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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 

d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 

door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 

worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

 

 datum 19 april 2017 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34483 

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de 

totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van 

cliënten  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 18 april 2017 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer. 

 

 

Aangenomen amendementen 

Artikel I, onderdeel B, artikel 7a, eerste lid 

Invoegen  artikelen IA en IB na artikel I 

10 (Agema en Gerbrands) over een uniforme barcode op implantaten 

 

Dit amendement regelt dat implantaten bij implantatie voorzien moeten zijn van een 

uniforme identificatiecode en dat deze identificatiecode aan het implantatenregister wordt 

doorgegeven. De indieners vinden deze uniforme codering noodzakelijk om sterfgevallen 

en gezondheidsschade bij patiënten te voorkomen. Daarnaast zorgt uniforme codering 

tevens voor besparingen door verminderde administratieve lasten, het verkleint het risico 

op vervalsingen en verkeerd gebruik en het komt de traceerbaarheid ten goede. De 

indieners dringen al sinds 2011 aan op deze uniforme identificatiecodering en vinden dat 

Nederland hierin nu het voortouw moet nemen in plaats van te wachten op de Europese 



 

 datum 19 april 2017 

 blad 2 

 

 

verordening voor medische hulpmiddelen waarbij fabrikanten verplicht worden medische 

hulpmiddelen te voorzien van een unieke identificatiecode. 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, de 

PVV en Forum voor Democratie 

 

Invoeging artikel IA 

8 (Bruins Slot en Keijzer) waarmee een evaluatiebepaling in de wet wordt opgenomen 

Dit amendement introduceert een evaluatiebepaling waarmee de wet binnen vijf jaar na de 

inwerkingtreding wordt geëvalueerd. Deze evaluatie wordt door de indieners gewenst om 

te bezien of de benodigde systemen van zorgaanbieders tot stand zijn gekomen, de 

zorgaanbieders de gegevens op de juiste wijze registreren en of deze gegevens aan de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg worden geleverd. 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de 

SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Forum voor Democratie 

 

Moties 

9  ? (Bruins Slot) over advies van de Gezondheidsraad over de bewaartermijn van 

gegevens van implantaten 

Met algemene stemmen aangenomen 

 


