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PLEITNOTA

Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen c.s./ 
Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

Inleiding

1. De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen, de huisartsen en de patiënte die in deze 

procedure als appellanten optreden, zullen in dit pleidooi reageren op het standpunt 

van VZVZ zoals verwoord in de Memorie van Antwoord. In die memorie valt een aantal 

zaken op. In de eerste plaats dat VZVZ geen incidenteel appèl heeft ingesteld tegen 

het oordeel van de rechtbank Utrecht dat VPH c.s. voldoende processueel belang 

hebben bij hun vorderingen. In de tweede plaats de argumentatie van VZVZ, die niet 

strookt met de wettelijke bepalingen en in de derde plaats de wijze waarop VZVZ 

reageert op de bezwaren van appellanten. Ik begin met het eerste en het laatste punt 

en vervolg mijn betoog dan met de weerlegging van de argumentatie van VZVZ.

Belang en ontvankelijkheid

2. VZVZ doet het voorkomen alsof appellanten overdrijven in hun bezorgdheid over de 

wijze waarop binnen de zorginfrastructuur met vertrouwelijke medische gegevens 

wordt omgegaan. Appellanten zien vanwege hun beroepsgeheim vertrouwelijk omgaan

met medische gegevens als een groot en beschermenswaardig goed en vinden de 
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wetgever aan hun zijde. Het is niet voor niets dat in maar liefst drie verschillende 

wettelijke bepalingen het medisch beroepsgeheim is vastgelegd, dat artsen 

verschoningsrecht hebben en er slechts op zeer goede gronden, eveneens vastgelegd 

in de wet, een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer kan worden gemaakt.

3. Appellanten menen dat de zorginfrastructuur, waarvoor VZVZ verantwoordelijke is in 

de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), niet aan die wettelijke eisen

voldoet en VZVZ daarom onrechtmatig jegens hen handelt. Appellanten sub 1 t/m 4 

hebben als vereniging van huisartsen en huisartsen een rechtstreeks en groot belang 

bij een systeem van elektronische uitwisseling van patiëntengegevens dat voldoet aan 

de wettelijke eisen. Zij staan pal voor de noodzakelijke vertrouwelijke omgang met 

patiëntengegevens, a) omdat patiënten daar recht op hebben en daarop moeten 

kunnen vertrouwen en b) zij zich aan hun wettelijke beroepsgeheim hebben te houden.

Appellante sub 5 heeft een rechtstreeks belang dat gewaarborgd is dat vertrouwelijk 

met haar gegevens wordt omgegaan. Het belang van de huisartsen en patiënten loopt 

parallel, omdat het beroepsgeheim het belang van goede zorg dient: vertrouwelijkheid 

is noodzakelijk vanwege de privacy van de patiënt, maar ook om onbelemmerde 

toegang tot de zorg te waarborgen. Goede zorg is derhalve gediend met 

vertrouwelijkheid en niet met een systeem dat die vertrouwelijkheid op onaanvaardbare

wijze in de waagschaal stelt door onnodig grootschalig en niet afdoende controleerbaar

medische gegevens opvraagbaar te maken.

4. Zoals in de processtukken door VPH c.s. is toegelicht - en waarin de rechtbank VPH 

c.s. ook terecht heeft gevolgd - is VZVZ als verantwoordelijke de spin in het web van 

afspraken, die ertoe leiden dat er in Nederland één systeem zou moeten zijn voor 

elektronische uitwisseling van medische gegevens en dat is het systeem van VZVZ, 

waartoe ook het Landelijk Schakelpunt (LSP) behoort. Slechts dat systeem wordt 

gepropageerd, gestimuleerd én gefinancierd door de zorgverzekeraars. In deze 

constellatie is keuzevrijheid slechts een theoretisch concept. Gebrek aan keuzevrijheid 

leidt tot een exclusieve positie van VZVZ bij informatie-uitwisseling in de zorg. Het 

bevreemdt dat VZVZ dit oordeel van de rechtbank bestrijdt, terwijl dit toch kenbaar 

gebaseerd is op de eigen ambities van VZVZ, vastgelegd in onder andere haar 

Businessplan, gesteund door de convenantspartijen (branche-organisaties en ICT-

leveranciers). 

VELINK & DE DIE advocaten 2



5. VZVZ wijst erop dat er andere elektronische uitwisselingsmogelijkheden bestaan. Zij 

miskent echter dat die andere doelen dienen dan het LSP. Bovendien doet dit niets af 

aan het doel en het krachtige beleid van VZVZ haar doelstelling te realiseren1, onder 

andere door met zorg-ICT leveranciers af te spreken dat bestaande regionale 

uitwisselingssystemen worden ontmanteld (in beleidstaal: "uitgefaseerd"). Dat het 

oordeel van de rechtbank over de exclusieve positie van het LSP en het daarmee 

samenhangende gebrek aan keuzevrijheid2 terecht is, wordt door VZVZ zelf nog eens 

geïllustreerd door een recente wijziging in het toestemmingsformulier. Daarin is - 

anders dan in de vorige versie - nadrukkelijk bepaald dat de toestemming verleend 

wordt voor uitwisseling "via het LSP". Dat sluit dus andere systemen uit. Bovendien 

stelt VZVZ zelf dat zij geen marktpartij is.3 Als zij niet in de markt opereert, heeft zij 

geen concurrentie. Duidelijker dan dit kan VZVZ niet illustreren dat het LSP een unieke

en exclusieve positie heeft! Op huisartsen wordt via allerlei manieren druk uitgeoefend 

om ook aan te sluiten op het LSP, onder andere door middel van zorgcontracten van 

zorgverzekeraars, die deze landelijke infrastructuur overigens ook als ‘non-

concurrentieel’ zien.4 Door de exclusieve positie en de schaalgrootte van het LSP5, rest

er inderdaad geen andere keuze. De rechtbank heeft dat terecht geoordeeld.

6. Opmerkelijk is dat VZVZ het LSP presenteert als oplossing voor verouderde systemen,

zoals OZIS. Op een 'oplossing' die aanzienlijker grotere problemen veroorzaakt, zitten 

appellanten niet te wachten. Het LSP is geen oplossing, maar een ernstige, 

grootschalige en systematische inbreuk op de privacy en het medisch beroepsgeheim! 

Het essentiële verschil met andere elektronische uitwisselingssystemen die VZVZ 

noemt, is dat bij die systemen de huisarts, het ziekenhuis of de apotheker aan de 

knoppen zit en weet hij welke gegevens, aan wie, met welk specifiek doel verstrekt 

worden, veelal ook binnen een regionaal netwerk.

1 Productie 45: T. ten Ham en C. Bröer, 
www.socialevraagstukken.nl/site/2015/08/11/elektronischpatiëntendossier  : doordrukken van een omstreden 
technologie  .

2 Paragraaf 4 van het vonnis van 23 juli 2014.

3 Nieuwsbericht VZVZ 10 september 2015, 
zie: https://www.vzvz.nl/page/Zorgconsument/Nieuws?mod[4618][n]=328&mod[4618][c]=61

4 Productie 4 VPH. p. 6.

5 Inmiddels zijn volgens de cijfers van VZVZ 93% van de apothekers, 88% van de huisartsen, 75% van de 
ziekenhuizen en alle huisartsenposten (op één na) aangesloten op het LSP. Productie 46, p. 9. 

VELINK & DE DIE advocaten 3

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2015/08/11/elektronischpati%C3%ABntendossier


7. Huisartsen kunnen bij het LSP geen garanties voor geheimhouding meer geven, omdat

het verschaffen van toegang tot die gegevens hen uit handen wordt genomen. Het is 

niet meer de huisarts die gericht en in overleg met de patiënt bepaalt welke gegevens 

voor wie beschikbaar worden gesteld, maar het systeem van VZVZ dat die beslissing 

neemt. Dat is dus een fundamentele verschuiving van verantwoordelijkheid. Met het 

LSP heeft de huisarts er geen zicht meer op wie, met welk doel toegang heeft tot de 

medische gegevens afkomstig uit zijn dossier die door opvraging beschikbaar komen 

via het LSP. Precies dáártegen hebben appellanten ernstig bezwaar. Een huisarts vatte

zijn bezwaar daartegen onlangs pakkend samen: “Het LSP is als het ware een huis 

met duizenden deuren. Je mag hopen dat iedereen zijn hang- en sluitwerk op orde 

heeft, want als één persoon dat niet heeft, gaat het mis. In zo’n huis wil ik mijn spullen 

niet stallen.”

8. Omdat dit rechtstreeks raakt aan vertrouwelijkheid als één van de kernwaarden van de 

geneeskunde én hun persoonlijke, onoverdraagbare verplichting tot geheimhouding, op

de naleving waarvan huisartsen persoonlijk in rechte aangesproken kunnen worden, 

hebben appellanten belang bij hun vorderingen en zijn zij, ook in appèl, ontvankelijk.

 

De eisen van de Wbp

9. VZVZ doet het in de Memorie van Antwoord voorkomen alsof de politieke conclusies 

over het wetsvoorstel EPD niet relevant zijn voor de onderhavige zaak. Niets is minder 

waar. Als gezegd, is na het sneuvelen van het wetsvoorstel EPD in de Eerste Kamer 

de toen reeds ontworpen infrastructuur overgenomen door VZVZ. Aan de doelstelling, 

het technisch ontwerp en de werking van het LSP is niets essentieels veranderd. Het 

Hoofd Communicatie van VZVZ bevestigt dit overigens ook: “Het LSP is de facto de 

opvolger van het EPD. Het belangrijkste verschil is dat iedere patiënt automatisch werd

opgenomen in het EPD, tenzij hij daartegen bezwaar maakte. In het LSP is dit principe 

omgedraaid.”6 In dat licht is het interessant nog eens te kijken naar de bezwaren die in 

2011 door Heleen Dupuis als Eerste Kamerlid naar voren zijn gebracht en die mede 

aanleiding vormden om het wetsvoorstel EPD naar de prullenbak te verwijzen.7 Haar 

bezwaren gelden nog onverkort: de doelstelling is niet duidelijk, gegevensuitwisseling 

6 Productie 46, Tijdschrift Privacy 02, juni 2015, p. 9.

7 EK Handelingen 15 maart 2011 20-2-17 t/m 19.
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moet regionaal en niet op landelijk niveau, het moet bottom-up en niet top-down, het is 

te grootschalig, het ontwerp deugt niet en er zijn teveel privacyrisico’s, waar te weinig 

tegenover staat om dat grote risico wellicht aanvaardbaar te doen zijn.

10. De kritiek van de Eerste Kamer had betrekking op doelstelling, ontwerp en werking van

het LSP, die niet strookten met de eisen van de Wbp. Dat VZVZ als private partij de 

infrastructuur heeft overgenomen, doet aan de wettelijke eisen niets af. Ook VZVZ 

moet daaraan voldoen. Aangezien zij niet tegemoetgekomen is aan de fundamentele 

kritiekpunten op het ontwerp, zoals in de Eerste Kamer geuit, is die kritiek nog wel 

degelijk relevant. Het verschil is wel dat er geen politieke controle meer is, zodat 

appellanten geen andere mogelijkheid hebben dan hun vorderingen in een civiele 

procedure voor te leggen, omdat de zorginfrastructuur jegens hen onrechtmatig is 

vanwege strijd met de Wbp en de niet legitieme inbreuk op de privacy en 

(spiegelbeeldig) het beroepsgeheim. 

11. Op grond van artikel 7 van de Wbp moet sprake zijn van een welbepaalde, uitdrukkelijk

omschreven en gerechtvaardigde doelstelling voor verwerking van persoonsgegevens. 

Dit is het fundament, zoals blijkt uit de artikelen 8 t/m 11 Wbp, die alle voortbouwen op 

de doeleinden. Een tekortkoming in het fundament heeft derhalve vergaande 

consequenties voor de rechtmatigheid van de gegevensverwerking. Appellanten blijven

bij hun standpunt dat de doeleinden van de infrastructuur niet aan artikel 7 voldoen. In 

dit verband wijzen zij erop dat de omschrijving van de doeleinden door VZVZ 

voortdurend verschillend worden geformuleerd: in de melding aan het CBP is een 

andere beschrijving opgenomen (MvA 4.10) dan in het Convenant en dat is weer 

anders dan in de informatie aan patiënten (p.19, sub c MvA). In de Memorie van 

Antwoord (7.1-7.3) stelt VZVZ ineens weer dat het doel veel beperkter zou zijn: 

namelijk alleen om waarnemende huisartsen binnen de regio toegang te geven tot een 

bepaalde standaardset gegevens. Ik kom daar nog op terug. Met deze niet eenduidige 

en veel te algemeen geformuleerde doelen, die kennelijk naar gelang de situatie 

kunnen verschillen, laat VZVZ zien dat de doelstelling van het LSP niet welbepaald is. 

Daarmee handelt VZVZ in strijd met artikel 7 Wbp. 

12. Het gaat daarbij niet om de mate van detail, zoals VZVZ de argumenten van 

appellanten ten onrechte uitlegt. Het gaat erom dat de doeleinden concreet en 
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eenduidig bepaald zijn. Verwijzing naar het Vrijstellingsbesluit Wbp baat VZVZ niet, 

omdat de vrijstellingsbepalingen (ook die in art. 17) heel precies formuleren voor welke 

verwerkingen, binnen welk juridisch kader en in welke situaties, een uitzondering geldt.

Dat is een mate van precisering en concretisering die ook van VZVZ geëist mocht 

worden bij de formulering van de doeleinden van de infrastructuur en waaraan zij niet 

heeft voldaan.

13. Daarbij komt dat de doelstelling óók gerechtvaardigd moet zijn. Dat betekent dat de 

beoogde positieve effecten van de verwerking van persoonsgegevens moet opwegen 

tegen de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Daarvan is hier geen sprake. Zoals 

appellanten gemotiveerd hebben betoogd, voldoen de in de MvA geformuleerde 

doeleinden van VZVZ: ‘het verlenen van goede zorg’ en ‘het beveiligd routeren van 

gegevens van de ene naar de andere zorgaanbieder’ niet aan dat vereiste. Voor die 

doelen kan volstaan worden met minder inbreukmakende systemen. VZVZ heeft niets 

gesteld dat ervan overtuigt dat het LSP werkelijk leidt tot goede zorg. Goede zorg is 

primair afhankelijk van de kwaliteit van de zorgverlener én, zoals eerder gezegd, van 

de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt. Of de beoogde effecten bereikt worden is 

bovendien sterk afhankelijk van de kwaliteit van de brondossiers. Daarbij komt ook nog

dat het LSP uit verschillende brondossiers opvraagt en gegevens combineert tot één 

bericht, zonder dat de kwaliteit of de samenhang van de verschillende onderdelen 

bekend is. Ook dat is een risico en dat leidt zeker niet per se tot goede zorg.

14. Appellanten zijn vóór goede zorg en niet tegen elektronische uitwisseling van 

gegevens als dat voor de zorgverlening aan de patiënt noodzakelijk zou zijn. Het naar 

juiste juridische maatstaven uitwisselen van patiëntengegevens, gericht en 

proportioneel, zien appellanten als onbetwist onderdeel van goede zorg. In die zin is er 

geen verschil ten opzichte van het standpunt van de Landelijke Huisartsen Vereniging 

(LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).8 Appellanten verzetten zich 

tegen de wijze waarop: uitwisseling van patiëntengegevens via het LSP, waarin niet de 

arts-patiëntrelatie bepalend en de beginselen van de Wbp leidend zijn, maar ‘het 

systeem’ dat bepaalt welke medische persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd, 

zonder dat vooraf bekend is om welke gegevens het gaat, met welk doel en voor wie 

die gegevens beschikbaar komen en of die gegevens noodzakelijk zijn in de actuele 

8 Productie 23 VZVZ.
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situatie van de patiënt. Een treffende illustratie van het systeemdenken is het stuk van 

Hildebrand van Weerd, iemand die goed in de materie is ingevoerd.9 

15. Uit artikel 11 Wbp volgt dat de verwerking slechts is toegestaan als deze, gelet op de 

doeleinden ervan, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig is. Er kan alleen 

bepaald worden of aan de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit is voldaan 

als voldoende vaststaat wat de doeleinden van de verwerking zijn. Ook hier wreekt zich

de onduidelijkheid over de doeleinden. Als het alleen gaat om beschikbaarheid van 

gegevens in geval van ongeplande zorg bij huisartswaarneming, zoals VZVZ thans 

benadrukt, dringt zich de vraag op waarom VZVZ voorziet in dit grootschalige systeem 

met een veel te ruime reikwijdte, terwijl artikel 7:457 tweede lid BW reeds voorziet in 

een grondslag voor gegevensuitwisseling bij waarneming, waarbij helemaal geen 

toestemming nodig is, mits de informatie noodzakelijk is voor de zorgverlening door de 

waarnemer. De wetgever heeft hier de proportionaliteitstoets keurig ingeweven. Voor  

huisartswaarneming bestaat derhalve al een wettelijke voorziening. Het LSP doorkruist 

dit door te voorzien in een veel te breed en onveilig uitwisselingssysteem dat ten 

onrechte voorbij gaat aan de eisen van doelbinding subsidiariteit en proportionaliteit. 

16. VZVZ is op dit punt tegenstrijdig: zij erkent dat zij aan de beginselen van subsidiariteit 

en proportionaliteit moet voldoen, maar ontkent dat zij gehouden zou zijn te 

onderzoeken of er minder inbreukmakende methodes zouden zijn. Hoe kan nu zonder 

onderzoek bepaald worden of de gekozen verwerkingsmethode de minst 

inbreukmakende is? Naar de opvatting van appellanten was VZVZ, gelet op artikel 11 

Wbp, artikel 7:457 lid 2 BW én de bezwaren van de Eerste Kamer, gehouden tot een 

dergelijk onderzoek voorafgaand aan het werven voor en in gang zetten van het LSP. 

Nu zij dit heeft nagelaten handelt zij onrechtmatig jegens appellanten door een 

systeem voor elektronische gegevensuitwisseling aan te bieden dat niet aan de eisen 

van de Wbp voldoet.

17. Dit is een fundamenteel probleem, omdat de tekortkomingen eveneens strijd opleveren

met artikel 8 EVRM, zoals toegelicht in de Memorie van Grieven. Steeds weer komen 

wij in dit debat uit bij de basisprincipes van gegevensverwerking. De Wbp moet worden

9 Productie 50 https://zorgimpact.wordpress.com/2015/11/01/lsp-het-systeem-is-leidend-niet-de-patient-en-over-
schimmige-briefjes/
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uitgelegd in overeenstemming met het bepaalde in art. 8 EVRM. Bij elke 

gegevensverwerking moet zijn voldaan aan de beginselen van proportionaliteit en 

subsidiariteit. Dit brengt met zich dat de inbreuk op de belangen van betrokkene niet 

onevenredig mag zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel, en dat dit

doel in redelijkheid niet op een andere, voor de betrokkene minder nadelige, wijze kan 

worden verwezenlijkt. Ook als de gegevensverwerking in beginsel is toegestaan op 

een van de in artikel 8 Wbp limitatief opgesomde gronden, blijft de eis gelden dat de 

verwerking in het concrete geval noodzakelijk moet zijn met het oog op het 

omschreven doel van de verwerking.10

18. De Memorie van Antwoord overtuigt niet dat VZVZ aan die basisprincipes voldoet. 

Waarom is het noodzakelijk dat waarnemende huisartsen in alle gevallen toegang 

hebben via de standaard-gegevensset (de professionele samenvatting) en waarom 

moet dit gebeuren via een landelijk schakelpunt waarlangs de gegevens 

onversleuteld11 passeren? Als het doel zou zijn om relevante gegevens ter beschikking 

te kunnen stellen aan huisarts-waarnemers, waarom heeft VZVZ er dan niet voor 

gekozen om de communicatie rechtstreeks tussen de ene en de andere arts te laten 

plaatsvinden, ondersteund door techniek die maatwerk mogelijk maakt? En waarom 

dan een systeem dat ook toegang biedt aan specialisten, SEH-artsen en 

ziekenhuisapothekers in heel Nederland, waardoor het aantal personen en systemen 

dat toegang krijgt – het zogeheten aanvalsvlak –in één keer sterk toeneemt? VZVZ 

heeft daar geen passend antwoord op en dat bevestigt de stellingen van appellanten. 

19. Dat het wél kan, laat het initiatief van de Amsterdamse huisartsen met de Whitebox 

zien: een systeem dat voorziet in elektronische uitwisseling, waarin wél recht wordt 

gedaan aan de basisprincipes van de Wbp: doelbinding, proportionaliteit en 

subsidiariteit en, voor zover nodig12, uitwisseling plaatsvindt met nadrukkelijke 

toestemming van de patiënt.13 Het kán dus wel, maar VZVZ kiest er niet voor. De keuze

10 HR 9 september 2011, NJ 2011/595, m.nt. E. Dommering

11 Zie: http://www.zorgictzorgen.nl/medische-data-nog-steeds-kortdurend-onversleuteld-in-lsp-computer-bij-data-
transport/ 

12 Zie artikel 7:457 lid 2 BW.

13 Productie 47 Persbericht LHV Huisartsenkring Amsterdam 10 september 2015, Alternatief voor het 
Elektronisch Patiëntendossier biedt échte privacybescherming. Zie ook Productie 48: 
https://platformburgerrechten.nl/2015/11/07/lancering-privacyvriendelijk-systeem-toont-juridisch-falen-lsp/. Zie 
ook: Medisch Contact 9 september 2015, Amsterdamse huisartsen maken alternatief voor LSP. Voor meer info en
vergelijking met het LSP, zie: https://hka-pilot.nl/vergelijking/. 
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om op die essentiële onderdelen niet te voldoen aan de Wbp maakt het handelen van 

VZVZ onrechtmatig.

20. Als gezegd zijn de doeleinden niet eenduidig, ook in de Memorie van Antwoord niet. 

VZVZ stelt dat de zorginfrastructuur 
 voorziet in informatie in onvoorzienbare situaties, 'ongeplande zorg' (1.11, 5.23)
 bedoeld is voor waarneming en noodgevallen (1.12, 5.18)
 tot doel heeft (i) het verlenen van goede en juiste zorg en/of behandeling aan 

betrokkenen door aangesloten zorgaanbieders (ii) het beveiligd routeren van een 

opvraag van gegevens naar de juiste aangesloten zorgaanbieder(s) en het 

versturen van gegevens tussen zorgaanbieders (4.10)
 waarnemend huisartsen toegang biedt tot het huisartsenwaarneemdossier 

(professionele samenvatting conform NHG standaard. 4.4, 5.19)
 SEH-artsen alleen toegang hebben tot het medicatiedossier van de patiënt (4.4) 

en alleen als dat nodig is voor de behandeling (p. 21 MvA, sub b), terwijl in de 

nieuwe informatiebrochure staat dat ‘als u ’s avonds of in het weekend op de 

huisartsenpost of in het ziekenhuis komt (…) de arts die u daar helpt met uw BSN 

uw belangrijkste medische gegevens kan inzien’ (zie prod. 24 VZVZ)
 aangesloten zorgverleners toegang biedt tot de persoonlijke gegevens en het 

medicatiedossier van de patiënt (p. 18 sub b)
 overige zorgaanbieders toegang biedt tot de persoonlijke gegevens en het 

medicatiedossier van de patiënt, waarbij overige zorgaanbieders zijn beperkt tot 

(ziekenhuis)apothekers en medisch specialisten bij zorginstellingen (5.19)
 alleen in bijzondere gevallen kunnen zorgaanbieders gegevens opvragen uit het 

hele land, waarbij voor die groep de noodzaak is vastgesteld (5.19).

21. Vergelijken het Convenant14 en het Businessplan15 van VZVZ, de eerdere versies van 

informatiebrochures voor de patiënt16 dan rijst daar een ander beeld uit op. Namelijk 

een doelstelling en toepassing van de infrastructuur die aanzienlijk ruimer is of zal zijn 

dan VZVZ het thans doet voorkomen. Als het alleen zou gaan om ongeplande zorg, 

wat is dan de rol van de organisaties van thuiszorg, jeugdgezondheidszorg, GGZ en 

laboratoria, die alle vertegenwoordigd zijn in verschillende raden van VZVZ, resp. de 

artsen voor gehandicaptenzorg die zich onlangs enthousiast uitlieten over de 

mogelijkheid gegevens te kunnen uitwisselen via het LSP? Dit onderstreept de stelling 

14 VPH productie 4, p. 3.

15 VPH Productie 5, p. 22.

16 VPH Productie 13.
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van appellanten dat de doelstelling niet welbepaald is en niet voldaan is aan de eisen 

van noodzaak, gerechtvaardigd doel en keuze voor de minst inbreukmakende wijze 

van gegevensverwerking. Overigens houdt VZVZ zich ook niet aan het vonnis in eerste

aanleg, waarin haar eigen toezegging is vastgelegd om de toepassingssfeer van het 

LSP niet uit te breiden zonder aanvullende toestemming (zie rov. 5.18). Recent heeft 

VZVZ besloten de SEH-artsen rechtstreeks toegang te bieden tot het medicatiedossier 

en in één regio ook instellingen voor Verpleging & Verzorging en GGZ die toegang te 

bieden, terwijl de - toch al gebrekkige - toestemming daar geen betrekking op heeft.17 

Een feitelijke uitbreiding dus zonder dat patiënten zich daarmee akkoord  verklaard 

hebben. Dat kan niet, maar het is wel illustratief voor de handelwijze van VZVZ. 

22. Overigens, ook als we uitgaan van de beperktere toepassing van de infrastructuur, die 

VZVZ in de Memorie van Antwoord benadrukt, neemt dat niet weg dat óók in die 

gevallen aan de noodzakelijkheidseis voldaan moet zijn. Het LSP biedt het vereiste 

maatwerk niet, het blijft 'one size fits all'. Weliswaar schrijft VZVZ dat de SEH-arts 

"alleen als dat nodig is voor de behandeling" gegevens kan opvragen, maar dat zijn 

woorden en geen realiteit, laat staan waarborgen dat deze zorginfrastructuur in die 

noodzakelijkheidstoets voorziet. Het systeem toetst de noodzaak niet, niet voor de 

waarneming, niet voor de SEH, nooit. Dat betekent dat er via het LSP gegevens uit het 

brondossier van de huisarts worden opgevraagd en verstrekt aan een derde, zónder 

dat de noodzaak van de beschikbaarheid van die gegevens vaststaat en zónder dat de

huisarts, uit wiens dossier de gegevens gegenereerd worden, daar invloed op heeft. 

Dat is in strijd met het beroepsgeheim en de fundamentele eisen van 

gegevensverwerking, zeker als het gaat om medische persoonsgegevens.

Toestemming

23. De observatie over de uiteenlopende informatie brengt mij bij de toestemming van de 

patiënt voor het verwerken van medische persoonsgegevens. Over de eisen die 

daaraan worden gesteld, is in de stukken van VPH c.s. al het nodige gesteld. Ik verwijs

daarnaar. In reactie op de Memorie van Antwoord merk ik een aantal punten op. 

17 Zie: http://www.zorgictzorgen.nl > 6 december 2015
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24. Bij de huidige stand van zaken moet geconstateerd worden dat veel patiënten 

toestemming hebben verleend voor verwerking van hun medische gegevens op basis 

van informatie die blijkbaar niet de juiste was. Het was kennelijk nodig om de 

informatiebrochure aan te passen, zo blijkt uit de Memorie van Antwoord. Daarmee is 

bevestigd dat de brochure op basis waarvan patiënten toestemming zouden hebben 

gegeven, onjuist, onvolledig of misleidend was, zoals appellanten in deze procedure 

steeds gesteld hebben. VZVZ legt de stellingen van appellanten uit alsof zij menen dat 

de informatie alomvattend zou moeten zijn. Dat is niet wat appellanten stellen. 

Informatie moet juist, volledig en niet misleidend zijn, omdat de vereiste uitdrukkelijke 

toestemming moet berusten op adequate informatie over het doel van de 

gegevensuitwisseling en de reikwijdte van toestemming, alsmede een goed begrip van 

die informatie. 

25. De algemene, onbepaalde toestemming is onvoldoende om rechtsgeldige toestemming

te verkrijgen. De toestemmingsvraag heeft betrekking op de wijze waarop medische 

gegevens elektronisch worden uitgewisseld. De toestemming heeft ten onrechte geen 

betrekking op welbepaalde medische gegevens, gerelateerd aan een welbepaald doel. 

Dat is in de stukken genoegzaam toegelicht en VZVZ is blijkbaar zelf ook tot die 

ontdekking gekomen, gelet op haar brief aan zorgverleners van 21 september 2015.18 

De Tweede Kamer is in meerderheid van opvatting dat een generieke toestemming 

voor het elektronisch uitwisselen van medische gegevens inderdaad niet volstaat en 

dat de wet moet voorzien in specifieke toestemming, waarmee de cliënt kan aangeven 

welke gegevens hij beschikbaar wil stellen aan bepaalde door de cliënt aan te duiden 

zorgaanbieders of categorieën zorgaanbieders.19 Daarmee wordt beoogd de cliënt 

bewust te laten bepalen waarvoor hij toestemming geeft.20 Maatwerk dus en dat is 

precies wat VZVZ ten onrechte nalaat, ondanks haar andersluidende beweringen. 

26. De eis dat betrokkene precies weet waarvoor hij toestemming verleent, sluit ook aan bij

het eerder aangehaalde arrest van de Hoge Raad over het inzage- en blokkerings-

18 Productie 49.

19 Parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling (TK 33509, Motie 
Bruis Slot, nr. 13, aangenomen op 1 juli 2014, Handelingen, 2014-2014, 100).

20 EK 2014-2015, 33 509, C, p. 18.
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recht21, welk recht strekt tot bescherming van de privacy van de keurling22. De Hoge 

Raad heeft bepaald dat betrokkene niet op voorhand afstand kan doen van dat recht, 

omdat hij op dat moment niet kan weten wat de inhoud van het keuringsrapport is en of

hij ermee instemt dat de daarin opgenomen gegevens aan derden worden 

meegedeeld. Dat oordeel moet hier naar analogie worden gevolgd. Een patiënt kan 

niet op voorhand informed consent verlenen, zoals vereist door art. 23, lid 1 aanhef en 

onder a Wbp, omdat hij niet weet op welke medische gegevens zijn toestemming 

betrekking heeft – hij weet immers nu niet wat er straks in zijn medisch dossier komt te 

staan – met welk doel gegevens worden uitgewisseld en aan wie. Gerichte 

verstrekking van medische informatie, waarover in samenspraak met de patiënt wordt 

beslist, is in het LSP niet mogelijk. Het argument dat het niet anders kan, faalt. Het kan 

wél anders, zoals blijkt uit het experiment van de Amsterdamse Huisartsenkring met de

Whitebox en het besluit van 113 Noord-Limburgse huisartsen om een eigen regionaal 

netwerk op te zetten.23

27. Appellanten/ huisartsen kunnen er geenszins van uitgaan dat de toestemming van hun 

patiënten voldoet aan de Wbp. Zonder die zekerheid schenden huisartsen hun 

wettelijke geheimhoudingsverplichtingen24, ook direct jegens de patiënt met wie hij een 

behandelingsovereenkomst heeft25. VZVZ doet nogal luchtig over de betekenis van 

artikel 9 lid 4 Wbp, maar miskent daarmee de betekenis van dat artikelonderdeel. 

Imperatief bepaald is dat verwerking van persoonsgegevens achterwege blijft voor 

zover een geheimhoudingsplicht uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift 

daaraan in de weg staat. VZVZ stelt, dat als aan de toestemmingseis is voldaan, aan 

artikel 9 lid 4 van de Wbp geen betekenis meer toekomt (6.3-6.4 MvA). Als VZVZ in die

redenering gevolgd zou worden, zou het hele artikelonderdeel overbodig zijn. Het 

onderdeel heeft aanvullende werking en beoogt te voorkomen dat, ook al zou voldaan 

zijn aan de andere eisen van de Wbp, meer in het bijzonder aan de toestemmingseis, 

gegevens verwerkt worden als dat in strijd zou zijn met een wettelijke 

21 HR 12 augustus 2005, rov. 3.4.5, NJ 2009/341, m.nt. F.C.B. van Wijmen, GJ 2005/104, m.nt. A.C. de Die.

22 Art. 7:464 lid 2 BW, vgl. ook de Conclusie van A-G Wesseling-Van Gent (punt 3.44) voor HR 26 maart 2004. 
Vgl. Kamerstukken II 1990/91, 21 561, nr. 6, p. 23.

23 http://www.zorgictzorgen.nl/meer-barsten-in-het-lsp-bouwwerk-113-huisartsen-in-noord-limburg-stoppen-
ermee/

24 Art. 88 Wet BIG, art. 272 WSr.

25 Art. 7:457 lid 1 BW (ingevolge art. 7:468 BW van dwingendrechtelijke aard).
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geheimhoudingsplicht.26 Die invulling gaf uw Hof ook eerder aan artikel 9 lid 4 Wbp: 

"Met artikel 9 lid 4 Wbp wordt voorgeschreven deze afgifte, ook indien sprake is van 

een in de Wbp bedoelde situatie, achterwege te laten voor zover daardoor een 

geheimhoudingsplicht wordt geschonden. Een dergelijke schending is in dit geval aan 

de orde, maar ook zonder dat zou verstrekking op grond van de Wbp niet toegestaan 

zijn."27 

28. In het onderhavige geval voldoet VZVZ niet aan de Wbp. Ook als uw Hof daar anders 

over zou denken, moet bedacht worden dat de risico's van dit systeem 

onaanvaardbaar groot zijn. Het systeem is intrinsiek onveilig: het is grootschalig, heeft 

een gecentraliseerde toegang, vele tienduizenden gebruikers en even zovele 

kwetsbare ICT-systemen28. Een huis met vele duizenden deuren, is geen veilig huis.

29. Als er iets mis gaat in dit systeem - en de vraag is niet óf, maar wanneer dat gebeurt - 

heeft dit ernstige consequenties, voor patiënten: schending van hun privacy, voor 

artsen: schending van hun geheimhoudingsplicht én voor de samenleving: 

ondermijning van het vertrouwen in de zorg. Dat de vrees voor moedwillige 

privacyschending reëel is, blijkt ook: 30% van alle inbraken in computersystemen vindt 

plaats bij een zorginstelling. Het systeem wordt gehackt en er worden vervolgens grote

bedragen ‘losgeld’ gevraagd voor de gevoelige medische gegevens. Er blijkt namelijk 

in de zorg een grotere neiging te bestaan om te betalen.29 De verklaring ligt voor de 

hand: de vertrouwelijkheid waarop patiënten moeten kunnen rekenen is in het geding. 

Schending van vertrouwelijkheid is niet alleen schadelijk voor de individuele arts-

patiëntrelatie, maar het schaadt ook het achterliggende algemeen belang dat gediend 

is met het beroepsgeheim: dat iedereen zich vrijelijk tot een arts moet kunnen wenden, 

zonder de vrees dat hetgeen daar vertrouwelijk wordt besproken gezien wordt door 

derden die die gegevens niet behoren te kunnen zien. 

30. De zekerheid dat het vertrouwen gewaarborgd is hebben appellanten niet. Het LSP is 

en blijft een landelijk, centraal koppel- en doorgiftepunt bedoeld voor elektronische 

26 Kamerstukken II, 1997-1998, 25 892, nr. 3, p. 94.

27 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12 februari 2012, ECLI:NL:GHARL:2013:BZ0644, JBP 2014/22, m.nt. 
T.F.M. Hooghiemstra.

28 Zie: https://staff.fnwi.uva.nl/g.j.vantnoordende/epd/news7.html 

29 Skipr.nl/ actueel Zorginstellingen steeds vaker doelwit hackers, 18 augustus 2015.
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uitwisseling van gegevens van vele miljoenen patiënten en kan vanuit het centrale 

schakelpunt gegevens van patiënten uit alle aangesloten systemen opvragen.30 

Patiëntengegevens worden vanuit de centrale zorginfrastructuur opgevraagd en 

getransporteerd - daar doet de regionalisatie niets aan af – en passeren in het LSP 

onversleuteld, terwijl dat wel kan en ook al jaren bepleit wordt.31 Deze infrastructuur 

voldoet niet aan de basisprincipes van de Wbp en patiënten zijn onvoldoende 

geïnformeerd over de implicaties van hun toestemming, waardoor geen sprake is van 

rechtsgeldige toestemming. Die feiten, tezamen maar ook afzonderlijk, maken dat 

artikel 9 lid 4 Wbp niet alleen relevant is, maar dat het wettelijk beroepsgeheim aan de 

verwerking van de medische persoonsgegevens via het LSP in de weg staat. Dat geldt,

anders dan VZVZ meent, zeker ook jegens VZVZ, nu zij als verantwoordelijke, heeft te 

voldoen aan de Wbp, en dus ook aan artikel 9 lid 4 Wbp.

De onveiligheid

31. Uit de toelichting op artikel 13 Wbp32 volgt dat VZVZ dient te streven naar de hoogst 

mogelijke beveiliging, nu het hier gaat om de centrale verwerking van medische 

gegevens, die naar hun aard als zeer gevoelig moeten worden aangemerkt. De 

technieken daarvoor zijn beschikbaar en staan beschreven in de Memorie van Grieven,

ik verwijs daarnaar. Waarom VZVZ dan toch volhoudt dat ‘mediocracy’ hier de maat 

mag zijn, is onbegrijpelijk en verdraagt zich niet met artikel 13 Wbp. Door te stellen dat 

de door appellanten genoemde beveiligingstechnieken niet vereist zijn, laat VZVZ zien 

dat zij de hand licht met de eis van artikel 13 Wbp om de gevoelige medische 

gegevens zo goed als mogelijk is te beschermen. Daartoe behoort in de eerste plaats 

het voldoen aan de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit: door te kiezen 

voor het minst inbreukmakende systeem, worden de risico’s op inbreuken op de 

persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk beperkt. In de tweede plaats behoort daartoe 

een passende technische beveiliging. Appellanten hebben toegelicht waarom zij 

menen dat VZVZ daaraan niet voldoet. 

30 Zie voor een voorbeeld: http://www.gerrit-net.nl/nieuws/subsidie-voor-intelligent-persoonlijk-
medicatiedossier.html

31 Zie: productie 23 VPH c.s.

32 Kamerstukken II 1997-1998, 25 892, nr. 3, p. 98-99. Er is bewust gekozen voor een norm waarmee 
aangesloten kan worden bij de aard van de te beschermen persoonsgegevens en waarbij de beveiliging in 
overeenstemming is met de stand van de techniek. Dit is in de eerste plaats een vraag van professionele ethiek. 
De normen van deze ethiek worden in deze bepaling van een juridisch sluitstuk voorzien, in die zin dat daaraan 
een wettelijke verplichting voor de verantwoordelijke wordt verbonden.
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32. Het valt op dat VZVZ niet ingaat op de inhoudelijke argumenten van appellanten. Zij 

zet appellanten neer als ‘obsessief’ en welhaast paranoia wanneer het gaat over de 

beveiliging van de medische gegevens. Daarmee laat VZVZ zien dat zij kennelijk nog 

steeds niet écht begrijpt wat het belang van vertrouwelijk omgaan met medische 

gegevens is en zij gaat daarmee verantwoordelijkheid uit de weg. De reactie van VZVZ

op dit punt verontrust. VZVZ toont een zekere onverschilligheid, terwijl de grootst 

mogelijke alertheid en inspanning hier op zijn plaats zouden zijn (zie productie 51). 

Het wachten is op ongelukken en appellanten zien dan de headlines al voor zich. De 

hamvraag is wie in zo’n geval zijn geheimhoudingsplicht schendt. Juist, de huisarts en 

niet VZVZ. De huisarts zal jegens zijn patiënten en de samenleving niet wegkomen met

de stelling dat hij vertrouwde op de beveiliging van het LSP. Dat kan niet. Wij weten 

immers hoeveel veiligheidsrisico’s het systeem heeft. VZVZ weet dat ook. De principes

van proportionaliteit en subsidiariteit had voor VZVZ reden moeten zijn andere, minder 

inbreukmakende opties te onderzoeken. Dat heeft zij ten onrechte nagelaten. Het is 

mede daarom dat appellanten genoodzaakt zijn hun zaak aan de civiele rechter voor te

leggen. Ter vermijding van herhaling verwijzen appellanten naar hun argumenten in de 

MvG.

De vorderingen

33. Door er bewust en actief op aan te sturen dat alleen het LSP wordt gebruikt voor de 

uitwisseling van medische gegevens door alle zorgaanbieders, dwingt VZVZ 

appellanten feitelijk mee te doen aan een systeem, waarbij zij hun beroepsgeheim, 

kernwaarde van hun vak, in de waagschaal stellen. Immers, met het LSP bepaalt 

VZVZ hoe artsen omgaan met vertrouwelijke medische gegevens. Een systeem dat op 

zichzelf al niet aan de Wbp voldoet en bovendien ook nog eens onnodige en bekende 

zwakheden in de beveiliging kent. Appellanten vinden dat onacceptabel en 

onrechtmatig. Zij komen op voor de bescherming van de privacy van hun patiënten en 

hun eigen belang om hun beroepsgeheim te handhaven. Zij hebben daartoe de eed 

afgelegd en die nemen zij serieus! Het gaat hen om behoud van vertrouwelijkheid in de

behandeling, in het belang van goede zorg. Zij willen deelnemen aan een systeem voor

elektronische uitwisseling, maar alleen als dat aan de wettelijke eisen voldoet en zij zelf

toegang kunnen verlenen tot de gegevens uit hun patiëntendossiers. Niet ‘het systeem’
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dient te bepalen welke informatie op enig moment opvraagbaar is. De arts-

patiëntrelatie, het belang van het beroepsheim en de basisprincipes van het 

privacyrecht dienen centraal te staan en het uitgangspunt te vormen voor het ontwerp 

van een infrastructuur voor uitwisseling van patiëntengegevens. De vorderingen 

strekken ertoe dat te bewerkstelligen.

34. Dat het gaat om speculatieve, toekomstige schade zoals VZVZ stelt, is met de huidige 

aantallen aangesloten zorgverleners (zie noot 3) en aangemelde patiëntendossiers 

(11,5 miljoen33) geen houdbaar verweer. Hier speelt de wet van de grote aantallen. 

Appellanten/ huisartsen willen door de dwang die daarvan uitgaat niet in de situatie 

komen waarin zij het vertrouwen dat hun patiënten in hen moeten kunnen stellen 

schaden. Appellante/ patiënte wil het vertrouwen dat zij in haar huisarts stelt behouden 

en niet bevreesd hoeven zijn dat haar gegevens gezien worden door anderen voor wie 

ze niet bestemd of niet nodig zijn.

35. VZVZ kan zich als verantwoordelijke in de zin van de Wbp niet verschuilen achter de 

andere partijen bij het convenant en haar organisatiestructuur. Het 

geïnstitutionaliseerde polderen had niet gehoeven als VZVZ haar systeem zo had 

ingericht dat voorzien was in de noodzakelijke ruimte voor de professional om in 

overleg met zijn patiënt te kunnen bepalen welke gegevens met wie voor welk doel 

uitgewisseld worden. Die individuele verantwoordelijkheid kan niet vervangen worden 

door een collectief systeem, dat op vele punten tekortschiet. De door appellanten 

gestelde tekortkomingen kunnen rechtstreeks aan VZVZ worden toegerekend, 

vanwege haar rol als verantwoordelijke. VZVZ is in die rol verantwoordelijk voor de 

infrastructuur, voor het beleid en de activiteiten om de doelstellingen voor maximale 

aansluit- en aanmeldingspercentages te halen, waartoe ook het in het Businessplan 

uitgewerkte vergoedingensysteem hoort. Dat VZVZ die vergoedingen niet zelf betaalt, 

doet er niet aan af dat VZVZ beleid ontwikkelt en initiatieven ontplooit om zoveel 

mogelijk aansluitingen en aanmeldingen te genereren. VZVZ tracht haar rol in de 

Memorie van Antwoord te minimaliseren, maar wie het (in de praktijk herkenbare) 

artikel van Ten Ham en Bröer leest, weet beter.34 

33 Productie 46, p. 11.

34 Productie 45.
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36. Op grond waarvan VZVZ stelt dat zij geen patiëntengegevens verwerkt (MvA 12.12) is 

in het licht van de definitie van ‘verwerken’ in artikel 1 van de Wbp en haar rol in de 

infrastructuur apert onjuist. Via het LSP worden voortdurend persoonsgegevens 

verwerkt. Dat er nog geen gegevens van de patiënten van appellanten worden 

verwerkt, staat niet aan de beoordeling van de vorderingen van appellanten in de weg. 

Zolang het Convenant uitgevoerd wordt, raakt de zorginfrastructuur appellanten 

onvermijdelijk. Het LSP is het enige systeem dat breed wordt uitgerold en gefinancierd 

en dat technisch door alle leveranciers wordt ondersteund en daarmee als gezegd 

feitelijk geen keuze laat. De normschending door VZVZ raakt ook rechtstreeks het 

belang van appellanten: behoud van vertrouwelijkheid in de behandelrelatie en 

onverkorte naleving van de privacyregels en de geheimhoudingsplicht. Voor 

appellanten/ huisartsen geldt dat zij persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de naleving 

van die verplichting. Op het moment dat een derde, in dit geval VZVZ, bepaalt hoe zij 

daarmee omgaan, is de naleving van hun verplichting in het geding en zijn zij civiel-; 

tucht-; en strafrechtelijk aan te spreken. Voor appellante/ patiënt geldt dat de 

geschonden normen strekken tot bescherming van haar recht op bescherming van 

haar persoonlijke levenssfeer, zoals gewaarborgd zou moeten zijn door een juiste 

naleving van de Wbp, art. 7:457 BW en de overige geheimhoudingsbepalingen.

37. VZVZ betwist de vorderingen, waarbij naast de betwisting van de onrechtmatigheid, 

wordt gesteld dat de vorderingen niet kunnen worden toegewezen, omdat ze te breed 

zijn. Wat VZVZ zal bedoelen, is dat toewijzing tot gevolg zal hebben dat de 

infrastructuur voor alle aangesloten zorgaanbieders niet meer bruikbaar is en dus 

stilligt totdat deze is aangepast. Het argument van VZVZ is in feite dat het LSP “too big

to fail” is. In de eerste plaats bevestigt zij daarmee, waarschijnlijk ongewild, haar 

dominante positie. Appellanten vinden dat VZVZ hierin niet gevolgd kan worden. Zij 

had tevoren beter moeten nadenken over de reikwijdte van haar verantwoordelijkheid 

en zij kan nu, na twee jaar intensief inzetten op deze onrechtmatige wijze van 

gegevensverwerking, niet stellen dat er al zoveel aansluitingen zijn dat het niet meer 

anders kan. Dat had VZVZ tevoren moeten bedenken, of zij had moeten voorzien in 

een Plan B. Dat heeft zij kennelijk niet gedaan en de gevolgen van haar handelwijze 

dienen voor haar rekening en risico te komen. In de tweede plaats miskent VZVZ dat 

de vorderingen strekken tot het opheffen van de gestelde onrechtmatigheid door VZVZ 

te verplichten aan de wettelijke eisen te voldoen. Het is niet te verstrekkend te eisen 
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dat elektronische uitwisseling van medische gegevens in overeenstemming is met de 

Wbp en de vereiste vertrouwelijkheid tussen arts en patiënt. Overigens hebben 

appellanten in de subsidiaire vorderingen rekening gehouden met een redelijke 

overgangstermijn.

38. Appellanten eisen dat een huisarts er voor kan zorgen dat, indien nodig, mét specifieke

toestemming van zijn patiënt, de juiste informatie voor tevoren kenbare zorgaanbieders

beschikbaar is, zodat kwaliteit en continuïteit van zorg geborgd zijn, zonder dat  

onnodige inbreuk op de privacy van patiënten wordt gemaakt. Dat is zoals het behoort 

en zij wensen daarin niet gedwarsboomd te worden door het onrechtmatige LSP en het

beleid van VZVZ om coûte que coûte het LSP als enige en daarmee onontkoombare 

standaard te verheffen. 

39. In navolging van hetgeen Heleen Dupuis bij de behandeling van het wetsvoorstel EPD 

over de overheid zei, zeg ik hier ten overstaan van uw Hof dat VZVZ te weinig precies, 

te overmoedig, te weinig bescheiden en te weinig respectvol jegens de privacy van de 

burger is. Er is sprake van een ICT-avontuur met uitwisseling van medische gegevens 

waarvan de doelstelling niet helder is en de verworven informatie nauwelijks 

meerwaarde heeft, maar waaraan wel enorme risico’s zijn verbonden. Zoals het tij in 

2011 in de Eerste Kamer nog gekeerd kon worden om te voorkomen dat we 

opgescheept zouden worden met een EPD waarvan het doel te vaag, het design te 

slecht, de opzet te grootschalig en de werking te risicovol was, vragen appellanten uw 

Hof om precies dezelfde redenen het tij te keren voordat het te laat is en huisartsen en 

patiënten in Nederland opgescheept zitten met het LSP, dat technisch en juridisch nog 

net zo gebrekkig is als het vijf jaar geleden was.

Conclusie

Tot bevestiging van paragraaf 4 van het vonnis van de rechtbank Utrecht van 23 juli 2014 en 

tot toewijzing van het gevorderde conform de Memorie van Grieven.
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Deze zaak wordt behandeld door mr. A.C. de Die, Velink & De Die advocaten,
Postbus 17390, 1001 JJ Amsterdam, dossiernr. D100153.

VELINK & DE DIE advocaten 19


