
 
 
 
7 maart 2020 
 
Geachte Secretaris van de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
 
 
De Stichting Cliëntenbelang Preventief Gezondheidsonderzoek maakt zich zorgen 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 eenieder die 
gebruik wil maken van preventief gezondheidsonderzoek. 
 
Standpunten t.a.v. het voorliggende wetsontwerp tot wijziging van de Wet op het 
bevolkingsonderzoek (WBO). 
 
De Stichting neemt de vrijheid de leden van uw commissie het volgende voor te leggen: 
 

1. Primaire belangen burgers. 
a. Burgers hebben het recht om regie te voeren over hun eigen leven en dus ook over hun 

eigen gezondheid; die vrijheid vindt zijn grens waar keuzes van een burger aantoonbaar 
leiden tot schade voor die burger.  

b. Als verantwoordelijk zorgconsument dient elke burger zoveel mogelijk de vrijheid te hebben 
preventief onderzoek te laten doen door aanbieders. 

c. Veel burgers zijn bereid zelf de kosten daarvan te dragen. 
d. Vanzelfsprekend dienen dan ook de resultaten van het onderzoek, volledig en zonder 

terughoudendheid, beschikbaar te zijn voor de cliënt zodat voorafgaand aan het onderzoek 
weloverwogen een keuze kan worden gemaakt. In het concept van de wet staat o.a. dat de 
cliënt niet alle resultaten van het eigen onderzoek mag weten, met name van z.g. 
onbehandelbare aandoeningen en van aandoeningen die ook uit het van overheidswege uit 
te voeren preventief gezondheidsonderzoek zouden kunnen komen.  

 
2.   Aansluiting bij Preventieakkoord en andere landelijke trends en activiteiten. 

a. De overheid geeft de burger grote verantwoordelijkheid voor de eigen kwaliteit van leven ter 
voorkoming van (ernstige) ziekten (zoals gezonde voeding, voldoende beweging, niet roken, 
weinig alcohol en geen drugs).  De nadruk verschuift daarbij van de 3e, naar de 2e, 1e, en nu 
dus naar de 0e lijn gezondheidszorg. Preventief gezondheidsonderzoek is 0e lijn zorg. 

b. Het vroegtijdig onderkennen van ziektesignalen is cruciaal en is onderdeel van die zorg onder 
het motto: “voorkomen is beter dan genezen”. 

 
 



 
 

3. Zorgen van de overheid bij het concept WBO ongegrond. 
a. Overlap met bevolkingsonderzoek van rijkswege is een onderwerp dat aandacht verdient, 

maar waar het voorkomt, kan een andere regeling gevonden worden dan nu in het 
wetsontwerp is voorzien.  

b. De overheid vreest hoge kosten voor de reguliere gezondheidszorg wegens mogelijke vals-
positieve resultaten van preventief gezondheidsonderzoek. Onderzoeken die ook in de 
memorie van toelichting worden aangehaald, lijken een andere richting te wijzen. 
Bovendien lijkt de overheid de opbrengsten van preventief gezondheidsonderzoek te 
miskennen: veel tijdig opgemerkte ernstige aandoeningen zijn uitstekend behandelbaar, 
waarna de cliënt nog lang kan werken en belasting betalen. Ook die opbrengsten dienen in 
de beschouwingen te worden betrokken. 
 

4.  Kwaliteit voorop.  
a. De Stichting Cliëntenbelang Preventief Gezondheidsonderzoek stelt hoge kwaliteit van 

preventief gezondheidsonderzoek voorop en de Stichting steunt dan ook ieder initiatief 
dat aan verbetering van kwaliteit bijdraagt. De Stichting is bereid, voor zover het in haar 
vermogen ligt, aan de totstandkoming van goede standaarden mee te werken.  

 
5. Het Bestuur van de Stichting Cliëntenbelang Preventief Gezondheidsonderzoek stelt het op 

hoge prijs als bij de totstandkoming van de WBO de visie en de wensen van de burgers/cliënten 
in ogenschouw worden genomen en op juiste wijze betrokken worden bij de besluitvorming.  
 
Wij zijn steeds graag beschikbaar voor overleg en toelichting. 
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