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Voorwoord 
 
 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek dat het NIVEL in opdracht van de 
Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) heeft uitgevoerd om de 
opvattingen en ervaringen van zorgverleners en zorggebruikers ten aanzien van 
elektronische gegevensuitwisseling inzichtelijk te maken.  
 
Onze dank gaat uit naar de leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het 
NIVEL voor het invullen van de vragenlijst en naar de zorgverleners die deel hebben 
genomen aan de online focusgroepen. Daarnaast bedanken wij de contactpersonen van 
het NIVEL, binnen de apothekersbranche en huisartsenzorg, die zich hebben ingespannen 
om zorgverleners te werven voor deelname aan de online focusgroepen. 
 
De auteurs 
Utrecht, december 2014 
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Samenvatting 
 
 
 
Zorgverleners en zorggebruikers zijn het eens over het nut van elektronische uitwisseling 
van medische gegevens: het kan de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg en de 
patiëntveiligheid verbeteren. De bereidheid onder zorggebruikers om toestemming voor 
gegevensuitwisseling te geven (opt-in) is groot. Een derde van de zorggebruikers is tot op 
heden om toestemming gevraagd en van hen heeft 80% die toestemming ook gegeven. 
Van de overige zorggebruikers zou eveneens minimaal driekwart toestemming geven als 
zij gevraagd zouden worden. Toestemming is vooral gevraagd aan zorggebruikers die 
meer gebruik maken van receptmedicatie, die te maken hebben met verschillende typen 
zorgverleners en die meer gezondheidsproblemen rapporteren. Deze mensen lopen ook 
meer risico dat er iets mis gaat in de behandeling als informatie ontbreekt.  
 
Meningen en ervaringen van zorgverleners zijn onderzocht door middel van kleinschalige 
verkenning met zogenaamde focusgroep interviews. Zorgverleners vinden elektronische 
uitwisseling van medische gegevens nuttig, zo kwam daarin naar voren. Maar er zijn ook 
barrières voor een verder gebruik van elektronische gegevensuitwisseling. Deze hadden 
betrekking op:  
1) Twijfel bij zorgverleners over de kwaliteit van de uit te wisselen gegevens en als 

gevolg hiervan de terughoudendheid in het toegankelijk maken en raadplegen van 
dossiers;  

2) Beperkte dekkingsgraad: bij het Landelijk Schakelpunt (LSP) is nog een beperkt aantal 
patiëntendossiers aangemeld waardoor zorgverleners vaak geen patiëntgegevens 
vinden als ze het systeem zouden raadplegen;  

3) De werking van het systeem voor elektronische gegevensuitwisseling: bedenkingen 
over de borging van de privacy en de door zorgverleners ervaren extra inspanningen 
om tot gegevensuitwisseling te komen;   

4) Onbekendheid met het feit dat vroegere methoden van gegevensuitwisseling niet meer 
passen binnen de veranderde wet- en regelgeving. 

 
Uit deze bevindingen blijkt dat het potentieel voor gegevensuitwisseling groter is dan op 
dit moment wordt gebruikt. Het onderzoek biedt de volgende aanknopingspunten om dit 
potentieel beter te benutten:  
• Maak zorggebruikers meer bekend met de mogelijkheden die zij hebben om 

toestemming te geven voor elektronische gegevensuitwisseling; 
• Maak zorggebruikers meer bewust van het feit dat uitwisseling van gegevens via het 

LSP niet gebeurt tenzij zij toestemming geven;  
• Zet in op betere kwaliteit van dossiervorming om het vertrouwen van zorgverleners in 

de kwaliteit van de gegevens te vergroten. Daarvoor zijn in het verleden instrumenten 
gebruikt met een aangetoond effect;  

• Bevorder het besef van zorgverleners dat vroegere methoden van 
gegevensuitwisseling, in tegenstelling tot het LSP, niet meer voldoen vanwege 
veranderde wet- en regelgeving; 
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• Probeer verbetering aan te brengen in de ondersteuning van zorgverleners bij (het 
verwerken van) de toestemmingsvraag; 

• Probeer de gebruiksvriendelijkheid van het systeem te verbeteren; 
• Laat op basis van onderzoeksresultaten zien wat de meerwaarde is van 

gegevensuitwisseling voor de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van de zorg en 
communiceer dit inzicht naar zorgverleners en andere belanghebbenden. 

 
De opvattingen en ervaringen over elektronische gegevensuitwisseling van 735 
zorggebruikers zijn verzameld met een vragenlijst onder deelnemers aan het 
Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL. Daarnaast is met online 
focusgroepen een kwalitatieve verkenning uitgevoerd naar opvattingen en ervaringen van 
zorgverleners. De 35 deelnemers aan deze online focusgroepen waren voornamelijk 
huisartsen en niet representatief voor alle huisartsen noch alle zorgverleners. Dat brengt 
beperkingen met zich mee bij de interpretatie van deze resultaten over de ervaringen die 
zorgverleners hebben en de opvattingen die bij hen spelen. 
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1 Inleiding 
 
 
 
Elektronische uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners is bedoeld om de 
kwaliteit en doelmatigheid van de zorg en de patiëntveiligheid te verbeteren. Dat vraagt 
om beschikbaarheid van medische gegevens voor zorgverleners die een behandelrelatie 
met de patiënt hebben of aangaan (Twist e.a., 2012). Er zijn verschillende mogelijkheden 
om gegevens tussen zorgverleners elektronisch uit te wisselen, zoals via OZIS en de 
Edifact berichtenservice (Sprenger & van Es, 2010). Dit onderzoek gaat voornamelijk in 
op elektronische gegevensuitwisseling via het Landelijk Schakelpunt (LSP).  
 
De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) faciliteert met 
behulp van het LSP beveiligde en gestandaardiseerde elektronische uitwisseling van 
medische gegevens tussen zorgverleners. In 2012 is de VZVZ opgericht door vier koepel-
organisaties van zorgverleners. Hiertoe is door de koepelorganisaties en diverse andere 
partijen1 het samenwerkingsconvenant ‘Gebruik landelijke zorginfrastructuur 2013-2016’ 
gesloten (VZVZ, 2012a; 2012b). Eind 2014 zal besluitvorming plaatsvinden over de 
wijze waarop het LSP zal worden voortgezet. Hiervoor is informatie gewenst over de 
ervaringen en opvattingen van zorgverleners en zorggebruikers met elektronische ge-
gevensuitwisseling, al dan niet via het LSP. Daarnaast is inzicht gewenst in de kenmerken 
van zorggebruikers die wel en niet toestemming hebben gegeven voor het elektronisch 
uitwisselen van gegevens.  
 
Het op grote schaal (mogelijk maken van het) uitwisselen van medische gegevens roept 
vragen op, met name over de privacy van de patiënt, de veiligheid en betrouwbaarheid 
van de systemen voor gegevensuitwisseling en kwaliteit van de registratie van gegevens 
(Masman e.a., 2013; Zwaanswijk e.a., 2011). Ervaringen en opvattingen van zorgverle-
ners en zorggebruikers ten aanzien van deze thema’s en percepties over de voor- en 
nadelen van elektronische uitwisseling van gegevens zullen bepalend zijn voor het 
draagvlak van elektronische gegevensuitwisseling. De mate van gebruik in de praktijk 
van systemen voor elektronische gegevensuitwisseling zoals het LSP, is hiervan mede 
afhankelijk.  
 
 

1.1 Doel- en vraagstelling 
 
Doel van het huidige onderzoek is inzicht te krijgen in: 
 
1. Ervaringen en opvattingen van zorgverleners met betrekking tot elektronische 

uitwisseling van medische gegevens met gebruikmaking van het LSP, dan wel andere 
systemen voor elektronische gegevensuitwisseling; 

                                                      
1  De koepelorganisaties LHV, VHN, NVZ, KNMP; organisaties van apotheekeigenaren NAPCO, ASKA, VKAN; 

VZVZ, patiëntenfederatie NCPF, Stichting Ozis, Nictiz; Zorgverzekeraars Nederland; diverse XIS-leveranciers 
(zorginformatiesystemen). 
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2. Ervaringen, opvattingen en achtergronden van zorggebruikers die wel en niet 
toestemming hebben gegeven voor het uitwisselen van hun medische gegevens.  

 
De onderzoeksvragen die daar uit voortvloeien zijn:  
Met betrekking tot zorgverleners 
1. Wat zijn de ervaringen van zorgverleners met systemen voor elektronische 

gegevensuitwisseling, inclusief het LSP? 
2. Welke meerwaarde van elektronische gegevensuitwisseling (al dan niet via het LSP) 

op de verbetering van de kwaliteit van de zorg en patiëntveiligheid ervaren 
zorgverleners? 

3. Wat is de beschikbaarheid en kwaliteit van de (al dan niet via het LSP) uit te wisselen 
gegevens? 

4. Hoe verloopt het vragen van toestemming (opt-in) van patiënten voor elektronische 
gegevensuitwisseling via het LSP? 

5. Wat zijn de opvattingen van zorgverleners over de borging van privacy en veiligheid 
van elektronische gegevensuitwisseling (al dan niet via het LSP)? 

 
Met betrekking tot zorggebruikers 
1. Hoe werden zorggebruikers geïnformeerd en welke zorggebruikers zijn geïnformeerd 

over de mogelijkheid van het verlenen van toestemming (opt-in) voor elektronische 
gegevensuitwisseling? 

2. In hoeverre verschillen zorggebruikers die toestemming hebben gegeven van 
zorggebruikers die geen toestemming hebben gegeven voor elektronische uitwisseling 
van hun medische gegevens? 

3. Wat zijn opvattingen en ervaringen van patiënten ten aanzien van elektronische 
gegevensuitwisseling? 

 
 

1.2 Methoden 
 
Voor de toegankelijkheid en leesbaarheid van het rapport volgt hier een beknopte toe-
lichting op de methoden, in bijlage I worden de gebruikte onderzoeksmethoden nader 
uiteengezet. 
 
Het onderzoek bestond uit twee delen: een kwalitatieve verkenning van de ervaringen en 
opvattingen van zorgverleners met behulp van online focusgroepen en een kwantitatieve 
gegevensverzameling onder zorggebruikers door middel van een vragenlijst.  
 
Zorgverleners 
Het onderzoek onder zorgverleners was kwalitatief van aard, met als doel de onder zorg-
verleners heersende ervaringen en opvattingen ten aanzien van elektronische gegevens-
uitwisseling te verkennen. Er is geen sprake van een representatieve steekproef van zorg-
verleners en daarmee moeten de onderzoeksbevindingen niet worden geïnterpreteerd als 
algemeen geldend beeld. Via diverse kanalen zijn zorgverleners geworven voor deelname 
aan een online focusgroep. Onder wie huisartsen (werkzaam tijdens dagdiensten en/of 
avond, weekend en nachtdiensten op de huisartsenpost), apothekers (openbare-, dienst- en 
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ziekenhuisapotheek), medisch specialisten (werkzaam in ziekenhuis) en zorgverleners in 
ondersteunende functies. Vijfenveertig zorgverleners meldden zich aan voor deelname, 
van wie 35 daadwerkelijk hebben deelgenomen. Veruit de grootste groep deelnemers 
bestond uit huisartsen (n=25). Verder namen er vijf apothekers, één medisch specialist en 
vier deelnemers met ondersteunende functies (twee praktijkmanagers, een directeur 
huisartsenpost en een projectmanager) deel aan de online focusgroepen. De zorgverleners 
werden op volgorde van aanmelding verdeeld over drie focusgroepen (eerste aanmelding 
in eerste focusgroep, tweede aanmelding in tweede focusgroep, etc.) waarbij gelet is op 
spreiding van typen zorgverleners. Deelnemers aan de online focusgroepen konden 
reageren op vragen over onder andere: ervaringen met elektronische gegevensuitwisseling 
(al dan niet via het LSP), veiligheid van de gegevensuitwisseling en toestemming voor 
gegevensuitwisseling vragen aan de patiënt. Daarnaast was er ruimte voor eigen inbreng 
van de deelnemers.  
 
De online focusgroepen leverden een omvangrijke verzameling uitspraken op, die zijn 
gecategoriseerd in thema’s. Vervolgens is op basis van deze thema’s een zo breed 
mogelijk spectrum aan opvattingen gerapporteerd, waarbij door de onderzoekers enkele 
samenvattende accenten zijn gelegd. De bevindingen uit de online focusgroepen zijn 
nadrukkelijk bedoeld als inventarisatie van de opvattingen en ervaringen van zorgverle-
ners die deelgenomen hebben aan het onderzoek.  
 
Zorggebruikers 
Ervaringen van zorggebruikers zijn verzameld door een peiling  onder leden van het 
Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL (Brabers e.a., 2014). Een online en 
een schriftelijke vragenlijst is uitgezet onder een wat leeftijd en geslacht betreft represen-
tatieve steekproef van 1500 burgers, deelnemend aan het Consumentenpanel. De respons 
bedroeg 49% (n=735).Wat geslacht betreft was er geen verschil tussen de respondenten 
en de niet-respondenten. De respondenten verschilden significant van de niet-responden-
ten wat betreft leeftijd (meer respons uit hogere leeftijdsklassen), opleidingsniveau (meer 
respons uit lagere opleidingscategorie) en aantal aandoeningen (meer respons van zorg-
gebruikers met meer dan één aandoening). De gemiddelde leeftijd was 54,7 jaar, 49,5% 
van de respondenten is vrouw. De panelleden is gevraagd naar hun ervaringen, opvat-
tingen en verwachtingen ten aanzien van het uitwisselen van medische gegevens. 
Daarnaast is gevraagd of en op welke wijze toestemming is gevraagd voor het uitwisselen 
van gegevens. De analyse van de gegevens uit de peiling van het Consumentenpanel 
bestond voornamelijk uit beschrijvende statistiek.  
 
 

1.3 Leeswijzer 
 
Voor de lezer die meer wil weten over de achtergrond van het LSP, worden in hoofdstuk 
2 onder andere de ontstaansgeschiedenis en de werking van het LSP toegelicht.  
 
De onderzoeksbevindingen worden afzonderlijk gerapporteerd voor zorgverleners en 
zorggebruikers, in respectievelijk hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4.  
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In hoofdstuk 5 wordt in de discussie duiding gegeven aan de onderzoeksbevindingen door 
deze in een breder kader te plaatsen en te vergelijken met eerder onderzoek, waarna het 
hoofdstuk wordt afgesloten met de conclusies en aanbevelingen. 
 
In de bijlagen worden de onderzoeksmethoden uitgebreid toegelicht (bijlage I), zijn de 
vragen en instructie voor de online focusgroepen (bijlage II) en de gebruikte vragenlijsten 
(bijlage III en IV) te vinden. Tot slot bevat de laatste bijlage (V) een overzicht van de 
resultaten, in de vorm van frequentietabellen van de vragenlijst die is afgenomen onder 
zorggebruikers. 
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2 Achtergrond 
 
 
 

2.1 Ontstaansgeschiedenis van het Landelijk Schakelpunt 
 
De geschiedenis van het Landelijk Schakelpunt was een langdurig en complex proces dat 
uitgebreid is beschreven door Twist e.a. (2012) en Pluut (2010). Hier volgt een beknopte 
samenvatting. De basis voor elektronische uitwisseling van medische gegevens werd al in 
1996 gelegd met een beleidsvoornemen van de toenmalig minister van VWS mevrouw 
Borst-Eilers om een zogenoemd zorgdossier in te voeren. In eerste instantie werd er op 
initiatief van zorgpartijen een start gemaakt met de ontwikkeling van het zorgdossier, wat 
in een later stadium bekend is geworden als Landelijk Elektronisch Patiëntendossier  
(L-EPD). Vanaf 2000 werd de regie in de ontwikkeling steeds meer overgenomen door 
het Ministerie van VWS, leidend tot de oprichting van het Nationaal ICT Instituut in de 
Zorg (Nictiz). Nictiz ontwikkelde een infrastructuur voor de uitwisseling van gegevens 
(AORTA), waarna lokale en regionale zorgnetwerken aan elkaar zouden worden gekop-
peld met behulp van het landelijk schakelpunt (LSP). In deze opzet was inclusie van 
patiënten geregeld via een geen-bezwaar procedure (opt-out). Om de ontwikkeling van 
het EPD te bespoedigen, nam het Ministerie van VWS de regie nog sterker in handen. In 
de opvolgende jaren verminderde het draagvlak onder de in het zorgveld betrokken 
partijen. Hoewel begin 2009 uiteindelijk de Kaderwet Elektronische Zorg-informatie-
uitwisseling werd aangenomen door de Tweede Kamer, werd deze vervolgens op 5 april 
2011 verworpen door de Eerste Kamer. Het L-EPD in deze vorm werd daarmee 
beëindigd. Het Ministerie van VWS trok zich terug uit het LSP en nam weer de positie 
van wet- en regelgever aan. In 2012 werd vervolgens de Vereniging van Zorgaanbieders 
Voor Zorgcommunicatie (VZVZ) opgericht door de eerder genoemde partijen om door te 
gaan met het LSP in gewijzigde vorm. Op 1 januari 2012 werd de verantwoordelijkheid 
van het LSP van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport overgedragen aan 
de VZVZ. (van Twist, e.a., 2012; VZVZ, 2012a). 
 
 

2.2 Werking LSP 
 
De VZVZ beheert het LSP en is verantwoordelijk voor de gegevensuitwisseling via de 
zorginfrastructuur, bestaande uit de zorgsystemen en netwerken van zorgaanbieders die 
via het LSP aan elkaar gekoppeld zijn. Het LSP registreert welke zorgverleners welke 
gegevens van welke patiënt (op basis van het Burgerservicenummer: BSN) beschikbaar 
hebben, maar deze gegevens blijven in het dossier van de zorgverlener en worden niet 
centraal in een database opgeslagen. Gegevens worden overigens niet landelijk, maar 
regionaal uitgewisseld. In het LSP wordt wel bijgehouden welk type gegevens, op welk 
moment, door welke zorgverlener zijn opgevraagd om oneigenlijke uitwisseling van 
medische gegevens te voorkomen2. 
 

                                                      
2 https://www.vzvz.nl (12 augustus 2014) 

https://www.vzvz.nl/
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Toestemming wordt vastgelegd in het systeem van de zorgverlener. Medio 2012 is de 
website ikgeeftoestemming.nl geïmplementeerd, waarmee de patiënt online via DigiD 
toestemming kan geven. Daarnaast is het mogelijk om mondeling of via een formulier 
toestemming te geven aan de zorgverleners. Zonder de registratie van toestemming van 
de patiënt door de zorgverlener, kunnen er geen gegevens worden uitgewisseld via het 
LSP. De patiënt geeft toestemming per zorgverlener en kan (al dan niet in overleg met de 
zorgverlener) ervoor kiezen om bepaalde delen van het dossier af te laten schermen. De 
reikwijdte van de medische gegevens die uitgewisseld mogen worden en de zorgverleners 
die hiervan gebruik kunnen maken is momenteel beperkt. Gegevens kunnen worden 
uitgewisseld tussen huisartsen en huisartsen op de huisartsenpost. Apothekers (werkzaam 
in openbare, dienst- en ziekenhuisapotheek) en huisartsen(posten) kunnen medicatieover-
zichten uitwisselen. Een huisarts op de huisartsenpost kan daarnaast de professionele 
samenvatting van het huisartsdossier raadplegen en een waarneembericht met medische 
informatie over het consult terugsturen. Medisch specialisten werkzaam in een ziekenhuis 
kunnen, op dit moment, geen medische gegevens via het LSP beschikbaar stellen aan 
andere zorgverleners, wel kunnen zij persoonsgegevens en het medicatie-overzicht van 
hun patiënt opvragen. In de toekomst is een uitbreiding voorzien van de gegevens die 
uitgewisseld kunnen worden, zoals labgegevens en uitbreiding van de medicatiegegevens 
met verstrekte medicatie tijdens een opname (VZVZ, 2012a). 
 
 

2.3 Aansluiting bij het LSP 
 
Zorgverleners kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan het LSP, om elektronische uit-
wisseling van gegevens van patiënten waarmee zij een behandelrelatie hebben mogelijk te 
maken. Patiënten moeten uitdrukkelijk toestemming geven (opt-in) aan de betreffende 
zorgverleners voor de mogelijkheid van gegevensuitwisseling via het LSP. Zonder deze 
toestemming is uitwisseling van medische gegevens van een patiënt via het LSP niet 
mogelijk. Nadat toestemming is gegeven, kunnen gegevens tussen zorgverleners worden 
uitgewisseld zonder de patiënt daar iedere keer opnieuw toestemming voor te vragen. 
Zorgverleners kunnen zo de actuele gegevens van de patiënt opvragen, 24 uur per dag 7 
dagen per week en zonder tussenkomst van andere zorgverleners. Volgens cijfers van de 
VZVZ hebben op dit moment bijna 5,9 miljoen patiënten toestemming gegeven. Van de 
zorgverleners is 84% van de huisartsenpraktijken, 91% van de apotheken, 98% van de 
huisartsenposten en 48% van het aantal ziekenhuizen aangesloten op het LSP3.  
 
 

2.4 Mogelijkheden voor elektronische gegevensuitwisseling 
 
Elektronische uitwisseling van gegevens bestaat uiteraard al veel langer en in velerlei 
vormen. Recentelijk is het bijvoorbeeld mogelijk geworden om, bij wisseling van 
huisarts, het gehele patiëntdossier elektronisch over te dragen4. Edifact en vergelijkbare 
                                                      
3  Feiten en cijfers over het LSP, per 8 december 2014: https://www.vzvz.nl/page/Zorgconsument/Links/Over-de-

VZVZ/Feiten-en-cijfers 
4  http://www.mednet.nl/nieuws/id7803-huisartsen-kunnen-ook-op-landelijke-schaal-elektronische-dossiers-

overdragen.html (12 augustus 2014) 

https://www.vzvz.nl/page/Zorgconsument/Links/Over-de-VZVZ/Feiten-en-cijfers
https://www.vzvz.nl/page/Zorgconsument/Links/Over-de-VZVZ/Feiten-en-cijfers
http://www.mednet.nl/nieuws/id7803-huisartsen-kunnen-ook-op-landelijke-schaal-elektronische-dossiers-overdragen.html
http://www.mednet.nl/nieuws/id7803-huisartsen-kunnen-ook-op-landelijke-schaal-elektronische-dossiers-overdragen.html
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diensten zijn bedoeld om de uitwisseling van gegevens in de vorm van een berichten-
dienst te ondersteunen, op initiatief van de zender: via een ‘push systeem’. Het LSP is een 
zogenaamd ‘pull systeem’, waarbij op ieder moment de meest actuele gegevens opge-
vraagd kunnen worden wanneer de zorgverlener, de ontvanger van de informatie, deze 
nodig heeft. Er bestaat wel al enige tijd een pull-uitwisselingssysteem ter ondersteuning 
van dienstwaarneming tussen clusters van apotheken en binnen clusters van huisartsen: 
het Open Zorg Informatie Systeem (OZIS). Dit systeem maakt uitwisseling van gegevens 
mogelijk binnen een cluster aangesloten huisartsen of apotheken. Daarnaast voldoet de 
elektronische uitwisseling van gegevens via OZIS niet meer aan de huidige wet- en 
regelgeving. In het Convenant Gebruik Landelijke zorginfrastructuur 2013-2016 (VZVZ, 
2012b) staat vermeld dat het LSP de beoogde opvolger zal zijn van OZIS. De stichting 
OZIS heeft de bestaande licentieovereenkomsten per 1 juli 2014 beëindigd (Twist e.a., 
2012; Sprenger & van Es, 2010). 
 
 

2.5 Ontwikkelingen 
 
Diverse trends wijzen op een groeiend belang van elektronische gegevensuitwisseling. Zo 
vragen eHealth toepassingen, zoals ketenzorg informatiesystemen (KIS) en zelfzorg-
ondersteuning, eenduidige standaarden om informatie veilig uit te kunnen wisselen 
(minister en staatssecretaris van VWS, 2014). Ook is er een trend richting het versterken 
van de positie van de patiënt, door de patiënt meer eigen regie te laten voeren over ge-
zondheidsgegevens. Hiertoe zouden patiënten via een Persoonlijk Gezondheidsdossier de 
eigen gezondheidsgegevens kunnen inzien, aanvullen en zelf kunnen bepalen met wie ze 
gegevens delen (Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 2014). Een andere trend die 
relevant lijkt in het kader van gegevensuitwisseling is de verschuiving van acute zorg van 
de spoedeisende hulp (SEH) naar de huisartsenpost. Daardoor wordt er op de huisartsen-
post meer acute zorg verleend en neemt de zorgzwaarte van patiënten toe5.   
 
 

2.6 Wettelijk kader 
 
De voorwaarden waaronder gegevensuitwisseling tussen zorgverleners is toegestaan, zijn 
vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wettelijke regeling 
inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO). Het KNMG heeft de 
wettelijke bepalingen vertaald in ‘Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens’ 
(KNMG, 2010).  
 
 

2.7 Rechtszaak tegen LSP 
 
Het LSP wordt door een deel van de huisartsen niet geaccepteerd. In 2013 heeft een aan-
tal huisartsen, verenigd in de Vereniging van Praktijkhoudend Huisartsen (VPH) een 
rechtszaak aangespannen tegen de VZVZ, om de onmiddellijke stopzetting van het LSP 
                                                      
5 http://www.ineen.nl/persbericht-ineen-toename-van-de-zorgzwaarte-op-huisartsenposten/ (20 augustus 2014) 

http://www.rijksbegroting.nl/2014/voorbereiding/begroting,kst186652_4.html (20 augustus 2014) 

http://www.ineen.nl/persbericht-ineen-toename-van-de-zorgzwaarte-op-huisartsenposten/
http://www.rijksbegroting.nl/2014/voorbereiding/begroting,kst186652_4.html
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te eisen. Volgens de vordering van VPH is de infrastructuur voor elektronische gege-
vensuitwisseling – onder andere – in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens en 
“de bepalingen omtrent de geneeskundige behandelingsovereenkomst” en dat deze “zich 
niet verdraagt met de geheimhoudingsverplichtingen van zorgaanbieders”6.  
 
Op 23 juli 2014 heeft de rechtbank uitspraak gedaan en de vordering van VPH 
afgewezen. De inrichting van het LSP is volgens de uitspraak niet in strijd met de wet 
bescherming persoonsgegevens en de geheimhoudingsplicht van huisartsen is niet in het 
geding7. Wel wordt in de uitspraak gesteld dat, hoewel er geen verplichting bestaat om 
aan te sluiten op het LSP, huisartsen in de praktijk geen vrijblijvende keuze hebben om af 
te zien van het LSP als patiënten uitwisseling van hun medische gegevens wensen. 
 
 

2.8 Onderzoek CBP 
 
Op basis van een onderzoek naar een steekproef van bij het LSP aangemelde BSN’s, 
heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP, 2014) geconcludeerd dat voor 8 
van de 149 BSN’s onvoldoende bewijs was dat er toestemming, zoals vastgelegd in 
artikel 16 Wpb, was verleend door de betreffende personen. Echter, het CPB stelde ook 
vast dat VZVZ “thans voldoende technische en organisatorische waarborgen heeft 
getroffen” om er voor te zorgen dat alleen gegevens worden uitgewisseld van mensen die 
hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven8.  
 
 
  

                                                      
6  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2014:3097 (12 augustus 2014) 
7  http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Nieuws/Pages/Elektronische-uitwisseling-van-

medische-gegevens-toegestaan.aspx (12 augustus 2014) 
8 http://www.cbpweb.nl/downloads_rapporten/rap_2014_lsp-vzvz.pdf (8 december 2014) 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2014:3097
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Nieuws/Pages/Elektronische-uitwisseling-van-medische-gegevens-toegestaan.aspx
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Nieuws/Pages/Elektronische-uitwisseling-van-medische-gegevens-toegestaan.aspx
http://www.cbpweb.nl/downloads_rapporten/rap_2014_lsp-vzvz.pdf
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3 Ervaringen en opvattingen van zorgverleners 
 
 
 
Het draagvlak onder zorgverleners voor elektronische uitwisseling van gegevens is van 
invloed op het aantal zorgverleners dat zich aansluit bij het LSP, het LSP vervolgens 
gebruikt en patiënten toestemming vraagt voor gegevensuitwisseling. De verwachte en 
ervaren bezwaren tegen elektronische gegevensuitwisseling kunnen het draagvlak echter 
ondermijnen. Eerder onderzoek rapporteerde diverse voordelen en knelpunten die door 
zorgverleners werden ervaren.  
 
In het vervolg van dit hoofdstuk worden de bevindingen gerapporteerd die afkomstig zijn 
uit de online focusgroepen waar 35 zorgverleners, het merendeel huisartsen (n=25), aan 
hebben deelgenomen. Deze bevindingen geven een indicatie van de opvattingen die zorg-
verleners hebben over elektronische gegevensuitwisseling, al dan niet via het LSP. Het 
was niet altijd mogelijk om te onderscheiden of de opvattingen te maken hadden met 
elektronische gegevensuitwisseling in het algemeen of met het LSP. Ook in de beschrij-
ving van de resultaten kunnen de opvattingen door elkaar heen lopen. In bijlage I staat de 
gevolgde werkwijze van de online focusgroepen beschreven.  
 
 

3.1 Ervaringen met mogelijkheden voor gegevensuitwisseling 
 
Uit de achtergrondvragenlijst onder deelnemers van de online focusgroepen, bleek dat 18 
zorgverleners gebruik maakten van OZIS en zes van het LSP (twee zorgverleners maak-
ten gebruik van zowel het LSP als OZIS). Slechts één LSP-gebruiker, maakt dagelijks 
gebruik van de mogelijkheid om gegevens in te zien, één meerdere keren per jaar en twee 
zeiden er nooit gebruik van te maken, twee gebruikers hebben de vraag niet beantwoord. 
De opvattingen en ervaringen die uit de focusgroepen naar voren kwamen, zijn dus in 
beperkte mate gebaseerd op (gebruiks-)ervaringen met het LSP. 
 
Een aantal focusgroepdeelnemers merkte op dat er nog op beperkte schaal patiënt-
gegevens op te vragen zijn via het LSP: “LSP zijn we nu via een medicatieviewer aan het 
testen. Hier treffen we slechts in 8% van de gevallen een patiënt aan.” (Apotheker).  
Er werd daarnaast door een aantal zorgverleners ervaren dat er nog weinig gebruik van 
het LSP wordt gemaakt door andere zorgverleners: “Ik heb inmiddels 40% van mijn 
patiënten aangemeld. Er is in de afgelopen anderhalf jaar nog niet één raadpleging 
geweest.” (Huisarts). 
 
Hoewel de vijf apothekers die deel hebben genomen aan de focusgroepen graag gebruik 
zouden willen maken van het LSP, was ook hun ervaring dat er nog beperkt gegevens van 
patiënten te vinden zijn. “Helaas is de LSP database nog zo slecht gevuld dat het ophalen 
van patiëntgegevens via het LSP zinloos is in deze regio.” (Apotheker). 
 
Deze ziekenhuisapotheker constateerde ook dat het gebruik van het LSP vooralsnog 
gehinderd wordt door het gebruik van OZIS. “Wij als ziekenhuisapotheek worden in feite 
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door de openbare collega’s (openbare apotheken) gedwongen om met OZIS te blijven 
werken, omdat zij geen haast maken met het LSP. Zeer frustrerend.” (Apotheker).  
 
Een aantal huisartsen was daarnaast werkzaam op de huisartsenpost en meldden daar 
vooral het gebruik van OZIS. Ook werd er regelmatig gebruik gemaakt van een koppeling 
van HIS-en van dezelfde leveranciers. Op een aantal huisartsenposten werd volgens 
huisartsen geen gebruik gemaakt van gegevensuitwisseling, wat in lijn is met bevindingen 
uit een benchmarkrapport over huisartsenposten (InEen, 2014).  
 
 

3.2 Meerwaarde voor kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid 
 
De zorgverleners die hebben deelgenomen aan de focusgroepen veronderstellen dat 
elektronische gegevensuitwisseling de kwaliteit van zorgverlening en patiëntveiligheid 
kan verbeteren.  
 
Effecten op de verbetering van de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid werden vaker 
gezien door apothekers dan door huisartsen. In de perceptie van zorgverleners die 
deelnamen aan de focusgroepen, ligt de meerwaarde van gegevensuitwisseling onder 
andere in het tegengaan van overdiagnostiek en het verminderen van het aantal 
medicatiefouten. Vooral het inzien van medicatiegegevens werd genoemd als voordeel, 
met name voor patiënten met polyfarmacie. Ook het snel paraat hebben van gegevens in 
de avond-, nacht- en weekenduren voor een vollediger overzicht werd genoemd. Er werd 
twee keer (door apothekers) verwezen naar de meerwaarde in acute situaties waarin de 
patiënt zelf geen informatie kan geven: alle beschikbare informatie doet er dan toe.  
 
Er waren ook zorgverleners die kritisch waren over de meerwaarde van elektronische 
gegevensuitwisseling voor verbetering van de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid. 
Genoemd werd bijvoorbeeld dat het essentieel is dat de informatie die ingezien kan 
worden eerst geverifieerd wordt bij de patiënt en vooral een bron is ter aanvulling van de 
informatie van de patiënt zelf. “De patiëntveiligheid zal nauwelijks toenemen. Als dokter 
kun je niet varen op de inhoud maar zul je toch altijd aan de patiënt moeten vragen welke 
medicatie hij gebruikt.” (Huisarts).   
 
Bovendien werd er door een apotheker gewaarschuwd dat het voor de interpretatie van 
medicatie-overzichten belangrijk is dat: “niet-apotheek personeel moet beseffen dat de 
medicatie overzichten aflevergegevens zijn en geen gebruiksgegevens”. (Apotheker). 
 
Goed luisteren en een gedegen onderzoek en anamnese werden als belangrijkere voor-
waarden gezien voor het verbeteren van de patiëntveiligheid dan het uitwisselen van 
gegevens. De mogelijkheid van verkeerde interpretatie van beschikbare gegevens werd 
ook als valkuil genoemd. Dit sluit aan bij de ervaren betrouwbaarheid van de uitgewis-
selde gegevens en wordt verder beschreven in de volgende paragraaf. 
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3.3 Beschikbaarheid en kwaliteit van de uit te wisselen gegevens 
 
Ten tijde van het uitvoeren van de online focusgroepen had ongeveer een kwart van de 
Nederlandse bevolking toestemming gegeven voor gegevensuitwisseling via het LSP. 
Zorgverleners vinden de dekking van informatie die via LSP gevonden kan worden 
beperkt. Ook vinden zij de gegevens die van de patiënten beschikbaar is niet altijd van 
goede kwaliteit. Het gebruik van een systeem van gegevensuitwisseling wordt voor een 
groot deel afhankelijk geacht van de beschikbaarheid en kwaliteit van de uit te wisselen 
gegevens. 
 
Een aantal focusgroepdeelnemers was positief over de kwaliteit van de gegevens die 
worden uitgewisseld, via OZIS en via het LSP, vooral voor wat betreft de medicatie-
gegevens. Verschillende andere zorgverleners waren minder positief en plaatsten kant-
tekeningen. 
 
Een huisarts waarschuwde voor het ontstaan van schijnzekerheid, aangezien er niet voor 
100% vertrouwd zou kunnen worden op de goede registratie van de huisarts. Een risico 
van te veel vertrouwen op de gegevens van andere zorgverleners is dat: “vergeten kan 
worden met een frisse blik te kijken”. (Huisarts). 
 
Binnen een praktijk is eenduidige dossiervoering volgens een huisarts haalbaar, maar bij 
waarneming of overdracht van nieuw ingeschreven patiënten ervaart deze huisarts grote 
verschillen in registreren. Zoals een andere huisarts verwoordde: “Zoveel zorgverleners, 
zoveel manieren van registreren. Maar er wordt hard gewerkt aan uniformiteit. Sommige 
info is betrouwbaar en waardevol, andere niet. Dat zal altijd zo blijven.” (Huisarts) 
 
Bij het opvragen van patiëntgegevens zou bovendien niet te zien zijn of er informatie is 
uitgesloten voor uitwisseling door een beperkte toestemming (opt-in) van de patiënt. 
Daardoor is niet bekend of het dossier volledig is en “je ziet dus niet wat je mist” 
(Huisarts). 
 
 

3.4 Toestemmingsvraag 
 
Opvattingen en ervaringen van zorgverleners ten aanzien van elektronische gegevens-
uitwisseling zijn mogelijk van invloed op het wel of niet vragen van toestemming voor 
gegevensuitwisseling aan patiënten. Een deel van de zorgverleners die deel hebben ge-
nomen aan de online focusgroepen zei patiënten te adviseren om toestemming te verlenen 
voor het elektronisch uitwisselen van hun gegevens. Een deel van deze zorgverleners doet 
dat uit overtuiging van de voordelen. Een ander deel van de zorgverleners wil vooral de 
keuze bij de patiënt laten. “Iedereen is vrij hierin te kiezen. Ik probeer zo objectief 
mogelijk hierin te blijven door patiënten de folders hierover aan te reiken.” (Huisarts). 
Ook waren er enkele zorgverleners die patiënten niet adviseren omtrent het geven van 
toestemming of die nadrukkelijk afraden toestemming te geven.   
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De reacties van patiënten die zorgverleners krijgen wisselden sterk: waar een huisarts 
schatte dat 95% van de patiënten toestemming geeft, was de ervaring van een andere 
huisarts dat hooguit 30% toestemming geeft.  
 
Zorgverleners waren verdeeld over de wijze waarop het momenteel in Nederland 
geregeld is. Een groot deel noemde het opt-in systeem als omslachtig en veel werk om 
toestemming te vragen en de reacties te verwerken. Door verschillende zorgverleners 
wordt opt-out als een beter alternatief gezien: “Ik blijf voorstander van het opt-out 
systeem. Prima voor achterdochtige mensen. De rest moet je gewoon niet aan het hoofd 
zeuren.” (Huisarts). 
 
Ook was een deel van de huisartsen van mening dat patiënten niet goed begrijpen waar zij 
precies toestemming voor geven. De beperking van de toestemming (per zorgverlener en 
eventueel van een deel van de gegevens) is volgens hen niet duidelijk voor patiënten. 
Volgens een aantal huisartsen zijn patiënten verbaasd als zij vertellen dat inzage in hun 
gegevens bijvoorbeeld op de huisartsenpost (nog) niet mogelijk is: “Bij de meeste 
patiënten krijg ik bij de vraag of ze bezwaar hebben het antwoord: maar dat is toch 
allang zo dat de dokter beschikking heeft over mijn gegevens?” (Huisarts). 
 
 

3.5 Privacy en beveiliging 
 
Vertrouwen in goede beveiliging van toegang tot een systeem waar privacygevoelige 
informatie te vinden is, is eveneens een voorwaarde voor draagvlak voor het LSP. Uit de 
focusgroepen komt naar voren dat een deel van de zorgverleners vertrouwt op de bevei-
liging en een verbetering ziet ten opzichte van andere systemen: “Zeer veilig en 100 % 
veiligheid bestaat niet. Ook bij de dokters die niet mee doen aan het LSP is er kans op 
een lek” (Huisarts). 
 
Daartegenover staan zorgverleners die bedenkingen hebben over de beveiliging van grote 
systemen in het algemeen. De vergelijking wordt getrokken tussen het LSP en systemen 
van andere organisaties die gehackt kunnen worden: “Ook DigiD van de overheid is niet 
onkwetsbaar, banken worden geplaagd door aanvallen” (Huisarts). 
 
Een deel van de zorgverleners vertrouwt op de beveiliging van het LSP, door middel van 
inloggen met de UZI-pas: “Registratie met UZI-pas lijkt mij veiliger dan eerder met 
OZIS-inzage”. (Huisarts). 
Eén zorgverlener merkte op dat deze beveiligingsmethode niet waterdicht is, omdat er 
voor veel verschillende zorgverleners passen in omloop zijn op de huisartsenpraktijk, 
zoals voor de waarnemer (niet op naam) en een stagiaire doktersassistente. Ook wordt 
door deze huisarts de zorg uitgesproken dat uitloggen niet altijd zal gebeuren9 en dat 
daardoor gegevens alsnog in te zien zijn voor onbevoegden. Overigens geldt dit voor alle 
gegevens, dus ook voor de dossiers die de zorgverlener zelf bijhoudt. Door enkele 
zorgverleners werd de integriteit van zorgverleners betwist, zoals de volgende opmerking 

                                                      
9 Systemen worden automatisch uitgelogd en opvragen van gegevens kan alleen met behulp van de UZI-pas. 
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illustreert: “Met meer dan 200.000 uitgereikte UZI-passen lijkt het mij niet moeilijk om 
iemand te vinden die wel even een kijkje in een dossier wil maken” (Huisarts)10. 
 
 

3.6 Andere overwegingen 
 
In de online focusgroepen kwamen enkele onderwerpen minder uitgebreid ter sprake. 
Deze onderwerpen zijn evenwel relevant voor het begrijpen van de opvattingen van 
zorgverleners over elektronische gegevensuitwisseling.  
 
Aansprakelijkheid 
Het is de meeste zorgverleners niet precies duidelijk waar de verantwoordelijkheid ligt en 
wie er aansprakelijk is als er iets misgaat. Eén huisarts merkte op dat er een grote verant-
woordelijkheid ligt bij de dossierhouder om het dossier volledig te hebben, terwijl dat niet 
altijd lukt door late berichtgeving uit ziekenhuis of apotheek. Een aantal zorgverleners is 
bezorgd om aangesproken te worden op hun dossiervoering, zoals één van hen als volgt 
verwoordde: “Straks word ik afgerekend op door mijn collega, op bijvoorbeeld de 
huisartsenpost, verkeerd geïnterpreteerde gegevens uit mijn dossiers”. (Huisarts). 
 
Gebruiksvriendelijkheid 
De gebruiksvriendelijkheid van systemen voor gegevensuitwisseling hangt samen met de 
toegankelijkheid van de informatie. Zorgverleners noemden de wijze van inloggen juist 
wel of juist niet gebruiksvriendelijk. Inloggen met de UZI-pas werd door een aantal 
zorgverleners als eenvoudig, snel en veilig ervaren, terwijl anderen het een omslachtig 
systeem vonden. Vooral het, in de aanname van de zorgverlener, moeten beschikken over 
verschillende UZI-passen voor verschillende werkgevers werd als hinderlijk ervaren.  
 
Rol van de patiënt 
Meerdere zorgverleners zien het liefst dat patiënten zelf beschikken over hun medische 
gegevens en dat toegang wordt geregeld door middel van een chipkaart die de patiënt bij 
zich heeft. Ook zouden patiënten op de hoogte moeten zijn van de inhoud van hun dossier 
en hiervoor medeverantwoordelijk worden gemaakt. Daar werd tegenin gebracht dat het 
medeverantwoordelijk maken van patiënten in de praktijk niet altijd goed werkt: “Zelfs 
bij geplande bezoeken van cognitief goede patiënten blijkt dat ze in het algemeen geen 
medicatieoverzichten bij zich hebben” (Ziekenhuisapotheker). 
 
Financiële aspecten / politiek 
Door enkele zorgverleners is gewezen op de hoge kosten voor het ontwikkelen van een 
systeem zoals het LSP. Eén van hen trok de vergelijking met de Betuwelijn. Een andere 
zorgverlener opperde dat er al veel andere en goedkopere mogelijkheden bestaan om 
gegevens uit te wisselen. Twee zorgverleners benoemden het gevoel het LSP van 
‘bovenaf’ opgelegd te krijgen. Ook de vraag waarom het LSP voortgezet wordt, ondanks 
terugtrekking van de overheid, speelde bij een zorgverlener. 
                                                      
10  UZI-passen worden voor de elektronische identificatie van verschillende toepassingen gebruikt, waaronder het LSP. 

Om toegang tot het LSP te krijgen moet de UZI-pas geregistreerd zijn voor deze toepassing. Zie ook:  
http://www.uziregister.nl/  

http://www.uziregister.nl/
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4 Ervaringen en opvattingen van zorggebruikers 
 
 
 
Een aantal factoren speelt mee bij de overweging om wel of niet toestemming te geven 
voor elektronische gegevensuitwisseling. De vraag is óf zorggebruikers de toestemmings-
vraag is voorgelegd, door welke zorgverlener(s) de vraag is gesteld en over welke 
informatie de zorggebruikers hebben kunnen beschikken bij de beantwoording van de 
toestemmingsvraag. Ook speelt mee in hoeverre zorggebruikers het belang van gegevens-
uitwisseling voor henzelf ervaren en welke eventuele zorgen zij hebben over gegevens-
uitwisseling. Daarnaast kan de publieke opinie van invloed zijn op (de opvattingen over) 
het geven van toestemming. Bovendien kunnen de ervaringen van zorgverleners met, en 
hun opvattingen over elektronische gegevensuitwisseling, zoals geschetst in het vorige 
hoofdstuk, gevolgen hebben voor de mate waarin en wijze waarop zorggebruikers zijn 
geïnformeerd over de toestemmingsvraag.  
 
In het vervolg van dit hoofdstuk worden de ervaringen en opvattingen van zorggebruikers 
ten aanzien van elektronische gegevensuitwisseling en de toestemmingsvraag voor 
elektronische gegevensuitwisseling uiteengezet. De bevindingen zijn afkomstig uit de 
peiling onder de leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL die is 
beschreven in bijlage I. De vragen in deze peiling zijn door 735 zorggebruikers 
beantwoord. Frequentietabellen per vraag zijn opgenomen in bijlage V. 
 
 

4.1 Toestemmingsvraag 
 
Voorafgaand aan het al dan niet geven van toestemming door de zorggebruiker voor 
gegevensuitwisseling, zal de zorggebruiker op de hoogte moeten zijn van deze moge-
lijkheid. Aan zorggebruikers is in de peiling de vraag gesteld of de huisarts of de 
apotheek in de afgelopen twee jaar toestemming heeft gevraagd voor gegevensuitwis-
seling met andere zorgverleners (huisarts, apotheek en medisch specialisten). Ruim 18% 
van de zorggebruikers antwoordde om toestemming te zijn gevraagd door de huisarts. 
Daarnaast is 13% toestemming gevraagd door de apotheek. Bijna twee procent heeft zelf 
contact opgenomen met huisarts en/of apotheek. De helft van de zorggebruikers ant-
woordde dat hen geen toestemming is gevraagd. De rest (bijna één op de vijf) wist het 
niet meer of heeft de vraag in de vragenlijst niet beantwoord. Meestal is toestemming 
gevraagd met een brief die naar het huisadres werd gestuurd (44%), een derde van de 
toestemmingvragen is mondeling gesteld en een vijfde kreeg een brief tijdens een bezoek 
aan de zorgverlener. De overgrote meerderheid van de zorggebruikers die toestemming is 
gevraagd, heeft ook toestemming gegeven (81% van de 237 zorggebruikers). Een klein 
deel (11%) heeft geen toestemming gegeven en is dat ook niet van plan, negen procent 
heeft geen toestemming gegeven, maar gaat dat mogelijk in de toekomst nog wel doen.   
 
Aan de zorggebruikers die niet om toestemming is gevraagd (of zelf contact hebben 
opgenomen) is gevraagd of zij denken toestemming voor gegevensuitwisseling te zullen 
geven als hen dat gevraagd zou worden. Van de 443 zorggebruikers die deze vraag 
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beantwoord hebben, zou driekwart (74%) toestemming geven. Ruim een vijfde weet het 
nog niet en bijna 5% zegt geen toestemming te zullen geven. Van alle 735 deelnemers 
aan de enquête heeft 6% geen toestemming gegeven en zou dat ook niet geven, bijna 13% 
weet het (nog) niet en 8% heeft de vragen niet beantwoord. Gesteld kan worden dat 
zorggebruikers over het algemeen geneigd zijn toestemming te geven voor elektronische 
gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. 
 
De toestemmingsvraag is vaker gesteld aan zorggebruikers die meer dan één genees-
middel op recept gebruiken, die meerdere langdurige aandoeningen hebben en die in het 
afgelopen jaar contact hebben gehad met meerdere typen zorgverleners (zie figuur 1)11.  
 
 
Figuur 1: Aandeel zorggebruikers dat toestemming is gevraagd, naar zorggebruik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De zorggebruikers aan wie toestemming is gevraagd, verschillen niet (statistisch 
significant) wat betreft leeftijd en opleidingsniveau van de zorggebruikers aan wie de 
toestemmingsvraag niet is gesteld. Aan iets meer vrouwen dan mannen en meer 
zorggebruikers in de stad dan op het platteland is de toestemmingsvraag gesteld, maar 
ook deze verschillen waren niet statistisch significant. 
 
  

                                                      
11  De Chi2 -toetsen voor verschillen waren statistisch significant (p < 0,001) vergeleken met zorggebruikers die minder 

receptgeneesmiddelen gebruikten, minder aandoeningen hadden en/of minder contact hebben gehad met zorgverleners. 
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4.2 Kenmerken van zorggebruikers naar toestemming ja/nee 
 
Wij hebben onderzocht in hoeverre zorggebruikers die toestemming hebben gegeven, 
verschillen van zorggebruikers aan wie dat wel gevraagd is, maar die geen toestemming 
gaven. Een vijfde deel (n=46) van de zorggebruikers die om toestemming is gevraagd, 
heeft geen toestemming gegeven. Zorggebruikers die wel en niet toestemming hebben 
gegeven verschillen niet of vrijwel niet12 van elkaar wat betreft geslacht, leeftijd, 
opleidingsniveau, woonachtig in de stad of op het platteland, het aantal receptgenees-
middelen dat wordt gebruikt, het aantal typen zorgverleners waarmee contact is en de 
ervaren gezondheid. Wel verschilden zij wat betreft het aantal aandoeningen en hun 
opvattingen over het uitwisselen van medische gegevens. Zorggebruikers met meer 
aandoeningen of die positievere opvattingen hebben over het uitwisselen van medische 
gegevens hebben ook vaker toestemming gegeven.   
 
In vergelijking met de algemene Nederlandse bevolking verschillen de zorggebruikers die 
toestemming hebben gegeven alleen wat leeftijd betreft. Bij zorggebruikers die toestem-
ming hebben gegeven is de leeftijdscategorie 20 tot 40 jaar ondervertegenwoordigd en de 
leeftijdscategorie 65 tot 80 jaar is oververtegenwoordigd. De leeftijdscategorieën 40 tot 
65 jaar en 80 jaar en ouder zijn in relatieve omvang wel vergelijkbaar met de Nederlandse 
bevolking. Wat geslacht en stedelijkheid betreft verschillen de zorggebruikers die toe-
stemming hebben gegeven niet statistisch significant van de Nederlandse bevolking, al 
lijkt het dat iets meer vrouwen dan mannen toestemming hebben gegeven, en wonen er 
naar verhouding minder zorggebruikers die toestemming hebben gegeven in het meest 
stedelijke gebied.  
 
 

4.3 Redenen voor het geven van toestemming  
 
In de vragenlijst is door middel van open vragen aan de zorggebruikers gevraagd om 
welke redenen zij tot hun keuze zijn gekomen om wel of geen toestemming te verlenen 
voor gegevensuitwisseling. Als reden om geen toestemming te verlenen wordt door de 
meeste respondenten eenzelfde reden genoemd, namelijk ‘onvoldoende borging van de 
privacy’. Een aantal zorggebruikers noemt daarbij als reden bezorgdheid over het 
systeem: “Er liggen nog steeds vaak gegevens op straat. Systemen zijn niet waterdicht”, 
en “Eerst de kinderziektes er uit”. Door geen toestemming te geven wil men voorkomen 
dat “Meer mensen inzage krijgen dan de bedoeling is”. Oneigenlijke toegang door 
administratief personeel, familie/bekenden en verzekeringsmaatschappijen wordt hierbij 
genoemd. Naast de privacy-reden is door enkele zorggebruikers, die geen toestemming 
hebben verleend of geen toestemming zouden verlenen als ze gevraagd zouden worden: 
“Ik vind het niet nodig” en “Nog niet van toepassing, geen historie”.  
 
In de respons van zorggebruikers die wel toestemming hebben verleend, of toestemming 
zouden verlenen indien ze gevraagd werden, zijn drie redenen door meerdere personen 
naar voren gebracht. Het vaakst genoemde argument voor toestemming is “Zodat betere 
zorg verleend kan worden”. Men denkt dan vaak aan onverwachte situaties waarin snel 
                                                      
12  Geen van de Chi2-toetsen voor verschillen was statistisch significant. 
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gehandeld moet worden door een zorgverlener. Door de beschikbaarheid van informatie 
verwachten deze zorggebruikers dat zorg sneller geleverd kan worden en dat zorg van 
betere kwaliteit is, vooral doordat minder fouten worden gemaakt. Verschillende res-
pondenten noemen het langs elkaar heen werken en geven van tegenstrijdige medicatie 
als voorbeelden waarop zorgverbetering door gegevensuitwisseling mogelijk is. De 
tweede reden voor toestemming die door zorggebruikers naar voren werd gebracht is de 
efficiëntie. Enkele citaten zijn: “Het is nuttig, bijvoorbeeld als ik niet aanspreekbaar zou 
zijn”, “Gezien mijn leeftijd is het moeilijk zelf alles te regelen”, “Dan hoef je dat zelf niet 
allemaal uit te leggen” en “Het is zeer vervelend aan het worden om altijd maar aan de 
diverse artsen uit te moeten leggen wat er aan de hand is”. Efficiëntieverbetering wordt 
door zorggebruikers niet alleen voor de patiënt gezien, maar ook voor de zorgverlener. 
Dit blijkt bijvoorbeeld uit deze genoemde redenen: “Hoeven ze geen onderzoeken dubbel 
te doen”, “Voorkomen van onnodig onderzoek” en “Kosten besparend”. De derde reden 
om toestemming te verlenen die door zorggebruikers naar voren wordt gebracht is het 
vertrouwen dat men in gegevensuitwisseling heeft. Dit blijkt uit citaten als “Waarom 
niet?”, “Omdat ik er op vertrouw dat de gegevens in goede handen zijn en blijven” en 
“Erop vertrouwend dat geen andere partijen deze gegevens te zien krijgen”.  
 
 

4.4 Opvattingen over gegevensuitwisseling 
 
Het grote aantal zorggebruikers dat toestemming heeft gegeven of toestemming zou 
geven als ze gevraagd zouden worden, doet vermoeden dat zorggebruikers ook positief 
denken over gegevensuitwisseling. Gevraagd naar hun opvatting over gegevensuitwis-
seling in het algemeen, is 77% van de zorggebruikers positief en van de zorggebruikers 
die toestemming hebben gegeven is bijna 89% positief over gegevensuitwisseling in het 
algemeen. Over welke gegevens dan geraadpleegd mogen worden, is 62% van mening 
dat gegevens over alle aandoeningen en medicatie gedeeld mogen worden. Bijna 17% 
vindt dat alleen medicatiegegevens gedeeld mogen worden en bijna 12% wil dat 
gegevens over psychische aandoeningen niet worden gedeeld, maar wel gegevens over 
lichamelijke aandoeningen en medicatie. 
 
Op een zevental stellingen over elektronische gegevensuitwisseling werd ook voor-
namelijk een positief antwoord gegeven (zie figuur 2), waarbij de zorggebruikers die 
toestemming hebben gegeven positiever zijn dan degenen die geen toestemming hebben 
gegeven. Het meest positief zijn de opvattingen over inzage van medicatiegegevens door 
de specialist in het ziekenhuis en inzage in huisartsgegevens door de arts op de huis-
artsenpost. Minder positief zijn de opvattingen over de veiligheid van gegevensuitwis-
seling en het gevaar lopen van de privacy, waar ruim 25% negatief tegenover staat en een 
groot deel van de zorggebruikers neutraal (41% voor ‘veiligheid van gegevensuitwis-
seling’ en 36% voor ‘privacy’). Ook is bijna een vijfde negatief over de inzage die een 
apotheker zou hebben over de gegevens van de huisarts. Bijna 18% van de zorggebrui-
kers is van mening niet voldoende te zijn geïnformeerd om een besluit te kunnen nemen 
over het geven van toestemming. 
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Per stelling zijn er 3 kolommen:       
• Totaal  = verdeling van alle zorggebruikers ongeacht of ze om toestemming zijn gevraagd; 
• Wel toestemming  =  verdeling van zorggebruikers die om toestemming zijn gevraagd en 

toestemming hebben gegeven; 
• Geen toestemming  =  verdeling van zorggebruikers die om toestemming zijn gevraagd en geen 

toestemming hebben gegeven. 
 
Stellingen: 
• Stelling 1:  Elektronisch uitwisselen van gegevens is voldoende veilig. 
• Stelling 2:  Mijn privacy loopt gevaar bij het uitwisselen van gegevens door mijn 

 zorgverleners  (n.b.: voor de analyse zijn de antwoordcategorieën omgewisseld, 
 waardoor de stelling niet negatief is en vergelijkbaar met de andere stellingen in 
 de figuur). 

• Stelling 3:  Als ik in het ziekenhuis kom, is het belangrijk dat de specialist inzicht heeft in 
 mijn medicatiegegevens. 

• Stelling 4:  Als ik op de huisartsenpost kom, is het belangrijk dat de arts daar inzicht heeft in 
 de gegevens die mijn huisarts over mij heeft. 

• Stelling 5:  Als ik bij de apotheek kom, is het belangrijk dat de apotheek inzicht heeft in de 
 gegevens die  mijn huisarts over mij heeft.  

• Stelling 6:  Als ik bij de apotheek kom, is het belangrijk dat men daar inzicht heeft in de 
 medicijnen die ik bij een andere apotheek of in het ziekenhuis heb gekregen. 

• Stelling 7:  Ik ben voldoende geïnformeerd om een besluit te kunnen nemen over 
 toestemming voor het elektronisch uitwisselen van mijn medische gegevens. 

Figuur 2: Opvattingen van zorggebruikers over gegevensuitwisseling: totaal en per 
toestemming ja/nee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Box 1: Toelichting bij figuur 2 
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Op de vraag hoe gegevensuitwisseling tussen zorgverleners geregeld zou moeten zijn 
antwoordde 46% van de zorggebruikers dat dit alleen mogelijk zou moeten zijn als er 
toestemming is gegeven (opt-in). Voor 38% van de zorggebruikers is gegevens-
uitwisseling acceptabel als het nodig is om inzicht in de gegevens te hebben voor de 
behandeling. Dertien procent was van mening dat inzicht alleen gegeven mag worden als 
er geen bezwaar is gemaakt (opt-out) en slechts 1% van de zorggebruikers was van 
mening dat gegevens nooit mogen worden uitgewisseld tussen zorgverleners. Een groot 
aantal zorggebruikers (bijna 62%) vindt dat gegevens met meer zorgverleners mogen 
worden gedeeld dan nu plaatsvindt in het LSP. Naast huisarts, apotheker en specialist in 
een ziekenhuis, was 44% van de zorggebruikers van mening dat gegevens elektronisch 
mogen worden uitgewisseld met een arts in het verpleeghuis, ruim 40% met een arts in de 
GGZ, 20% met de fysiotherapeut en 20% met de tandarts. Zevenendertig procent van de 
zorggebruikers vond dat gegevens niet met andere zorgverleners mogen worden gedeeld. 
Een grote meerderheid van zorggebruikers heeft nog nooit het eigen medisch dossier 
opgevraagd (88%). 
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5 Conclusies en discussie 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek in een breder kader geplaatst, 
allereerst de resultaten van de verkenning onder zorgverleners en daarna de resultaten van 
de peiling onder zorggebruikers. Tot slot volgen enkele aanbevelingen. 
 
 

5.1 Zorgverleners 
 
Zorgverleners zien meerwaarde van gegevensuitwisseling, maar zien tevens 
barrières  
Evenals de zorggebruikers zien de zorgverleners meerwaarde van het uitwisselen van 
gegevens, vooral ten aanzien van het uitwisselen van medicatiegegevens. Over het 
algemeen lijken de opvattingen van apothekers positiever dan de opvattingen van 
huisartsen. Een deel van de zorgverleners ervaart echter barrières voor elektronische 
uitwisseling van gegevens. We onderscheiden barrières die te maken hebben met: 1) de 
kwaliteit van de gegevens in de elektronische patiëntendossiers die geraadpleegd kunnen 
worden; 2) het beperkte aantal patiëntendossiers dat kan worden geraadpleegd; 3) de 
werking van het systeem voor gegevensuitwisseling; en 4) onbekendheid met de 
implicaties van veranderde wet- en regelgeving. Deze barrières worden hieronder nader 
besproken en vergeleken met barrières die zijn gevonden in eerder onderzoek op dit 
gebied. 
 
Barrière 1: kwaliteit van gegevens in het elektronisch patiëntendossier 
De continue beschikbaarheid van betrouwbare en volledige gegevens is een voorwaarde 
voor zinvolle gegevensuitwisseling. Het LSP, maar ook OZIS, werkt als doorgeefluik van 
de gegevens die door zorgverleners worden geregistreerd in patiëntdossiers die 
zorgverleners bijhouden. Aangezien de gegevens niet worden veranderd door het 
uitwisselsysteem hebben deze systemen geen directe invloed op de kwaliteit van de 
gegevens. Opvattingen en ervaringen met betrekking tot de kwaliteit van de gegevens 
beïnvloeden echter wel de beeldvorming omtrent gegevensuitwisseling. Twijfel over de 
kwaliteit van de uit te wisselen gegevens zorgt voor terughoudendheid bij zorgverleners 
in het toegankelijk maken en raadplegen van dossiers. 
 
Recent onderzoek naar de kwaliteit van patiëntendossiers van huisartsen laat zien dat 
verbetering van de kwaliteit van dossiers inderdaad wenselijk is (onder andere van der Bij 
& Verheij, 2013 en van der Bij e.a., 2013). In 2011 en 2012 besloten verschillende 
zorgverzekeraars om een extra vergoeding te geven aan huisartsenpraktijken die door het 
NIVEL een zogenaamde EPD-scan lieten uitvoeren (de zogenaamde M&I modules voor 
adequaat registreren13). De EPD-scan is een methode om huisartsenpraktijken inzicht te 
                                                      
13  Naast een bedrag per consult en ingeschreven patiënt, krijgen huisartspraktijken een vergoeding voor een 

aantal specifieke verrichtingen, waaronder verrichtingen die de kwaliteit van zorg verbeteren. Dit zijn de 
zogenaamde modernisering en innovatie (M&I) verrichtingen. Voor meer informatie hierover zie de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa): http://www.nza.nl  

http://www.nza.nl/


 

30 Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, NIVEL 2015 

geven in de kwaliteit van hun eigen dossiervorming, ten opzichte van andere 
huisartsenpraktijken. Daarnaast is in 2013 en 2014 een deel van de honorering van de 
huisartsen afhankelijk gemaakt van de kwaliteit van dossiers, via de zogenaamde 
variabiliseringsgelden. Van zowel de inzet van de variabliseringsgelden als van de EPD-
scan zijn positieve effecten op de dossiervorming aangetoond (van der Bij & Verheij, 
2013; van der Bij e.a., 2014). Huisartsen zijn er beter door gaan registeren en 
softwareleveranciers hebben maatregelen genomen om dat makkelijker te maken of zelfs 
af te dwingen.  
 
Barrière 2: beperkte dekkingsgraad 
Een systeem van gegevensuitwisseling in de zorg kan pas goed bruikbaar zijn als een 
groot deel van de zorggebruikers is aangemeld en een groot deel van de zorgverleners het 
systeem raadpleegt voor de zorgverlening. Op dit moment lijkt de beperkte aanmelding 
van patiënten zinvol gebruik van het LSP in de weg te staan: als zorgverleners zoeken 
naar informatie en deze niet vinden, wordt er geen meerwaarde van het LSP ervaren. Een 
dergelijke negatieve ervaring kan ook de bereidheid van zorgverleners verminderen om 
zelf bij te dragen aan de vulling van het LSP en toestemming te vragen aan hun patiënten. 
Zo kan een patroon in stand gehouden worden waardoor het omslagpunt van voldoende 
gebruik om meerwaarde te genereren nog niet wordt bereikt (Butler, 2014).  
 
Barrière 3: werking van het systeem voor elektronische gegevensuitwisseling 
Een deel van de ervaringen en opvattingen van zorgverleners heeft betrekking op de 
werking van een systeem voor elektronische gegevensuitwisseling, zoals het LSP. Slechts 
enkele zorgverleners die hebben deelgenomen aan de focusgroepen maakten gebruik van 
het LSP. Voorbeelden zijn: moeite met inloggen (met behulp van UZI-passen), bedenkin-
gen over de manier waarop de privacy geborgd wordt en de ervaren administratieve last 
bij de toestemmingsvraag. Overigens ontvangen zorgverleners een onkostenvergoeding 
voor het aanmelden van patiëntendossiers bij het LSP en is enige vorm van inloggen en 
autorisatie inherent aan ieder systeem voor elektronische gegevensuitwisseling.   
 
Barrière 4: implicaties van wet- en regelgeving 
Een laatste categorie barrières heeft betrekking op de wet- en regelgeving. Daar zijn nog 
veel misverstanden over, die de beeldvorming rond en gebruik van het LSP en 
gegevensuitwisseling beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan is de opmerking van een 
zorgverlener in de online focusgroep dat het elektronisch uitwisselen van gegevens in 
strijd zou zijn met de het beroepsgeheim (zwijgplicht). Dit is niet het geval, want volgens 
de Wettelijke regeling inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is 
de zwijgplicht niet aan de orde jegens de arts die optreedt als vervanger van de behan-
delend arts, tenzij de patiënt bezwaar maakt (artikel 7:457 lid 2 BW; KNMG, 2010). 
Indien gegevensuitwisseling via het LSP gebeurt en de patiënt toestemming heeft 
gegeven voor uitwisseling van gegevens van de huisarts, is aan deze voorwaarde voldaan. 
Een ander voorbeeld is de suggestie om een opt-out systeem in te stellen in plaats van een 
opt-in systeem; dat is in strijd met artikel 7:457 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Ook de 
wens om OZIS te blijven gebruiken is niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat OZIS niet 
gekoppeld is aan een opt-in registratie. Uit deze voorbeelden blijkt dat niet alle 
zorgverleners voldoende op de hoogte zijn van de (implicaties van) wet- en regelgeving 
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en het feit dat het LSP daar aan voldoet. Overigens is deze onbekendheid niet 
verwonderlijk gezien de veelheid aan recent ingevoerde en aangepaste wetgeving en 
richtlijnen die samenhangen met de elektronische uitwisseling van gegevens.  
 
Voordelen en barrières gevonden in eerder onderzoek 
In eerder onderzoek is gevonden dat zorgverleners de volgende voordelen zien van 
elektronische gegevensuitwisseling: verbetering van de efficiency van de 
gezondheidszorg en snelheid van communiceren; toegang tot up-to-date informatie van 
patiënten; en het voorkomen van medische fouten door het op kunnen sporen van contra-
indicaties of allergieën (Zwaanswijk e.a., 2011; 2013; Ploem e.a., 2011). Verbetering van 
de efficiency kwam ook naar voren uit een overzichtsstudie van Fontaine e.a. (2010). Uit 
de literatuur blijkt echter dat niet iedereen overtuigd is van de positieve effecten van 
gegevensuitwisseling op de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Black e.a. (2011) 
wijzen erop dat hierover nog maar weinig bekend is. 
 
Uit eerdere onderzoeken kwamen ook diverse knelpunten van elektronische gegevens-
uitwisseling naar voren. De knelpunten die door zorgverleners werden ervaren zijn onder 
andere: toegang door onbevoegde personen en problemen met de toegang in acute 
situaties; onvolledige en ontoereikende registratie van patiëntgegevens; en onduidelijk-
heden over de aansprakelijkheid bij medische fouten ten gevolge van onvolledige of 
onjuiste informatie (Zwaanswijk e.a., 2011; 2013; Ploem e.a., 2011). Deze knelpunten 
zijn ook gevonden in de eerder genoemde overzichtsstudie van Fontaine e.a. (2010).  
 
In een studie uit 2010 werden dezelfde punten genoemd die nu ook weer naar voren 
komen, zoals zorgen over beveiliging van de gegevens, kwaliteit van de gegevens en 
onduidelijkheden rondom de aansprakelijkheid als er iets misgaat (Zwaanswijk e.a., 
2011; 2013). Dat roept de vraag op wat hier aan ten grondslag ligt. Het is denkbaar dat de 
perikelen rondom de voorloper van het LSP, het Landelijk Elektronisch Patiëntdossier (L-
EPD), de beeldvorming over het elektronisch uitwisselen van medische gegevens heeft 
beïnvloed. Mogelijk heeft de beeldvorming van destijds nog steeds een weerslag op de 
percepties van zorgverleners en zorggebruikers ten aanzien van het LSP. De opvattingen 
lijken in beperkte mate te worden gestaafd door gebruikservaring met het LSP. Slechts 
enkele zorgverleners die deelnamen aan het huidige onderzoek bleken te zijn aangesloten 
op het LSP. Cijfers uit de eHealth monitor 2014 laten zien dat 47% van de 171 
ondervraagde huisartsen gegevens uitwisselt met behulp van het LSP en 56% met behulp 
van OZIS14 (Krijgsman e.a., 2014).  
 
Bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten moet in aanmerking genomen worden dat 
de deelnemers aan de focusgroepen waarschijnlijk geen representatieve afspiegeling 
vormen van alle zorgverleners in Nederland voor wie elektronische gegevensuitwisseling 
relevant kan zijn. Op basis van de cijfers van de VZVZ, betreffende het aantal LSP 
aansluitingen van zorgverleners, was verwacht dat meer zorgverleners die aan de focus-
groepen deelnamen, het LSP zouden gebruiken. Wellicht hebben juist de zorgverleners 
met uitgesproken opvattingen (zowel positief als negatief) over elektronische gegevens-
                                                      
14  Aan huisartsen is gevraagd of zij gebruik maken van deze systemen voor gegevensuitwisseling. Er is overlap tussen 

gebruikers van OZIS en het LSP.  
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uitwisseling deelgenomen aan de focusgroepen. Daardoor kunnen meer genuanceerde 
opvattingen zijn gemist, evenals opvattingen die meer gebaseerd zijn op daadwerkelijke 
ervaringen met het LSP. Het aantal zorgverleners dat heeft deelgenomen aan de focus-
groepen is beperkt, en het merendeel van de deelnemers was huisarts. De opvattingen van 
andere typen zorgverleners zijn daardoor beperkt vertegenwoordigd. Dit onderzoek is dan 
ook nadrukkelijk een verkenning en niet een poging om een volledig representatief beeld 
te schetsen van meningen en ervaringen onder zorgverleners.  
 
 

5.2 Zorggebruikers 
 
Zorggebruikers zijn overwegend positief over elektronische gegevensuitwisseling 
Zorggebruikers zijn over het algemeen positief over het elektronisch uitwisselen van 
medische gegevens. Uitgesproken positief zijn zorggebruikers over de mogelijkheden 
voor gegevensuitwisseling tussen huisartsenpraktijk en de huisartsenpost. Daarnaast vindt 
een grote meerderheid van zorggebruikers het belangrijk dat specialisten in het ziekenhuis 
inzicht hebben in medicatiegegevens. Minder positief, maar overwegend neutraal zijn 
zorggebruikers over de borging van de privacy en de veiligheid van gegevensuitwisse-
ling. Zorggebruikers hechten wel veel belang aan de borging van de privacy. Over het 
algemeen hebben zorggebruikers het idee voldoende geïnformeerd te zijn om een besluit 
te kunnen nemen over het geven van toestemming.  
 
De bereidheid van zorggebruikers om toestemming te geven voor gegevensuitwisse-
ling is groot 
Een derde van de respondenten heeft van een zorgverlener de vraag gekregen om 
toestemming te geven voor gegevensuitwisseling. Het grootste deel van de respondenten 
gaf die toestemming ook. Ook de respondenten die het niet was gevraagd, zouden over 
het algemeen toestemming hebben gegeven. Daarmee lijkt er potentieel te zijn voor een 
veel grotere aansluitingsgraad onder zorggebruikers dan nu het geval is.  
 
Het grote draagvlak voor elektronische gegevensuitwisseling onder zorggebruikers dat uit 
dit onderzoek blijkt is in lijn met recent onderzoek dat de Nederlandse Patiënten 
Consumenten Federatie (NPCF) onder patiënten heeft uitgevoerd (Lekkerkerk & van der 
Leij, 2014). Ook de, in beperkte mate genoemde, zorgen van zorggebruikers over de 
bescherming van gegevens en borging van de privacy, komen overeen met de resultaten 
uit het onderzoek van de NPCF. 
 
Toestemming is vooral gevraagd aan zorggebruikers met een hoog zorggebruik  
Bijna één op de drie zorggebruikers is om toestemming gevraagd door een zorgverlener. 
Toestemming is vooral gevraagd aan zorggebruikers die meer gebruik maken van zorg, 
meer receptmedicatie gebruiken en meer aandoeningen rapporteren. Deze bevindingen 
zijn in lijn met de (niet eerder gepubliceerde) bevinding op basis van een vragenlijst die is 
ingevuld door 248 huisartsen die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. 
Hieruit blijkt dat een aanzienlijk deel (27%) van deze huisartsenpraktijken de toestem-
mingsvraag alleen aan bepaalde patiënten heeft voorgelegd (NIVEL Zorgregistraties 
eerste lijn, 2014). 
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Juist deze zorggebruikers lopen risico als er gegevens over hun aandoeningen en/of 
zorggebruik worden gemist door andere zorgverleners. Bovendien heeft deze groep 
zorggebruikers meer contacten met zorgverleners. Dit zijn dus patiënten voor wie de 
overdracht van informatie tussen verschillende zorgverleners het meest relevant is en bij 
wie verbetering van de zorg door gegevensuitwisseling het meest plausibel is. Aangezien 
deze groep zorggebruikers contact heeft met meer verschillende typen zorgverleners is 
het aannemelijk dat daardoor ook meer gelegenheid is geweest om toestemming te 
vragen. Er zijn geen grote verschillen wat betreft geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en 
stedelijkheid tussen groepen die wel en niet om toestemming is gevraagd. 
 
In dit onderzoek zijn 735 zorggebruikers gevraagd naar hun opvattingen ten aanzien van 
elektronische gegevensuitwisseling. Zorggebruikers is gevraagd naar opvattingen en 
ervaringen met elektronische uitwisseling van medische gegevens in het algemeen, 
zonder daarbij direct te verwijzen naar het LSP of Landelijk Elektronisch 
Patiëntendossier (L-EPD), om eventuele effecten van negatieve associaties met die 
termen te vermijden.  
 
Eerder onderzoek 
Uit een eerdere peiling van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL 
bleek dat een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking had gehoord van de 
voorloper van het LSP, het L-EPD (Masman e.a., 2013). De vraag is of deze eerdere 
bekendheid onder het algemene publiek nu nog invloed heeft gehad op de opvattingen 
over elektronische gegevensuitwisseling.  
 
Uit onderzoek van het Rathenau Instituut naar de opvattingen van burgers over het uit-
wisselen van medische gegevens via het EPD kwam naar voren dat over het algemeen de 
voordelen van gegevensuitwisseling werden gezien. Voorwaarden waren dat het gebruikt 
zou worden zoals bedoeld en gegevens niet ter beschikking zouden komen van bijvoor-
beeld uitkeringsinstantie UWV of verzekeraars. Er bestonden zorgen over beveiliging van 
de (toegang tot) informatie en over de mate waarin persoonlijk contact met zorgverleners 
plaatsvond door de voorkennis van de zorgverlener over de patiënt (ter Berg & 
Schothorst, 2010). Vergelijkbare opvattingen zijn ook gerapporteerd van patiënten in de 
Verenigde Staten (Simon e.a., 2009).  
 
 

5.3 Aanbevelingen 
 
Er lijkt potentie te zijn om elektronische gegevensuitwisseling op grotere schaal te laten 
plaatsvinden in Nederland. Om dit te bewerkstelligen biedt dit onderzoek de volgende 
aanknopingspunten: 
• Maak zorggebruikers meer bekend met de mogelijkheden die zij hebben om 

toestemming te geven voor elektronische gegevensuitwisseling; 
• Maak zorggebruikers meer bewust van het feit dat uitwisseling van gegevens via het 

LSP niet gebeurt tenzij zij toestemming geven;  
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• Zet in op verbetering van de kwaliteit van de gegevens in elektronische 
patiëntendossiers. Inzet van de EPD-scan, M&I modules en variabiliseringsgelden 
heeft een positief effect gehad; kijk of deze initiatieven een vervolg kunnen krijgen;   

• Bevorder de kennis van zorgverleners over de implicaties van huidige wetgeving, 
teneinde zorgverleners bewust te maken van de wettelijke eisen die worden gesteld 
aan alle vormen van elektronische gegevensuitwisseling; 

• Probeer de administratieve last te verminderen die het vragen van toestemming en het 
aanmelden bij het LSP vergt; 

• Probeer verbetering aan te brengen in de gebruiksvriendelijkheid van het 
uitwisselingssysteem, bijvoorbeeld in de wijze van inloggen; 

• Laat op basis van onafhankelijk onderzoek zien wat de meerwaarde is van 
gegevensuitwisseling voor de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van de zorg en 
communiceer dit inzicht naar zorgverleners en andere belanghebbenden. 
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Bijlage I Toelichting op de methoden 
 
 
 
Inleiding 
Het onderzoek naar de uitwisseling van medische gegevens, via onder meer het Landelijk 
Schakelpunt (LSP), bestond uit twee onderdelen:  
1.) Een kwalitatieve inventarisatie van de ervaringen en opvattingen van zorgverleners ten 

aanzien van uitwisseling van medische gegevens via onder meer het LSP; 
2.) Een kwantitatieve peiling van de opvattingen en ervaringen van zorggebruikers ten 

aanzien van elektronische gegevensuitwisseling; en de kenmerken van zorggebruikers 
die wel en niet toestemming hebben gegeven voor elektronische gegevensuitwisseling.  

 
Zorgverleners 
De ervaringen en opvattingen van zorgverleners ten aanzien van elektronische gegevens-
uitwisseling zijn met behulp van online focusgroepen verzameld. Het NIVEL heeft een 
applicatie voor het uitvoeren van online focusgroepen en daar veel ervaring mee opge-
daan (Zwaanswijk & van Dulmen, 2014; Tates e.a., 2009).   
 
Via diverse kanalen zijn (vertegenwoordigers van) zorgverleners, namelijk huisartsen 
(werkzaam tijdens dagdiensten en/of avond, weekend en nachtdiensten op de huisartsen-
post), apothekers (openbare-, dienst- en ziekenhuisapotheek) en medisch specialisten 
(werkzaam in ziekenhuis) geworven voor deelname aan een online focusgroep. In de 
uitnodiging werd vermeld dat deelnemers een tegoedbon zouden krijgen voor hun 
deelname. Via twee huisartsendienstenstructuren (organisaties voor huisartsenzorg in 
avond, weekend en nacht via huisartsenposten) is de achterban van aangesloten huisartsen 
benaderd. Daarnaast is er een uitnodiging voor deelname gestuurd naar 300 aangesloten 
huisartsen die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Via het netwerk van 
NIVEL programmaleiders is de uitnodiging voor deelname gestuurd naar apothekers 
(werkzaam in openbare-, dienst- en ziekenhuisapotheken) en een beperkt aantal medisch 
specialisten (werkzaam in ziekenhuizen). Ook is er een random selectie gemaakt van 50 
apotheken die vermeld staan op http://www.apotheken.nl, waarbij gelet is op landelijke 
spreiding en type apotheek. 45 (vertegenwoordigers van) zorgverleners meldden zich aan 
voor deelname, van wie 35 daadwerkelijk hebben deelgenomen (78%). Veruit de grootste 
groep deelnemers bestond uit huisartsen (n=25), waarvan één apotheekhoudend huisarts 
en een aantal met een nevenfunctie. Verder namen er vijf apothekers, één medisch 
specialist en vier deelnemers met ondersteunende functies (o.a. een praktijkmanager, 
directeur huisartsenpost) deel aan de online focusgroepen. De zorgverleners werden op 
volgorde van aanmelding verdeeld over drie focusgroepen (eerste aanmelding in eerste 
focusgroep, tweede aanmelding in tweede focusgroep, etc.) waarbij gezorgd is voor 
voldoende spreiding van typen zorgverleners over de focusgroepen.    
 
De steekproef van zorgverleners die hebben deelgenomen aan de online focusgroepen 
vormen geen representatieve groep van zorgverleners in Nederland. De bevindingen uit 
de focusgroepen zijn dan ook geen weerslag van een algemeen geldend beeld van de 
ervaringen en opvattingen van zorgverleners, maar vormt een verkenning van de opvat-

http://www.apotheken.nl/
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tingen en ervaringen die er zoal leven. Mogelijk hebben relatief veel zorgverleners 
deelgenomen die sterke opvattingen hebben en relatief weinig zorgverleners die het LSP 
gebruiken. Hierdoor kan er sprake zijn van selectiebias. Voor dit onderzoek is dat geen 
groot bezwaar, aangezien de bedoeling van het onderzoek was om prevalerende 
ervaringen en opvattingen te inventariseren (zie ook: Tates e.a., 2009). 
 
Na aanmelding kregen de deelnemers een e-mail met achtergrondinformatie over het 
onderzoek, spelregels voor deelname aan de focusgroep en inloggegevens voor de 
focusgroepwebsite (zie bijlage II). De focusgroepen zijn twee weken opengesteld in de 
laatste week van juli en eerste week van augustus 2014. In die tijd konden deelnemers 24 
uur per dag deelnemen aan de discussie. Deelnemers moesten inloggen met een gebrui-
kersnaam en wachtwoord en reacties werden geplaatst onder een nickname. Daardoor 
bleven de reacties van de deelnemers anoniem voor de andere deelnemers. Gedurende de 
looptijd van de online focusgroepen, zijn er twee e-mails gestuurd om de deelnemers te 
bedanken voor hun reactie c.q. om aan te moedigen deel te nemen aan de discussie. Eén 
onderzoeker bleef op de achtergrond van de discussies aanwezig om eventuele privacy-
gevoelige informatie en beledigende opmerkingen te verwijderen. Het bleek echter niet 
nodig om in te grijpen in de discussie. 
 
De drie focusgroepen waren identiek in opzet en inhoud. Er konden veertien vragen 
worden beantwoord over de volgende thema’s: ervaringen met elektronische gegevens-
uitwisseling (al dan niet via het LSP), voor- en nadelen van gegevensuitwisseling, 
patiëntveiligheid, ondersteuning van de zorgverlening, veiligheid van de gegevensuitwis-
seling en bescherming van de privacy van de patiënt, aansprakelijkheid bij fouten, 
kwaliteit en volledigheid van de gegevens, toestemming van de patiënt, belemmeringen 
voor het gebruik van het LSP en wensen/ideeën voor verbetering. Daarnaast was er 
ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers. Zie bijlage II voor de instructie aan de 
deelnemers en de vragen die zijn gesteld. 
 
De deelnemers reageerden over het algemeen op een deel van de vragen in de focusgroep 
en beperkt op elkaars antwoorden. Twee deelnemers hebben op verschillende momenten 
reacties geplaatst, de rest van de deelnemers reageerde slechts één keer. Over het alge-
meen waren de reacties beknopt, maar ook waren er enkele uitvoerige reacties op de 
vragen. Dit komt overeen met eerdere ervaringen met online focusgroepen (Tates e.a., 
2009). 
 
Aan het einde van de periode dat de focusgroepwebsite open stond, is er naar alle deel-
nemers per e-mail een link naar een korte vragenlijst gestuurd met een aantal vragen over 
de methode van de online focusgroep (zie bijlage III voor de vragenlijst). Daarnaast is een 
aantal achtergrondvragen gesteld over de ervaring met het LSP en vragen van toestem-
ming aan patiënten. De vragenlijst werd ingevuld door 29 van de 35 deelnemers (83%). 
 
De online focusgroepen leverden een omvangrijke verzameling uitspraken op, die zijn 
gecategoriseerd in thema’s. Vervolgens is op basis van deze thema’s een zo breed 
mogelijk spectrum aan opvattingen gerapporteerd. De accenten die hierbij zijn gelegd zijn 
afhankelijk van de interpretatie van de onderzoekers. De bevindingen uit de online 
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focusgroepen zijn daarom nadrukkelijk bedoeld als inventarisatie van de opvattingen en 
ervaringen van zorgverleners die deelgenomen hebben aan het onderzoek.  
 
Zorggebruikers 
Ervaringen en opvattingen van zorggebruikers ten aanzien van gegevensuitwisseling zijn 
verzameld middels een peiling onder een selectie van deelnemers aan het Consumenten-
panel Gezondheidszorg van het NIVEL (zie bijlage IV voor de vragenlijst). Dit panel 
bestond ten tijde van het onderzoek uit ruim 8.000 leden15. Voor deze peiling is een 
vragenlijst gestuurd naar 1500 panelleden, waarvan 836 online en 664 schriftelijk. De 
samenstelling van deze steekproef was naar leeftijd en geslacht representatief voor de 
algemene bevolking in Nederland. De respons bedroeg 49% (n=735), waarbij de online 
respons 54% bedroeg (n=361) en de schriftelijke respons 45% (n=374). De respons was 
naar verwachting. De respondenten verschilden niet statistisch significant ten opzichte 
van de niet-respondenten wat betreft geslacht. De respondenten verschilden wel 
statistisch significant ten opzichte van de niet-respondenten wat betreft opleidingsniveau, 
aantal aandoeningen en leeftijdsklasse. Relatief meer respondenten met een lagere op-
leiding, meer dan één aandoening en uit een hogere leeftijdsklasse hebben de vragenlijst 
geretourneerd. 
 
Van de respondenten was bijna 50% vrouw en de gemiddelde leeftijd was 54,7 jaar 
(standaarddeviatie: 16,8, minimum leeftijd 20, maximum leeftijd 84 jaar). Meer dan de 
helft van de respondenten was woonachtig in stedelijk gebied, meer dan een derde uit 
landelijk gebied (van bijna 8% waren deze gegevens niet bekend). 
 
Van de deelnemers aan het panel is achtergrondinformatie bekend (o.a. demografische 
gegevens, opleidingsniveau, gezondheidsproblemen). De panelleden is gevraagd naar hun 
ervaringen en opvattingen ten aanzien van het uitwisselen van medische gegevens. 
Daarnaast zijn hun ervaringen (of afwezigheid hiervan) met en meningen over de toe-
stemmingsvraag (met 5-punt Likertschaal: zeer mee oneens – zeer mee eens) aan bod 
gekomen. Zorggebruikers konden eveneens aangeven welke informatie wel en niet 
uitgewisseld zou mogen worden. Ook is gevraagd naar recente contacten met 
zorgverleners en medicijngebruik.  
 
De analyses van de gegevens verzameld met de peiling van het Consumentenpanel zijn 
uitgevoerd met het analyseprogramma STATA versie 13.1. Daarbij is voornamelijk 
gebruik gemaakt van beschrijvende statistiek. Verschillen tussen zorggebruikers die 
toestemming hebben gegeven voor de uitwisseling van hun medische gegevens en 
zorggebruikers die hiervoor geen toestemming hebben gegeven, zijn geanalyseerd met 
Chi kwadraat toetsen (waarbij de gebruikelijke alfa van 5% is gehanteerd als 
significantiegrens).  
  

                                                      
15  https://www.nivel.nl/over-het-consumentenpanel-0 
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Bijlage II Instructie en vragen focusgroepen 
 
 
 
Inloggegevens, uitleg en spelregels focusgroep digitale gegevensuitwisseling LSP 
 
Geachte …, 
 
Hartelijk dank voor uw aanmelding voor deelname aan de focusgroep ‘digitale gegevens-
uitwisseling Landelijk Schakelpunt (LSP)’. In deze e-mail vindt u uitleg over de achter-
grond van het onderzoek dat door NIVEL wordt uitgevoerd. Ook vindt u inloggegevens 
en de spelregels voor de deelname aan de focusgroep. 
 
Via deze link komt u bij de website van de focusgroep: … . 
 
U kunt inloggen met de volgende gebruikersnaam en wachtwoord. 
Gebruikersnaam: … 
Wachtwoord: … 
Uw reacties worden in de focusgroepdiscussie anoniem weergegeven onder een 
nickname, namelijk: … 
 
Informatie over het onderzoek 
Uitwisseling van medische gegevens via elektronische patiëntendossiers zou de patiënt-
veiligheid ten goede kunnen komen en de kwaliteit van zorg moeten verbeteren. Via het 
Elektronisch Patiëntendossier zou dit landelijk geregeld worden, maar het wetsvoorstel 
om dit in te voeren is in 2011 afgewezen door de Eerste Kamer. Momenteel zijn er 
diverse initiatieven die de digitale uitwisseling van medische gegevens mogelijk maken, 
waaronder het Landelijk Schakelpunt (LSP). Als een patiënt toestemming heeft gegeven 
voor gegevensuitwisseling via het LSP, kunnen zorgverleners een beperkt aantal 
(medische) gegevens van de patiënt uit het medisch dossier van de huisarts en/of 
apotheker inzien. Deze gegevens kunnen alleen worden opgevraagd als dat nodig is voor 
de behandeling van de patiënt. 
 
Doel 
Het NIVEL onderzoekt in opdracht van de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorg-
communicatie (VZVZ) de ervaringen  en opvattingen van zorgverleners ten aanzien van 
uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners. Daarbij gebruikmakend van het 
Landelijk Schakelpunt of andere systemen voor gegevensuitwisseling. 
 
Focusgroepen 
U wordt gevraagd uw opvattingen en ervaringen ten aanzien van digitale uitwisseling van 
medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt of vergelijkbare applicaties te delen. 
Via diverse vragen komt een aantal onderwerpen aan bod waarop u kunt reageren en 
eventueel in discussie kunt gaan met de andere deelnemers van de focusgroep. Na afloop 
van de periode waarin de focusgroep open staat, ontvangt u een vragenlijst met achter-
grondvragen en een aantal evaluatievragen over uw deelname aan de online focusgroep. 
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Spelregels 
• Van maandag 28 juli 2014 (vanaf 9:00 uur) tot en met vrijdag 8 augustus 2014 (17:00 

uur) kunt u 24 uur per dag reageren. 
• Op de website kunt u inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. 
• U reageert onder een nickname, waardoor uw reacties anoniem blijven. 
• Op de openingspagina staan de vragen waarop u kunt reageren. U kunt de vraag 

aanklikken waar u op wilt reageren en kunt onder deze vraag ook reageren op reacties 
van andere deelnemers. 

• Ongewenste informatie, zoals namen of gegevens van deelnemers, zorgverleners en 
ziekenhuizen en/of beledigende opmerkingen, zal door de onderzoekers worden 
verwijderd. 

• De bijdragen aan de Internet discussiegroep zijn anoniem en kunnen alleen door de 
onderzoekers en de andere deelnemers worden bekeken. 

• Uw deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig en u kunt zich op ieder moment 
uit het onderzoek terugtrekken zonder opgave van redenen.  

• Als u na afloop graag contact wilt hebben met een andere deelnemer kan dat alleen via 
de onderzoekers. 

 
Hebt u vragen? 
Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de 
onderzoeker: 
Tessa Jansen – van Eijndt, E: t.jansen@nivel.nl, T: 030 - 272 98 66 
 
 
Vragen focusgroepen 
 
A. Gebruik LSP / andere applicaties voor gegevensuitwisseling 
Maakt u gebruik van digitale gegevensuitwisseling via het Landelijk Schakelpunt of 
andere applicaties voor gegevensuitwisseling (bijvoorbeeld Ozis)? In welke situaties 
maakt u er gebruik van, of zou u er gebruik van willen maken? 
 
B. Voordelen LSP 
Wat vindt u duidelijke voordelen van digitale uitwisseling van medische gegevens via het 
LSP? En als u dat vergelijkt met andere systemen, zoals Ozis?  
 
C. Nadelen LSP 
Wat vindt u duidelijke nadelen van digitale uitwisseling van medische gegevens via het 
LSP? En als u dat vergelijkt met andere systemen, zoals Ozis? 
 
D. Patiëntveiligheid 
In hoeverre denkt u dat digitale uitwisseling van gegevens van patiënten via het LSP 
bijdraagt aan betere patiëntveiligheid?  
 
  

mailto:t.jansen@nivel.nl
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E. Ondersteuning zorgverlening 
Kunt u door digitale uitwisseling van gegevens van patiënten via het LSP betere zorg 
verlenen aan patiënten? Of verwacht u dat te kunnen? 
 
F. Veiligheid uitwisseling 
In hoeverre vindt u de digitale uitwisseling van patiëntgegevens via het LSP veilig?  
 
G. Privacy patiënt 
In hoeverre vertrouwt u er op dat de privacy van patiënten voldoende is gewaarborgd bij 
het digitaal uitwisselen van patiëntgegevens via het LSP?  
 
H. Aansprakelijkheid 
Is u duidelijk bij wie de aansprakelijkheid ligt als er iets mis zou gaan bij de uitwisseling 
van patiëntgegevens via het LSP.  
 
I. Kwaliteit van de gegevens 
Kunt u de gegevens van andere zorgverleners die u digitaal kunt opvragen via het LSP, 
betrekking hebbend op uw patiënten, goed interpreteren? Of verwacht u dat te kunnen? 
 
J. Essentiële informatie 
Bevatten de patiëntgegevens die u digitaal kunt raadplegen via het LSP alle essentiële 
informatie die nodig is voor uw zorgverlening? Of verwacht u dat alle essentiële 
informatie aanwezig is? 
 
K. Toestemming van patiënt (opt-in) 
Adviseert u uw patiënten om toestemming te geven voor digitale uitwisseling van hun 
medisch dossier via het LSP?  
 
L. Werking van gegevensuitwisseling via het LSP 
Ervaart u belemmeringen in de digitale uitwisseling van gegevens via het LSP? Ervaart u 
dat het gebruik van het LSP van de grond komt?     
 
M. Wensen 
Wat zijn uw wensen voor (nog) betere werking van het LSP?  
 
N. Vragen/opmerkingen 
Hebt u nog aanvullende opmerkingen en/of vragen over digitale gegevensuitwisseling 
met behulp van applicaties zoals het LSP? 
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Bijlage III Vragenlijst achtergrondgegevens zorgver-
leners 

 
 
 
1. Maakt u gebruik van een digitale applicatie voor gegevensuitwisseling tussen uzelf en 

zorgverleners buiten uw organisatie, zoals LSP of Ozis?  
(Eén antwoord mogelijk) 
□ (1) Ja, namelijk: LSP (Landelijk Schakelpunt) 
□ (2) Ja, namelijk: Ozis  Einde vragenlijst 
□ (3) Nee  Einde vragenlijst 
□ (4) Ja anders, namelijk: ……………………………[vrij veld]  Einde vragenlijst  

 
2. Sinds wanneer bent u aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP)?  
 Sinds:   …. (jaar) 

 

3. Hoe vaak maakt u gebruik van de mogelijkheid om gegevens uit het dossier van 
andere zorgverleners (huisarts, apotheek) van uw patiënten te raadplegen via het LSP? 
(NB: Hiermee wordt bedoeld: het dossier van een (andere) huisarts of de medicatie-
uitgiftegegevens van een (andere) apotheek, niet het dossier van uw eigen organisatie) 
(Eén antwoord mogelijk) 
□ (1) Dagelijks 
□ (2) Meerdere keren per week 
□ (3) Meerdere keren per maand 
□ (4) Ongeveer één keer per maand 
□ (5) Enkele keren per jaar 
□ (6) Nooit 

 
4. Hoe informeert u uw patiënten over de mogelijkheid om toestemming te geven voor 

gegevensuitwisseling via het LSP?  
(Meerdere antwoorden mogelijk) 
□ Per brief of e-mail 
□ Via een brief/flyer in de wachtkamer 
□ Mondeling door de assistent 
□ Mondeling in de spreekkamer 
□ Telefonisch 
□ Via de website van mijn praktijk/apotheek/ziekenhuis 
□ Niet  ga naar vraag 7 
□ Anders, namelijk: …………………………………….. [vrij veld] 
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5. Vraagt u toestemming aan alle patiënten of alleen specifieke patiëntgroepen? En 
welke patiëntgroepen zijn dat? 
(Eén antwoord mogelijk) 
□ (1) Alle patiënten 
□ (2) Specifieke patiëntgroepen, namelijk:  ……………………………….. [vrij veld] 
□ (3) Anders, namelijk: …………………………………….. [vrij veld] 

 
6. Hoe geven uw patiënten aan u (of iemand anders binnen uw organisatie) toestemming 

voor gegevensuitwisseling via het Landelijk Schakelpunt?  
(Meerdere antwoorden mogelijk) 
□ Online via DigiD 
□ Met het toestemmingsformulier 
□ Mondeling  
□ Weet ik niet  
□ Anders, namelijk: …………………………………….. [vrij veld] 

 

7. Hoeveel tijd besteedt u (of uw assistent) gemiddeld per patiënt aan uitleg geven over 
de mogelijkheid voor gegevensuitwisseling en toestemming voor het Landelijk 
Schakelpunt? 
….…… minuten per patiënt [2 posities] 

 

8. Hoe wordt de keuze van de patiënt voor wel/niet geven van toestemming voor 
gegevensuitwisseling via het LSP vastgelegd in uw zorginformatiesysteem (XIS)? 
(Eén antwoord mogelijk) 
□ (1) Niet 
□ (2) Aanvinken van een ‘hokje’ in mijn systeem  
□ (3) Weet ik niet 
□ (4) Anders, namelijk: …………………………………….. [vrij veld] 

 
(Indien huisarts binnen huisartsenpraktijk) 

9. Kunt u een indicatie geven van het percentage van uw vaste patiënten dat toestemming 
heeft gegeven voor gegevensuitwisseling via het LSP? 
(Eén antwoord mogelijk) 
□ (1) 0% 
□ (2) Tussen de 1 en 25%  
□ (3) Tussen de 25 en 50% 
□ (4) Tussen de 50 en 75% 
□ (5) Meer dan 75% 
□ (6) Weet ik niet 
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Bijlage IV Vragenlijst zorggebruikers 
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Bijlage V Resultaten vragenlijst zorggebruikers: 
tabellenoverzicht 

 
 
In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van achtergrondkenmerken van de respon-
denten van de vragenlijst onder zorggebruikers. Ook zijn de frequentietabellen opge-
nomen voor alle vragen uit de vragenlijst16.  
 
 
Tabel 1: Kenmerken van de respondenten 
 
  Aantal Percentage 
     
Geslacht  man   371 50,5% 

 
vrouw   364 49,5% 

 
totaal   735 

        Leeftijdscategorieën  20-39 jaar   168 22,9% 

 
40-64 jaar   339 46,1% 

 
65-79 jaar   192 26,1% 

 
> 80 jaar   36 4,9% 

 
totaal   735 

        Stedelijkheid zeer sterk stedelijk   95 14,0% 

 
sterk stedelijk   178 26,2% 

 
matig stedelijk   127 18,7% 

 
weinig stedelijk   139 20,5% 

 niet stedelijk  140 20,6% 

 
totaal   679 

 
  

    
 Opleidingsniveau laag   139 19,3% 

 
middel   395 54,9% 

 
hoog   186 25,8% 

 
totaal    720 

  
 
Tabel 2: Gezondheid en aandoeningen 
 
   Aantal Percentage 
     
Aantal langdurige aandoeningen geen   208 29,3% 

 
1   199 28,0% 

 
> 1   303 42,7% 

 
totaal    710 

        Ervaren gezondheid uitstekend   66 9,0% 
  zeer goed   199 27,1% 
  goed   365 49,8% 

 
matig   94 12,8% 

 
slecht   9 1,2% 

 
totaal   733 

 
                                                      
16  Het aantal respondenten kan afwijken van het totaal aantal respondenten, omdat sommige vragen niet door alle 

deelnemers beantwoord hoefden te worden of er antwoorden ontbreken. Het totaal aantal zorggebruikers dat de vraag 
heeft beantwoord staat in de tabel.  
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Tabel 3:  Zorggebruik 
 
   Aantal Percentage 
     
Gebruik receptgeneesmiddelen geen  300 41,4% 

 
1   147 20,3% 

 
> 1   278 38,3% 

 
totaal   725  

 
  

    
 Contact aantal typen zorgverleners geen  103 14,1% 

 1  156 21,2% 
 2  198 26,9% 
 3 of meer  268 36,5% 
 totaal  725  
 
 
Tabel 4:  Hoe staat u in het algemeen tegenover de mogelijkheid dat medische 

gegevens (huisarts- en medicatiegegevens) die geregistreerd staan bij 
apotheken en huisartsen kunnen worden geraadpleegd door (andere) 
huisartsen, (andere) apotheken, de huisartsenpost 

 
   Aantal Percentage 
     

 Zeer negatief   8 1,1% 

 Negatief   30 4,1% 
Niet negatief, niet positief   128 17,5% 

 Positief   428 58,4% 

 Zeer positief   139 19,0% 

 Totaal   733  
 
 
Tabel 5: Welke gegevens wilt u dat deze zorgverleners (apotheken, huisartsen, 

huisartsenpost) kunnen raadplegen, als dat nodig is?  
 
   Aantal Percentage 
     
 Niets  32 4,4 

Gegevens over lichamelijke aandoeningen   27 3,7% 
Medicatiegegevens   124 16,9% 

Lichamelijke en psych. aandoeningen, geen medicatie   6 0,8% 
Lichamelijke aandoeningen en medicatie, geen psych. aand.   84 11,4% 

Alle aandoeningen en medicatie   456 62,0% 
Totaal   729   
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Tabel 6:  Heeft uw huisarts of apotheek, in de afgelopen twee jaar, uw toestemming 
gevraagd voor gegevensuitwisseling met een of meer van de genoemde 
zorgverleners? 

 
   Aantal Percentage 
     

Ja, mijn huisarts vroeg om toestemming   134 19,6% 
Ja, mijn apotheek vroeg om toestemming   92 13,4% 

Nee   368 53,7% 
Nee, maar ik heb hierover zelf contact opgenomen   13 1,9% 

Weet ik niet   78 11,4% 
totaal   685  

 
 
Tabel 7: Op welke manier bent u door uw huisarts of apotheek gevraagd om 

toestemming voor gegevensuitwisseling met een of meer van de genoemde 
zorgverleners? 

 
   Aantal Percentage 
     

Per brief, ontvangen op mijn huisadres   98 42,4% 
Per brief, ontvangen bij mijn bezoek aan de huisarts of apotheek   48 20,8% 
Mondeling door de huisarts en/of apotheek (tijdens een bezoek)   70 30,3% 

Anders   15 6,5% 
totaal   231  

 
 
Tabel 8:  Heeft u uw huisarts en/of apotheek toestemming gegeven voor gegevens-

uitwisseling met genoemde zorgverleners? 
 
   Aantal Percentage 
     

Nee, en dit ga ik (waarschijnlijk) ook niet doen   25 10,5% 
Nee, maar ik ga (waarschijnlijk) nog wel toestemming geven   21 8,9% 

Ja, mondeling   55 23,2% 
Ja, schriftelijk   136 57,4% 

totaal   237  
 
 
Tabel 9:  Denkt u dat u toestemming zult geven voor gegevensuitwisseling als uw 

huisarts of apotheek dat aan u vraagt? 
 
   Aantal Percentage 
     

Nee   20 4,5% 
Ja   328 74,0% 

Weet ik nog niet   95 21,4% 
totaal   443   
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Tabel 10: Hoe zou, volgens u, gegevensuitwisseling met de genoemde zorgverleners in 
Nederland geregeld moeten zijn? 

 
   Aantal Percentage 
     

Inzicht in gegevens mag nooit gegeven worden   8 1,1% 
Inzicht mag alleen gegeven worden als iemand toestemming heeft gegeven   340 46,8% 

Inzicht mag altijd worden gegeven, tenzij iemand bezwaar heeft gemaakt   97 13,4% 
Inzicht mag altijd gegeven worden als dat nodig is voor de behandeling   281 38,7% 

totaal   726  
 
 
Tabel 11: Stelling - elektronisch uitwisselen van gegevens is voldoende veilig. 
 
   Aantal Percentage 
     

Zeer mee oneens   47 6,5% 
Mee oneens   139 19,2% 

Niet mee eens, niet mee oneens   300 41,4% 
Mee eens   227 31,3% 

Zeer mee eens   12 1,7% 
Totaal   726  

 
 
Tabel 12:  Stelling - mijn privacy loopt gevaar bij het uitwisselen van gegevens door 

mijn zorgverleners (n.b.: voor de analyse zijn de antwoordcategorieën 
omgewisseld, hier nog niet). 

 
   Aantal Percentage 
     

Zeer mee oneens   30 4,2% 
Mee oneens   241 33,5% 

Niet mee eens, niet mee oneens   265 36,8% 
Mee eens   158 21,9% 

Zeer mee eens   26 3,6% 
Totaal   720  

 
 
Tabel 13:  Stelling - als ik in het ziekenhuis kom, is het belangrijk dat de specialist 

inzicht heeft in mijn medicatiegegevens. 
 
   Aantal Percentage 
     

Zeer mee oneens   11 1,5% 
Mee oneens   22 3,0% 

Niet mee eens, niet mee oneens   24 3,3% 
Mee eens   385 53,2% 

Zeer mee eens   282 39,0% 
Totaal   724  
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Tabel 14:  Stelling - als ik op de huisartsenpost kom, is het belangrijk dat de arts daar 
inzicht heeft in de gegevens die mijn huisarts over mij heeft. 

 
   Aantal Percentage 
     

Zeer mee oneens   8 1,1% 
Mee oneens   31 4,3% 

Niet mee eens, niet mee oneens   52 7,2% 
Mee eens   404 55,9% 

Zeer mee eens   228 31,5% 
Totaal   723  

 
 
Tabel 15:  Stelling - als ik bij de apotheek kom, is het belangrijk dat men daar inzicht 

heeft in de medicijnen die ik bij een andere apotheek of in het ziekenhuis 
heb gekregen. 

 
   Aantal Percentage 
     

Zeer mee oneens   31 4,3% 
Mee oneens   106 14,6% 

Niet mee eens, niet mee oneens   132 18,2% 
Mee eens   318 43,9% 

Zeer mee eens   137 18,9% 
Totaal   724  

 
 
Tabel 16:  Stelling - als ik bij de apotheek kom, is het belangrijk dat de apotheek inzicht 

heeft in de gegevens die mijn huisarts over mij heeft. 
 
   Aantal Percentage 
     

Zeer mee oneens   7 1,0% 
Mee oneens   35 4,8% 

Niet mee eens, niet mee oneens   38 5,3% 
Mee eens   410 56,7% 

Zeer mee eens   233 32,2% 
Totaal   723  
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Tabel 17: Stelling - ik ben voldoende geïnformeerd om een besluit te kunnen nemen 
over toestemming voor het elektronisch uitwisselen van mijn medische 
gegevens. 

 
   Aantal Percentage 
     

Zeer mee oneens   28 3,9% 
Mee oneens   99 13,7% 

Niet mee eens, niet mee oneens   173 24,0% 
Mee eens   343 47,5% 

Zeer mee eens   89 10,9% 
Totaal   722  

 
 
Tabel 18:  Op dit moment beperkt de uitwisseling van apotheek- en huisartsgegevens 

zich tot (andere) huisartsen, huisartsenposten, (andere) apotheken en 
medisch specialisten. Welke andere partijen zouden deze gegevens wat u 
betreft ook mogen raadplegen? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 
   Aantal Percentage 
     

Geen   272 37,0% 
Arts in verpleeghuis   328 44,6% 

Arts in GGZ   297 40,4% 
Fysiotherapeut   149 20,3% 

Tandarts   144 19,6% 
Anders   36 4,9% 
Totaal  726  

 
 
Tabel 19:  Hebt u zelf uw medisch dossier wel eens opgevraagd bij een zorgverlener? 
 
   Aantal Percentage 
     

Nee   649 90,6% 
Ja   67 9,4% 

totaal   716  
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