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Geachte , 

 

 

Bij brief van 20 februari 2012 heeft u het College bescherming persoonsgegevens (CBP) verzocht 

om ingevolge artikel 51, tweede lid Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te adviseren over 

het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg(verder te noemen: het 

wetsvoorstel). 

 

Met het navolgende advies voldoet het CBP aan uw verzoek. 

 

Inhoud van het wetsvoorstel 

 

Het wetsvoorstel beoogt de patiënt meer rechten te bieden bij elektronische dossiervorming en 

gegevensuitwisseling door zorgaanbieders. 

 

De belangrijkste normen in het wetsvoorstel betreffen het toestemmingsvereiste voor 

gegevensuitwisseling, informatieverstrekking aan de patiënt, inzage en afschrift van de 

patiëntgegevens en het verbod op toegang tot zorgsystemen door de zorgverzekeraar.  

 

In de Memorie van Toelichting wordt een amvb op grond van artikel 26 Wbp aangekondigd. In 

deze amvb zullen de beveiligingsaspecten worden geregeld. 

 

Het advies op hoofdlijnen 

 

Het CBP adviseert: 

 

- in de redactie van artikel 23c lid 2 Wcz/artikel 15d lid 2 Wbsn-z danwel in de Memorie van 

Toelichting de verhouding van dit artikel tot het (bestaande) artikel 7:454 lid 2 BW te 

verduidelijken, opdat het onderscheid tussen de gegevens die de zorgverlener noteert en de 

aanvullingen van de patiënt onverminderd helder blijft, 
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- in de boven bedoelde amvb referenties aan de specifiek voor de zorg ontwikkelde 

beveiligingsnormen NEN 7510-7513 op te nemen en  aandacht te schenken aan de 

beveiligingsaspecten van elektronische inzage, en 

- in de Memorie van Toelichting in te gaan op de overige door het CBP gemaakte opmerkingen. 

 

Conclusie 

 

Het CBP adviseert u aan het vorenstaande op passende wijze aandacht te schenken. 

 

Tenslotte 

 

Het volledige advies treft u in de bijlage aan. Het CBP verneemt graag op welke wijze u gevolg 

geeft aan het advies. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Het College bescherming persoonsgegevens, 

Voor het College, 

 

 

 

Mr. W.B.M. Tomesen 

Lid van het College 

 

 

 

 


