
   

 

      

Deskundigenbijeenkomst Gegevensuitwisseling in de zorg 

 Commissie voor Volksgezondheid, Welzĳn en Sport (VWS) 

     

  dinsdag 12 oktober 2021, 17.00 – 19.30 uur 

           Eerste Kamer, Ridderzaal,  Den Haag  

 

        Programma 
           

Vanaf 16.30 uur 

Ontvangst 

 

17.00 uur  

Welkom door de voorzitter van de commissie, Micky Adriaansens (tevens voorzitter bijeenkomst) 

 

17.05 – 18.10 uur 

 

THEMA I: Knelpunten uitvoeringspraktijk   

 

1. Knelpunten in omgang met (medische) gegevens: om welke knelpunten gaat het en doen die zich zowel in de 

directe zorguitvoering als bij de uitwisseling van gegevens tussen zorgdomeinen voor? Wat wordt gezien als 

oorzaak van die problemen? Welke consequenties hebben die knelpunten voor de kwaliteit van zorg?  

 

Inleidingen (ca. 5 min.) 

• Marcel Heldoorn (manager digitale zorg, Patiëntenfederatie Nederland) 

• Adriaan Blankenstein (voorzitter raad van bestuur, VZVZ) 

 

2. Wat verwachten burgers m.b.t. de beschikbaarheid van hun gegevens en het verlenen van toestemming? 

 

     Inleidingen (ca. 5 min.) 

• Dianda Veldman (directeur/bestuurder, Patiëntenfederatie Nederland) 

• Koen van der Swaluw (onderzoeker gedragseconomie, RIVM / universitair hoofddocent Economie,  

Radboud Universiteit) 

• Jan Hoogland (universitair docent Bestuurswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam / bijz. hoogleraar 

Christelijke Filosofie, Universiteit Twente) 

 

     Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de deskundigen (max. 40 min.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

18.15 – 19.30 uur  

 

THEMA II: Efficiënte gegevensuitwisseling t.b.v. goede zorg  

 

1. Hoe wordt gekomen tot succesvolle gegevensuitwisseling, welke partijen zijn daarbij betrokken en wie is/zijn 

(waarvoor) verantwoordelijk? 

 

Inleiding (ca. 5 min.): 

• Theo Hooghiemstra (expert-bestuurder, MedMij / Hooghiemstra & Partners) 

• Mark van Houdenhoven (voorzitter raad van bestuur, St. Maartenskliniek / bijz. hoogleraar Economische 

bedrijfsvoering gezondheidszorg, Radboud Universiteit) 

 

2. Hoe kunnen gegevens uit de zorg breder worden ingezet in het sociaal domein (maatschappelijke ondersteu-

ning en jeugdzorg)? 

 

Inleidingen (ca. 5 min.) 

• Guus Jaspar (bestuurslid, LHV / huisarts) 

• Isabelle Diks (wethouder, Gemeente Groningen) 

 

3. Voldoet de huidige wetgeving of zou die – op onderdelen – moeten worden aangepast? (Te denken valt aan 

AVG, WGBO en Wabvpz.) 

 

Inleiding (ca. 5 min.) 

• Corrette Ploem  (universitair hoofddocent Gezondheidsrecht, Amsterdam UMC)  

 

4. Hoe kan wetsvoorstel Wegiz (35824) bijdragen aan efficiënte gegevensuitwisseling en kwalitatief goede zorg? 

 

Inleiding (ca. 5 min.) 

• Ron Roozendaal (directeur informatiebeleid/CIO, Ministerie van VWS) 

 

    Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de deskundigen (max. 45 min.) 

 

19.30 uur  

Afsluiting  door de voorzitter 

 

 


