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Geachte …, 
 
Op 9 oktober 2006 heeft u het CBP verzocht te reageren op het concept-wetsvoorstel dat ziet op 
het opnemen van een bepaling in de Gezondheidswet waardoor de plicht tot het verlenen van 
inzage in patiëntendossiers aan de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) wordt geregeld. Ik 
voldoe hiermee aan uw verzoek.  
 
Zoals het CBP reeds in zijn brief van 20 oktober 2005 aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
heeft laten weten realiseert het CBP zich dat het ontbreken van een wettelijke grondslag voor de 
inzage in medische dossiers belemmerend kan werken voor het toezicht door IGZ. Het CBP 
onderschrijft daarmee de doelstelling van de wetswijziging. 
 
Ik wijs er echter op dat de bepaling zoals deze nu is geformuleerd te ruim is. Ik adviseer u daarom 
om artikel 40, eerste lid de zinsnede ‘voor zover redelijkerwijs voor de vervulling van de taak van die 
ambtenaren noodzakelijk is’ te vervangen voor ‘voor zover noodzakelijk is voor de uitvoering van het 
toezicht door de Inspectie voor de gezondheidszorg’. 
 
In dit kader verzoek ik u ook de toelichting aan te passen. In de concept toelichting stelt u dat het 
wetsvoorstel beoogt zeker te stellen dat de inspectie te allen tijde de bevoegdheid heeft 
patiëntendossiers in te zien, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van de taak van die 
ambtenaren noodzakelijk is, ongeacht de toestemming van betrokken patiënten. Het verdient 
aanbeveling om hier uitgebreider in te gaan op het noodzakelijkheidsvereiste. Dit betekent dat in 
die gevallen dat besloten wordt een dossier in te zien, aantoonbaar moet zijn dat het doel van 
deze handeling (goed toezicht) niet op een minder ingrijpende manier bereikt kan worden en dat 
de maatregel niet disproportioneel is.  
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Het CBP is met u van oordeel dat de inspectie van tevoren zichtbaar moet maken hoe zij in de 
praktijk zal handelen. Verhelderd moet worden in welke gevallen het verlenen van inzage door 
de inspectie noodzakelijk wordt geacht en welke waarborgen worden getroffen om zorgvuldig 
met deze uiterst gevoelige gegevens om te gaan.   
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, 
 
 
Hoogachtend, 
 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
 
 
mw. mr. dr. J. Beuving 
collegelid 


