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Eerste Kamer der Staten-Generaal
Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. de heer W. de Boer
Postbus 20017
2500 EA DEN HAAG

Amsterdam 1 november 2016
Betreft:
Wetsvoorstel 33.980 Wijziging Wet marktordening gezondheidszorg

Geachte Leden van de Eerste Kamer,
Op 8 november 2016 spreekt u in uw vergadering over een wijziging van de Wet marktordening
gezondheidszorg (Wmg). Deze aanpassing betreft onder meer de wijze waarop zorgverzekeraars
mogen omgaan met medische dossiers bij materiële controle. Als de wetswijziging onverkort wordt
aangenomen en doorgevoerd zullen zorgverzekeraars niet alleen bij verzekerden met een
naturapolis maar ook bij verzekerden met een restitutiepolis dossiers kunnen inzien zonder vooraf
verkregen toestemming van de betrokken patiënt.
De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen is van mening dat het inzien van medische dossiers ten
behoeve van materiële controles zonder dat de betrokken patiënt vooraf toestemming heeft
gegeven in alle gevallen onwenselijk is.
Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat hun medische gegevens veilig zijn bij de huisarts van
hun keuze. Vertrouwen is de basis van de relatie tussen huisarts en patiënt en datzelfde vertrouwen
is in belangrijke mate verantwoordelijk voor het succes van de huisarts in het Nederlandse
zorgstelsel.
Het argument van de minister dat het vooraf toestemming vragen de effectiviteit van controles zou
doen afnemen is gebaseerd op ongefundeerd wantrouwen jegens de patiënt. Bovendien
rechtvaardigt de huidige fraude opsporingspraktijk (0,002% van het zorgbudget) een dergelijke
drastische maatregel niet.
De verplichting die aan zorgverzekeraars wordt opgelegd om binnen drie maanden na inzage aan
patiënten te moeten melden dat er inzage heeft plaatsgevonden doet niets aan af aan het privacy
beperkende karakter van deze wetswijziging.
De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen verzoekt u op basis van bovenstaande argumenten om
het wijzigingsvoorstel 33980 in deze vorm niet aan te nemen en de minister te verzoeken om het
principe van ‘alleen inzage met toestemming vooraf’ in een aangepast voorstel te verankeren.
Mochten er van uw kant naar aanleiding van bovenstaand verzoek vragen zijn, dan kunt u contact
opnemen met de voorzitter via voorzitter@vphuisartsen.nl of telefonisch 06 53 43 22 81.
Hoogachtend namens het bestuur van VPHuisartsen,

W.N. van den Berg, voorzitter
Sarphatipark 28 Ɩ 1072 PB Amsterdam

