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Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS,  
 
Binnenkort vergadert uw Kamercommissie over gegevensuitwisseling en –bescherming in de zorg, 
e-health, slimme zorg en administratieve lasten. Zoals de Federatie Medisch Specialisten eerder 
heeft benadrukt, gaat gebrekkige uitwisseling van medische patiëntgegevens ten koste van de 
patiëntveiligheid en is het een belangrijke oorzaak van onnodige administratielast die 
zorgprofessionals ervaren. Wij willen u vragen de volgende punten tijdens het debat onder de 
aandacht te brengen bij de bewindspersonen:  
 

• Verminder administratieve lasten: Breng bij toekomstige beleidsvoornemens de 

verwachte effecten voor de regeldruk in kaart. 

• Maak een elektronisch patiëntendossier dat in dienst staat van de patiënt en de 
zorgprofessional: Zorg voor gebruiksvriendelijke systemen waarbij de gebruiker centraal 
staat, en goede vastlegging en uitwisseling van gegevens mogelijk is.  

 
Verminder administratieve lasten 
De overmatige administratielast wordt door medisch specialisten ervaren als een van de oorzaken 
voor hoge werkdruk. Dit blijkt uit de loopbaanmonitor Medisch Specialisten (2022) die is ingevuld 
door meer dan 10.000 medisch specialisten (in opleiding). Zij gaven in dit onderzoek antwoord op 
meer dan 50 vragen over onder andere de werkvorm, werkdruk, ambities, arbeidsvoorwaarden, 
werkplezier en tevredenheid. Bij medisch specialisten is de hoge werkdruk het vaakst de reden van 
ontevredenheid. Het is dus belangrijk dat we in blijven zetten op het verminderen van de 
administratieve lasten in de zorg.  
De Federatie is dan ook verheugd over de voornemens die minister Helder uitspreekt in haar brief 
(Ont)regel de zorg 2022-2025. De minister geeft aan bij nieuwe beleidsvoornemens de verwachte 
effecten ten aanzien van regeldruk van tevoren in kaart te brengen, een praktijkcheck uit te voeren 
die onder meer bestaat uit een panelgesprek met zorgaanbieders, de administratieve lasten voor 
eindgebruikers mee te nemen als aandachtspunt en wet- en regelgeving ter consultatie voor te 
leggen aan de Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR).  
Hoewel de voornemens van de minister positief zijn zien we als Federatie echter ook dat deze 
principes nog niet worden doorgevoerd in de praktijk. Een voorbeeld hiervan is het proces rondom 
de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). In dit voorbeeld hebben 
meerdere partijen in het veld vele malen hun zorgen geuit over toenemende administratieve lasten. 
De minister heeft de ATR ook om advies gevraagd, maar heeft dit advies niet afgewacht en de 
regeling vastgesteld.  

Aan: Tweede Kamer der Staten-Generaal  
T.a.v. de Vaste Kamercommissie voor VWS  
Postbus 20018  
2500 EA Den Haag  
 
 
 
 

         

Datum: 9 september 2022 

Onze referentie: 20220909/PP/AR 

Uw referentie:  

Onderwerp Inbreng commissiedebat Gegevensuitwisseling / 
–bescherming in de zorg / E-health / Slimme zorg / 
Administratieve lasten 

https://loopbaanmonitormedischspecialisten.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/08/kamerbrief-over-programma-ontregel-de-zorg-2022-2025


 
 

 

Pagina 2 van 2 

Inmiddels heeft de ATR haar advies opgeleverd met als belangrijkste advies om de regeling niet vast 
te stellen vanwege de mogelijke extra regeldruk die de modernisering van het GVS oplevert voor de 
zorgprofessional. Wij zien het als een gemiste kans dat in dit wetstraject de nieuwe aanpak met 
positieve voornemens, zoals minister Helder in haar brief (Ont)regel de zorg 2022-2025 beschrijft, 
niet in de praktijk is gebracht. 
 
Wij vragen u dan ook om de bewindspersonen van VWS bij toekomstige beleidsvoornemens 
nadrukkelijk te vragen naar de verwachte effecten voor de regeldruk en de bewindspersonen aan te 
moedigen vooraf met veldpartijen in gesprek te gaan over de te verwachten regeldruk bij nieuwe 
beleidsvoornemens.  
 
Maak een elektronisch patiëntendossier dat in dienst staat van de patiënt en de zorgprofessional  
Binnenkort behandelt uw Kamer de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (WEGIZ).  
Gebrekkige uitwisseling van medische patiëntgegevens gaat ten koste van de patiëntveiligheid en is 
een belangrijke oorzaak van de onnodige administratielast die zorgprofessionals ervaren. Wij zijn 
dan ook blij dat de WEGIZ binnenkort wordt behandeld in de Tweede Kamer. Zoals eerder in een 
brief benadrukt zien wij de WEGIZ als een eerste stap om de hardnekkige en complexe 
problematiek van elektronische gegevensuitwisseling op te lossen. Een tweede belangrijke 
voorwaarde voor goede vastlegging en uitwisseling van gegevens is dat zorgprofessionals kunnen 
rekenen op gebruiksvriendelijke EPD-systemen die het zorgproces ondersteunen, maar op dit 
moment vindt de ontwikkeling daarvoor nog onvoldoende plaats en krijgen medisch specialisten die 
met concrete voorstellen komen weinig tot geen gehoor bij de leveranciers. Het gevolg hiervan is 
dat zorgprofessionals moeten blijven werken met suboptimale systemen, met alle potentiële 
risico’s voor de patiëntveiligheid en ook een toename van de administratieve lasten.  
 
Daarom vragen wij u de minister te verzoeken te onderzoeken of leveranciers en ziekenhuizen 
zorgen voor gebruiksvriendelijke systemen en te toetsen of gegevens daadwerkelijk kunnen worden 
uitgewisseld.   

Voor vragen of extra informatie kunt u contact opnemen met Aukje Ravensbergen, public affairs 
adviseur, via a.ravensbergen@demedischspecialist.nl of 06-57925279.  

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Prof. dr. P.P.G. (Peter Paul) van Benthem  
Voorzitter Federatie Medisch Specialisten  

https://www.atr-regeldruk.nl/wp-content/uploads/2022/08/U092-Ministerie-VWS-Wijziging-van-de-Rzv-i.v.m.-de-modernisering-van-het-GVS-w.g.pdf
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