
Peiling Medisch Beroepsgeheim onder VvAA-leden
Begin oktober 2016

RESPONS

Algemeen
Totaal %

Uitnodigingen 23621
Respons 5263 22,3% *
Volledig/complete 4650 19,7%
Gedeeltelijk 613 2,6%

De completes waren als volgt verspreid over de beroepsgroepen
Totaal %

Apotheker 143 3%
Arts in opleiding 443 8%
Fysiotherapeut 570 11%
Huisarts 951 18%
Medisch specialist 994 19%
Overig medisch 876 17%
Overig paramedisch 565 11%
Tandarts 542 10%
Verloskundige 114 2%
Verpleegkundige 72 1%
Overig niet-medisch 1 0%
Onbekend 7 0%
Totaal 5278 100% *

*Het verschil tussen 5263 en 5278 staat voor 25 VvAA-leden die via social media 
reageerden en deelnamen aan de peiling, 

VRAAG EN ANTWOORD

1

totaal 3667 69% 1611 31% 5278
69% heeft al van het voorstel gehoord, dit geldt beroepsgroep breed

2

totaal 2097 40% 3181 60% 5278
60% heeft geen contract met een zorgverzekeraar, hiervan is iets meer dan 50% 
afkomstig uit de beroepsgroepen Arts in opleiding, Overig medisch en Tandartsen 
Waar het hebben van een contract van significante invloed was op de antwoorden, 
staat dit vermeld.

3

totaal 840 16% 4438 84% 5278
84% heeft geen idee van de wettelijke voorwaarden waaraan een verzekeraar moet 
voldoen, dit geldt beroepsgroep breed

Weet u aan welke wettelijke voorwaarden de verzekeraar 
moet voldoen voordat hij mag overgaan tot het inzien van 
het medisch dossier (in het kader van materiële 
controles)?

ja

Bent u op de hoogte van dit voorstel?
ja

Hebt u een contract met één of meer zorgverzekeraars 
afgesloten?

ja nee

nee

nee

Onderstaande vragen gaan over het voorstel wetswijziging Wet marktordening 
gezondheidszorg (Wmg).
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4

totaal 785 15% 4493 85% 5278
Gemiddeld 15% heeft wel eens inzage moeten verlenen. Bij Apothekers (40%), 

Fysiotherapeuten (22%) en Medisch specialisten (19%) ligt dit beduidend hoger.

Indien JA bij vraag 4

5 Wat is uw ervaring daarmee?

Positief
Negatief
Neutraal
totaal
35% heeft een negatieve ervaring met het inzage verlenen, dit geldt beroepsgroep 
breed. 

6

totaal 4650 97% 122 3% 4772

7

Agenda-afspraken 2086 44% 2653 56% 4739
Recepten 770 16% 3939 84% 4709
Verslagen van 
(telefonische) 
consulten

316
7%

4394
93%

4710

Verwijsbrieven 823 17% 3891 83% 4714
Anders 296 13% 2049 87% 2345

86 11%
273 35%

ja %

ja nee

416 54%

Bent u van mening dat patiënten vooraf om toestemming 
moet worden gevraagd indien de zorgverzekeraar het 
medisch dossier vraagt in te zien?

ja nee

775 100%

80-90% vindt dat alle genoemde data niet naar buiten gebracht mag worden. Dit 
geldt niet voor de agenda-afspraken, hiervan vindt 56% dat deze niet naar buiten 
gebracht mag worden. Beroepsgroep breed is hetzelfde beeld te zien met 
uitzondering van de verwijsbrieven. Hiervan vindt slecht 43% van de Fysio's dat deze 
data niet onder het beroepsgeheim valt en bij de Tandartsen is dit 70%.

Onderstaande data vallen onder het ‘beroepsgeheim’. 
Welke data zouden wat u betreft naar buiten mogen?

wel niet

Hebt u zelf al eens inzage moeten verstrekken in 
patiëntgegevens?

Kijken we of het al dan niet hebben van een contract met een zorgverzekeraar van 
invloed is, dan zijn we voor de positieve ervaring geen verschil. Voor de negatieve 
ervaring geldt dat dit meer werd aangegeven door contracthouders (43%) dan 
contractvrije werkers (28%). Voor de neutrale ervaring geldt het omgekeerde: 61% 
voor contractvrij en 45% voor  contracthouders. 

97% is van mening dat er eerst toestemming aan de patiënt gevraagd moet worden, 
dit geldt beroepsgroep breedis van mening dat er eerst toestemming aan de patiënt 
gevraagd moet worden, dit geldt beroepsgroep breed.
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1

974 21% 2319 49% 1438 30% 4731

2

752 16% 977 21% 2994 63% 4723

3

1020 22% 728 15% 2964 63% 4712

4

446 9% 665 14% 3595 76% 4706

5

2445 52% 320 7% 1944 41% 4709

5637 24% 5009 21% 12935 55% 23581

55% weet niet of bovenstaande stellingen nu al van toepassing zijn of pas na 
goedkeuring van het wetsvoorstel

Het al niet hebben van een contract met de zorgverzekeraar is nauwelijks van 
invloed op deze kennis. Alleen bij stelling 2 zien we verschillen. 24% van de 
contracthouders geeft aan dat de stelling nu al van toepassing is, tegen 10% van de 
contractvrije werkers. 20 om 22% zegt dat het straks van toepassing is en 68% van 
de contractvrije werkers weet het niet, tegen 57% van de contracthouders.

Als de zorgverlener weigert 
gegevens te verstrekken zou 
de zorgverzekeraar zijn 
gegevens kunnen opnemen in 
het Extern Verwijzingsregister 
of bestuursrechtelijke stappen 
kunnen ondernemen.        
Wanneer de zorgverlener 
deze gegevens verstrekt, 
loopt hij of zij het risico zich 
schuldig te maken aan 
schending van het 
beroepsgeheim met als 
mogelijk gevolg 
tuchtrechtelijke, 
strafrechtelijke of civiele 
procedures.           
Totaal

Wilt u reageren op de volgende stellingen?
Nu al Na goedkeuring Weet niet

Bij vermoedens van fraude 
mag de zorgverzekeraar bij 
elke zorgverlener zonder 
toestemming van de patiënt 
medische gegevens laten 
inzien door een 
(verzekerings)arts.

Als de zorgverlener weigert 
gegevens te verstrekken  
(medisch 
beroepsgeheim/Wgbo) zou de 
zorgverzekeraar terugbetaling 
kunnen vorderen van 
uitbetaalde declaraties.
Als de zorgverlener weigert 
gegevens te verstrekken zou 
de verzekeraar melding 
kunnen doen aan het 
Kenniscentrum 
Fraudebeheersing en/of de 
NZa. 
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9 Hoe vindt u dat de Eerste Kamer moet stemmen?

totaal 4452 95% 218 5% 4670

10

totaal 770 17% 3797 83% 4567

EINDE

ja nee

tegen voor

Wilt u nog iets toelichten wat u niet in de vragenlijst kwijt 
hebt gekund?

95% is van mening dat er tegen gestemd moet worden, dit geldt beroepsgroep breed
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