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BETREFT Portfolio,

advies Hoge Raad Artsen 1 d.d. 17 maart 2022.

Geachte Heer Minister,
Hierbij verwijzen wij naar uw adviesaanvraag d.d. 3.02.2022 over het portfolio zoals bepaald
in artikel 8 van de Wet 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de
gezondheidszorg 2.
In de adviesaanvraag wordt op termijn de mogelijkheid voorgesteld om voor elke
zorgverstrekker een elektronisch portfolio bij te houden in het kader van het project “Portaal”,
samen ontwikkeld en beheerd door FOD Volksgezondheid en het RIZIV. Dit zou de
administratieve last zowel voor de zorgprofessional als voor de overheid moeten beperken.
Daarnaast wordt voorgesteld bepaalde processen voor het bijhouden van het portfolio te
automatiseren.
De Hoge Raad Artsen vergaderde op 17 maart 2022 en bracht in consensus volgend advies
uit.
Artikel 8, tweede alinea Wet 22 april 2019 voorziet dat de gezondheidsbeoefenaar in een
portfolio de nodige gegevens bijhoudt, bij voorkeur in elektronische vorm, waaruit blijkt dat
hij/zij beschikt over de nodige bekwaamheid en ervaring.
De gegevens van het portfolio worden volgens deze wettelijke bepaling dus bijgehouden door
de zorgprofessional zelf. Dit is een verantwoorde keuze van de wetgever, want de kwaliteit
en inhoud van een registratie wordt deels bepaald door het mogelijke gebruik en de
vertrouwelijkheid ervan.
De registratie voor het aantonen van de bekwaamheid moet kunnen variëren van beroep tot
beroep, discipline tot discipline en moet rekening houden met de concrete ‘scope of practice’
en de eigen aandachtspunten en uitdagingen van de professional. De relevante criteria voor
bekwaamheid tot uitoefening, gaan immers breder dan het bijhouden van continue vorming
maar betreffen ook kennis, kunde, attitude, geschiktheid (fysisch/psychisch), kwaliteit en
veiligheid in ruimere zin. Zo kan niet uitgesloten worden dat een beroepsbeoefenaar de eigen
maatregelen wil bijhouden die hij/zij nam om kwaliteit en veiligheid te garanderen bij een
problematiek van fysische of psychische bekwaamheid.
Het is dan ook ten zeerste de vraag of de overheid als gegevensverantwoordelijke zou
kunnen optreden in deze materie. In elk geval zou de vereiste basis voor rechtmatigheid 3 en
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Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen.
Wet 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, BS 14 mei 2019.
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende
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de doelstelling van de gegevensverzameling en eventuele – verwerking vooraf strikt
omschreven moeten zijn. Het massaal bijhouden van alle gegevens over alle verstrekkers
voor een beperkt aantal situaties waar bijvoorbeeld het portfolio nuttig kan zijn voor een te
onderzoeken dossier door de Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering, lijkt
niet proportioneel.
Een heel andere vraag betreft de wenselijkheid om op een automatische manier informatie
te verkrijgen waarover de overheid reeds beschikt. Zo wordt het voor de professional
gemakkelijker om zijn deel van het portfolio bij te houden. Elke vereenvoudiging is welkom
en een elektronisch canvas dat de zorgbeoefenaar ter zijner beschikking heeft kan
faciliterend zijn.
De Hoge Raad merkt voor alle duidelijkheid op dat een onderscheid moet gemaakt worden
tussen het Portfolio (art. 8 Wet 22 april 2019) en het Register (art 42) waar de wetgever
gezien de doelstelling van deze laatste registratie wél de centralisatie van de gegevens heeft
voorzien.
Uiteraard is de Hoge Raad Artsen geïnteresseerd en bereid verder te adviseren bij de
ontwikkeling van informatieve ondersteuning aan de gezondheidszorgbeoefenaar voor het
relevant bijhouden van een portfolio.
Met de meeste hoogachting,

Patrick Waterbley
(Signature)
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het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening
gegevensbescherming) (Voor de EER relevante tekst)
PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1–88.
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