
        

 

 

Aan de leden van de Commissie VWS van de Eerste Kamer der Staten Generaal. 

  

Kopie:  

 Minister VWS Drs. E.I. Schippers. 

De leden van de Commissie VWS van de Tweede Kamer. 

 

Utrecht, 20 december 2016. 

 

Geachte Dames en heren, 

 

Betreft: Wijziging van de Wet Marktordening Gezondheidszorg, nr. 33980 

 

De verenigingen van gepensioneerden aangesloten bij de KNVG en NVOG hebben met belangstelling 

kennisgenomen van de discussie over voorstellen tot wijziging van de wet marktordening 

gezondheidszorg in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving. 

Wij hebben kennisgenomen van het voorlopig verslag van uw Commissie nr. 33.980b. Daaruit blijkt 

dat de meeste partijen in de Eerste Kamer eigenlijk niet begrijpen dat de Tweede Kamer akkoord is 

gegaan met de voorgestelde wetswijziging.  De gestelde vragen in uw Commissie geven duidelijk 

twijfels en afkeuring aan over de voorgestelde wetswijziging. 

 Wij als gepensioneerden organisaties delen die twijfels en afkeuring. Het medisch geheim is naar 

onze mening één van de privézaken die niet doorbroken kan worden voor een fraudeonderzoek door 

een private onderneming zoals een zorgverzekeraar, ongeacht of deze fraude nu is gepleegd door 

een verzekerde of een zorgverlener. In het Wetboek van Strafvordering zijn de regels rondom het 

Nederlandse strafprocesrecht vastgelegd met daarin de rechten en plichten van zowel de verdachte 

als de opsporingsambtenaren. Daarbij is bepaald dat het inbreken op de privézaken zoals 

binnentreden van een woning en het afluisteren van telefoongesprekken slechts plaats kan vinden in 

het kader van een Gerechtelijk Vooronderzoek (GVO). Wij achten het inzien van het medisch dossier 

van een gelijkwaardige inbreuk op privézaken en vragen ons dus af waarom afgeweken zou moeten 

worden van de vanuit de Grondwet vastgelegde regelingen met betrekking tot de opsporingen. Dit 

temeer daar de Europese wetgeving omtrent privacy duidelijk aangeeft dat het medisch geheim 

heilig is.  Dit voorstel tot wetswijziging blijkt zelfs in strijd met artikel 8 van het Europees Verdrag  

 



        

 

 

In dit kader zouden wij tevens op willen merken dat het in de polisvoorwaarden opnemen van een 

inzagerecht indruist tegen de geest van de wetgeving op het gebied van privacy tot op Europees 

niveau en zouden daarom graag zien dat uw Commissie daarover een opmerking maakt en laat 

bezien of een wettelijk verbod daarop mogelijk is. De door juristen opgestelde “kleine lettertjes” zijn 

nu eenmaal voor de niet- juridisch geschoolde verzekerde nauwelijks te begrijpen zoals uit 

onderzoeken van onder meer de Consumentenbond is gebleken.  

Wij verwachten van u als Commissie dat u de leden v adviseert dit wetsvoorstel ter nadere en 

heroverweging terug te sturen naar de Tweede Kamer.  

 

Jaap van der Spek,                           Joep Schouten, 

 

    

 

Voorzitter NVOG    Voorzitter a.i. KNVG 

NVOG      KNVG 
Postbus 2069     Hogeschoorweg 21 
3500 GB Utrecht    5911 EJ Venlo 
nvog@gepensioneerden.nl   secretariaat@knvg.nl 
 

 
 
 

 

 Eventuele informatie bij J. Blom, Voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG/KNVG. 

 E-mail Joopblom3@planet.nl , tel. 013-5331334 06-53716271 
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