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Bevolking massaal tegen invoering Landelijk Elektronisch Patiënten Dossier
Onderzoek onder meer dan 53.000 patiënten in 22 huisartsenpraktijken
Uit een pilot-onderzoek onder 53.389 personen in 22 huisartsenpraktijken verspreid over het land, blijkt dat
95,8 % van de respondenten niet akkoord is met het opnemen van hun medische gegevens in het Landelijk
Elektronisch Patiënten Dossier [L-EPD]. 4,2 % van hen wil dat wel. Van de totale groep reageerde 38,4 % =
20.501 personen.
Alle ingeschreven patiënten van de betrokken praktijken zijn door hun huisarts aangeschreven. In een
begeleidende brief werden enkele fundamentele bezwaren aangegeven waarom de huisarts het niet eens is
met de invoering van het grootschalige L-EPD. Genoemd zijn de (technische) onveiligheid van het L-EPD
systeem, het ontbreken van onderzoek waarin het nut van het L-EPD is aangetoond en het feit dat het
openstellen van de medische gegevens via het L-EPD een bedreiging vormt voor de vertrouwelijkheid van de
arts-patiëntrelatie en voor het beroepsgeheim.
Opmerkelijk is het zeer hoge percentage bezwaarden. Op dit moment is officieel door circa 0.5 miljoen
Nederlanders bewaar aangetekend tegen opname in het L-EPD, maar in feite is het aantal bezwaarden onder
de bevolking dus veel hoger. Het Comité WAKE UP!!*, dat het initiatief nam tot en verantwoordelijk is voor het
pilot-onderzoek, denkt dat de bewerkelijke bezwaarprocedure en de aanvankelijke indruk dat slechts een
beperkte periode bezwaar kon worden gemaakt, hebben geleid tot de ‘onderaanmelding’ van bezwaarden.
Ook het feit dat de EPD-informatiefolder van minister Klink en het bijbehorende bezwaarformulier door
miljoenen burgers niet ontvangen of gelezen zijn, speelt hierbij een rol. [Uit een steekproef door TNS-NIPO
bleek dat 33% van de bevolking zich de folder niet kon herinneren of niet gelezen had.]
Recent kwam de NPCF** met het bericht dat naast de 6% bezwaarindieners in haar onderzoek (omgerekend
bijna 1 miljoen burgers), de rest van de bevolking (94%) uit voorstanders van het L-EPD zou bestaan. Volgens
het Comité WAKE UP!! mist deze bewering elke deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing. Daarbij wijst het
onderzoek van het Comité uit, dat niet slechts 6% maar ruim 95% van de bevolking niet wil worden opgenomen
in het L-EPD!
Binnenkort beraadslaagt de Eerste Kamer verder over de wetgeving rond de invoering van het L-EPD.
Het Comité WAKE UP!! vraagt de Kamerleden te luisteren naar hetgeen onder de burgers leeft. Omdat het
draagvlak en het vertrouwen in het L-EPD ontbreekt, zoals blijkt uit de hoge respons en de massale afwijzing,
vraagt het Comité het wetsvoorstel inzake het L-EPD, af te wijzen. Verder bepleit het Comité bij de senatoren,
de bestaande regionale ontwikkeling van informatiesystemen, tussen zorgaanbieders en hun waarnemers, met
voldoende middelen te ondersteunen zodat deze regionale systemen verder uitgebouwd en verbeterd kunnen
worden. Ook het onderzoek naar de betekenis en ontwikkeling van individuele gegevensdragers wordt
aanbevolen. Voor dit alles dienen voldoende middelen ter beschikking te worden gesteld. Indien dat niet
mogelijk is dienen de ambities van de overheid daarop te worden afgestemd.
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Comité WAKE UP!! is een nog jonge organisatie van kritische en verontruste huisartsen, waarbij inmiddels ruim 400
huisartsen zijn aangesloten. Zie <http://comite-wake-up.org>
NPCF: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

