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Amsterdam, 4 november 2016 
 
 
 

Aan de leden van de Eerste Kamer Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
 
 
Op 8 november a.s. bespreekt u gewijzigd voorstel van wet EK 33980 dat het ‘verbeteren van 
toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg’ betreft. Graag delen wij onze visie met u over 
dit gewijzigde wetsvoorstel. 
 
In algemene zin maken wij ons zorgen over de stapsgewijze uitholling van het medisch 
beroepsgeheim, dat cruciaal is voor de waarborging van de toegang van de gezondheidszorg voor 
een ieder. Om die reden hebben wij in 2015 aan dit onderwerp aandacht besteed tijdens een 
symposium.1 
 
Waar wij ten aanzien het gewijzigde wetsvoorstel EK 33980 ernstig bezwaar tegen hebben is het 
achteraf informeren van de verzekerde wiens medisch dossier in het kader van de materiële controle 
is ingezien in tegenstelling tot vooraf. Wij onderschrijven dan ook de toelichting van het 
amendement van het Tweede Kamerlid Pia Dijkstra c.s. (nr. 26) op het wetsvoorstel en betreuren het 
dat dit amendement niet door de Tweede Kamer is overgenomen. Ter aanvulling op die toelichting 
willen wij er op wijzen dat het (medisch) geheim de verzekerde toebehoort. De zorgverlener is de 
bewaarder en bewaker van dit geheim en komt in gewetensbezwaar als hij dit geheim moet delen 
met een niet-behandelaar zonder dat de eigenaar van het geheim daarin toestemt. 2 
 
Om die reden hopen wij dat u bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport er op aan wil 
dringen om het informeren van de verzekerde voorafgaand aan een materiële controle, zoals 
voorgesteld in het amendement van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra c.s., alsnog in het wetsvoorstel te 
verwerken. 
 
Namens het bestuur van de Johannes Wier Stichting,  
Hoogachtend, 
 

 
 
Mevr. dr. L.H.M. van Willigen, arts n.p. 
 
 
 

                                                           
1
 Zie o.a. Nieuwsbrief van de Johannes Wier Stichting, juni 2016, https://www.johannes-wier.nl/wp/wp-

content/uploads/2016/07/v4-JWS-Nieuwsbrief-Juni-2016.pdf [1-11-16] 
2
 Zie bijvoorbeeld de Monitor: Dokters in de Knel, 5 september 2015 via http://demonitor.ncrv.nl/dokters-in-

de-knel/eerste-uitzending-dokters-in-de-knel-wat-is-het-beroepsgeheim-nog-waard [1-11-16] 
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