
Het bijhouden van een elektronisch
patiëntendossier: binnenkort ook voor
ons als gezondheidszorgbeoefenaar?

Elektronisch Patiëntendossier (EPD)



Elektronisch
Patiëntendo
ssier

In een elektronisch

patiëntendossier

(EPD) bewaart de

zorgverlener

medische

gegevens digitaal.

De wet van 22 april

2019 inzake de

kwaliteitsvolle

praktijkvoering in

de

gezondheidszorg

(de kwaliteitswet),

regelt onder meer

het bijhouden van

een elektronisch

patiëntendossier

(EPD) door de

gezondheidszorgb

eoefenaar en de

toegang tot de



gezondheidsgegev

ens van de patiënt.

Wat het

elektronisch

patiëntendossier

betreft, bepaalt

deze wet dat de

gezondheidszorg
beoefenaar vanaf

een datum die

vastgelegd wordt

door een koninklijk

besluit, het

patiëntendossier in

elektronische vorm

moet bijhouden en

bewaren. De
kwaliteitswet
moest normaal in
werking treden
op 1 juli 2021
maar werd recent
uitgesteld naar 11
juli 2022.

Artsen en andere

zorgverleners

mogen de

patiëntgegevens in



het EPD niet delen

zonder de

uitdrukkelijke

geïnformeerde
toestemming van
de patiënt zelf.

Die toestemming

kan men zelf

registreren alsook

wie de gegevens

mag raadplegen.



Een EPD heeft zeker voordelen, maar
wat met beroepsgeheim?

Dergelijk elektronisch gedeeld dossier heeft zeker voordelen

voor de interactie tussen de verschillende zorgverleners.

Ook de patiënt zelf heeft op die manier meer zicht op de

eigen medische gegevens.

Maar er zijn ook bezorgdheden onder andere bij de

beroepsorganisaties die de psychologen en de

psychotherapeuten vertegenwoordigen, vooral wat betreft

de vertrouwelijkheid van de gezondheidsgegevens en het

beroepsgeheim. Het is belangrijk dat bepaalde informatie

kan afgeschermd worden. Er zijn echter ook situaties waar

het niet delen van gezondheidsgegevens kan leiden tot

belangrijke nadelen voor de patiënt.

Het werk van geestelijke gezondheidsberoepen is

gebaseerd op vertrouwen. Voor de therapeutische relatie is

het absoluut noodzakelijk dat de verstrekte informatie

vertrouwelijk wordt behandeld. Gesprekken bevatten

bovendien ook vaak gegevens over het privéleven van

derden bv familieleden van de patiënt. Als verschillende



zorgverleners deze vertrouwelijke informatie kunnen

raadplegen, dan kan dit de privacy van de patiënt schenden.

Nood aan meer overleg
Er is in ieder geval nog nood aan meer

overleg met alle betrokken actoren over de

precieze modaliteiten van het bijhouden

van het EPD en het delen van

gezondheidsgegevens. Dit vraagt ook een

afweging tussen verschillende belangen,

(grond)rechten, multidisciplinair

samenwerken, privacy, patiëntenrechten,

beroepsgeheim enzovoort.

Wat vind jij? Vul hier
de poll in

https://www.poll-maker.com/poll3795909x6cc84041-118
https://www.poll-maker.com/poll3795909x6cc84041-118



