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Bewaartermijn implantaatgegevens
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Uw brief

Geachte heer Van Gooi,

Bijlage(n)

Op 5 juni 2018 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en
geschillen zorg (Wkkgz) in verband met de totstandkoming van het
implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten door de
Eerste Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel bepaalt onder andere dat de minister
voor Medische Zorg een register in stand houdt waarin gegevens worden
verzameld over bij cliënten ingebrachte implantaten. De zorgverlener dient in dat
kader van, nader bij algemene maatregel van bestuur te bepalen, implantaten
gegevens te noteren in het medisch dossier van de cliënt. De zorgaanbieder
verstrekt vervolgens deze gegevens aan het register. Registratie van deze
gegevens moet het mogelijk maken om cliënten met implantaten te traceren als
er (een vermoeden van) een gebrek is van een implantaat. De minister kan dit
register raadplegen bij gesignaleerde (gezondheids)risico's met implantaten.

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Op grond van artikel 7:454, lid 7 van het Burgerlijk Wetboek is een zorgverlener
verplicht om medische dossiers tenminste 15 jaar te bewaren. Zorgverleners
kunnen de dossiers langer bewaren als zij dat in het kader van goed
hulpverlenerschap nodig achten (art. 7: 453 BW).
De leden van Tweede Kamer vragen zich af of een bewaartermijn van (tenminste)
15 jaar voor implantaatgegevens voldoende is om de gezondheid van mensen te
beschermen bij problemen met deze medische hulpmiddelen. Sommige
implantaten kunnen immers (veel) langer in het lichaam (blijven) zitten dan
15 jaar. Ook blijken implantaten steeds vaker en vroeger in het leven te worden
ingebracht.
Op 18 april 2017 heeft de Tweede Kamer dan ook tijdens de behandeling van de
bovengenoemde wijziging Wkkgz een motie aangenomen waarin de regering
wordt verzocht om de Gezondheidsraad om advies te vragen over de
bewaartermijn van gegevens over implantaten.
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Kamerstukken 2016/17, 34483, nr. 12 (motie) en nr. 69 (stemming).
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Met deze brief verzoek ik u op basis van de huidige stand van de wetenschap en
de relevante (komende en in voorbereidingzijnde ) nationale- en Europese
wetgeving conform de motie een advies uit te brengen over de wenselijke
bewaartermijn van de gegevens van implantaten. Ik verzoek u het advies uiterlijk
in het tweede kwartaal van 2019 uit te brengen.
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Hoogachtend,

de minister voor Medische Zorg
en Sport,

Bruno Bruins

Pagina 2 van 2

