
           Den Haag, 13 september 2022 

Geachte commissie VWS,  

Goede en betrouwbare gegevensuitwisseling is essentieel om de zorg voor Nederlanders te 

verbeteren. Complete en veilige overdracht van medicatiegegevens zorgt ervoor dat zorgverleners 

veel medicatiefouten of ziekenhuisopnames voorkomen. Daarom vragen wij in aanloop naar het 

commissiedebat gegevensuitwisseling en -bescherming in de zorg op 15 september aanstaande uw 

aandacht voor het belang van het ‘opt-out systeem’ voor het uitwisselen van medicatiegegevens 

voor de gehele zorg, aanvullend op de wetsaanpassing waardoor het opt-out systeem mogelijk wordt 

voor acute zorg.  

Uitwisseling van medicatiegegevens moet beter: van opt-in naar opt-out 

Goede uitwisseling van medicatiegegevens is nog onvoldoende geregeld in Nederland. Dat is 

zorgwekkend, want als de zorgverlener geen complete en actuele inzage heeft in medicatiegegevens 

van een patiënt kan hij niet een optimaal behandelplan bieden. Dit leidt niet alleen tot extra 

onderzoeken of het vaak opnieuw moeten uitvragen van informatie, maar ook tot onveilige situaties.  

In het huidige opt-in systeem wordt informatie tussen zorgverleners alleen gedeeld bij expliciete 

toestemming van de patiënt. Die toestemming moet de patiënt vooraf (proactief) geven, terwijl hij er 

veelal van uitgaat dat deze gegevens al beschikbaar zijn voor zijn zorgverleners. Die last wordt met 

een opt-out systeem weggehaald. 
 

Dit geldt met name voor de extra kwetsbare groep Nederlanders, naar schatting zo’n 45%, die niet 
weet dat hun medicatiegegevens niet worden gedeeld of die niet de vaardigheden heeft om de 

gevolgen van het wel of niet delen van medicatiegegevens te overzien. Met opt-out zijn relevante 

medicatiegegevens van patiënten beschikbaar voor alle zorgverleners die hen behandelen, tenzij de 

patiënt daar bezwaar tegen maakt. Dat laat onverlet dat de patiënt de regie houdt en altijd het recht 

heeft om die toestemming voor het delen van zijn medicatiegegevens tussen zijn zorgverleners in te 

trekken. Voor het vertrouwen van patiënten zijn zeggenschap, gegevensbescherming en inzicht in 

het gebruik van de gegevens (logging) essentieel. 

 

Opt-out voor medicatieveiligheid in de zorg  

VWS bereidt op dit moment een wetsaanpassing voor waardoor het opt-out systeem mogelijk wordt 

voor acute zorg. Dit vinden wij een positieve ontwikkeling waarbij we ervoor pleiten nu echt door te 

pakken en dit opt-out systeem ook voor medicatieveiligheid in de zorg op te nemen. Daarmee wordt 

de zorg voor patiënten veiliger en worden de administratieve lasten en werkdruk in de zorg verlicht. 

 

Wij verzoeken u daarom tijdens het debat op donderdag 15 september het opt-out systeem voor het 

delen van medicatiegegevens tussen alle zorgverleners onder de aandacht bij de minister te brengen. 

Zo kan iedereen in Nederland erop rekenen dat zorgverleners op basis van de actuele 

medicatiegegevens de best passende zorg kunnen bieden. Wij wensen u een mooi debat toe! 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens de bestuurders van bij het programma Medicatieoverdracht samenwerkende partijen, 


