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Een provinciale raad stuurt een adviesaanvraag door van een arts inzake een project
betreffende een door de patiënt bij te houden elektronische medische kaart (E.M.K.)
met het minimaal medisch dossier (M.M.D.), waarvan de samenstelling en het beheer
is voorbehouden aan een door de patiënt gekozen arts die er de verantwoordelijkheid
voor draagt.

Advies van de Nationale Raad :
Het spreekt vanzelf dat het invoeren van de medische informatie door de patiënt zelf
de exactheid van deze laatste niet kan waarborgen. Het invoeren van de gegevens
door de behandelend arts brengt zijn verantwoordelijkheid met zich. Zijn identiteit
moet dus bekend zijn en de datum waarop de gegevens ingevoerd zijn moet worden
vermeld. Hij moet de zekerheid hebben dat de gegevens authentiek zijn.
De authenticiteit van de gegevens, m.a.w. de zekerheid dat de voorgelegde
gegevens wel degelijk die van de patiënt zijn evenals de zekerheid dat ze later niet
gewijzigd werden, moet gewaarborgd worden, zowel ten overstaan van de artsen die
de gegevens invoeren als van diegenen die ze gebruiken.
De waarborgen inzake exactheid en authenticiteit vloeien voort uit het feit dat een
beroep wordt gedaan op universeel toegestane methoden : encryptie en digitale
medische handtekening, beveiliging van de server. Beveiliging tegen ongeoorloofde
toegang via een paswoord is duidelijk ontoereikend en wordt momenteel niet langer
aanvaard. Het gebruik van een code biedt inderdaad geen enkele waarborg inzake
veiligheid en de bescherming kan alleen maar bedrieglijk zijn. De bescherming van de
persoonlijke levenssfeer wordt helemaal niet gewaarborgd.
Hoewel het beschreven systeem toegepast kan worden in het kader van de
werkzaamheden van een individuele arts en voor een individueel medisch cliënteel,
kan het om de bovenvermelde redenen niet uitgebreid worden tot bevolkings- en
artsengroepen zonder een beroep te doen op de beveiligingstechnieken die in het
breed uiteengezet werden door de Raad.

De Raad van de Orde wordt erbij betrokken vanaf het ogenblik dat de artsen verzocht
worden de gegevens van de kaart in te vullen en ze te gebruiken voor de behandeling
van de patiënt. Daarom richten wij dit advies aan het artsenkorps.

