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Hierbij onze 3e nieuwsbrief. 
 

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. 
 
Op dit moment wordt in de 2e Kamer een wetswijziging behandeld van de Wet op het 
Bevolkingsonderzoek. In deze wet wordt onder andere geregeld wat de ruimte is voor preventief 
gezondheidsonderzoek waarvoor de cliënt zelf het initiatief neemt.  
 
Doel van de Stichting is om ervoor te zorgen dat iedere burger die daarvoor kiest, gebruik kan 
maken van preventief gezondheidsonderzoek: iedereen moet het exclusief recht hebben op het 
vernemen van alle onderzoeksresultaten, zonder dat die met derden worden gedeeld.  
 
Wij zijn nog niet gerust op het goede eindresultaat Daarom geven wij gevraagd en ongevraagd 
advies aan ministeries, patiënten- en consumentenverenigingen, medici en andere 
belanghebbenden. Om op te kunnen komen voor de belangen van mensen die willen kiezen voor 
zo’n onderzoek is het belangrijk om te spreken als organisatie met een achterban. Het is gebleken 
dat een zo groot mogelijke achterban belangrijk is in de contacten met politiek Den Haag. 
 
De afgelopen periode hebben we met dat doel gesprekken gevoerd met een 5-tal politieke partijen 
en met name met de 2e Kamerfracties en daarbinnen de mensen die in de vaste Kamercommissie 
VWS zitten. Zij bleken zeer geïnteresseerd in de visie van SCPG - als cliëntenorganisatie - op de 
nieuwe wet. 
 
2. Thema’s die wij als SCPG aan de orde hebben gesteld: 
• Eigen verantwoordelijkheid. Wij vinden het als stichting belangrijk dat inwoners de vrije keuze 

hebben om preventief medisch onderzoek te laten doen. Door preventief medisch onderzoek 
worden eventuele aandoeningen in een vroeg stadium ontdekt, waardoor herstel veel meer kans 
maakt tegen lagere kosten. De overheid wijst haar inwoners op het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid voor leefstijl en gezondheid. Hierbij wordt onder andere gedacht aan het 
hebben van voldoende beweging en nemen van gezonde voeding. Naar onze mening hoort ook 
de mogelijkheid van preventief medisch onderzoek in dit rijtje thuis. Een gevolg van het 
preventief medisch onderzoek is vaak dat mensen hun leefstijl gaan aanpassen. 

• Nevenbevindingen. Een nevenbevinding is een gevonden aandoening waarop het onderzoek niet 
is gericht, maar wat bij toeval wordt ontdekt. In de concept Wet staat dat de zorgverlener het 
niet aan de cliënt mag melden als er sprake is van een nevenbevinding van een niet 
behandelbare aandoening. U kunt hierbij denken aan bijv. Alzheimer of MS. De arts mag het 
alleen melden als hij in gewetensnood komt. Volgens het SCPG legt dit een veel te grote druk 
op de schouders van de arts. Bovendien is de behandelaar in de reguliere zorg verplicht om 
nevenbevindingen te melden. De staatssecretaris wil de burgers met de wet beschermen tegen 
onnodige kennis en onbehandelbaar lijden. De mensen die zich laten onderzoeken zijn echter  
mensen die bewust inzicht willen hebben in hun gezondheid en daartoe zelf actie willen 
ondernemen. 



 

 

 
• Kosten. Het beeld bestaat dat er als gevolg van preventief medisch onderzoek onnodig 

vervolgonderzoek wordt gedaan. Uit onderzoek blijkt echter dat 98% van de onnodige kosten 
voortkomt uit de zelftesten die mensen bij de drogist of op internet hebben gekocht. 2% van 
deze kosten is het vervolg van preventief onderzoek via bijv. MRI-scans (Zie ook nieuwsbrief 2). 

• Nazorg. De politiek vindt het belangrijk dat cliënten die een preventief medisch onderzoek 
hebben laten doen goede nazorg krijgen. Bijvoorbeeld door goed-begeleide doorverwijzing naar 
de huisarts of een specialist. De zorgprofessionals die preventief medisch onderzoek doen zijn 
artsen en zorgverleners die voldoen aan de wettelijke eisen die de overheid daaraan stelt. Zij 
verzorgen de professionele doorverwijzing zoals eenieder dat gewend is in Nederland. 

 
De staatssecretaris heeft recent de concept-wet op een aantal onderdelen aangepast en heeft deze 
nieuwe versie voor advies voorgelegd aan de Raad van State. De verwachting is dat de wet komend 
voorjaar gereed is voor besluitvorming. Het ziet er naar uit dat de Wet op het Bevolkingsonderzoek 
ingaat per 1 januari 2022. Tenminste…. als alles gaat volgens plan. Nu er een demissionair kabinet 
is, is het de vraag of deze planning wordt gehaald.  
Wij zullen als Stichting Cliëntenbelangen zo actief mogelijk trachten te sturen naar een goede wet. 
 
3. Kwaliteitsstandaard PMO (Preventief Medisch Onderzoek) 
Het ministerie van VWS heeft besloten dat er een kwaliteitsstandaard moet komen voor Preventief 
Medisch Onderzoek. Ook wij vinden dat de hoogste kwaliteit dient te worden nagestreefd. Zij heeft 
de NEN gevraagd deze standaard samen met de beroepsgroepen en wetenschappelijke verenigingen 
in de zorg te ontwikkelen. Vele en diverse organisaties nemen hier aan deel. SCPG gaat als 
behartiger van de belangen van cliënten deelnemen in de klankbordgroep. 
 
4. Positieve ervaring? 
Heeft u een positieve ervaring met preventief medisch onderzoek en wilt u dat met ons delen? 
Als u een kort stukje schrijft en ons dat mailt, dan zullen wij dat, uiteraard met uw toestemming en 
anoniem, delen in een volgende nieuwsbrief. U kunt uw tekst mailen naar: info@scpg.nl 
Alvast onze dank. 
 
5. Kosten en baten van de stichting 
Stichting SCPG is begin 2020 opgericht met als doel preventief medisch onderzoek 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. 
Hierbij geven wij u inzicht in de noodzakelijke kosten: abonnementskosten van hosting van de 
website, het hosten van de nieuwsbrief en accountantskosten. De totale kosten bedragen jaarlijks 
ongeveer 2000 euro. 
Een aantal mensen heeft al een donatie gegeven, waarvoor onze hartelijke dank. Toch blijven wij 
ook aan anderen een oproep doen, omdat onze kosten jaarlijks zijn. 
 
Vindt u het ook belangrijk dat preventief medisch onderzoek in Nederland goed geregeld wordt? Dan 
roepen wij u op dit te laten weten middels een donatie van bijvoorbeeld 10 euro.  
U kunt dit overmaken op rekening NL49 INGB 00 0877 3855 t.n.v. Stichting Cliëntenbelangen 
Preventief Gezondheidsonderzoek te Houten. 
 
Alvast bedankt! 
 
Willem van Oort 
Voorzitter Stichting Cliëntenbelangen Preventief Gezondheidsonderzoek 


