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Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID KLEVER 
Ontvangen 6 september 2016 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

Artikel I, onderdeel W, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In onderdeel 4 wordt «vijfde lid» vervangen door: zesde lid. 

2. Onderdeel 5 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In de aanhef wordt «wordt een nieuw vierde lid» vervangen door: 
worden een nieuw vierde en vijfde lid. 

b. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
5. Indien de ziektekostenverzekeraar detailcontrole als bedoeld in artikel 

1, onderdeel w, verricht, stelt hij de verzekerde hiervan binnen drie 
maanden in kennis. 

3. In onderdeel 6 wordt «vijfde lid» vervangen door: zesde lid. 

II

Artikel II, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In onderdeel 3 wordt «zevende lid» vervangen door: achtste lid. 

2. Onderdeel 4 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In de aanhef wordt «wordt een nieuw zesde lid» vervangen door: 
worden een nieuw zesde en zevende lid. 
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b. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
7. Indien de zorgverzekeraar detailcontrole als bedoeld in artikel 1, 

onderdeel w, van de Wet marktordening gezondheidszorg verricht, stelt hij 
de verzekerde hiervan binnen drie maanden in kennis. 

3. In onderdeel 5 wordt «zevende lid» vervangen door: achtste lid. 

III

Artikel III, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd: 

1. De aanhef wordt vervangen door: Artikel 9.1.2 wordt als volgt 
gewijzigd: 

1. Het vijfde en zesde lid komen te luiden:. 

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 
2. Onder vernummering van het zevende lid tot achtste lid wordt na het 

zesde lid een lid ingevoegd, luidende: 
7. Indien de Wlz-uitvoerder detailcontrole als bedoeld in artikel 1, 

onderdeel w, van de Wet marktordening gezondheidszorg verricht, stelt hij 
de verzekerde hiervan binnen drie maanden in kennis. 

Toelichting  

Dit amendement regelt dat verzekerden (d.w.z. patiënten) binnen drie 
maanden door hun ziektekostenverzekeraar, zorgverzekeraar of 
Wlz-uitvoerder geïnformeerd worden, indien de zorgaanbieder in het 
kader van de materiële controle of fraudeonderzoek, aan die verzekeraar 
of Wlz-uitvoerder gegevens uit hun medisch dossier heeft verstrekt dan 
wel inzage heeft verleend in delen van hun medisch dossier. De indiener 
is van mening dat dit leidt tot een verbeterde informatiepositie van de 
patiënt. 
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