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Geachte heer Van Velzen,

Met belangstel l ing heb ik kennis genomen van uw br ief  van 4 juni .  Naar mi jn
mening slui t  uw betoog aan bi j  de oplossingsricht ing die wordt ui tgewerkt door
Kwal i tei ts inst i tuut.  Het Kwal i tei ts inst i tuut heeft  de lessen die geleerd zi jn in het
programma Zichtbare Zorg vertaald in een toetsingskader voor meetinstrument
Daarbi j  is onder andere aandacht voor de zogenaamde casemix correct ie.  U vin
het toetsingskader op
http: / r lnrwwzqruust i tuutnederl4 nd. nl /kwa l i te i t / toetsingskacleJ+ en + reg ister.

Op verzoek van een aantal  brancheverenigingen - waaronder ZN, OMS en NPCF
onderzoekt het Kwal i tei ts inst i tuut momenteel hoe de verschi l lende landel i jke
registrat ies die ontstaan onder beheer van de wetenschappel i jke verenigingenl
kunnen worden gebruikt  voor transparant ie van Kwal i tei t .  Binnenkort  stuurt  de
minister van VWS een br ief  naar de Tweede Kamer over transparant ie van
kwal i tei t  waar onder ingaan op het belang van transparant ie van kwal i tei t  voor
proces van gezamenl i jke beslui tvorming. Ik denk dat dat goed aanslui t  bi j  uw
pleidooi voor het gebruiken van evidence bi j  beslui tvorming. Ik stuur u een
afschrift van deze brief zodra deze is verstuurd.

Ik kan me goed voorstel len dat professionals daarbi j  worden ondersteund door
software hulpmiddelen. U stel t  voor op een sl imme manier gebruik te maken v
informatie ui t  elektronische pat iëntendossiers voor medische informatie en
administrat ie.  Informatie ui t  pat iëntendossiers kan echter niet  zonder
toestemming van pat iënten worden benut.  Daarnaast is het niet  de
verantwoordel i jkheid van de overheid om een infrastructuur te real iseren die
gegevensuitwissel ing mogel i jk maakt.  Zorgaanbieders zi jn zel f  verantwoordel i jk
om dossiers op een juiste wi jze vorm te geven en te beheren en gegevens

onderl ing op een vei l ige en zorgvuldige manier te wisselen. De overheid stel t
daarbi j  wel de randvoorwaarden op ten aanzien van bi jvoorbeeld pat iën

en bevei l ig ing. Wat betreft  deze aanbevel ing adviseer ik di t  onder de aandacht
brengen van uw beroepsvereniging.

1 Waaronder bi jvoorbeeld die van DICA, htto : / /www.cl inicalaud i t .  nl i
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Ik d4nk u hartelijk voor uw voorstel en ben graag bereid om u in contact te
brenlen met medewerkers van het Kwaliteitsinstituut om over uw voorstellen
nadgr van gedachten te wisselen.

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deue,
de wnd. Markt en Consument,

mw. drs. H, van Essen
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