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Onderwerp  Stemming over wetsvoorstel 34 994 

 

 

Geachte Kamerleden, 

 

Volgende week stemt u over het wetsvoorstel tot Wijziging van Boek 7 van het 

Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van 

patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht 

in het medisch dossier van een overleden patiënt.  

 

Recht op inzage 

In onze brief van 12 april vroegen ActiZ, NFU, NVZ, VGN, LOC, LSR en KansPlus uw 

aandacht voor zorgen over de voorgestelde beperking van de mogelijkheden om 

nabestaanden inzage te geven in het dossier van een overleden patiënt. Inmiddels 

heeft de SGP een amendement ingediend (34 994, nr. 9) dat voorziet in een regeling 

van dit inzagerecht die wij van harte steunen. Wij doen dan ook een beroep op u om 

voor dit amendement te stemmen.  

In deze brief onderbouwen wij deze oproep vanuit de positie van respectievelijk de 

nabestaande, de overleden patiënt en de hulpverlener. Allen zijn beter af als het 
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amendement wordt aangenomen. De minister beriep zich tijdens het debat 

herhaaldelijk op het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over het wetsvoorstel. 

Tot slot van deze brief geven wij aan dat het amendement Stoffer goed aansluit bij dit 

advies.  

 

• Het perspectief van de nabestaanden 

Het wetsvoorstel beperkt de mogelijkheden van nabestaanden om inzage in het 

dossier te krijgen drastisch. Op grond van het wetsvoorstel krijgt een nabestaande 

alleen inzage als aan hem een incident is gemeld of hij een zwaarwegend belang heeft 

bij inzage. Dit is echter slechts in drie specifieke situaties mogelijk. De toelichting bij 

het wetsvoorstel stelt klip en klaar dat een emotioneel belang, zoals rouwverwerking, 

‘hoe zwaarwegend ook vanuit menselijk perspectief’, nooit een zwaarwegend belang 

kan zijn dat inzage in het dossier rechtvaardigt (MvT, blz. 13). Bovendien wordt een 

forse drempel opgeworpen als de nabestaande overweegt een klacht in te dienen over 

de behandeling van de overledene. Ter onderbouwing hiervan is inzage in het dossier 

nodig, dat kan echter alleen gegeven worden als degene die inzage vraagt daarbij een 

zwaarwegend belang heeft. Vindt de hulpverlener dat dit zwaarwegende belang niet 

aanwezig is, dan kan pas een klacht worden ingediend nadat eerst een klacht is 

ingediend over het niet verlenen van inzage.  

 

Het amendement Stoffer doet recht aan de belangen van nabestaanden door één van 

hen, te weten degene die ook bij leven het dossier had kunnen inzien, het recht te 

geven om het dossier van de overleden patiënt in te zien, ongeacht de reden die hij 

daarvoor heeft.  

 

• Het perspectief van de overleden patiënt 

Het wetsvoorstel houdt in dat iedere patiënt zich moet afvragen of een nabestaande na 

zijn overlijden inzage in zijn dossier verleend moet worden. Hij moet zijn besluit 

hierover kenbaar maken aan de hulpverlener die dit in het dossier moet opnemen. 

Regelt de patiënt niets, dan heeft de nabestaande in principe geen mogelijkheid om 

het dossier in te zien.  

 

Het amendement Stoffer ontzorgt de patiënt. Als hij wil dat degene die bij leven zijn 

dossier kan inzien dat ook na zijn overlijden kan doen, hoeft hij niets te doen. Wil hij 

dit niet, dan kan dit eenvoudig voorkomen door de hulpverlener te melden dat zijn 

nabestaanden geen inzage mogen krijgen.  

 

Wij wijzen er nog op dat het amendement Stoffer niet inhoudt dat een hele groep 

nabestaanden inzage krijgt, zoals de minister tijdens het debat suggereerde. Het 

amendement geeft één persoon inzage.  
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• Het perspectief van de hulpverlener 

Het wetsvoorstel plaatst de hulpverlener in een uiterst lastige positie. Als een 

nabestaande inzage in het dossier vraagt, zal hij moeten beoordelen of diegene een 

zwaarwegend belang heeft. Daarvan kan alleen sprake zijn als de nabestaande een 

rechtshandeling wil aanvechten die de overledene heeft verricht óf als tegen degene 

die inzage vraagt een gerechtelijke procedure aanhangig is gemaakt óf als degene die 

inzage vraagt vermoedt dat de hulpverlener een fout heeft gemaakt. Doet één van 

deze drie situaties zich voor, dan moet de hulpverlener beoordelen of het belang van 

degene die inzage vraagt mogelijk wordt geschaad en of het verstrekken van inzage 

noodzakelijk is voor de behartiging van dit belang. Wij vinden dat een hulpverlener 

niet is toegerust om deze afweging te maken. Voor zover inzage wordt gevraagd 

omdat vermoed wordt dat de hulpverlener een fout heeft gemaakt, vinden wij het 

bovendien onwenselijk dat de hulpverlener zelf bepaalt of inzage wordt gegeven.  

 

Het amendement Stoffer vereenvoudigt de positie van de hulpverlener sterk. De 

hulpverlener moet nagaan of degene die inzage vraagt de cliënt bij leven zou hebben 

kunnen vertegenwoordigen. Alleen als dit het geval is, verleent hij inzage (tenzij de 

overledene heeft aangegeven dat hij dit niet wenst).  

 

De Autoriteit Persoonsgegevens 

De minister beriep zich in het debat over het wetsvoorstel bij herhaling op het advies 

van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het wetsvoorstel. De AP heeft inderdaad 

de keuze onderschreven om het veronderstelde instemmingsrecht niet te codificeren. 

De AP heeft echter nog meer gezegd dat relevant is voor deze discussie. De AP 

constateert in haar advies dat het wetsvoorstel voorziet in ‘een zeer gedifferentieerde 

en niet eenvoudig te doorgronden regeling’ van het inzagerecht van nabestaanden. De 

AP constateert verder dat een verschil wordt gemaakt tussen vertegenwoordigers van 

minderjarigen (altijd inzage) en vertegenwoordigers van meerderjarigen (in principe 

geen inzage). De AP constateert tot slot dat het wetsvoorstel ‘slechts zeer partieel 

tegemoet komt aan een mogelijk belang dat nabestaanden en/of voormalig 

vertegenwoordigers kunnen hebben bij inzage’, bijvoorbeeld om te kunnen bepalen of 

er aanleiding is om een klacht in te dienen.  

 

Kortom, de AP steunt de keuze om het veronderstelde instemming niet te codificeren, 

maar is juist kritisch over de regeling die het wetsvoorstel daarvoor in de plaats stelt. 

Wij constateren dat het amendement Stoffer de bedenkingen van de AP tegen dit 

onderdeel van het wetsvoorstel wegneemt. Het vereenvoudigt het inzagerecht 

aanmerkelijk, maakt geen onderscheid meer tussen vertegenwoordigers van 

minderjarigen en meerderjarigen en doet recht aan de belangen van nabestaanden 

en/of voormalige vertegenwoordigers.  
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Tot slot 

Wij concluderen dat het amendement Stoffer (34 994, nr. 9) zowel vanuit het 

perspectief van de nabestaanden als vanuit het perspectief van de overledene en de 

hulpverlener een belangrijke verbetering van het wetsvoorstel inhoudt. Het 

amendement sluit bovendien goed aan bij het advies van de AP. Wij doen daarom een 

beroep op u om voor dit amendement te stemmen.  

 

Voor informatie of toelichting, neemt u contact op met Olfert Koning, adviseur public 

affairs ActiZ: 06-2902 0035 / o.koning@actiz.nl of Jesper Rijpma, adviseur public 

affairs NVZ: 06-1906 5103 / j.rijpma@nvz-ziekenhuizen.nl.  

 

Met vriendelijk groet, 

Namens ActiZ, NFU, NVZ, VGN, LOC, LSR en KansPlus, 

 

 

de heer drs. W.B.J. van Soest  

directeur ActiZ 


