
Reactie Naam Organisatie Reactie

1 Antonius Zorggroep Ik heb een presentatie gevolgd van de TVS op een VIPP-bijeenkomst. Ik sluit mij volledig aan bij de opmerking dat dit voor de gemiddelde ziekenhuisbezoeker te hoog gegrepen is en een groot risico vormt om het ziekenhuisportaal niet meer te bezoeken. 

Dit valt ook niet meer uit te leggen aan de patient.  Mijn vrees is dat dit eerder een stap terug is in het digitaliseren van de zorg dan een stap voorwaarts. 

Ik merk dat dit vooral bedacht is door IT-ers (ik ben er zelf ook een), die te veel los staan van de doelgroep. Veel oudere echtparen  hebben maar één (verouderde) mobiel of géén mobiel en daar wordt in de TVS wel van uitgegaan. 

2 Dijklander Ziekenhuis Hierbij wil ik graag reageren op de open consultatie voor online toestemmingsvoorziening.

Bij het lezen van het document komen bij ons de volgende vragen op:

- Wanneer Mitz het overheids platform wordt, dan moeten alle zorgaanbieders verplicht worden eraan mee te doen, alleen dan kan het immers werken en moet de systemen gekoppeld worden. Dat lijkt me een behoorlijke grote transitie die nog wel wat jaren kan duren. Wat is de 

planning hiervoor?

- Wordt er hierbij gestuurd op de grote aanbieders (zoals Chipsoft. EPIC etc?) Of moeten alle zorginstellingen dit apart regelen?

- Er wordt nergens gerefereerd aan de VIPP5: hoe verhoudt dit zich met elkaar? Het zou van grote meerwaarde zijn voor het slagen van de VIPP5 module

- Ik lees nergens iets over het idee om het om te draaien:  Je zou kunnen zeggen dat iedereen in dit digitale tijdperk toestemming verleent tenzij je bezwaar maakt. (net zoals bij de donorregistratie). Dit zou heel veel kosten besparen en dat is iets wat de gezondheidszorg juist moet 

nastreven! Niet alleen bij de registratie van de toestemmingen kost veel geld maar vooral ook voor alle dubbel geleverde en aangevraagde zorg. Wanneer dit open zou zijn zou dit aan beide kanten opleveren: voor de zorgvrager en de zorgverlener.

- Hoe krijg je alle mogelijke toestemmingen in beeld die voor de patiënt relevant zijn? Op volg je zorg is dit geheel op eigen initiatief. Lijkt me voor de lager geletterden en minder begaafde digitale mensen onder ons een hele uitdaging. 

- Wij het goed zouden vinden wanneer jullie aspecten van volgjezorg.nl mee nemen voor het systeem Mitz (waarschuwing bij raadpleging etc.) en het ‘geen bezwaar, tenzij expliciet een reden vermeld om geen toestemming te verlenen’ in het  Mitz zouden implementeren (wanneer 

jullie ervoor kiezen om het niet geheel vrij te geven)

Wij zijn zeer benieuwd naar de verdere ontwikkelingen op dit vlak.

3 De Schaafdries LS.

Met belangstelling las ik in de Fysio e nieuws van het KNGF uw activiteiten inzake de toestemmingsvoorziening.

In augustus werd bekend, dat voor behandelingen van de nekwervelkolom door een manueel therapeut door de patiënt voortaan schriftelijk toestemming gegeven moet worden.

Daarna hebben we eens op een rijtje gezet, voor hoeveel zaken patiënten die zich hier ter behandeling melden eigenlijk wel niet toestemming moeten geven (zie bijlage voor opzetje).

Daar schrik je dus van.

Dus; uw werkzaamheden zouden wat mij betreft een bredere strekking moeten hebben en moeten zien op alle toestemmingsverklaringen die patiënten in het doolhof van privacyregelingen etc. tegen kunnen komen.

Is dit mogelijk dat jullie de focus breder leggen en dat er een nationaal platform komt waarop de meest voorkomende toestemmingen in de medische zorg door de patiënt bijgehouden kunnen worden.

Dit zou de patiënt dan in een aparte app kunnen beheren waarbinnen hij of zij dan elk moment een toestemming weer kan intrekken. Deze database dient dan wel een synchronisatie te kennen met de EPD's van Nederlandse zorgverleners

zodat daarin altijd de actuele informatie zichtbaar is die de pt. in de toestemmingenapp heeft ingevuld. Gevolg is dat wij niet iedere klachtenepisode met de patiënt het debat aan moeten gaan waar hij of zij deze keer wel / niet toestemming voor wil geven

want wij kunnen bij voorbaat stellen dat dat niet gaat werken. De politiek is immers een meester in het bij ons over de schutting kieperen van nieuwe wetgeving maar meedenken over de uitvoering ho maar. Het zou meer dan welkom zijn indien het informatieberaad hiervoor een 

oplossing zou kunnen bieden.

Graag verneem ik eens van u of dit idee haalbaar is.

4 Henry Mulder Mooi om te zien dat de koe bij de horens wordt gevat. Dat legt een stevige basis voor de komende jaren om de zorg te transformeren naar slimme kwaliteitsgestuurde gezondheid en zorg met deskundige (data) gedreven zorgmedewerkers; mijn persoonlijke missie.

U vraagt om ideeën en suggesties en die heb ik in het bijgaande document gezet.

5 NN - 2 L.S.

Hierbij stuur ik u mijn bijdrage aan de open consultatie van het Informatieberaad Zorg over het plan om Mitz als online-toestemmingsvoorziening te willen realiseren.

Ik acht dat een zeer ongewenste en onnodige voorziening.

Graag zou ik de goede ontvangst van mijn bijdrage bevestigd willen zien.

Graag wil ik na 5 oktober, na sluiting van de open consultatie, ook zicht hebben in de andere inzendingen in het kader van deze consultatie.

Bij open consultaties is het bij de overheid gebruikelijk dat de ingezonden reacties allen getoond worden na afsluiten van de consultatieronde.

Zie hiervoor de website www.internetconsultatie.nl 

6 Stichting NUTS L.S.

Bijgevoegd vindt u de reactie van stichting Nuts op de open consultatie rondom een online toestemmingsvoorziening.

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan houden wij ons aanbevolen.

7 Innopay L.S.,

In de bijlage treft u de reactie van INNOPAY op de consultatie ‘Online toestemmingsvoorziening: Mitz als bouwsteen’ aan.

Zoals in de brief ook benoemd, zijn wij graag bereid tot een mondelinge toelichting.



8 DXC Technolgy L.S.,

Bij mijn weten is het GTS project gestrand omdat het te ingewikkeld was voor de patiënt. Met het huidige voorstel "Mitz als bouwsteen" krijg ik de indruk dat dezelfde fout wordt gemaakt.  

Uit de documentatie bij deze consultatie blijkt niet welke toestemmingen er in de toestemmingscatalogus beschikbaar zullen zijn. 

De volgende tekst suggereert dat er vele keuze mogelijkheden zullen zijn:

De toestemmingscatalogus bevat samengevat onder andere registers voor:

• Zorgaanbiederscategorieën (samengesteld op basis van ZorgKaart Nederland)

• Gegevenscategorieën (te mappen op de gegevenssets die uitgewisseld kunnen worden)

• Toestemmingsmogelijkheden (samengesteld op basis van bovenstaande categorieën)

• Vertaaltabellen (nodig om de Mitzcategorieën te mappen op de landelijke registers)

Zolang niet duidelijk is om welke toestemmingen het concreet gaat is niet duidelijk waarom het Mitz project in tegen stelling tot het GTS project wel zal slagen.

Het lijkt me dan ook raadzaam om eerst te concretiseren om welke toestemmingen het gaat en de vragen van de doenvermogentoets (https://www.wrr.nl/publicaties/publicaties/2020/09/15/doenvermogen) beantwoord te krijgen voor er verder wordt gegaan met "Mitz als 

bouwsteen". Als er dan verder wordt gegaan dan zou nog apart kunnen worden getoetst in hoeverre "Mitz als bouwsteen" juridisch rechtmatig is, en in hoeverre de mogelijke toestemmingen daadwerkelijk helder en begrijpelijk zijn voor de patiënt.

Dit om te voorkomen dat "Mitz als bouwsteen" op hetzelfde punt als GTS strandt.

9 GGD Bijgaand in de bijlage onze suggesties ten behoeve van de open consultatieronde voor Mitz. In de verwachting u hiermee van dienst te zijn geweest, 

10 UMC EvA SSC Onderstaande reactie geven wij vanuit Amsterdam UMC, EvA servicecentrum.

Wij zien Mitz als een nuttige voorziening voor zowel de patiënt als voor de zorgaanbieders. De uitwerking komt ons gedegen over.

Het antwoord op de gestelde vragen:

 

beantwoorden wij dan ook met ‘Ja’. Vanuit een patiëntgedachte zouden wij bullet twee liever herformuleerd zien als ‘… toegelaten kan worden als enige bouwsteen voor een online toestemmingsvoorziening …’.

Vanuit de patiënt gezien lijkt het beter dat ingezet wordt op één centrale voorziening en dat er geen mogelijkheid is tot gebruik van meerdere voorzieningen. Gezien het doel en de aard van deze generieke voorziening, lijkt het ons logisch om deze bij één centraal punt/applicatie te 

beleggen. Dit voorkomt meerdere registraties in meerdere applicaties door patiënten, hetgeen tot verwarring kan leiden. Daarbij betreft het een niet-commercieel product, waar de patiënt een volledig vertrouwen in moet kunnen hebben. Een toestemmingsvoorziening zien wij op 

gelijk niveau staan als een donorregister, ook in het geval van een donorregister wil je maar één applicatie/register voor de patiënt. Marktwerking is hier ongewenst; dit zou een nuts voorziening moeten zijn.

UMC vervolg Aanvullend op bovenstaande nog een aantal wat gedetailleerder opmerkingen.

Opmerking 1

Op blz. 20 wordt ingegaan op de functie ‘zorgaanbieder namens patiënt’. Het lijkt erop dat deze functie ingevuld kan worden, zonder dat elke zorgverlener een UZI pas nodig heeft. Voor de zekerheid willen wij hier aangeven, dat een eventuele eis voor een UZI pas per zorgverlener 

onwerkbaar is.

Opmerking 2

Blz. 22 (5.2.2.):

 

Hier missen wij de vraag in het geval van een ‘geen bezwaar check’ als er gegevens worden verstuurd (van Zorgaanbieder A naar Zorgaanbieder B). 

Opmerking 3

Op blz. 23 worden de gegevenscategorieën uitgewerkt. Om een beter gevoel te krijgen wat dit voor categorieën zijn en of deze bruikbaar zijn, zien we graag een concretere uitwerking (eventueel in de vorm van een aantal voorbeelden) hiervan terug.

Opmerking 4

In 5.6 wordt ingegaan op migratie van toestemmingen van patiënten. Het lijkt zo te zijn dat toestemmingen gemigreerd kunnen worden, terwijl een bepaalde patiënt zelf geen actief Mitz gebruiker is. Praktisch lijkt het ons onhandig dat een arts dus niet weet of de patiënt een actieve of 

passieve gebruiker is van Mitz. Wij missen hier de uitwerking van, of begrijpen het niet goed.

11 Medisch Centrum Leeuwarden N.a.v. de Open Consultatie MITZ vindt u bijgevoegd de reactie van het Medisch Centrum Leeuwarden.



12 KNGF Hierbij onze reactie op de consultatie.

Aanleiding 

Ondanks de voorgestelde afschaffing van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) zal een voorziening waarin de patiënt zelf zijn toestemming regelt noodzakelijk blijven. Het is voor een patiënt nu onduidelijk aan wie er ooit toestemming is 

gegeven voor uitwisseling en voor welke medische gegevens die toestemming dan geldt. 

Door middel van de online toestemmingsvoorziening (OTV) werd hier samen met zorgaanbieders én softwareleveranciers invulling aan gegeven. Eind 2019 is de projectnaam OTV omgedoopt tot Mitz. Doel: Een praktische, werkbare oplossing voor zorgaanbieders en leveranciers voor de 

wettelijk verplichte toestemming voor elektronische gegevensuitwisseling, infrastructuuronafhankelijk en kostenefficiënt, patiënt kan op 1 plek toestemmingskeuzes bepalen en beheren. Idealiter is het een nutsvoorziening en kost de zorgverlener niets en wordt geïntegreerd met 

bestaande (UZI_)servercertificaten.  De nadruk bij het ontwikkelen van de oplossing zal dus moeten liggen op gebruiksgemak voor patiënten en voor zorgaanbieders (convenant OTV). 

Onderstaand geven we kort en puntsgewijs onze inbreng:

• Primair doel moet zijn dat het (1) gaat werken voor de patiënt en (2) de kwaliteit van de zorg verbetert:

o Deze kan later in het proces als een online toestemmingsvoorziening worden toegelaten als bouwsteen voor een duurzaam informatiestelsel;

o Een patiënt heeft overzicht over zijn hele zorg; 

o Een gemeenschappelijke dienst moet idealiter voor alle patiënten toegankelijk zijn; 

o Een toestemming of bezwaar moet idealiter voor alle uitwisselingen beschikbaar zijn; 

o Een toestemming of bezwaar moet zo veel mogelijk direct geldig zijn / effect hebben; 

o Een toestemming of bezwaar moet natuurlijk betrouwbaar zijn en rechtsgeldig;

o Een toestemming of bezwaar vereist eenheid van taal en techniek. 

o Voor leveranciers moet gelden dat het toestemmingsregister via open standaarden raadpleegbaar moet zijn

KNGF vervolg • De gespecificeerde toestemming conform de Wabvpz (artikel 15a, tweede lid) moet ook borgen dat er een toestemmingskeuze mogelijk is per categorie als de patiënt dat wil;

• Een online toestemmingsvoorziening moet een expliciet bezwaar kunnen ondersteunen als daar behoefte aan is;

• De administratieve last en kosten van herhaald inloggen moeten worden voorkomen;

• Dit zou een nutsvoorziening moeten zijn en de zorgverlener dus niets kosten; 

• De voorziening wordt bij voorkeur geïntegreerd met bestaande (UZI-server-)certificaten;

• Als een aansluitplatform niet (in één keer) kan worden gerealiseerd, moet er worden gefaciliteerd in 'white label' aansluitsoftware;

• De voorziening is idealiter infrastructuuronafhankelijk (device) voor patiënt en zorgverlener; 

• De patiënt kan bij voorkeur op 1 plek toestemmingskeuzes bepalen en beheren. 

• Het mooiste is als de patiënt 'real time' de actuele gegevens kan raadplegen. De raadpleging moet inzichtelijk geregistreerd worden in een begrijpelijk (alleen voor de patiënt toegankelijk) logboek van inbrenger/raadpleger en geraadpleegde gegevens.

• Gewaakt moet worden voor een clustering technische gegevens/data waar 'informatie zonder duiding' wordt verzameld en het doel voorbij schiet.

• Patiënt en zorgverleners dienen systematisch geïnformeerd te worden over het traject, het belang en het juiste gebruik van Mitz.

Indien u nog vragen heeft horen we het graag.
13 Actiz Wij hebben de volgende punten inzake het voorstel MITZ

1. Onduidelijk is wat de impact van dit voorstel is voor de VVT sector, welke kosten ermee gemoeid zijn en het tijdpad is onduidelijk. Kunnen we hier wel op wachten? En komt er een impact analyse voor de zorgaanbieders?

2. Mandatering is cruciaal voor onze sector, we missen ook hierbij het tijdpad.

3. Er zijn initiatieven die de patiënt centraal stellen door alles bij de patiënt zelf in te bouwen, dus decentraal. Is dit ook bij de afweging/keuze betrokken? Er mist een goede onderbouwing waarom dit nu de juiste keus is.

4. Een dergelijke centrale oplossing valt of staat met dat iedereen ook gebruik maakt (en kan maken) van die oplossing. Net boven 4.33: “ Bij het bepalen welke digitale middelen in Nederland ingezet kunnen worden, zijn de in januari 2020 gepubliceerde cijfers (orde grootte): >95% van 

de 17,4 miljoen Nederlanders heeft een mobiel, 80% heeft DigiD en daarvan gebruikt ongeveer 50% DigiD met sms of DigiD app. Daarmee is DigiD met sms/app een breed beschikbaar authenticatiemiddel voor het BSN domein ‘zorg’. “

50% van 80% is bij mijn weten 40%, dat is dus minder dan de helft van de bevolking…

14 Privacy First Bijgaand vindt u de inbreng van Privacy First op de Open Consultatie van het Informatieberaad Zorg voor de Online Toestemmingsvoorziening (OTV/Mitz).
15 NN - 3 Als functionaris gegevensbescherming van een ziekenhuis heb ik zeer frequent te maken met de problematiek van toestemmingen. Met belangstelling heb ik kennis genomen van deze consultatie. Hierbij doe ik u mijn opmerkingen toekomen. Deze reactie is op persoonlijke titel.

1. Niet de juiste opzet

Ik vind het geen zuivere benadering om de twee aspecten, (1) wenselijkheid online toestemmingsvoorziening en (2) geschiktheid Mitz, in één consultatie te combineren.

Mijns inziens dienen eerst de eisen aan een dergelijke voorziening duidelijk te zijn en of daaraan behoefte is. Als zowel de eisen als de behoefte duidelijk zijn, kan beoordeeld worden of een oplossing zoals MITZ voldoet. Nu bestaat het risico dat naar een oplossing toegeschreven wordt 

om deze passend te laten zijn.

2. Verkeerde timing

Bij het vorige punt is aangegeven dat eerst de eisen aan een dergelijke voorziening duidelijk moeten zijn. Dit geldt dan zeker voor de wettelijke eisen. Op grond van de brief van de minister aan de tweede kamer, vierde brief inzake elektronisch gegevensuitwisseling in de zorg van 2 

oktober 2020, kan geconcludeerd worden dat de wetgeving inzake (gespecificeerde) toestemming nog niet gereed is. Daarmee kan ook niet bepaald worden of MITZ voldoet.

3. Veronderstelde toestemming

Het vorige punt van noodzaak tot duidelijkheid geldt met name voor de veelvuldig in het consultatiedocument genoemde ‘veronderstelde toestemming’. Aan dit begrip wordt veelal een invulling gegeven die niet wordt gedekt door de huidige wet en regelgeving. Daarin is slecht sprake 

van wat ook wel ‘impliciete’ toestemming wordt genoemd: de patiënt stemt in met doorverwijzing naar een andere behandelaar en daarmee met het feit dat aan die opvolgende behandelaar de benodigde gegevens worden verstrekt. Er is in ieder geval geen grondslag om aan de 

behandelaar zodanige toestemming te geven dat deze daarmee gegevens mag ophalen bij de dossierhouder.

4. Onvoldoende beeld van de beveiligingsmaatregelen

Terecht wordt aangeven dat essentieel element voor een toestemmingsregistratie is het hebben van vertrouwen. Geconcludeerd moet kunnen worden of dat vertrouwen terecht gegeven kan worden. De aanwezigheid van passende organisatorische en technische 

beveiligingsmaatregelen is dan essentieel. Ik moet dan concluderen dat hierover onvoldoende informatie wordt gegevens. Er wordt in algemene zin verwezen naar NEN-normen waarbij dit m.i. onterecht is waar het gaat om NEN 7510 (ziet toe op logging van acties op het EPD, niet op 

acties op een toestemmingsregistratie), specificaties ontbreken. Dan is een score op een uitgewerkt programma van eisen (zie opmerkingen hiervoor) of uitwerking van het vertrouwensmodel en beschikbaarstelling daarvan, een vereiste. Recent ben ik betrokken geweest bij de 

uitwerking van een dergelijk model voor het Zorgplatform van ChipSoft; daar komt dan heel wat meer bij kijken dan wat nu geleverd is.



NN - 3 vervolg 5. Gebrek aan transparantie / zorgvuldigheid

Ik heb in het verleden ook jaren voor de Rijksoverheid gewerkt (zoals intern als later als consultant) en ben vanuit die optiek bekend met de (Europese) aanbestedingsregelgeving. Vanuit de gedachte van deze regelgeving is het zuiver om eerst een programma van eisen op te stellen en 

daarna oplossingen annex leveranciers erbij te zoeken.

Door direct en zonder toelichting met MITZ en VZVZ te komen, wordt niet aan deze vereisten van zorgvuldigheid en transparantie voldaan. Ik kan hier nog twee andere zaken bij betrekken: NFU/NVZ hebben kennelijk aan DHD de opdracht gegeven om een HUB te ontwikkelen in het 

kader van verbeteren van de governance rond kwaliteitsregistraties: ook hier niet eerst een programma van eisen annex architectuur en dan pas leverancierselectie. Voorts heb ik te maken gehad met de CoronIT applicatie rond testen voor Corona: hier heb ik geen antwoord gekregen 

op de vraag hoe de selectie van de leverancier tot stand is gekomen.

Dit alles combinerend ontstaat een beeld van ‘ons kent ons’ en ‘elkaar toeschuiven van opdrachten’. Vanuit mijn accountancy achtergrond zijn dit signalen die wijzen op het gevaar van fraude.

6. Technische oplossing voor een nog niet opgelost organisatorisch probleem

Toestemming hangt grotendeels samen het medisch beroepsgeheim. Bij ‘veronderstelde’ toestemming gaat het niet alleen om een juridisch vraagstuk dat wellicht technisch op te lossen is. Belangrijker is de vraag hoe de medische beroepsgroep hier tegenover staat. Zij zullen niet graag 

zien dat gegevens in handen komen bij personen en partijen die niet in staat zijn om deze gegevens op passende wijze te behandelen (zie de problematiek toen o.a. de jeugdzorg werd overgeheveld naar gemeenten en medische gegevens op gemeentehuizen terecht kwamen). Laats 

staan als deze gegevens terecht kunnen komen bij anderen met kwade bedoelingen. Als criminelen organisaties oprichten met het doel om te frauderen met persoonlijke gezondheidsbudgetten, moet het voor hen ook geen probleem zijn om dergelijke organisaties op te richten om 

medische dossiers ter beschikking te krijgen en te verkopen (volgens Z-CERT worden daar o.a. op dark web flinke bedragen voor betaald).

7. Niet voldoen aan architectuurprincipes

Vanuit deze principes zou de functionaliteit ‘toestemmingsvoorziening’ in een aparte bouwsteen (of module) opgenomen moeten zijn en zelfstandig moeten kunnen opereren. Deze bouwsteen zou dan vanuit andere bouwstenen aangeroepen moeten kunnen worden en dan ‘output’ 

teruggeven. Uit diverse onderdelen van de beschrijving blijkt het niet zo te (kunnen) werken. Zo zijn er aanpassingen nodig in het informatiesysteem van de zorgaanbieders/dossierhouders die verder gaan dan de check of een toestemming is vastgelegd en zo ja, een ja of een nee. Er 

wordt de mogelijkheid aangestipt om toestemming te geven voor delen van het dossier. Dit grijpt in op het informatiesysteem van de systeemhouder en is – bijvoorbeeld bij HiX – nog niet volledig mogelijk.

8. Tegenstrijdige / onjuiste informatie over (behoefte aan) gespecificeerde toestemming

Herhaalde malen wordt opgemerkt dat de gemiddelde patiënt eigenlijk niet of nauwelijks iets snapt van toestemmingen: eigenlijk wil de patiënt maar één keer toestemming geven en op één plek. Dan komt het vreemd over dat er op enig moment gemeld wordt dat er behoefte zou 

kunnen ontstaan voor 30 toestemmingen. Niet wordt aangeven waar dit aantal op gebaseerd is. Ook wordt niet teruggekomen op de basisvraag hoe dit dan past bij de wens van de patiënt. 

Ook wordt ten onrechte aangeven dat er op dit moment slechts één keer toestemming gevraagd zou worden. Bij mijn werkgever zijn met advisering van VZVZ een toestemmingsportaal ingericht en toestemmingsformulieren ontwikkeld. Hierbij is keuze tussen huisarts, apotheek en 

ziekenhuis, ofwel meer toestemmingen. Aanvullend wordt dan nog toestemming gevraagd indien beelden worden uitgewisseld via XDS (toestemming specifiek gerelateerd aan elektronische berichtuitwisseling).

NN - 3 vervolg 9. Rol VZVZ

In mijn beleving is VZVZ ook niet de juiste partij. Bij een transparant proces met criteria was het eenvoudiger hen af te wijzen. Nu kun je slechts afgaan op hun optreden in de praktijk. Vanuit mijn geheimhoudingsplicht jegens mijn werkgever is het niet mogelijk om daar in deze reactie 

nader op in te gaan. In een andere setting is dit wellicht wel mogelijk.

10. Rol Zorgverzekeraars Nederland

Wellicht dat ik onvoldoende bekend ben met de werking van het Informatieberaad. Bij mij werkt het hoogste bevreemding dat een partij die niet of nauwelijks iets te maken heeft met het toestemmingsgebeuren, naar voren wordt geschoven als initiatiefnemer. Zorgverzekeraars 

mogen pas in laatste instantie, als andere controlemiddelen falen, en alleen met toestemming van de patiënt bij het medisch dossier. Zij hebben daarmee geen belang.

Samenvattend kom ik dan tot het volgende beeld

1. Zorg eerst dat de wet- en regelgeving rond toestemmingen meer uitgekristalliseerd is.

2. Zorg dat er voldoende waarborg is onder de medisch specialisten die op een andere manier zullen moeten omgaan met hun medisch beroepsgeheim.

3. Doe gericht onderzoek naar patiënten naar wat ze wel/niet kunnen begrijpen inzake toestemmingen en hoe gemakkelijk ze ten onrechte toestemming zouden verlenen als ze onder druk worden gezet of anderszins verleidt worden;

4. Zorg voor een passende architectuur uitwerking van de toestemmingsvoorziening

5. Zorg voor een passend programma van eisen, inclusief eisen op gebied van informatiebeveiliging en eisen aan de leverancier

6. Zit dit PvE in de markt en beoordeel dan op objectieve wijze of VZVZ en MITZ in aanmerking komen.

Mocht deze reactie aanleiding geven tot vragen, dan ben ik uiteraard bereid deze te beantwoorden,
16 NN - 4 Hierbij enkele vragen n.a.v. het document 'Online Toestemmingsvoorziening: Mitz als bouwsteen’.

T.a.v. paragraaf 2.2 Gespecificeerde toestemming Wabvpz 15a.2

Om tegemoet aan de bedoeling van dit wetsartikel: kunt u als een persoon geen toestemming geeft, de volgende vraag stellen: “Stuur mij een alert zodra het mogelijk is om specifieke toestemming te geven aan bepaalde (groepen) zorgverleners om mijn gegevens in te zien.” ? De tekst 

is voor verbetering vatbaar.

Terzijde: Sinds kort moeten de bibliotheken bezoekers registreren. Op de dag dat dit inging kon je op de website plaats en tijd opgeven. De bibliotheken hadden dit scenario op de plank liggen. 

In paragraaf 4.1.1 staat: "Een online toestemmingsvoorziening zal de patiënt inzage moeten geven in de zorgaanbieders die gegevens hebben uitgewisseld en daartoe de toestemmingskeuzes van de patiënt geraadpleegd hebben. Welke zorgaanbieders de toestemmingskeuzes hebben 

gebruikt en op welke tijdstippen moet vanaf één plek zichtbaar zijn. Idealiter moet de patiënt die dat wil hierover per email direct een notificatie kunnen ontvangen."  

Wat bedoelt u met ''idealiter''? Patienten moeten zo snel als (technisch) mogelijk is, op de hoogte gebracht worden wie hun gegevens hebben ingezien als zij hiervoor kiezen. Is er een mininale en maximale duur? 

Kunt u ook inzage geven in welke uitwisseling het betrof (bijvoorbeeld acute zorg bij geboortezorg) en welke bronnen (zorgaanbieders) betrokken waren omdat dit van pas kan komen om onrechtmatige inzage aan te tonen.  

In pargraaf 4.1.3 staat: "Veel patiënten kennen geen onderscheid niet tussen uitwisselingen die op basis van een veronderstelde toestemming verlopen en uitwisselingen die een uitdrukkelijke toestemming vereisen.

Het woordje niet moet verwijderd worden?  

In paragraaf 4.3.2 Vertrouwensmodel staat: "NB de toestemmingsmogelijkheid die getoond wordt kan nooit specifieker zijn dan een bepaalde uitwisseling. Immers als de patiënt zou aangeven dat pillen wel uitgewisseld mogen worden en chemokuren niet, terwijl dat in een uitwisseling 

in één groep of bouwsteen zit (bv. ‘medicatie’), kan de uitwisseling niet gemapt worden op een toestemming. " 

Kunt u navraag doen bij het Zib centrum of / welke mogelijkheden er zijn om specifieke toestemming voor een categorie zib in een uitwisseling te geven?

NN 4 vervolg In paragraaf 6.2 Principes van DIZRA toegepast op Mitz staat bij punt 16:

"Mitz hanteert het persoonlijk netwerk voor de gezondheid alleen voor de zorgverlening, omdat de scope van Mitz zich (op dit moment in de Minimal viable product fase) tot toestemmingskeuzes voor het delen van gegevens tussen zorgaanbieders. In later stadium is voorzien dat ook 

toestemmingskeuzes voor het delen van gegevens met als doel ‘kwaliteitsbevordering en onderzoek’ worden opgenomen en ‘toestemmingskeuzes om het PGO als bron te bevragen’. Daarmee kan het persoonlijk netwerk voor de gezondheid desgewenst verder uitgebreid worden."

Over de uitbreiding van het persoonlijk netwerk: er is een initiatief Connect2HealthConsumer waar de burger toestemming kan geven om gegevens uit apps en wearables beschikbaar te stellen. Kunt u opnemen dat u aansluiting zoekt met organisaties die zich inzetten voor 

gepersonaliseerde gezondheidszorg om samen te werken aan één portaal voor alle toestemmingen ? 

17 Spaarne Gasthuis Graag maken we van de gelegenheid gebruik deel te nemen aan de open consultatie met betrekking tot de Mitz-implementatiegids voor een gecentraliseerd toestemmingsregister.

Zie bijgesloten document.



18 KDVP Inbreng – met verzoek om ontvangstbevestiging - van Stichting KDVP met betrekking tot de Online Toestemmingsvoorziening Mitz.

Middels deze inbreng willen wij u vanuit de Stichting KDVP laten weten dat we uitermate verontrust zijn over de wijze waarop het Mitz-systeem voor toestemmingsverlening voor uitwisseling van medische persoonsgegevens is opgezet.

In de achterliggende weken hebben wij de opzet van het Mitz-systeem besproken met zowel zorgverleners als met ict-experts en juristen.

De belangrijkste praktische bezwaren tegen dit systeem zijn:

1.  dat het beheer van toestemming binnen dit systeem wordt onttrokken aan de zorgverlener die op grond van het medisch beroepsgeheim een eigen verantwoordelijkheid heeft om uitwisseling van medische persoonsgegevens vanuit het eigen patiëntdossier (bronsysteem) 

achterwege te laten waar het in strijd met de belangen van betrokkenen wordt geacht deze informatie te delen met een derde partij. Het voorgestelde systeem vormt daarmee een ongeoorloofde inbreuk op het medisch beroepsgeheim.

2. voor een verantwoorde en te verantwoorden uitwisseling van medische persoonsgegevens vanuit patiëntdossiers (brondossiers) van verantwoordelijke zorgverleners is voor het valideren van toestemming en data-uitwisseling in de eerste plaats authenticatie van de 

brondossierhouder vereist. Daarin wordt door het Mitz-systeem niet voorzien. Dit cruciale gebrek van Mitz is een gevolg van het feit dat dit systeem niet is opgebouwd vanuit de brondossiers bij verantwoordelijke zorgverleners gehouden aan het medisch beroepsgeheim, maar het 

systeem wil voorzien in een centrale faciliteit voor de uitwisseling van medische persoonsgegevens op basis van een juridisch niet valide generieke toestemming.

Door de opbouw van Mitz en het ontbreken van een veilige en verantwoorde faciliteit voor authenticatie van brondossierhouders is sprake van een onveilig systeem dat niet de basis kan vormen voor een legitieme uitwisseling van medische persoonsgegevens.

3. met de ontwikkeling van dit Mitz-systeem is ten onrechte voorbijgegaan aan informatietechnische mogelijkheden om deugdelijke/sterk geauthenticeerde data-uitwisseling vanuit decentrale bronsystemen met geïdentificeerde ontvangers mogelijk te maken. Het Mitz-systeem  kan 

daarmee toetsing aan het subsidiariteitsvereiste niet doorstaan.

4. De rigiditeit van een centraal systeem als Mitz – in vergelijking met een decentrale netwerkstructuur opgebouwd vanuit brondossiers/brondossierhouders – maakt dat dit systeem niet toekomstbestendig is waar het niet dynamisch en daarmee zorg volgend is ingericht. In de praktijk 

wordt het dan ook aangemerkt als een innovatie remmend systeem.

Het is op basis van deze kernbezwaren dat wij invoering van Mitz zowel onrechtmatig als uiterst onwenselijk achten.

19 Health RI Vanuit Health-RI hebben we met veel interesse kennis genomen van de informatie over de kaders voor een online toestemmingsvoorziening en hoe Mitz daarin voorziet. We hebben dit vooral bezien vanuit het perspectief van gezondheidsonderzoek en de behoefte die er leeft binnen 

het onderzoeksdomein om de toestemmingsvoorziening voor wetenschappelijk onderzoek voor alle partijen transparanter, overzichtelijker en gemakkelijker te maken dan de huidige praktijk. Vanzelfsprekend kunnen we geen input leveren t.a.v. de huidige voorgestelde toepassing, nl. 

die in de zorg. Niettemin willen we wel toevoegen dat Mitz in potentie bruikbaar zou kunnen zijn als toestemmingsvoorziening voor wetenschappelijk onderzoek. Dat wordt des te meer relevant als de langzaam vervagende grenzen tussen zorg en onderzoek in ogenschouw genomen 

worden, zoals nu al zichtbaar bij derdelijns kankerzorg en zeldzame ziektes. Met de opkomst van technieken als kunstmatige intelligentie (AI) op dit grensvlak tussen zorg en onderzoek wordt de databehoefte alleen maar groter en wordt het des te belangrijker dat toestemming en 

bezwaar goed vastgelegd worden.

We zien wel een aantal belangrijke verschillen tussen zorg en onderzoek die dan geadresseerd moeten worden:

- de toestemmingsvraag binnen onderzoek is gevarieerder, dynamischer en in potentie breder dan die binnen de zorg; de nadere specificering van toestemming die voor zorg wellicht niet meer nodig is, zal voor onderzoek zeker wel een voorwaarde zijn;

- bij onderzoek gaat het om andere type bronhouders en raadplegers; minder eenduidig en (in potentie) breder dan zorgaanbieders;

- BSN mag vooralsnog niet voor onderzoek gebruikt worden; de burger/patiënt zal op een andere wijze geïdentificeerd moeten worden, of de onderliggende wetgeving moet op dit punt aangepast worden;

- de vastlegging moet ook on-the-fly uitleesbaar zijn door computersystemen, zodat deep learning algoritmes alleen die data gebruiken waarvoor de vereiste toestemming is verkregen;

- het onderzoeksdomein kent een grote diversiteit aan IT systemen en procedures waardoor standaardisatie op dat vlak via MITZ (“uitwisselsystemen”) niet haalbaar en waarschijnlijk ook niet wenselijk is (potentiele rem op innovatievermogen); in plaats daarvan suggereren wij een 

goed gedefinieerde interface (API) waarmee research systemen kunnen communiceren met MITZ om de toestemming/bezwaar uit te lezen voor een patiënt/groep van patiënten;

- voor onderzoek is het minder relevant om met een beperkte selectie bronhouders en raadplegers te beginnen, maar vooral van toegevoegde waarde als het zoveel mogelijk verschillende databronnen en -typen beslaat.

Daarnaast is het juridisch-ethisch kader voor het gebruik van persoonlijke data in onderzoek anders dan in zorg, en zijn er daarbinnen nog een aantal aspecten die landelijke afstemming vereisen, voordat helder is waar een online voorziening precies in zou moeten voorzien. Aan dit 

laatste punt wordt momenteel door het onderzoeksdomein zelf nog gewerkt.

Mocht zich in de toekomst de gelegenheid voordoen om verder van gedachten te wisselen over het toepassen van Mitz in wetenschappelijk onderzoek, dan horen we dat graag.

20 GGD GHOR LS

Voor de openbare consultatie Mitz hebben we vanuit de architectuurboard van GGDGHOR bijgesloten beknopte reactie geformuleerd.

Succes met het verwerken van de verschillende reacties uit het land.

21 Connect4Care Graag stuur ik u in de bijlage de reactie van Connect4Care op het voorstel voor een online toestemmingsvoorziening / Mitz als bouwsteen voor een duurzaam informatiestelsel voor de zorg, zoals door u gevraagd in het nieuwsbericht van 7 september jl. op de website van het 

Informatieberaad.

22 NN - 5 Graag reageer ik op de open de Open consultatie die iedereen de mogelijkheid biedt om tot en met vandaag te reageren op de oproep van het Informatieberaad Zorg om mee te denken bij de uitdagingen m.b.t. online toestemming. Het heeft mij verbaasd dat de oproep gedaan is door 

het Informatieberaad Zorg, maar dat een vergezellende notitie van het Informatieberaad Zorg ontbreekt. Door de oplegger van Zorgverzekeraars Nederland en een informerend document van VZVZ ontstaat de indruk dat het Informatieberaad slechts op afstand betrokken is. 

Een oplegger van het Informatieberaad Zorg of VWS, waarin

• de voortgangsrapportage van 13-12-2019 van Minister Bruins in herinnering wordt gebracht . Waarin de Minister zijn oordeel geeft, mede ingegeven door het oordeel van het Adviescollege Toetsing Regeldruk dat in oktober 2019 haar bevindingen publiceerde. De wet moet volgens 

het adviescollege een heldere keuze maken tussen kwaliteit van de zorg en regierol van de patiënt. Dat was volgens ATR bij de wet die op 1 juli 2020 in werking zo treden, niet gebeurd. ATR stelde ook dat de 2 genoemde belangen: kwaliteit van zorg en de regierol van de patiënt niet 

vanzelfsprekend in elkaars verlengde liggen. Mede naar aanleiding van dat rapport laat Minister Bruins in die voortgangsrapportage weten dat hij in de eerste helft van 2020 met een nieuw voorstel over gespecificeerde toestemming komt. De Minister geeft dan aan "samen met de 

branche te onderzoeken of er manieren zijn waarbij de patiënt toestemming kan geven aan een zorgaanbieder die een actuele behandelrelatie met de patiënt heeft. Bruins schrijft ook het een onwenselijke situatie te vinden als de gespecificeerde toestemming dus niet (persé) 

gekoppeld is aan de behandelrelatie en de cliënt vaak slechts beperkte inzage heeft in de raadplegingen door zorgverleners, namelijk alleen door het actief opvragen van de logging. 

• een nadere toelichting wordt gegeven op Vergaderstuk 10a: Nota ter informatie van het Informatieberaad Zorg van 20-04-2020. Daarin is onder meer te lezen dat:

• Vanuit de kerngroep zijn er verschillende reacties gekomen op een een presentatie  Deze bestonden uit vragen ter verduidelijking en aanscherping. Vanuit ZN zijn al deze vragen beantwoord. Welke vragen had de kerngroep, wat was de reactie, waarom moest die van ZN komen?

• Verschillende leden van de kerngroep hebben aangedrongen om Mitz te toetsen langs de lijn die is afgesproken, het proces van toelating. Wat wordt onder dat laatste verstaan?

• ZN heeft de intentie om Mitz aan alle partijen die daar gebruik van willen maken ter beschikking te stellen. Uiteraard is het voor de burger en de zorgaanbieders veel logischer en efficiënter om gebruik te maken van één voorziening. Als de in het IB vertegenwoordigde partijen die 

mening ook zijn toegedaan en het commitment uitspreken om Mitz dan ook als zodanig te gebruiken dan kan ZN het traject starten om Mitz als bouwsteen van het duurzaam informatie stelsel toe te laten. Ook dit laatste lijkt me voldoende aanleiding tot een toelichtng.

In de oplegger is niets terug te vinden van het rapport van advies- en auditbureau WeDoTrust. Dit bureau heeft namelijk (NB in opdracht van ZN zelf) een onderzoek gedaan om te komen tot een objectieve vergelijking tussen het LSP zoals aangeboden door VZVZ en de Whitebox van 

Whitebox Systems. Dit rapport, dat op 28-10-2019 beschikbaar kwam, bevat een aantal interessante constateringen (onder meer m.b.t. encryptie) en aanbevelingen. Zo is op pagina 13 van dat rapport te lezen: 

Gespecificeerde Toestemming Structureel (GTS) en Online ToestemmingsVoorziening (OTV) (vervolg)

OTV dwingt geen logische toegangsbeveiliging af, indien er geen toestemming wordt gegeven, wordt toegang niet geblokkeerd. VZVZ geeft aan dat uitsluitingen of insluitingen voor opvragende partijen (zoals bij Whitebox) geen onderdeel vormen van OTV.  Met de invoering van OTV 

zal verdere specificatie van toestemming straks ook door het LSP worden aangeboden. 



NN - 5 vervolg De minister heeft in een recente brief (d.d. 4 oktober 2019) aan de Tweede Kamer aangegeven dat de inwerkingtreding van artikel 15a, lid 2 van de Wabvpz op 1 juli 2020 niet haalbaar is. Hij heeft aangegeven in de eerste helft van 2020 de Kamer een voorstel te doen voor de herijking 

van de invoering van gespecificeerde toestemming op basis van de in de desbetreffende brief genoemde adviezen. 

Hij geeft in deze brief ook aan dat hij ‘streeft naar gegevensuitwisseling die bij voorkeur de zorg zelf volgt en niet werkt met beschikbaarheidsstelling vooraf’ en dat hij wil dat ‘er zoveel mogelijk gezocht wordt naar een (infrastructurele) oplossing voor gegevensuitwisseling wanneer 

nodig’, waarbij de behandelrelatie volgens de WGBO de basis vormt. Whitebox Systems stelt dat hun oplossing aan deze wens voldoet. De minister gaat tegelijkertijd verder met het zoeken naar een oplossing voor uitwisseling van informatie via een elektronisch uitwisselingssysteem 

specifiek voor spoedzorg. Hij geeft aan hier aan het eind van dit jaar op terug te komen. 

Vanuit het beginsel privacy by design dient te worden afgezien van een systeemontwerp waarbij toestemming vooraf dient te worden gegeven. Ik deel derhalve de woorden van de Minister dat het een onwenselijke situatie is als de gespecificeerde toestemming dus niet (persé) 

gekoppeld is aan de behandelrelatie en de cliënt vaak slechts beperkte inzage heeft in de raadplegingen door zorgverleners, namelijk alleen door het actief opvragen van de logging. 

Het zal bekend zijn dat meer personen dat onwenselijk vinden. Zo betrof dat onder meer voormalig huisarts Wim Jongejan die in december 2019 al zijn zorgen met ons deelde en Tim Franssen tijdens een webinar over de OTV. Na doorlezing van de documenten op de site van het 

programma OTV trek ik de conclusie dat sprake is van een oplossing die beslist niet in overeenstemming is met het advies van ATR. 

De Minister stelt vast dat "kwaliteit van zorg en regie van de patiënt niet vanzelfsprekend in elkaars verlengde liggen". Als bescherming van privacyrechten ons gezamenlijke doel is dienen onwenselijke situaties echter te worden vermeden. Beseffend dat 

1. de Staatssecretaris van BZK heeft toegezegd zich tot het uiterste in te spannen dat eind 2020 inlogmiddelen op een hoger betrouwbaarheidsniveau («substantieel») breed beschikbaar zijn.

2. de AP per brief van 4 oktober 2018 heeft laten weten dat - zodra er een breed beschikbaar inlogmiddel op niveau substantieel aanwezig is - dit middel direct gebruikt moet worden.

ben ik van mening dat dit voorstel niet de oplossing is die we met zijn allen moeten wensen en ik kan me dus voorstellen dat daarover door de kerngroep vragen over zijn gesteld. Voor het grote publiek zal het lastig zijn om het voorliggende voorstel te doorgronden. Laat staan de 

consequenties te overzien. Veelal wordt aan de zorgen, die door iets meer ingewijden via de media worden geuit, een (politieke) lading toegekend. Het zou te betreuren zijn als dat bij deze zorgen ook het geval zou zijn. In mijn optiek zijn het zorgen waarmee nadrukkelijk rekening moet 

worden gehouden.

In mijn rol als lid van de Expert Community Informatieveiligheid & Privacy heb ik via het forum gevraagd of het rapport van WeDoTrust ook bekend is bij leden van de Kerngroep en bestuurders van het Informatieberaad Zorg. Ik zie uit naar een reactie

Tot slot nog een opmerking over het consultatieproces zelf. Een e-mailadres om naar te reageren in plaats van de transparantie structuur die gehanteerd wordt bij https://www.internetconsultatie.nl/. Ik mis die transparantie en kan me goed voorstellen dat ik niet de enige ben. 

In afwachting van een reactie,

23 AZN Graag ga ik namens AZN in op uw uitnodiging voor de open consultatie inzake Mitz.

Vanuit AZN onderstrepen we het belang van de mogelijkheid voor burgers om zelf online aan te geven wie wel en wie niet hun gegevens mogen opvragen en we vinden het daarbij belangrijk en noodzakelijk dat ook de ambulancezorg een van de aan te vinken categorieën 

zorgaanbieders is. Immers, juist in een acute en/of onverwachte situatie, waarin vaak maar weinig of geen informatie over de patiënt beschikbaar is, is het essentieel dat, conform de richtlijn Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulance-dienst en spoedeisende hulp 

medische gegevens door de ambulanceverpleegkundige opgevraagd kunnen worden zodat de juiste zorgverlening plaats kan vinden. 

Een punt van aandacht is dat de voorziening volledig opgehangen lijkt aan het authenticatiemiddel DigiD. We denken dat de voorziening ruimte moet bieden voor andere authenticatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld IRMA. 

Met vriendelijke groet,

24 Warande In het kader van de open consultatie voor de online toestemmingsvoorziening Mitz dien ik hierbij graag een tweetal vragen in. 

Het valt mij op dat er naast Mitz nog een ander initiatief loopt voor een online toestemmingsvoorziening namelijk ‘NUTS’.

Binnen Warande (VVT organisatie) nemen we het ECD af van leveranciers Gerimedica en Nedap. Beide leveranciers verbinden zich aan NUTS. 

NUTS heeft zelfs al een pilot gedraaid met haar online toestemmingsvoorziening. 

Ik vraag mij af in hoeverre Mitz in staat is om de ontwikkelingen die NUTS maakt bij te benen en zo voorkomt dat niet alleen Gerimedica en Nedap, maar ook een groot aantal andere softwareleveranciers NUTS verkiest boven Mitz. 

Mijn andere vraag is of Mitz verwacht dat ze Gerimedica en Nedap ook aan zich kan binden. Dit zodat de clienten van Warande (en andere zorgorganisaties) Mitz kunnen gebruiken voor het doorgeven van hun toestemmingskeuzes. 

Alvast hartelijk dank voor uw reactie,

Met vriendelijke groet,

25 Vrijbit L.S. 

Hierbij sturen wij u onze bijdrage aan de open consultatie van het Informatieberaad Zorg over het voorstel in zake Mitz als online-toestemmingsvoorziening. 

Wij zijn van mening dat het een heel slecht plan betreft.

De redenen waarom staan uiteengezet in bijgevoegde inbreng op de consultatie. 

Wij verzoeken u ons een ontvangstbevestiging te doen toekomen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Burgerrechtenvereniging Vrijbit

26 RadboudUMC L.S.,

Met genoegen stuur ik u bijgevoegd namens Radboudumc de reactie op de open consultatie tot landelijke toestemmingsvoorziening MITZ.

Wij zien het vervolg met interesse tegemoet en blijven graag geïnformeerd over de uitkomsten en besluiten naar aanleiding van deze consultatie.



27 CareCodex Met veel interesse hebben wij de notitie Online Toestemmingsvoorziening: Mitz als bouwsteen gelezen-  van VZVZ. Het is een mooi geheel geworden. We hebben nog wel wat opmerkingen in het document geplaatst waarmee wij denken dat Mitz de client beter van dienst zou kunnen 

zijn in de toekomst en wat beter aansluit op een methode als VIPP Babyconnect nastreeft.

Namens VIPP Babyconnect hieronder en in de bijlage dan ook de reactie op deze open consultatie.

Onduidelijkheden in de tekst, zoals hieronder weergegeven, zouden mogelijk beter toegelicht kunnen worden:

Wordt dit een nutsvoorziening onder beheer van de overheid?

Mag BSN worden gebruikt door Mitz als verwerkingsverantwoordelijke?

Hoe gaat Mitz om met pull als patiënt / zorgverlener niet weet waar de relevante data terug te vinden is, terwijl de patiënt de zorgverlener wel toestemming geeft om zijn / haar data op te halen?

Toestemmingscategorieën zijn te hoog over. Niet de bedoeling dat alle partijen betrokken bij de geboortezorg de gegevens van een zwanger kunnen zien.

De wet spreekt over beschikbaar stellen.

Maar wat is beschikbaar stellen? 

(Wordt besproken in 4.2.1. IVa type 1 is wat we nodig hebben, type 2 vind ik niet correct)

In de “oude” techniek worden gegevens verstuurd van zorgverlener A naar zorgverlener B.

Daarbij moet zorgverlener A toestemming hebben voordat deze verstuurt, zorgverlener B ontvangt en kan dan lezen.

Als het dan geïmporteerd wordt kan iedere zorgverlener in hetzelfde systeem het ook lezen.

De methode volgens Babyconnect werkt volgens een elektronisch uitwisselingssysteem, waarbij gepubliceerd en geraadpleegd wordt.

Invoeren in het eigen systeem, en vervolgens melden dat er gegevens van een persoon zijn, heet binnen Babyconnect “publiceren”.

De gegevens kunnen geconverteerd worden naar internationale standaarden. (Zoals FHIR en SNOMED)

Dan gebeurt er niets, en kan niemand erbij. 

Dit is normaal te doen gebruikelijk, binnen de muren van een zorginstelling, bijvoorbeeld een ziekenhuis (zorgaanbieder).

De gegevens worden niet verstuurd aan wie dan ook en worden verwerkt binnen de wetten en verplichtingen van de instelling.

Er wordt wel gemeld dat er gegevens zijn van een cliënt, niet welke gegevens, en niet de gegevens zelf.

Voor 1e lijn praktijken moet er ook een mogelijkheid zijn om de gegevens te kunnen converteren en te melden dat er gegevens zijn.
Als een zorgverlener gegeven wilt lezen dan is deze aan het “raadplegen”.

Vaak is de vraag: “Laat mij de relevante gegevens van deze persoon zien”

Dit is echter alleen toegestaan als er toestemming is verleend. 

De toestemming is gericht op “raadplegen”. Wie mag wat zien. Dit is deel 1 van de regie van de cliënt.

Wie heeft wat gezien, is het tweede deel van de regie.

Voor het “raadplegen” is dan ook de toestemming noodzakelijk dat de gegevens door de bron vrijgegeven mogen worden.

Als een cliënt toestemming geeft voor “raadplegen” is de toestemming voor vrijgeven verondersteld.

MITZ ondersteunt alleen Uitdrukkelijke toestemming?

Bedankt voor de gelegenheid tot het geven van een reactie en wij zien uit naar een nieuwe versie.

Met vriendelijke groet,

28 UMCG Onderstaande reactie geven wij vanuit het UMCG 

 

Het doel van dit document is om te bespreken:

• of een online toestemmingsregister onder deze omschrijving voldoet aan de wensen en eisen van het zorgveld en voldoet aan de [operationele] behoefte;

• of Mitz een online toestemmingsregister aanbiedt en geautoriseerd kan worden als bouwsteen voor het duurzame informatiesysteem in de zorg.

Graag maakt het UMCG van de gelegenheid gebruik deel te nemen aan de open consultatie met betrekking tot de Mitz-implementatiegids voor een gecentraliseerd toestemmingsregister.

 

Het UMCG is groot voorstander van een landelijk toestemmingsregister zoals MITZ dat voor staat. Vanuit de patiënt gezien lijkt het beter dat ingezet wordt op één centrale voorziening, die dan het karakter zou moeten hebben van een nutsvoorziening, vergelijkbaar met het 

donorregister.

 

Wij adviseren om het aantal keuzemogelijkheden voor de patiënt zo klein mogelijk te houden. Wij pleiten voor een toestemming om het gehele patiëntendossier beschikbaar te stellen c.q. uit te wisselen. Elke vorm van opsplitsing van dat dossier is een risico in het zorgproces én maakt 

de implementatie in de instellingssystemen zoals de EPD’s én uitwisselingssystemen complexer. Eventueel is te overwegen om de patiënt dan wel de keuze te geven tussen welke types zorginstelling (bijvoorbeeld: huisartsenposten, huisartsenposten, apotheken, ziekenhuizen, 

verpleeghuizen) uitwisseling wordt toegestaan. Maar ook dat vinden wij af te raden, omdat het grote consequenties heeft voor de implementeerbaarheid.  

 

Het is ook van belang om de keuzes initieel zodanig generiek te ontwerpen en aan te bieden aan de patiënt dat de kans minimaal is dat later wijzigingen of uitbreidingen gedaan dienen te worden aan het register. Immers elke wijzigingen betekent dat zowel de patiënt opnieuw 

gevraagd moet worden om toestemming als dat de softwareleveranciers aanpassingen aan hun software moeten aanbrengen opdat hun software met deze wijziging kan omgaan.

 
UMCG vervolg Het is wenselijk - indien mogelijk - om bestaande toestemmingen voor uitwisseling te gebruiken in een conversie naar MITZ. Bedenk daarbij dan wel dat de gestelde vraag in een instelling veelal zal zijn gesteld van het perspectief van die zorginstelling. In het geval van het UMCG betreft 

de toestemming: ik geef het UMCG toestemming om mijn dossier in de toekomst te delen met zorgverleners in andere ziekenhuizen, in verpleeghuizen, in revalidatiecentra en met huisartsen. In MITZ moet de patiënt vanuit landelijk perspectief toestemming geven, dus: ik geef al mijn 

zorgverleners toestemming om mijn dossier in de toekomst te delen met alle types zorginstelling. De vraag is wat de winst is van conversie. Het lijkt onwenselijk complex om zowel in MITZ als in de systemen die gebruik maken van MITZ te kunnen omgaan met het gemigreerde 

detailniveau. 

 

Het zal ook mogelijk moeten zijn dat zorginstellingen de MITZ-toestemmingsvraag aan hun patiënten stellen en dat zij op één of andere manier namens de patiënt of samen met de patiënt kunnen zorgen voor registratie in MITZ.

In het UMCG ontstond nog de discussie in hoeverre de voorgestelde inrichting werkt bij veronderstelde toestemming en voldoet aan de wetgeving. Wij begrijpen het volgende. In situaties waar uitdrukkelijke toestemming nodig is betekent alleen een JA dat gegevens beschikbaar 

gesteld worden. NEE (bezwaar) en status ONBEKEND betekenen géén beschikbaarstelling. In geval van veronderstelde toestemming betekenen zowel een JA als een status ONBEKEND dat uitgewisseld mag worden, een status NEE (bezwaar) zorgt er dan voor dat de geen uitwisseling 

plaats vindt. Wij gaan er van uit dat dit juridisch in orde is. Hoe dan ook denken wij dat MITZ een api moet bieden waarmee de zorgverlener in het EPD op de hoogte wordt gesteld van de status van toestemming of bezwaar, zodat de zorgverlener in het eigen EPD de status van de 

toestemmingen kan zien en hiervoor niet naar een separate omgeving wordt verwezen.

 

Er zal nog nagedacht moeten worden of het in spoedsituaties mogelijk is om de landelijk gegeven of geweigerde toestemming via een break-the-glass te doorbreken en hoe deze breuk dan - liefst met onderbouwing van de zorgverlener - wordt vastgelegd en ook zichtbaar is voor de 

patiënt.

29 ReventIS Bijgaand mijn feedback mbt de consultatie Mitz.



30 Whitebox Bijgaand vindt u mijn reactie op de consultatie zoals in het onderwerp genoemd.

Graag ontvang ik uw bevestiging van ontvangst.

Indien er vragen zijn, ben ik altijd bereid tot een gesprek.

Met vriendelijke groet,

31 NN - 6 Mijn belangrijkste feedback op het MITZ voorstel is dat de verantwoordelijke rol voor het consent bij de zorgnverlener, die namens de instelling of het samenwerkingsverband (Multidisciplinair team) waar deze namens acteert als vertrouwenspersoon moet worden geregeld. In het 

voorstel is onduidelijk hoe het rentmeesterschap van dit consent is geregeld en hoe dit met de voorgestelde architectuur wordt geborgd. Het voorstel is geschreven vanuit een huidige applicatie architectuur/technische oplossingsrichting met een focus op LSP. 


