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Siri Visser

Siri Visser is waarnemend huisarts.

van een EPD is het risico op schending
van de privacy. Alle zorgverleners in
Nederland zouden in dossiers kunnen gaan spieken. Daarnaast kan het
systeem worden gehackt en zou alle
informatie op straat liggen. Verzekeraars en hypotheekverstrekkers zouden
hier misbruik van gaan maken. Ik vond
dit altijd wat overdreven. De huidige
patiëntensystemen kunnen toch ook
worden gehackt? En zorgverzekeraars
mogen illegaal verkregen informatie
toch niet zomaar gaan gebruiken?
Mijn mening over het EPD veranderde drastisch na het schandaal in
Engeland. De organisatie die daar het
EPD beheert heeft de patiëntengegevens verkocht aan de zorgverzekeraar.
Verkocht!! Er is geen hacker aan te pas

606

huisarts & wetenschap

5 7 ( 1 1) n o v e m b e r 2 0 1 4

