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Het burgerservicenummer  in de zorg 

 
 

De Wet gebruik burgerservicenummer in de 

zorg (Wbsn-z) is per 1 juni 2008 van kracht. 

Met deze wet is op 8 april ingestemd in de 

Eerste Kamer. Tot nog toe zijn er in de zorg 

vele verschillende persoonsnummers of 

patiëntnummers in gebruik bij zorgaan-

bieders, zorgverzekeraars en indicatiestellers. 

Dat is nogal onpraktisch.  

Wanneer we als Trombosedienst bellen voor 

overleg met een academisch ziekenhuis buiten 

de regio krijg je de vraag: “Heb je όns 

patiëntennummer ?” Invoering van het 

burgerservicenummer is een belangrijke stap 

om te komen tot een landelijk elektronisch 

patiëntdossier. 

 

Een van de redenen dat we in Nederland zo 

ver achterlopen wat betreft het elektronisch 

patiëntdossier zou te maken hebben met een 

collectief trauma dat we als natie hebben 

overgehouden aan de Tweede Wereldoorlog. 

Wij hadden een perfect registratiesysteem van 

onze burgers. Dat heeft ertoe geleid dat de 

Duitsers in staat waren in ons land zo’n 90-95 

% van de Joden op te sporen. In Frankrijk kon 

juist 90 – 95 % van Joden overleven omdat ze 

niet zo’n uitgebreid burgerregistratiesysteem  

hadden. 

 

Tijdens ons verblijf in Zweden – alweer een 

aantal jaren geleden – is me duidelijk 

geworden dat we in Nederland wel 15 jaar 

achterlopen op het gebied van ICT in de zorg. 

Toen ik door mijn buurvrouw,  longarts, 

rondgeleid werd op haar afdeling in het  

Karolinska Ziekenhuis in Stockholm was er 

midden in de week een minimale 

“zondagbezetting” aan personeel: iedereen 

was op cursus voor de laatste ICT-upgrading 

van de afdeling. Met een persoonlijk ID kun je 

in dit land terecht bij alle 

overheidsinstellingen:  school, belastingdienst, 

ziekenhuis en huisartsenpost. Ook heb je jouw 

ID nodig voor de APK keuring van de auto; dit 

omdat het in Zweden door de overheid 

gedaan wordt.  Medici kunnen dankzij dat ID 

bij alle medische informatie waarvoor hij of zij 

geautoriseerd is. Toen ik voor onze zoon 

elders in de stad krukken moest ophalen ivm 

een gebroken voetwortel beentje was de 

indicatie “in de PC” van de verstrekkende 

instantie gesteld door een simpel rechtstreeks 

elektronisch bericht. Dat maakte directe hulp 

aan de balie mogelijk. 

 

Voordelen van het werken met één 

burgerservicenummer zijn: voorkomen van 

persoonsverwisseling, verminderen van 

fouten bij het uitwisselen van 

patiëntgegevens. Vereenvoudiging van de 

declaratiesystemen en betere bescherming 

tegen identiteitsfraude. Vanaf 1 juni dit jaar 

mogen zorgaanbieders het BSN gebruiken; 

een jaar later moeten ze het gebruiken. Niet 

iedereen in de zorg kan zomaar gebruik 

maken van het BSN; alleen zorgaanbieders, 

verzekeraars en indicatieorganen die bij wet 

zijn aangewezen. 

Onder meer in de wet bescherming 

persoonsgegevens (WBP) en de wet  
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geneeskundige behandelovereenkomst 

(WGBO) is een en ander vastgelegd wat 

betreft de uitwisseling van gegevens. Daaraan 

verandert niets met de aangenomen Wet BSN 

in de zorg.  


