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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Parlement, over elektronische patiëntendossiers1

1. De sector van de gezondheidszorg staat op het punt om ingrijpend te veranderen als 
gevolg van de digitale revolutie en Europa moet vastberaden optreden om het potentieel 
van digitale gezondheidszorg volledig te benutten.

2. Elektronische patiëntendossiers zijn uitgebreide medische dossiers waarin het medisch 
verleden en de huidige gezondheidssituatie van personen nauwkeurig worden beschreven. 
In deze dossiers zijn direct beschikbare gegevens opgenomen die in het kader van een 
medische behandeling kunnen worden gebruikt. Deze in elektronische vorm opgeslagen 
medische persoonsgegevens kunnen worden gebruikt en geanalyseerd om grote 
verbeteringen in de diagnose, behandeling, kwaliteit van zorg en patiënttevredenheid te 
bewerkstelligen.

3. In veel lidstaten worden veel van de medische persoonsgegevens van patiënten evenwel 
nog steeds gefragmenteerd opgeslagen in talrijke papieren systemen en op geïsoleerde 
digitale platforms.

4. De Commissie en de Raad worden daarom verzocht:

– de mogelijkheid te onderzoeken om in de hele Europese Unie een volwassen en 
interoperabele omgeving voor elektronische patiëntendossiers tot stand te brengen, 
waarbij het recht van patiënten op privacy en gegevensbescherming wordt 
gewaarborgd;

– de lidstaten op te roepen de tenuitvoerlegging en het gebruik van elektronische 
patiëntendossiers te bevorderen.

5. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en 
de Commissie.

1 Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 
werking.


