes van het 

juridisch Zwitsers zakmes kunnen we 

toetsen of Bloemendal een mailtje 

mag sturen aan zijn collega”, zegt Van 

Boven: “Het doel is snelle informatie-

uitwisseling die noodzakelijk is met 

het oog op de kwaliteit van zorg en  

de veiligheid voor de patiënt. Op dat  

moment is de mail het snelste com-

municatiemiddel, maar mail is nog 

niet beveiligd. Dan kun je in het kader 

van subsidiariteit de vraag stellen 

‘kan het een tandje minder oftewel 

zou ik informatie ook op een later 

tijdstip kunnen delen of niet via de 

mail?’ Het antwoord moet dan ‘nee’ 

zijn. Op de vraag ‘is mailen in propor-

tie?’ moet het antwoord ‘ja’ zijn, want 

goede patiëntenzorg vereist deze snel-

heid. Het antwoord op de vraag ‘is 

mailen doelmatig?’ moet eveneens 

‘ja’ zijn, want alleen dan komt alle  

relevante informatie snel ter plaatse. 

Bovendien mail je alleen die informa-

tie, die de andere zorgverlener op dat 

moment nodig heeft. Dat is ook sub-

sidiariteit. Voor de AVG geldt: je moet 

verantwoording kunnen afleggen voor 

hetgeen je doet en daartoe heb je een 

deugdelijk doel nodig.” Zij waarschuwt 

wel: “Dat ontslaat het ziekenhuis niet 

van zijn taak om voor een goed, snel 

en veilig informatieoverdrachtsysteem 

te zorgen. Dat mailtje is een oplossing 

voor de time being, maar uiteindelijk 

moet er een veilige en goede oplossing 

komen voor het delen van patiënt- 

gegevens.”

Wat mag niet?
Zowel Bloemendal als Van Boven wijst 

erop dat het hier gaat om uitwisseling 

van patiëntgegevens in het kader van 

een goede en veilige behandeling. 

Voor het delen van informatie voor 

andere doeleinden, zoals onderzoek, 

gelden andere regels, evenals voor het 

invoeren van de gegevens in een elek-

tronisch systeem waar ook anderen 

dan de bij de behandeling betrokken 

zorgverleners bij kunnen.

Communicatie en transparantie
Waar het volgens Van Boven om 

draait is communicatie en transpa-

rantie. “Vertel de patiënt wat je doet 

met zijn gegevens en waarom. Als je 

de huisarts een brief met jouw be- 

vindingen gaat sturen, zeg dit dan  

tegen de patiënt. Het mag niet zo zijn 

dat als de huisarts de patiënt vertelt 

dat hij een brief van de specialist 

heeft gekregen, de patiënt dan denkt: 

‘Oh, ik weet van niks, hoezo?!’ Ver-

antwoordelijkheid, transparantie en 

communicatie vormen wat mij betreft 

het hart van de AVG.”

• Het programma Naar regionale oncologienetwerken 

 richt zich op een andere manier van organiseren van de 

 oncologische zorg zodat iedere patiënt met kanker de best 

 mogelijke zorg krijgt. Het programma faciliteert en stimuleert 

 daartoe samenwerking van alle betrokken zorgaanbieders in  

 regionale netwerken.

• Het programma Naar regionale oncologienetwerken wordt 

 gefinancierd door het Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame 

 en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te 

 ontwikkelen en is mogelijk gemaakt door NFU en ZonMw. www.oncologienetwerken.nl
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Een belangrijke vraag tijdens de con-

ferentie was: mogen artsen elkaar 

mailen over een patiënt, als dat in het 

belang is van de patiënt? Het antwoord 

op die vraag wil de werkgroep graag 

verwerken in een handleiding voor 

zorgverleners over omgaan met patiënt- 

gegevens in het kader van privacy.  

Haiko Bloemendal: “De conclusie was 

eigenlijk dat mailen mag indien snelle 

uitwisseling van informatie in het  

belang is van de patiënt en er geen 

snel en veilig data-uitwisselingssys-

teem voorhanden is. Is zo’n systeem 

er wel, dan moet daar gebruik van 

worden gemaakt. De uitwisseling van 

patiëntgegevens kan tevens zonder 

toestemming van de patiënt plaats-

vinden, zolang de patiënt er wel over 

wordt geïnformeerd.” Zie ook het  

verslag van de bijeenkomst op pagina 

7-8 onder de titel ‘Hoezo toestemming 

van de patiënt voor (elektronische) 

gegevensuitwisseling?’.

 

Boodschap uitdragen 
De projectgroep wil de boodschap van 

de bijeenkomst breed uitdragen. De 

publicatie van het verslag van de bij-

eenkomst in Oncologie Up-to-date 

maakt daar deel van uit. “Vanuit het 

project sturen we ook een opiniestuk 

naar verschillende media waarin we 

onze punten uiteenzetten. Dat trekt 

het breder dan de oncologie”, vertelt 

Bloemendal. “Waarschijnlijk krijgen we 

daar allerlei reacties op. Het mooiste 

zou zijn als gremia, zoals de Federatie 

Medisch Specialisten (FMS), artsen-

federatie KNMG en de Autoriteit Per-

soonsgevens (AP) er hetzelfde over 

gaan denken als wij. Dan is onze  

missie geslaagd en hebben we een 

handleiding voor zorgverleners over 

hoe zij kunnen omgaan met de privacy-

wetgeving in de praktijk.” 

Interpretatie van de wet 
Bloemendal houdt er rekening mee 

dat het ook anders kan lopen. De con-

clusie van de conferentie is gebaseerd 

op de visie van juriste mr. Jolanda  

van Boven, directeur van VAN BOVEN 

Juridisch Adviesbureau. “Vanuit juri-

dische afdelingen van grotere acade-

mische ziekenhuizen en van de FMS 

en KNMG kan men het niet eens zijn 

met onze zienswijze. Uiteindelijk gaat 

het om een interpretatie van de wet. 

Daarbij heb je juristen die heel voor-

zichtig zijn en al gauw roepen dat iets 

niet kan of mag. Wellicht is vanuit de 

FMS en de KNMG ook zo gekeken 

naar de Europese privacywetgeving, 

waardoor mailen niet mag. Het punt 

van Van Boven is dat je dan de ge-

zondheidzorg beperkt, waardoor je een 

patiënt tekort doet en dat is juíst in 

strijd met de wet. Het is interessant 

om daar weer feedback op te krijgen, 

want uiteindelijk zat er niemand van 

de KNMG, FMS of AP in de zaal.” 

Geen jurisprudentie
Bij een verschil in interpretatie van de 

wet kan jurisprudentie van belang zijn. 

“De rechter geeft middels jurispruden-

tie duiding aan de wet”, legt Bloemen-

dal uit. “Er is echter nog nooit een 

dokter berispt voor het mailen van 

patiëntgegevens als dat gebeurde in 

het belang van de patiënt. De AP weet 

ook niet goed wat zij er mee aan moet, 

bleek tijdens het project. Dat geeft 

aan dat de mening van de KNMG en 

de FMS misschien wel veel te star is. 

Ziekenhuizen nemen dat echter wel 

over, want zij zijn bang voor de AP en 

willen niet het risico lopen het fout te 

doen. Zij gaan dus ook eerder aan de 

strenge dan aan de liberale kant zitten, 

terwijl dat voor de patiënt in principe 

nadelig is.” 

Vervolgproject?
Als er inderdaad verschillende inter-

pretaties van de wet zijn en partijen 

daaraan vast blijven houden, dan is 

een definitieve handleiding misschien 

(nog) niet mogelijk. “Wellicht is er dan 

een vervolg op het Citrienproject over 

privacy bij uitwisselen van patiëntge-

gevens nodig”, denkt Bloemendal. “De 

huidige projectgroep kan daar dan 

wel een advies over geven. In het ver-

volgproject zou men bijvoorbeeld het 

voortouw kunnen nemen in een lande-

lijke discussie over het onderwerp.”

Aansluiting op het XDS
Ook als partijen het wel eens zijn met 

elkaar, dan blijft het feit dat mailen 

niet veilig is en alleen een (tijdelijke) 

oplossing is bij gebrek aan beter. De 

ziekenhuizen moeten nog steeds zo 

snel mogelijk voor een snel en veilig 

systeem zorgen dat uitwisselen van 

data en berichten binnen een netwerk 

mogelijk maakt. Wat schort er bij de 

ziekenhuissystemen dan aan? Er zijn 

immers veilige en snelle systemen voor 

data-uitwisseling beschikbaar, zoals 

het XDS, een beveiligde digitale snel-

weg. Bloemendal: “Dat XDS is er wel, 

maar niet bij alle regionale netwerken. 

Bovendien heb je, om van die snelweg 

gebruik te kunnen maken, op- en af-

ritten nodig. Het gaat dan om soft-

ware en hardware waarmee zieken-

huisinformatiesystemen op het XDS 

zijn aan te sluiten. Die digitale mid-

delen zijn wel beschikbaar, maar zijn 

ook erg duur. Daar komen nog instal-

latie- en abonnementskosten bij. Dat 

komt bovenop de enorme kosten die 

een ziekenhuis al heeft aan ict om 

EPD’s draaiende te houden. Geld is 

dus een struikelblok.”

Gemiste kans
Een deel van die hoge kosten is het 

resultaat van de verschillen in zie-

kenhuisinformatiesysteem en EPD’s 

tussen ziekenhuizen. “Elk ziekenhuis 

heeft zijn eigen systeem en die moe-

ten allemaal op een andere manier 

aan elkaar geknoopt worden. Met een 

landelijk EPD zou dat veel makkelij-

ker zijn geweest. Doordat de overheid 

in 2011 de stekker daaruit heeft ge-

haald is die kans gemist. Misschien 

moet de overheid alsnog tot de con-

clusie komen dat er wel een landelijk 

EPD moet komen. Al is het maar tussen 

ziekenhuizen.”

Patiëntenbelang voorop
In elk geval zal door het landelijke 

project over privacy van patiënten bij 

gegevensuitwisseling het taboe op 

mailen ter discussie staan of zelfs 

worden doorbroken. “Daar ben ik heel 

blij mee”, zegt Bloemendal. “Op basis 

van het onderzoek binnen het project 

en de discussie tijdens de conferentie 

stel ik vast dat we het zoetste jongetje 

van de klas zijn geweest en te veel heb-

ben geluisterd naar de kan-niet-wil-

niet-mensen, terwijl we gewoon het pa- 

tiëntenbelang voorop moeten stellen.”

Is de toepassing van de 
Europese privacywetgeving 
in de zorg te streng?
DR. MARIJKE VAN OOSTEN, WETENSCHAPSJOURNALIST  

Op 13 september jl. werd onder de paraplu van het Citrienprogramma ‘Naar regionale oncologie-
netwerken’ een invitational conference gehouden over privacy van patiënten bij (elektronische) 
gegevensuitwisseling. Boodschap van de bijeenkomst: de Europese privacywetgeving wordt te 
streng toegepast in de Nederlandse zorg. Dr. Haiko Bloemendal, internist-oncoloog in het Meander 
Medisch Centrum te Amersfoort, NVMO-voorzitter en werkgroepleider van het Citrienproject over 
privacy van patiëntgegevens, vertelt over het belang van deze boodschap. 

Regionale oncologienetwerken

“Als er inderdaad verschillende 
interpretaties van de wet zijn en partijen 

daaraan vast blijven houden, dan is 
een definitieve handleiding misschien 

(nog) niet mogelijk”

“We hebben te veel geluisterd 
naar de kan-niet-wil-niet-mensen, 

terwijl we gewoon het patiëntenbelang 
voorop moeten stellen”

Haiko Bloemendal (foto: © Sabine Lokhorst)


