Jaarverslag SCPG 2020

1. Ontstaan van de stichting
De stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek is in april 2020 opgericht.
De aanleiding hiervoor was dat een aantal mensen zich zorgen maakt over de keuzevrijheid van
mensen die behoefte hebben aan preventief gezondheidsonderzoek als het wetsontwerp voor een
aangepaste Wet op het Bevolkingsonderzoek ongewijzigd zou worden aangenomen. Het ontwerp dat
juist bedoeld is om meer keuzevrijheid te creëren voor mensen die gebruik willen maken van
preventief gezondheidsonderzoek dreigt op bepaalde punten het omgekeerde te bewerkstelligen.
De Stichting maakt zich sterk voor de belangen van allen die gebruik wil maken van preventief
gezondheidsonderzoek. Verwachting is dat de nieuwe wet in 2021 wordt aangenomen en dat deze
per 1 januari 2022 operationeel wordt.

2. Activiteiten 2020
Voor het bewerkstelligen van het doel hebben wij de volgende activiteiten ontplooid.
• Wij hebben een website gelanceerd met de naam: www.scpg.nl zodat eenieder die
geïnteresseerd is in de doelstelling en activiteiten van de stichting zich kan informeren.
• Wij hebben in de eerste helft van 2020 alle fractieleden van de vaste Kamercommissie een brief
gestuurd waarin wij gereageerd hebben op de concept Wettekst en waarin wij de belangen van
cliënten hebben benadrukt. Tevens hebben wij gevraagd om een (digitaal) onderhoud. Dit heeft
geresulteerd in een 5-tal digitale gesprekken met fractieleden van VVD, D66, Groen Links, CDA
en 50Plus.
• In 2020 hebben 2 nieuwsbrieven het licht gezien, waarin wij de ruim 2000 lezers hebben
geïnformeerd over onze visie en ondernomen acties. In de 1e nieuwsbrief zijn wij vooral
ingegaan op de onderdelen van de nieuwe wet die ons zorgen baren. In de 2e nieuwsbrief
hebben wij aandacht besteed aan de risico’s van zelftesten. Ook hebben wij gevraagd om
donaties ter bestrijding van de noodzakelijke kosten die de stichting heeft gemaakt.
• In 2020 hebben wij contact gelegd met de Nederlandse Vereniging voor Preventief
Gezondheidsonderzoek (NVvPG). Hiervan zijn bedrijven lid die zich bezighouden met Preventief
Gezondheidsonderzoek. De vereniging NVvPG en onze stichting informeren elkaar over
activiteiten in het kader van de nieuwe wet.
• Een van onze bestuursleden neemt namens onze stichting deel aan de klankbordgroep van de
NEN over aanpassing van de richtlijnen Preventief Medisch Onderzoek die gaan gelden voor
professionals die preventief medische onderzoeken uitvoeren. Deelname van SCPG aan deze
klankbordgroep als vertegenwoordiger van cliënten wordt zeer op prijs gesteld door de
organisatoren.

3. Thema’s
Het bestuur heeft de volgende thema’s bij de politiek aan de orde gesteld:
o Nevenbevindingen. De politiek wil de cliënt beschermen voor informatie die deze wellicht niet
goed kan hanteren. Echter de mensen die zich preventief laten onderzoeken nemen het heft in
eigen hand. Als er een nevenbevinding is wil deze cliënt dat weten. Natuurlijk is goede
begeleiding door een professional dan essentieel. Maar dat gebeurt ook.
o Kosten. Onderzoek leert dat 98% van de onnodige kosten voortkomt uit zelftesten. 2% komt
voort uit preventief medisch onderzoek. Ter vergelijking: De 1e lijn stuurt meer mensen onnodig
door dan de commerciële partijen.
o Nazorg. Het is belangrijk dat de nazorg goed geregeld wordt als mensen een positieve uitslag
hebben gekregen. Het zorgsysteem bij de professionele partijen is hierop ingericht.

o

Zelftesten. Problemen zijn eerder te verwachten bij ongereguleerde onderzoeken in categorie
1. Zelftesten hebben slechts een CE-keurmerk nodig voor de benodigde hardware, dat Europees
is geregeld. Dit zegt echter niets over de uitvoering (aan de keukentafel) en de begeleiding van
cliënten. Dit wordt op landelijk niveau geregeld. In feite moet er ook een NEN-keurmerk komen
voor zelftesten en laboratoria.

4. Bestuursstructuur en leden
De stichting heeft een bestuur en een Raad van Toezicht. Deze zijn benoemd voor een periode van
vier jaar met een keer de mogelijkheid tot herbenoeming voor nog eens 4 jaar.
Het bestuur bestaat in 2020 uit:
Willem van Oort – Voorzitter
Rina Roelfs – secretaris/penningmeester
Gert Bakker – lid, website en mailings
Nick van de Griendt – lid algemeen
De Raad van Toezicht bestaat uit:
Dirk van Hilten – voorzitter
Robert Morsch – lid
Tim Pellens - lid
Het bestuur is in 2020 zeven keer bijeengeweest. Zes keer digitaal en een keer fysiek.
Er heeft 1 vergadering plaatsgevonden met de Raad van Toezicht.

Exploitatie Begroting SCPG 2020 en 2021
2020

2021

Baten
• Donaties

3.480

550

Totaal Baten

3.480

550

Exploitatielasten
Oprichtingskosten
Website
Totaal eenmalig

1.220
908
2.128

-

Jaarlijks kosten:
• Hosting website
• Mailchimp (12 x € 33)
• Bankkosten *
Subtotaal
Totaal Lasten
Resultaat

123
237
18
378

125
400
120
650

2.506

650

974

-100

*De bankkosten in 2020 waren het 1e half jaar gratis. Daarna zijn de kosten € 9,90 per maand en
€ 0,10 per transactie.

