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Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN
SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 december 2008
Tijdens het spoed AO op 6 november (Kamerstuk 27 529, nr. 51) zijn door
uw kamer een aantal moties ingediend ten aanzien van het elektronisch
patiëntendossier. Met deze brief wil ik reageren op de aangenomen
moties.

27 529, nr. 47 – de motie-Vermeij c.s. over een gebruiksvriendelijke
mogelijkheid om bezwaar te maken

Zoals ik ook heb aangegeven bij het VAO op 19 november onderschrijf ik
de wens die uit deze motie spreekt. Mede naar aanleiding van de klachten
die de bezwaarprocedure oplevert, ben ik het met u eens dat deze proce-
dure op bepaalde punten versneld moet worden aangepast.
Ik kan u in dit kader dan ook melden dat in overleg met het ministerie van
BZK bekeken wordt om op korte termijn DigiD in te kunnen zetten om
elektronisch bezwaarmaken voor de burger mogelijk te maken. Ik zal deze
motie dan ook zo spoedig mogelijk uitvoeren en u van de voortgang op de
hoogte houden.

27 529, nr. 48 – de motie-Omtzigt c.s. over elektronische inzage in het
eigen dossier

Net als u hecht ik veel belang aan de elektronische toegang voor de zorg-
consument tot zijn/haar EPD. Om dit op een veilige en gebruiksvriende-
lijke manier mogelijk te maken worden momenteel een aantal activiteiten
ondernomen.
Nictiz werkt aan de nodige specificaties Toegang Patiënt voor het Landelijk
Schakelpunt. In januari 2009 zal de eerste pilot plaatsvinden in de regio
Twente.
Naast de technische kant is er de nodige aandacht voor identificatie en
authenticatie van de zorgconsument. In eerdere stadia werd uitgegaan
van de komst van de elektronische Nederlandse identiteitskaart (eNIK) als
identificatie- en authenticatiemiddel voor de zorgconsument. Helaas is de
verwachting dat de eNIK de komende twee jaar niet gereed zal zijn.
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Zolang de eNIK op zich laat wachten moet een ander toegangsmiddel
worden overwogen. In dit kader heb ik een onderzoek laten uitvoeren
door PricewaterhouseCoopers in samenwerking met de Universiteit van
Tilburg en de Radboud Universiteit. Hierbij is gekeken naar beschikbare
alternatieven die voldoen aan de gestelde beveiligingseisen. Uit het
onderzoek is gebleken dat DigiD met sms-verificatie, waarbij een extra
face-to-face controle is ingebouwd voor de uitgifte, een werkbaar alterna-
tief is.

Over de implementatie van dit toegangsmiddel ben ik momenteel in
gesprek met mijn collega’s van BZK en het CBP. Ik geef grote prioriteit aan
deze activiteiten. Naar verwachting zal eind 2009 elektronische inzage in
de logging, verwijsindex en de medicatiegegevens gereed zijn. Het wets-
voorstel is hierop aangepast met de nota van wijziging die is bijgevoegd1.
Wellicht ten overvloede meld ik dat inzage nu reeds schriftelijk mogelijk is.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
A. Klink

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer
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