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Vragen van de leden Westerveld (GroenLinks), Hijink (SP), Kuiken (PvdA), 
Agema (PVV), Tellegen (VVD), Bikker (ChristenUnie), Van der Laan (D66) en 
Werner (CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over 
bescherming medische gegevens in de intensieve kindzorg (ingezonden 
13 december 2021). 

Vraag 1
Heeft u ook signalen ontvangen dat zorgverzekeraars medische gegevens van 
chronisch ernstig zieke kinderen delen met derden zonder de indicatiestellers 
die BIG geregistreerd zijn en de ouders/kinderen hierover te informeren? Zo 
ja, om hoeveel kinderen gaat het? 

Vraag 2
Voldoet het delen van medische dossiers met derden door verzekeraars ten 
behoeve van controle op doelmatigheid volgens u aan artikel 9 van de AVG, 
waarin wordt gesteld dat het delen van medische gegevens is verboden, 
behalve als het nodig is voor het verlenen van goede gezondheidszorg, het 
beheren van het stelstel of als uitdrukkelijk toestemming is gegeven? Kunt u 
dit uitgebreid toelichten? 

Vraag 3
Is volgens u sprake van een tegenstrijdigheid die nu is ontstaan binnen de 
AVG en de Zorgverzekeringswet? Zo ja, kunt u dit toelichten? 

Vraag 4
Deelt u onze zorg dat het hier om een kwetsbare groep kinderen gaat en dat 
het delen van een medisch dossier een potentieel risico kan vormen voor de 
persoonlijke levenssfeer als dit vaker wordt uitgewisseld en op meer plekken 
staat opgeslagen? Hoe kan volgens u hier veiligheid worden gewaarborgd? 

Vraag 5
Klopt het dat verzekeraars ouders geen toestemming vragen voor het delen 
van de medische gegevens van hun kind? Waarom is deze toestemming niet 
wettelijk vereist? Wat zouden de consequenties van een toestemmingsver-
eiste zijn voor verzekerde en verzekeraar? 
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Vraag 6
Klopt het dat verzekeraars ook zelf controle kunnen uitvoeren op de doelma-
tigheid van indicatiestelling van chronisch zieke kinderen? Zou dit in deze 
situatie niet de voorkeur genieten, omdat er dan geen medische gegevens 
met derden hoeven te worden gedeeld? Kunt u uw antwoord toelichten? 

Vraag 7
Vindt u het delen van gegevens door zorgverzekeraars met derden wenselijk? 
Zo ja, waarom? Zo nee, wat gaat u hieraan doen? 

Vraag 8
Bent u bereid om met Zorgverzekeraars Nederland in gesprek te gaan over 
deze praktijk?
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