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Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister voor Medische Zorg over de
privatisering van het patiëntencontact door bedrijven die geld verdienen aan
het informeren van kankerpatiënten (ingezonden 22 juni 2018).
Vraag 1
Wat vindt u van het bedrijf Medical Navigator dat kankerpatiënten tegen
betaling van honderden euro’s advies geeft in de voorbereiding op een
gesprek met de oncoloog?1
Vraag 2
Vindt u het wenselijk dat bedrijven geld verdienen aan kankerpatiënten die
een heel kwetsbare en moeilijke periode ingaan? In hoeverre zijn dergelijke
praktijken strijdig met de eed die artsen zweren om niet het eigenbelang
maar altijd »het belang van de patiënt» voorop te stellen?2 Kunt u uw
antwoord toelichten?
Vraag 3
In hoeverre gaan dergelijke aanbieders op de stoel van de behandelend arts
zitten? Is het niet juist zaak dat artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis
voldoende tijd en ruimte hebben om uitgebreid met patiënten dergelijke
gesprekken te voeren?
Vraag 4
Vindt u het acceptabel dat door dergelijke praktijken een deel van het
patiëntencontact wordt geprivatiseerd? Kunt u uw antwoord toelichten?
Vraag 5
Deelt u de mening dat een kankerpatiënt voor zijn of haar vragen altijd
terecht moet kunnen bij zijn/haar eigen ziekenhuis en eigen behandelend
arts? Zo nee, waarom niet?
Vraag 6
Bent u van mening dat op dit moment in ziekenhuizen te weinig tijd en
ruimte is om het gesprek met kankerpatiënten te voeren? Welke signalen
ontvangt u dat hier sprake van zou zijn? Is het wenselijk dat een eventueel
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Artseneed KNMG.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, Vragen

1

tekort aan capaciteit door commerciële partijen opgevuld wordt? Leidt dit niet
tot een ongewenste tweedeling in aanbod van zorg tussen mensen die dit
wel en mensen die dit niet kunnen betalen?
Vraag 7
Welke wettelijke stappen kunt u zetten om te zorgen dat praktijken zoals
Medical Navigator onmogelijk worden gemaakt? En, als u niet bereid bent
stappen te zetten, welke maatregelen neemt u niet om dit te stoppen die u
wel zou kunnen nemen? Kunt u uw antwoord toelichten?
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