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Hierbij bieden wij u onze 5e nieuwsbrief aan. 
 
1. Doel Stichting 
 
De Stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek (SCPG) heeft geconstateerd dat 
preventief gezondheidsonderzoek nog maar zeer beperkt in het reguliere zorgaanbod is opgenomen. 
De stichting heeft als doel om voor burgers de weg open te houden naar kwalitatief goed preventief 
gezondheidsonderzoek, en wel voor iedere burger als het gaat om keuze, toegankelijkheid, 
verkrijging en eigendom van de resultaten uit preventief gezondheidsonderzoek. Iedere burger 
heeft het fundamentele recht over zijn eigen leven te beschikken. Wij richten ons in het bijzonder 
op het wetsontwerp van de Wet op het Bevolkingsonderzoek, waarin onderdelen staan, die niet 
sporen met de doelstelling die de Stichting heeft. 
 
2. Actuele ontwikkelingen.  
 
Ontwikkelingen in “Den Haag”. In de 4e nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de 
ontwikkelingen betreffende de concept-wet Preventief Gezondheidsonderzoek, die momenteel het 
parlementaire discussietraject doorloopt. Die bespreking is diverse keren uitgesteld. Daarom 
hebben wij u ook niet lastiggevallen met het melden van ‘geen ontwikkelingen’. Op 9 september 
2021 was de eerste plenaire behandeling van de concept-wet. Dat heeft veel vragen van 
Kamerleden opgeleverd, vele met een positieve houding t.o.v. de nieuwe wet, maar ook een aantal 
ferme tegenstanders. Medio december 2021 heeft de toenmalige staatssecretaris alle vragen 
beantwoord. De grote lijn van zijn antwoorden was naar onze mening positief. Het enige onderwerp 
dat de meningen sterk verdeeld houdt is het aspect van de “nevenbevinding”. Als iemand een 
preventief gezondheidsonderzoek laat doen naar bijvoorbeeld kanker in de buikregio, dan is het 
vanzelfsprekend dat ook de bloedvaten in dat gebied door een MRI-scan worden gezien. Stel dat 
daar een vernauwing wordt gezien, dan zijn diverse Kamerleden van mening dat die bevinding niet 
aan de cliënt mag worden gemeld. Het was immers niet het doel van de screen. De arts van de 
screeningsorganisatie zou het dan slechts mogen noemen, als de arts in gewetensnood zou geraken. 
Wij denken overigens dat iedere goede arts dan in gewetensnood zal komen. Maar we vinden dat 
zo’n onpraktische regeling niet in de wet moet komen. Gelukkig zijn veel Kamerleden het met ons 
eens. De volgende plenaire vergadering en waarschijnlijk de laatste, is op 13 maart 2022. Wij zullen 
ruim voor die tijd opnieuw alle relevante Kamerleden benaderen met onze visie, om een heldere en 
eerlijke wet te krijgen, die iedere cliënt het recht geeft op inzage in alle resultaten van een 
preventief gezondheidsonderzoek.  
Wij hebben recent begrepen dat de behandeling namens het kabinet door minister van VWS de heer 
Ernst Kuipers wordt overgenomen. We kennen zijn privémening over preventief 
gezondheidsonderzoek niet, maar hebben wel een goed gevoel dat hij onze visie zal gaan 
onderschrijven.   
 
Kwaliteitsstandaard.  Naast een goede, bruikbare tekst van de wet, heeft de wetgever 
voorgeschreven dat er een nieuwe strikte kwaliteitsstandaard moet komen waar alle bedrijven en 
instanties die preventief gezondheidsonderzoek doen, aan moeten voldoen. Onze stichting hecht 
zeer aan het uitvoeren van preventief gezondheidsonderzoek met de hoogst mogelijke kwaliteit. De 
standaard/norm zal gekoppeld zijn aan de wet. Het ‘veld’ is door de wetgever uitgenodigd een 
nieuwe kwaliteitsstandaard te schrijven. Daar hebben ca. 40 bedrijven, instellingen en instituten 
het laatste jaar hard aan gewerkt. Ook wij hebben intensief aan de nieuwe standaard meegewerkt. 



 

 

Daarin staan uitgebreid de rechten van cliënten bij preventief gezondheidsonderzoek, maar ook de 
strikte eisen, waaraan de aanbieders moeten voldoen. Uiteraard hebben we erop gestaan dat er 
vooraf aan uitvoering van een preventief gezondheidsonderzoek helder (zowel mondeling als 
schriftelijk) wordt afgesproken hoe het onderzoek wordt uitgevoerd en hoe er met de resultaten 
wordt omgegaan en met name hoe de communicatie tussen aanbieder en cliënt dient te verlopen. 
Hier liggen strenge uitvoeringsregels voor de aanbieders. Het belang van de cliënten is naar onze 
mening optimaal gewaarborgd. De tekst wordt nu nog op enkele juridische aspecten gecontroleerd. 
Daarna is de nieuwe standaard openbaar. We zullen alle ondersteuners van onze stichting alsdan 
een afschrift doen toekomen.  
 
3. Kosten en baten van de stichting 
 
Stichting SCPG is begin 2020 opgericht met als doel preventief gezondheidsonderzoek toegankelijk 
te houden voor eenieder die hier tegen betaling gebruik van wil maken. Om dit doel te bereiken 
steekt het bestuur hier om niet veel tijd in. Daarbij zijn er uiteraard noodzakelijke kosten om de 
stichting te laten functioneren. 
Wij hebben in 2020 ongeveer € 2.000 ondersteuning mogen ontvangen van mensen die onze stichting 
een warm hart toedragen. Daar zijn we heel blij mee, want daarmee konden wij de 
oprichtingskosten en de reguliere kosten van 2020 uitstekend dekken. Wij hebben na een oproep 
daartoe in de nieuwsbrief in 2021 voldoende financiële middelen mogen ontvangen van lezers om 
ook de kosten van 2021 en van 2022 te kunnen dekken. Waarvoor zeer veel dank. Het is daarom nu 
niet nodig om u om een financiële bijdrage te vragen. De financiële verantwoording treft u op onze 
website aan. 
 
 
Wij hopen u met deze nieuwsbrief bijgepraat te hebben. We zullen u zeker van de ontwikkelingen in 
Den Haag van de komende weken op de hoogte houden.  
 
Hartelijke groet,  
Namens het bestuur van de Stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek 
 
Willem van Oort 
Voorzitter SCPG  
 


