VOORBEELD BEZWAARSCHRIFT ALS HULPVERLENER
(op eigen brief papier bij voorkeur)
Informatiepunt BSN in de zorg
en landelijk EPD
Antwoordnummer 10600
2501 WB Den Haag

Betreft: bezwaar om als hulpverlener mee te werken aan het EPD

plaats, datum

Geachte directie van het Informatiepunt,

Middels dit schrijven willen wij, in onze hoedanigheid als hulpverlener, bezwaar maken
tegen het ter beschikking stellen van medische gegevens aan het EPD, zonder dat daartoe
allereerst expliciete toestemming van onze patiënten is ontvangen.
Als huisartsen zijn wij professioneel en moreel gehouden aan de Belofte of Eed van
Hippocrates. Dit houdt in dat alles wat ons in de beroepsuitoefening ter ore komt geheim
blijft (art. 88 Wet BIG) ten opzichte van onbevoegde derden. Wij willen onze patiënten niet
zonder hun uitdrukkelijke opdracht blootstellen aan de privacy schendingen die bij het EPD
naar onze mening zeker zal plaatsvinden. Wat betreft deze schendingen zijn de voorbeelden
uit het buitenland te duidelijk om te worden genegeerd. U bent van deze privacy
schendingen en pogingen tot afzetting ongetwijfeld op de hoogte.
In het kader van het beroepsgeheim van art. 88 van de Wet BIG en het leveren van
verantwoorde zorg in de zin van de art. 40 Wet BIG achten wij het uitgesloten mee te
werken aan een, al dan niet verplichte, aansluiting op het EPD. Zouden wij hier wel aan mee
werken dan, zo zijn wij van mening, leidt dit tot schending van reeds op ons rustende
verplichtingen.
Wij zijn dan ook van mening dat de plannen omtrent een (verplichte) aansluiting op het EPD
op gespannen voet staan met de op ons als huisartsen rustende hulpverleningstaak. In deze
situatie menen wij voorrang te moeten geven aan het belang van de individuele patiënt,
daar deze zich vrijelijk en zonder voorbehoud tot ons als hulpverlener dient te kunnen
wenden. Verplichte aansluiting op het EPD werpt naar onze mening een onnodig (hoge)
drempel hiervoor op. Dit geldt naar onze mening ook wanneer de EPD-wet ingevoerd is en
hierbij onvoldoende maatregelen genomen zijn ten aanzien van de door ons geuite
bezwaren.

Op grond hiervan stellen wij u middels dit schrijven in kennis van ons bezwaar tegen het
vrijwillig aansluiten van onze huisartsengroep op het EPD.
Tevens willen wij u middels dit schrijven laten weten dat wij eveneens bezwaar maken tegen
het voornemen om te zijner tijd (bij invoering van de EPD-wet) over te gaan tot het verplicht
stellen van een dergelijke aansluiting op het EPD.
Verder geldt specifiek ten aanzien van onze situatie dat wij, ten behoeve van de 7x24 uur
waarneming van onze patiënten, zo nodig, met toestemming van de patiënt, inzage in de
medische gegevens aan onze collega-waarnemers geven, i.c. de Huisartsenpost in
……(plaats).
Om hierboven genoemde gronden zijn wij van mening dat een, al dan niet verplichte,
aansluiting op het EPD niet verenigbaar is met de door ons afgelegde eed, het
beroepsgeheim dat op ons als huisartsen rust en de verplichting tot het leveren van
verantwoorde zorg in het kader van de Wet BIG. Daarnaast geldt specifiek voor onze situatie
dat er reeds afdoende waarborgen zijn getroffen voor het inzien van noodzakelijke medische
gegevens. Hierdoor weegt de meerwaarde van een EPD voor ons niet op tegen de
belemmeringen die door het systeem opgeworpen worden.
Wij vragen u goede notie te nemen van dit schrijven, en wij vragen u tevens de ontvangst
van dit bezwaar in goede orde aan ons te bevestigen. Wij zullen deze brief zo nodig
inbrengen in een juridische procedure, mochten wij door welke wet dan ook gedwongen
worden ons beroepsgeheim te schenden. Hiertoe maken wij uitdrukkelijk een voorbehoud
van al onze rechten.
Mocht u zich als informatiepunt niet als het juiste adres beschouwen voor bezwaar maken
als hulpverlener rond het EPD, dan vernemen wij graag binnen 4 weken na ontvangst van
deze brief bericht van u aan wie wij ons bezwaar wel kenbaar kunnen maken.

Met vriendelijke groet,

…….(naam, adres etc)
Kopie aan:
Ministerie van VWS te Den Haag
LHV te Utrecht
KNMG te Utrecht
Regionale Inspectie Gezondheidszorg te …..(plaats)
NP/CF te Den Haag
1e Kamerfracties van CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, VVD, GroenLinks, D66, Partij voor de
Dieren, SGP, OSF en Fractie Yildirim
Stuurgroep Comité WAKE UP!!

