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Doel: 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. 

 

Aan Informatieberaad.  

 

Geachte, 

Graag maken we van de gelegenheid gebruik deel te nemen aan de open consultatie met betrekking tot de 

Mitz-implementatiegids voor een gecentraliseerd toestemmingsregister. 

 

Beperken toestemmingskeuzes 

Implementatie van medische autorisatieprotocollen vergroot de kans op data versnippering. We dringen er 

daarom bij u op aan het aantal toestemmingskeuzes die patiënten moeten maken te minimaliseren.. Dit kan 

door ze te ordenen  in logische overkoepelende gegevensgroepen, zoals de Basisgegevenset Zorg. Het 

alternatief waarin toestemmingsmogelijkheden op het niveau van afzonderlijke data elementen worden 

gedefinieerd, vormt een ongewenste en niet-implementeerbare situatie, aangezien het aantal 

toestemmingsmogelijkheden onbeperkt zou kunnen groeien. 

 

Filters: 

“Medische autorisatieprotocollen” op basis van gedefinieerde kwaliteitsnormen worden voorgesteld als de 

techniek om de uitgewisselde gegevens te filteren. Wij zijn van mening dat handhaving hiervan moet 

plaatsvinden via operationeel beleid en medische praktijk en niet via een IT-systeem. We raden daarom ten 

zeerste af om de verschillende protocollen af te dwingen via technische oplossingen, omdat dit uiteindelijk 

zal leiden tot dezelfde uitdagingen op het gebied van datasegmentatie. Een medische professional is het 
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best uitgerust om te bepalen wat nodig is om de patiënt te behandelen, aangezien hij een uitgebreid 

overzicht nodig heeft om een diagnose te stellen en een passend behandelplan voor te stellen. In  de praktijk 

kan het nodig zijn om niet-discrete verhalende informatie in een brief te raadplegen. Voor dit soort 

ongestructureerde gegevens is weinig tot geen filtering mogelijk. 

 

Opt in / Out 

Aan de patiëntgerichte kant is de meest ideale oplossing dat patiënten binnen Mitz een expliciete opt-in of 

opt-out krijgen aangeboden voor het uitwisselen van alle zorggerelateerde gegevens. De patiënt kan dan op 

het niveau van de zorginstelling (bijvoorbeeld: huisartsenposten, huisartsenposten, apotheken, ziekenhui zen, 

verpleeghuizen) keuzes maken om het delen van gegevens toe te staan of te weigeren. 

Wanneer nieuwe toestemmingsmogelijkheden worden gedefinieerd nadat de patiënt toestemming heeft 

gegeven binnen het Mitz-portaal, hoe verwacht men dan voor de toekomstige, nog niet bekende 

toestemmingsmogelijkheden om te gaan met de wijze waarop de patiënt “opt-in of out”? 

 

U.I.  

De gebruikersinterface van de Mitz-applicatie moet zo eenvoudig en intuïtief mogelijk te gebruiken zijn.  

Overweeg bovendien om pushmeldingen te gebruiken om de patiënt op de hoogte te houden van nieuwe 

toestemmingskeuzes en benodigde acties om te updaten. Een patiënt zou een sms of e -mail van Mitz 

kunnen ontvangen wanneer een nieuwe toestemmingsmogelijkheid is gedefinieerd en de kans krijgen om 

zich in of uit te schrijven, afhankelijk van de eerdere keuzes die ze hebben gemaakt. 

 

Conversies van eerder vastglegde toestemmingen 

Eerder vastgelegde toestemmingen via een conversieproces inladen in de MITZ index om te  voorkomen dat 

zorgverleners patiënten opnieuw om toestemming vragen die eerder is gegeven. Als er verder aan de 

implementatiegids wordt gewerkt, verdient het aanbeveling de conversievereisten per veld op te nemen. Dit 

zorgt ervoor dat alle partijen werken met een consistente dataset. Ons ziekenhuis heeft reeds ongeveer 

20000 toestemmingen verzameld.  

 

 

Systeem beschikbaarheid 

Systeem beschikbaarheid dient gewaarborgd te worden. Continue beschikbaarheid van het register is 

cruciaal voor de continuïteit van veilige zorg. Dit betekent dat het definiëren van een waterdicht beleid voor 

downtime. Tijdens downtime moet gegarandeerd zijn dat patiënten ook geen mogelijkheid hebben 

aanpassingen te doen in hun toestemmingen. Daarmee blijft de lokale data betrouwbaar! 

Hoewel een patiënt mondeling toestemming kan verlenen, kan daar geen technische oplossing voor worden 

gerealiseerd. Er zal rechtvaardiging voor de toestemming lokaal moeten worden opgeslagen. Dat wil zeggen, 

in situaties waarin het Mitz-register offline is, kan een verzoekende organisatie lokale documentatie of een 

gescand document gebruiken om te bevestigen dat de uitwisseling was geautoriseerd om plaats te vinden.  

 

Verschil in regionale en landelijke vastgelegde toestemmingen 

Regionaal of lokaal vastgelegde toestemmingen kunnen conflicteren met nationale mogelijkheden. We zijn 

het eens met het voorgenomen flexibel beleid dat het mogelijk maakt om regionale en nationale registraties 

te ondersteunen. De vraag rijst echter "welk type toestemming is doorslaggevend in het geval van een 

conflict?" Als de patiënt regionaal heeft vastgelegd toestemming te weigeren voor een specifiek 
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uitwisselingsscenario, maar Mitz heeft een geregistreerde toestemming - welke heeft dan prioriteit?  

Vergelijkbaar is de spoedsituatie waarin het nodig kan zijn het medische geheim te doorbreken. Voor deze 

gevallen zou een specifiek element in de transactie moeten aangeven dat deze "breuk" heeft 

plaatsgevonden. Deze ‘breuk’ moet voor de patiënt ‘zichtbaar’ zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mede namens onze EPD leverancier Epic  

 

 

Theo Blöte 

EPD Architect 


