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1 Bijzonderheden rapportageperiode 

 
De voorliggende rapportage geeft de stand van zaken invoering landelijk EPD over de periode 
januari en februari 2009. De volgende rapportage verschijnt begin mei 2009. 
 

1.1 Onderzoek naar invoering BSN 

Vanaf 1 juni 2009 zijn zorgaanbieders, zorgkantoren, zorgverzekeraars en indicatieorganen 
verplicht het BSN te gebruiken bij het onderling uitwisselen van gegevens. Door TNS-NIPO is in 
januari 2009 een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de status invoering BSN in het 
zorgveld. Bijzondere aandacht is daarbij besteed aan de sector cure overig, omdat dit de 
grootste sector is (19.306 zorgaanbieders) en omdat naar verwachting niet alle zorgaanbieders 
uit deze sector in beeld zullen komen bij CIBG. Er zijn partijen die voor het opvragen van het 
BSN gebruikmaken van de GBA of van doorlevering van het BSN vanuit Vecozo. 
 
Er zijn 545 zorgaanbieders ondervraagd, waarvan 300 uit de sector cure overig, 124 sector cure 
EPD en 121 sector care. Op hoofdlijnen zijn de resultaten van het onderzoek: 
- Van de 545 ondervraagden weet iedereen wat het BSN is 
- 45% weet dat het BSN per 1 juni 2009 verplicht is 
- 79% maakt al gebruik van het BSN (73% cure EPD – 79% cure overig – 90% care).  
- 26% van de ondervraagden geeft aan al helemaal klaar te zijn met alles wat komt kijken bij 

BSN-invoering (31% cure EPD – 23% cure ov – 35% care). 37% verwacht binnen vier 
maanden (dus voor 1 juni 2009) de invoering af te ronden. 23% verwacht daar vijf tot zes 
maanden en langer dan een half jaar over te doen. Van de ondervraagden geeft 13% aan dit 
niet te weten. 

- 78% van de ondervraagden is op de hoogte dat vanaf 1 juni 2009 verplicht de identiteit van 
nieuwe patiënten moet worden vastgesteld. 55% weet dat de identiteit van bestaande 
patiënten moet worden vergewist, 45% weet dit niet. 41% vraagt nu al om een 
identiteitsbewijs (34%cure EPD – 39% cure ov – 80% care). 

 
Conclusie van dit onderzoek voor de doelgroep cure EPD is dat de invoering van het BSN, een 
belangrijke voorwaarde voor gebruik van het landelijk EPD, goed op schema ligt. Donderdag 5 
februari 2009 hebben zorgaanbieders en indicatieorganen een brief ontvangen met informatie 
over de wet BSN in de zorg. De brief wijst nogmaals op het invoeringsjaar van deze wet dat op 
1 juni 2009 ten einde loopt. In het vervolgonderzoek van TNS-NIPO zal worden gemeten wat 
het effect van deze brief is, zodat kan worden bezien of aanvullende communicatie over de 
invoering van het BSN in de zorg noodzakelijk is.  
 

1.2 Uitgifte UZI-middelen 

De normtijd voor het verstrekken van UZI-passen door het UZI-register is uiterlijk 19 kalender-
dagen. En voor een servercertificaat uiterlijk 6 kalenderdagen. In de laatste twee maanden van 
2008 is hierin vertraging opgetreden door een niet voorziene grote hoeveelheid aanvragen. Er 
zijn maatregelen getroffen om de ontstane achterstand uiterlijk begin maart opgelost te hebben.  
 

1.3 Pilot EMD in regio Amsterdam, Rijnmond en Harderw ijk afgerond 

Op 9 februari jl. is de eindrapportage over de evaluatie van de pilot EMD aangeboden aan de 
Tweede Kamer. 
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Centrale conclusie van de onderzoekers is dat de gebruiksfase nieuwe bevindingen heeft 
opgeleverd die tot aanpassingen hebben geleid of waarop acties zijn uitgezet. Er zijn geen 
showstoppers die verdere uitrol belemmeren. Het EMD functioneert voldoende om op 
gecontroleerde wijze verder uit te rollen. De leerervaringen in de pilot hebben inmiddels geleid 
tot een aantal verbeteringen van de dienstverlening aan de zorgaanbieders, de diverse processen 
en de verschillende ondersteuningsmiddelen. 
 
De conclusie van de onderzoekers is dat met de ingezette verbeteringen de implementatie 
uitvoerbaar is en het EMD technisch en functioneel toepasbaar is in de praktijk. Met de 
deelnemers is afgesproken een aantal aspecten zoals performance, volledigheid en 
incidentafhandeling voorlopig te blijven monitoren. Dit om een beheerste invoering te 
garanderen. 
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2 Invoering landelijk EPD 

In het stappenplan voor de landelijke invoering (TK 2007-2008, 27529, nr. 38) is beschreven 
hoe de invoering wordt aangepakt. Belangrijke elementen zijn de planning en afstemming met 
betrokken ICT-leveranciers en regionale samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders. De 
invoering verloopt planmatig en beheerst in overeenstemming met het stappenplan. Het totaal 
aantal aan te sluiten zorgaanbieders is 6.368: 4.321 huisartspraktijken, 127 huisartsenposten, 
1.825 apotheken en 95 ziekenhuizen. 
 

2.1 Aantal aangesloten en ingeplande zorgaanbieders 

Op dit moment zijn bijna 100 zorgaanbieders aangesloten op het landelijk EPD.  
Het aantal aansluitingen is in januari en februari niet toegenomen in verband met de periode van 
Informed Consent. 
 
Voor de eerste helft van 2009 staan ruim 800 aansluitingen in de planning, waaronder circa 440 
huisartspraktijken, 50 huisartsenposten, 330 apotheken en 16 ziekenhuizen.  
 
Voor de tweede helft van 2009 wordt gestreefd naar het aansluiten van 2.500 tot 3.000 
nieuwe aansluitingen. Dit zal van alle partijen (zorgaanbieders, ICT-leveranciers en centrale 
voorzieningen) een behoorlijke inspanning vergen. Wel zal het aansluiten van zorgaanbieders die 
de ICT-diensten hebben uitbesteed aan een zogenaamde ASP’er (applicatie service provider), 
wat ondermeer voor een zeer groot deel van de huisartsenpraktijken en apotheken het geval is, 
aanzienlijk sneller kunnen dan zogenaamde stand-alone toepassingen. 
 
Aansluiting wordt gestimuleerd via voorlichting, ondersteuning en subsidiëring. 
 

2.2 Aantal gegevensuitw isselingen 

2.2.1 Opvraagbare dossiers 
 
In januari 2009 zijn 6.872 nieuwe dossiers beschikbaar gesteld voor raadpleging. 
In februari 2009 zijn dit 6.656 nieuwe dossiers. 
 
Het totaal aantal dossiers dat geraadpleegd kan worden, is 330.000. 
 

2.2.2 Volume gegevensuitw isseling 
 
In de afgelopen periode zijn via het landelijke netwerk circa 280.000 keer EPD-gegevens 
succesvol geraadpleegd. 
 
In januari zijn 22.607 keer medicatiegegevens opgevraagd en 8.650 keer huisartswaarneem-
gegevens. 
 
In februari zijn 20.653 keer medicatiegegevens opgevraagd en 8.499 keer huisartswaarneem-
gegevens. 
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2.3 Status regionale voorbereidingen 

Door Programma Invoering wordt de invoering van het EPD binnen 32 regio’s gemonitord (zie 
kaart). 
 
In 9 van de 32 regio’s zijn zorgaanbieders aangesloten op het LSP. Nog eens 18 regio’s hebben 
concrete plannen voor aansluitingen (zorgaanbieders ingepland of in voorbereiding).  
 
Van de vijf regio’s waar weinig voortgang is te bespeuren kunnen vier regio’s niet verder als 
gevolg van de planning van hun ICT-leverancier.  
 

 = Regio met LSP aansluitingen 
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2.4 Status invoering BSN in de EPD-doelgroep 

In december is een scherpe groei opgetreden in het aantal organisaties dat aan de slag is met 
BSN. Dit is met 8% toegenomen naar 20%. Hiervan heeft 9% de status ‘BSN ingevoerd’. In 
januari is een groei opgetreden in het aantal organisaties dat aan de slag is met BSN. Dit is met 
4% toegenomen naar 24%. Hiervan heeft 11% de status ‘BSN ingevoerd’. In februari is een 
groei te zien van 5% zodat het totaal 29% is. Hiervan heeft 15% de status ‘BSN ingevoerd’. 
 
Er zijn nu 4.243 abonnees bij het UZI-register. In de maand februari hebben 1.067 nieuwe 
abonnees zich bij het UZI-register aangemeld. De grote groei toont onder andere aan dat de 
achterstand bij het UZI-register grotendeels is ingelopen. 
 
Van de ziekenhuizen heeft 28% het BSN ingevoerd. Nog eens 19% van de ziekenhuizen is 
gestart met de invoering van het BSN. Van de huisartspraktijken heeft 16% het BSN ingevoerd. 
Nog eens 10% van de huisartspraktijken is gestart met de invoering van BSN. Van de tandarts-
praktijken is 35% UZI-abonnee, waarvan 12% het BSN heeft ingevoerd. 
 

2.5 Kwalificaties leveranciers 

De planning van ICT-leveranciers laat zien dat medio 2009 een groot aantal ICT-leveranciers 
gekwalificeerd zal zijn. Dit betreft leveranciers van huisartsinformatiesystemen met een markt-
aandeel van 60 à 70%, van systemen voor huisartsenposten met een marktaandeel van 90%, 
van apotheekinformatiesystemen met een marktaandeel van bijna 60% en van ziekenhuis-
informatiesystemen met een marktaandeel van 75%. 
 

Marktaandeel ICT-leveranciers medio 2009
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HIS  = Huisarts informatie systeem 

HAPIS = Huisartsenpost informatie systeem 

AIS = Apotheek informatie systeem 

ZIS = Ziekenhuis informatie systeem 
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