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Kirchengaarde of zoiets verbleven. Op geen van beide locaties 

was ik ooit geweest.

Vervolgens blijft sowieso niets geheim wanneer meer dan één 

persoon over bepaalde informatie beschikt. Die andere heeft 

namelijk weer een partner of een collega, die hebben weer een 

vriend of vriendin, die weer iemand anders kennen… ‘Je hebt het 

niet van mij…’ of ‘Niet verder vertellen…!’ Zo heb ik in groepen 

huisartsen-in-opleiding moeten vechten om te bereiken dat de 

ziektegeschiedenissen van BN’ers niet langer openlijk en onder 

gelach werden uitgewisseld. ‘Dokters onder mekaar mogen dat, 

dat snap jij niet…!’

Bovendien wordt zo’n EPD natuurlijk een rotzooitje, zoals zoveel 

medische dossiers. Want sinds wanneer zijn medici ordelijker 

dan gewone Nederlanders? En wie gaat die warwinkel periodiek 

saneren? Daarnaast zal blijken dat huisartsen opvallend vaker tot 

interessante (schijn)diagnoses zullen komen, omdat je tegenover 

half meekijkend medisch Nederland of tegenover hackers niet 

voor gek wilt staan met voor huisartsen toch uiterst nuttige diag-

noses als: ‘weet het nog niet’ of ‘maar eens even aankijken’. In 

ziekenhuizen staan de systemen de hele dag open. Oók voor wie 

gezwicht is om tegen een royale vergoeding data te verzamelen 

voor een malafide organisatie die met die gegevens goud kan ver-

dienen. Gelukkig (?) ken ik veel dokters, dus ik krijg de gegevens 

die mij niet bevallen of last kunnen bezorgen er wel vanaf. Maar 

dat geluk heeft niet iedereen.

Het is leuk bedacht allemaal, maar het gaat niet werken. Ik heb 

me dan ook schielijk afgemeld! Als alle zorgaanbieders nou eens 

begonnen met goed naar de patiënten te luisteren, dan was drie-

kwart van dat hele EPD al niet meer nodig!

Hans van der Voort

hvdvoort@knmg.nl

Rond mijn achtste was ik de trotse oprichter van een geheim 

genootschap met de raadselachtige naam ‘De wakende leeuw’. 

Zes mededorpelingetjes had ik zover gekregen toe te treden. 

Onze doelstellingen staan mij niet helder meer voor de geest. 

Ik weet nog dat wij ooit een keer een zwakzinnige jongen in de 

koeienstront hebben gegooid, maar ik dacht niet dat dat voort-

vloeide uit ons mission statement. We hadden ook nog een heus 

clublied, waarvan ik mij alleen herinner dat het rijm extreem 

kreupel was. We zongen het uitsluitend als niemand ons kon 

horen, want je bent een geheim genootschap of je bent het niet. 

Natuurlijk was er een ledenregister: een smoezelig schriftje 

waarin ieder van ons zijn eigen naam alsmede een bijnaam had 

ingevuld. Ook die bijnamen betroffen een groot geheim. Ver-

der werden al onze operaties in steekwoorden en met volstrekt 

overbodige codes in het schriftje genoteerd. Omdat ik zowel de 

boel had opgericht als het clublied had gecomponeerd, meende 

Pietje - alias Brillenjood - dat het te veel van het goede zou zijn 

als ik ook nog de ledenlijst onder mij hield. Het betekende dat 

dit hoogst geheime document in de twijfelachtige handen van 

deze boerenzoon belandde. Hij had een eigen hok onder in de 

hooiberg thuis en was ervan overtuigd dat dit de veiligste plaats 

was voor onze geheimen. Ik was toen al een zorgelijk type en 

had dus mijn bedenkingen, maar ook als bendeleider moet je 

weten te delegeren. Niet lang daarna vervoegde Pietje zich aan 

onze achterdeur met een gezicht dat het ergste deed vermoe-

den. Jawel: de geheimenis van het hok bleek minder solide dan 

gedacht. Zijn broer had het schriftje gevonden en het tijdens de 

verjaardag van zijn moeder samen met de glaasjes brandewijn-

met-suiker bij de visite laten rondgaan. De bijnamen leidden 

tot hilarische scènes, maar zijn vader had het boekje wat lan-

ger vastgehouden en wilde van enkele bedenkelijke operaties 

weten wat die precies hadden ingehouden. Hoewel ons clublied 

over heldenmoed en solidair tot in de dood repte, bleek Pietje, 

zonder dat er enige marteling aan te pas was gekomen, tot in 

details verteld te hebben wat de nogal bezwarende acties alle-

maal hadden behelsd. De volgende dag hoorde ik zijn broer mijn 

bijnaam (die ik hier voor geen goud onthul) over het school-

plein schreeuwen. Vanaf dat moment ben ik mij ervan bewust 

dat geheimhouding zeer betrekkelijk is.

Net als u kreeg ik onlangs een brief in de bus: de overheid maakte 

trots bekend dat het Elektronisch Patiënten Dossier eraan kwam. 

Mijn hart sprong op in mijn boezem: geweldig, hebben ze dus 

al die problemen weten op te lossen! Ik heb geen idee wat zo’n 

landelijke brief kost, maar ik weet wel duizend goede doelen die 

het geld beter hadden kunnen gebruiken. Er blijkt namelijk vrijwel 

niets te zijn opgelost.

Om te beginnen is, zoals u en ik weten, niets veilig op internet. Ik 

heb eens een bankstel in Gorinchem gekocht en met een - ken-

nelijk royaal uit de minibar slempende - partner in een hotel in 
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Niet verder vertellen …..
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